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Ledarspalten

Kära allergologer!

N

ytt år och nya spännande utmaningar väntar oss. Just i skrivande
stund fick föreningens medlemmar utskickat inbjudan till Vårmötet som
med sitt intressanta program välkomnar
oss den 19:e april i Stockholm. Vi hoppas
att få se många av er där.
Förra året slutade med utdelning av SFFA:s
stora stipendium. År 2011:s stipendium
gick till docent Per Gustafsson, Barn- och
ungdomsmedicinska kliniken, Kärnsjukhuset Skövde samt till professor Gunilla
Hedlin, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa,
Karolinska Institutet. Vi gratulerar stipendiaterna och gläder oss över den höga kvaliteten på de stipendiesökandes projekt.
Samtidigt är det läge att fundera över vart

svensk allergiforskning är på väg. Möjligheten till forskning har ju historiskt sett
varit en av de drivkrafter som har lockat
flera av oss till vårt ämne och att stimulera
forskningen har varit en av SFFA:s prioriterade områden. Glädjande nog lyckas
många kombinera sin kliniska vardag med
den kliniska forskningen, men när det gäller basalforskning har förutsättningarna
blivit mer komplexa. Dessutom är det inte
alltid lätt att i dagens ekonomiskt pressade
läge hitta lämpliga forum där såväl klinisksom basalforskning kan bli presenterade,
vilket kan vara nödvändigt för etablering
av välfungerande forskningsnätverk. Till
exempel var en nordisk klinisk kurs som
ordnades förra året i Stockholm väldigt
välbesökt, medan motsvarande forskningssymposium i Norge fick ställas in

på grund av för få anmälningar. Inte heller på Riksstämmans symposium såg vi
många basalvetenskapliga abstrakt. Det
krävs en del ansträngning för att klinisk
verksamhet inte ska glida alltmer isär
från basalforskningen. Trots allt – från
mitt eget perspektiv – var det först efter
att jag genom forskningen börjat se alla
de bakomliggande mekanismerna som jag
förälskade mig i allergologi.

Teet Pullerits

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

SLMFs hemsida • www.slmf.se
Jag hoppas att de flesta av er har sett vår nya hemsida på slmf.se.
Den nya hemsidan upplever jag som mer överskådlig, men än så
länge är funktionen väsentligen den samma som tidigare. Vi får
nu möjligheter till lite nya funktioner som vi kommer att starta
upp vart efter. Som exempelvis möjlighet till inloggning där vi
kan lägga dokument som vi vill reservera till medlemmarna,
möjlighet för medlemmen att själv uppdatera sina uppgifter så vi
får ett uppdaterat medlemsregister, etc. Kom gärna med förslag.
Jag behöver dessutom er hjälp för att hålla sidan uppdaterad,
skicka ett mail om det är något vi ska publicera, eller om något
är inaktuellt och ska tas bort.
Slutligen kan jag informera om att den nya plattformen äntligen
är klar som göra att vårdprogrammet om KOL kan uppdateras.
Professor Christer Janson, Akademiska sjukhuset Uppsala, leder
uppdateringsarbetet och vi ser fram emot det nya uppdaterade
vårdprogrammet som jag räknar med kommer att vara klart
under våren.
Roland Söderholm

Redaktör och ansvarig för hemsidan
roland.soderholm@sodertaljesjukhus.se
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Lungfibros

Kerstin Cederlund

Rapport från riksstämman 2011:

Symposium om lungfibros

V

åren 2011 publicerades nya internationella riktlinjer om
idiopatisk fibroserande alveolit (IFA). Under riksstämman i november uppmärksammade SLMF dessa vid sektionssymposiet: ”Lungfibros: hur utreder vi och finns det bot?”.
Symposiet inleddes av Magnus Sköld, Lung- och allergikliniken,
Karolinska universitetssjukhuset/Solna, som fungerade som moderator. Till sin hjälp hade han en panel av läkare från skilda
verksamheter som fick belysa olika aspekter av sjukdomen.
Bakgrund

Interstitiella lungsjukdomar (ILD), dit lungfibros räknas, är en
sjukdomsgrupp som handläggs på samtliga lungmedicinska
enheter i Sverige enligt SLMFs nyligen presenterade verksamhetsenkät. Handläggningen av patienter med misstänkt eller
säkerställd ILD innebär en utmaning av flera skäl. Symptomen
är ofta smygande med risk för fördröjd diagnos på grund av både
patient´s och doctor´s delay. En korrekt diagnos kan vara svår
att ställa och kräver ofta en relativt omfattande utredning. En
terapeutisk utmaning är att vissa patienter med ILD svarar bra
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på antiinflammatorisk behandling medan andra inte svarar alls.
I slutet av förra seklet uppmärksammades stora skillnader i
prognos och andra kliniska parametrar mellan olika lungfibrospatienter, dessutom noterades att dessa skillnader korrelerade
till den histopatologiska bilden i biopsimaterial. Man skapade
en undergrupp till de interstitiella lungsjukdomarna som fick
namnet idiopatiska interstitiella pneumonier (IIP). Av dessa utmärker sig den sjukdom som i Sverige kallas idiopatisk fibroserande alveolit (IFA) bland annat för en dålig prognos och dåligt
svar på anti-inflammatorisk behandling.
År 2000 publicerades internationella riktlinjer för handläggning av IFA och något år senare presenterades ett nationellt
svenskt vårdprogram i SLMFs regi.
Under det senaste decenniet har en rad studier om IFA genomförts vilket inneburit en kraftigt ökad kunskapsmassa om
sjukdomens naturalförlopp, diagnostiska metoder och effekt, eller snarare utebliven effekt, av olika farmakologiska behandlingsalternativ. De nya internationella riktlinjerna om IFA är därför
en välkommen uppdatering av 2000 års dokument.
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Magnus Sköld avslutade sitt inledningsanförande med att
föreslå att den svenska benämningen idiopatisk fibroserande
alveolit ändras till idiopatisk lungfibros då begreppet alveolit
leder tankarna till en process karakteriserad av inflammation
och inte fibrotisering som är det korrekta.
Utredning och klinik

Otto Nettelbladt, Lungmedicin, Västmanlands sjukhus, följde
upp med en redogörelse av kliniska och fysiologiska karakteristika vid IFA samt vad utredningen vid misstänkt sjukdom bör
innehålla. Utredningen syftar förstås till att finna stöd för diagnosen IFA men också till att utesluta fynd som talar för alternativa diagnoser, till exempel ILD associerad med inflammatorisk
systemsjukdom. I utredningen av misstänkt IFA poängteras
vikten av en noggrann anamnes och klinisk statusbedömning.
Liksom tidigare är fysiologisk utredning i form av spirometri,
lungvolymsbestämning och diffusionskapacitet viktig även om
frånvaron av restriktiv ventilationsinskränkning inte utesluter
IFA. En annan diagnostisk hörnsten är radiologisk utredning och
den diagnostiska betydelsen av högupplösande datortomografi
(HRCT) har snarast ökat i de nya riktlinjerna.
Sjukdomsspecifika markörer i blod för IFA saknas men analys
av autoantikroppar kan vara av differentialdiagnostiskt intresse.
Ett liknande resonemang gäller bronkoskopi. Det diagnostiska
värdet av bronkoalveolärt lavage och transbronkiella lungbiopsier vid IFA är tveksamt men kan spela en differentialdiagnostisk
roll, till exempel vid eosinofila och granulomatösa lungsjukdomar.

Magnus Sköld

Bilddiagnostik vid IFA

Som nämnts är radiologisk utredning central i utredningen av
ILD. Kerstin Cederlund, Röntgenavdelningen, Karolinska universitetssjukhuset/Huddinge, fick reda ut begreppen. Pedagogiskt beskrev hon skillnader och fördelar mellan datortomografi
av lungorna med olika snittjocklek. HRCT är den vardagliga
benämningen av undersökning med tunna snitt, även om skillnader finns mellan dagens spiralteknik och den ursprungliga tekniken med ett begränsat antal snitt genom thorax. Flera fördelar
med dagens spiralteknik finns, till exempel en betydlig snabbare undersökningstid där hela lungan kan undersökas under
samma inandning. Med spiralteknik kan man också samtidigt ta
ut tjocka snitt vilket underlättar förståelsen av större strukturer.
Efter den tekniska genomgången övergick Kerstin Cederlund
till att presentera mönster som kan upptäckas vid HRCT och
som talar för respektive emot diagnosen IFA. Begreppet usual
interstital pneumonia (UIP) används inom radiologin för att
beskriva en bild typisk för IFA. De nya riktlinjerna innehåller
kriterier för hur olika mönster på HRCT kan kombineras för att
värdera sannolikheten för UIP. Specificiteten för IFA vid typisk
radiologisk UIP tillsammans med typisk klinik anses så hög att
histopatologisk utredning inte behövs. I mindre typiska radiologiska fall stärks däremot indikationen för analys av lungvävnad.

Otto Nettelbladt

Histopatologi

Leif Johansson, Klinisk patologi, Skånes universitetssjukhus/
Lund förtydligade att UIP, liksom tidigare, också är benämningen på den histopatologiska bilden vid IFA. Samtidig förekomst
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av andra mönster från andra delar av lungorna, till exempel nonspecific interstitial pneumonia (NSIP), så kallad diskordant UIP,
utesluter inte IFA. Liksom radiologisk UIP baseras histopatologisk UIP på förekomst av några typiska mönster tillsammans
med avsaknad av andra mönster till exempel granulom och organiserande pneumoni.
Leif Johansson framhöll att UIP även kan förekomma vid
andra ILD. Till exempel är asbestos en idag ovanlig men viktig
histopatologisk differentialdiagnos. En slutsats är därför att patologen aldrig själv kan sätta diagnosen IFA, biospifyndet måste
alltid relateras till klinisk-radiologisk bild.
I enlighet med den tidigare uppfattningen räcker inte materialet från transbronkiella lungbiopsier (TBL) för diagnosen UIP,
det krävs ett thoraxkirurgiskt ingrepp, antingen via titthålskirurgi (VATS) eller thorakotomi.
Flera frågor från auditoriet rörde om och när patienter med
misstänkt IFA, eller annan ILD, skall remitteras för thoraxkirurgiskt lungbiopsi. En synpunkt var att ingreppet erfarenhetsmässigt kan innebära risker som inte alltid kan motiveras av
den ibland begränsade nytta som ett eventuellt histologiskt fynd
leder till. Leif Johansson medgav att det inte finns ett självklart
svar på den frågan, även om ingreppet idag i regel är en enklare
procedur än tidigare. Indikationen måste bedömas från fall till
fall utifrån diagnostiska svårigheter baserat på enbart kliniskradiologisk bild, samt vilka konsekvenser ett histopatologisk
resultat kan ge. Faktum är att antalet kirurgiska lungbiopsier
sjunker, åtminstone i södra Sverige.
Behandling vid IFA -lungtransplantation

Lungtransplantation utgör idag den enda behandlingsmetod
som påverkar överlevnaden vid IFA. Docent Gert Riise, Lungoch allergikliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, påpekade
att denna effekt skiljer lungtransplantation vid IFA från KOL,
där transplantation visserligen påverkar prestationsförmåga och
livskvalitet men inte livslängden.
Femårsöverlevnaden efter lungtransplantation i Sverige,
samtliga diagnoser, ligger idag på 70 %, tioårsöverlevnaden på
60 % vilket är mycket bra siffror ur ett internationellt perspektiv. Trenden är att allt äldre patienter transplanteras. Av de fem
patienter som transplanterats över 70 år som Gert Riise nämnde
hade alla lungfibros som underliggande diagnos. Överlag ökar
också andelen med lungfibrosdiagnos i gruppen lungtransplanterade, en fördubbling har skett sedan 90-talet.
Idag är inte tillgången på lämpliga organ en så begränsande
faktor som man kan tro, väntelistan för nya lungor är i snitt
tre månader. För lungfibrospatienter dock en nog så lång tid.
Dödligheten på väntelistan för lungtransplantation är 30 % vid
IFA jämfört med 4 % för patienter med KOL. Sjukdomens ofta
snabba förlopp är en förklaring och det är därför viktigt att redan
tidigt i sjukdomsförloppet överväga transplantationsutredning.

dre studier då preparaten prövats i större skala. Interferon-γ 1b,
etanercept, bosentan utgör några exempel på detta. Kombinationsbehandling med lågdos kortison, azathioprin samt N-acetylcystein är ett aktuellt ytterligare exempel. I en tidigare studie
gav denna kombination en liten, men statistisk signifikant fysiologisk förbättring jämfört med enbart kombinationen kortison
och azathioprin. Efter en interimsanalys av en pågående amerikansk studie, PANTHER-studien, hösten 2011 uteslöts emellertid armen med denna trippelbehandling då kombinationen var
associerad med ökad mortalitet och sjukhusinläggningar jämfört
med N-acetylcystein i monoterapi respektive placebo. Studien
fortsätter med sistnämnda två armar och kan framöver ge svar
på om N-acetylcystein i monoterapi har någon effekt vid IFA.
Enligt Magnus Sköld är pirfenidon den substans som idag har
bäst dokumenterad effekt vid IFA, åtminstone bland patienter
med relativt god lungfunktion, FVC> 50 % av förväntat.
Substansen, godkänd inom EU under namnet Esbriel, har i
studier visats ha effekt på frekvensen akuta exacerbationer samt
försämringen av vitalkapacitet även om effekt på överlevnad inte
påvisats. Kostnaden för behandling med pirfenidon är fortfarande oklar.
Sammanfattningsvis är intrycket att de nya internationella rikt-

linjerna innehåller nyheter främst rörande klinisk handläggning
vid IFA, inte minst avseende radiologins betydelse i diagnostiken, kanske på bekostnad av patologin. Vikten av samarbete
mellan kliniker, radiologer och i tillämpliga fall patologer har
ytterligare lyfts fram.
Det efterlängtade genombrottet på behandlingsfronten lyser
tyvärr med sin frånvaro. Den ökade kunskap som erhållits från
det gångna decenniets behandlingsstudier tycks framför allt ha
inneburit att tidigare terapeutiska förhoppningar grusats. Efter en frågestund med auditoriet avslutades symposiet med en
förhoppning att de internationella riktlinjerna skall följas med
en uppdatering av det svenska vårdprogrammet, kanske redan
under 2012.

Anders Planck

Överläkare
Lungmedicinska enheten vid Kärnsjukhuset, Skövde
anders.planck@vgregion.se

Behandling av IFA – läkemedel

Magnus Sköld avslutade symposiet med en sammanfattning
av farmakologisk behandling av IFA. Jämfört med föregående
riktlinjer, baserade på behandlingsstudier med små behandlingsgrupper och avsaknad av randomisering mm, är kunskapsläget
idag betydligt bättre tack vare flera stora, randomiserade multicenterstudier som genomförts under det senaste decenniet.
De nya riktlinjerna innehåller en utförlig beskrivning av
substanser som prövats vid IFA. Dessvärre har man som regel
misslyckats med att bekräfta initialt lovande resultat från min-
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Referenser:
1, An official ATS/ERS/JRS/ALAT Statement: Idiopathic pulmonary fibrosis:
Evidence-based guidelines for diagnosis and management. Am J Respir
Crit Care Med 2011; 183: 788-824.
2, ATS; ERS. Idiopathic pulmonary fibrosis: Diagnosis and treatment: International consensus statement. Am J Respir Crit Care Med 2000; 161:
646-664.
3 ATS; ERS. American Thoracic Society/ European Respiratory Society International multidisciplinary consensus classification of the idiopathic
interstitial pneumonias. Am J Respir Crit Care Med 2002; 165: 277-304.
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Prisade lungmedicinare
vid Riksstämman
Vid Riksstämman i Stockholm delade SLMF ut fyra priser, ett för
bästa föredrag och tre för bästa poster. Här redovisas pristagarna
utan inbördes ordning.
Bästa föredrag

Hannah Tanash: ”Överlevnadsvinst efter lungtransplantation
hos patienter med svår alfa-1-antitrypsinbrist (PIZZ) och emfysem.”
Bästa poster

Pernilla Glader med medarbetare: ”Ökad koncentration av
extracellulärt IL-17A och humant beta-defensin 2 i perifera luftvägar hos rökare.”
Jesper Magnusson med medarbetare: ”Virala luftvägsinfektioner under första tiden efter lungtransplantation påverkar
långtidsprognosen.”
Linnea Hedman: ”Incidens av astma och luftvägssymptom
under tonåren: rapport från OLIN-studierna.”

Linnea Hedman fick ett av de tre priserna för bästa poster.
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Specialister

STÄNGT!

Bristen på lungspecialister
inom länssjukvården

F

ör ett och ett halvt år sedan råkade
vi på Lungsektionen, Medicinkliniken i Falu Lasarett ut för ett
oväntat, hastigt och kraftigt manfall:
Inom loppet av fem månader slutade
av olika orsaker tre av fem specialister.
Två saker blev då för mig uppenbara:
1 Hur sårbara små sektioner blir när en
kollega slutar.
2 Inom länssjukvården är förlusten av
specialister än mer sårbar. Och varför?
Om man tittar på hur det har sett ut på
vår egen sektion, men även inom kliniken
i stort, under årens lopp framkommer att
de flesta specialisterna är kollegor som
började sin karriär här som AT-läkare,
nyblivna legitimerade läkare eller under
tidig ST-tjänstgöring. Detta är logiskt.
Det är ju under den perioden i livet man
oftast bildar familj eller etablerar ett socialt nätverk om man inte sedan tidigare
har anknytning till orten. Har man då
en tjänst i ett sjukhus som ligger längre
bort en på ”dagspendlingsavstånd” från
större städer flyttar man dit. Detta bidrar
å ena sidan till en ökad stabilitet av lä-
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karbemanningen; å andra sidan leder det
också till betydande svårigheter när man
behöver rekrytera nya specialister. Det är
inte lätt för en kollega att flytta till en ny
ort med familj, kanske barn i skolålder,
hustru som också behöver en tjänst inom
sitt yrke. Bor man i eller nära större städer
finns ofta flera alternativ till tjänster inom
slutenvården att söka sig till om man vill
byta arbetsplats.
Det förklarar nog varför vi oftast
misslyckats när vi på olika sett (via bemanningsföretag, personliga kontakter,
annonser) sökt nya specialister. Jag tror
att många inom Länssjukvården känner
igen sig.
Bristen på specialister inom lungmedicin

i landet har tyvärr blivit alltmer utbredd
då vi sedan en längre tid haft för få STläkare. Vidare är behovet av specialister
snarare större, då vissa diagnoser (fram
för allt KOL, Fetmaorsakad hypoventilering) blir allt vanligare. Detta drabbar
länssjukvården hårt. Många lungenheter
lider av en ”kronisk bemanningsbrist”
med ett fåtal specialister, ibland äldre

kollegor, som alltför ofta måste avklara
sitt arbete under mycket påfrestande förhållanden. Man måste komma ihåg att
mycket av vardagen inom lungmedicin
består av mer eller mindre brådskande
frågeställningar/fall, till exempel remiser
på patienter med dyspné, malignitetsutredningar, konsultationer från IVA,
patienter med kroniska och avancerade
lungsjukdomar, med ibland stort behov
av anhörigkontakt, med mera. Man kan
knappast skjuta upp eller sprida arbetet
under en längre tid genom att till exempel låta väntelistorna växa. Under sådana
förhållanden är det inte heller så lätt att
”alltid brinna för sitt arbete”.
Och just detta är dilemmat inom länssjukvården: Man får oftast bara nya specialister genom att utbilda dem själva, och
samtidigt är arbetsklimatet så påfrestande
att det inte direkt stimulerar en eventuell
ST-läkare att börja arbeta på den enheten,
med trötta och slitna kollegor som har ont
om tid för handledning och utbildning,
som inte orkar sprida den nödvändiga
entusiasmen, den positiva andan, till den
yngre läkaren. Når man en ”kritisk massa”
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bemanningsmässigt är det lätt att man
hamnar i en ond cirkel med allt sämre
arbetsmiljö och allt svårare att få nya
kollegor i tjänst. Vid samtal med kollegor
från flera olika sjukhus framkommer att
man på flera lungmedicinska enheter ligger farligt nära eller redan passerat denna
”kritiska massa”, med stor risk för att inte
återväxten säkras.
Ytterligare en viktig faktor för rekrytering av läkare inom länssjukvården är
arbetsklimatet inom kliniken, då de flesta
lungenheter är integrerade inom Medicinkliniken. Där spelar belastningen på
akutmottagningen många gånger en avgörande roll när underläkare väljer att
stanna kvar på kliniken.
Och vad kan man göra för att förbättra

situationen?
På flera håll i landet har redan en del
förändringar skett. Man har ”flyttat ut”
en del diagnoser till andra kliniker, till
exempel Tuberkulosvården till Infektionskliniken, inneliggande KOL-patienter till
AVA/allmänna intermedicinvårdsavdelningar, eller delar av lungcancervården till
Onkologkliniken. Detta avlastar förstås
enheten i fråga. På lång sikt är det dock
en tråkig utveckling med stor förlust av
kunskap som byggts upp under många år
inom vår specialitet. Jag tror att det på
sikt också minskar attraktionskraften för
lungmedicin.
På flera ställen har man även varit
tvungen att lösa den mest akuta situationen med ”stafettläkare” vilket är både
dyrt och leder till sämre kontinuitet. Det
upplevs av många av våra kroniska patienter som en kvalitetsförsämring. Det

kan också bli svårt att på ett konstruktivt
sett driva en sektion/klinik framåt om
bemanningen till stora delar består av
stafettläkare.
En tredje lösning har för en del landsting varit rekrytering av specialistläkare
från andra länder. Detta kräver dock
stor logistik med hjälp av huvudman och
gärna samordnat för att värva andra kollegor inom bristspecialiteter. Det kräver
också en stor insats under en inkörningsperiod från befintliga kollegor i tjänst för
att stödja den nyanlända läkaren med
ordentlig handledning, vad gäller språk,
rutiner med mera.
Den viktigaste långsiktiga lösningen för

länssjukvården, måste ändå vara att utbilda våra egna läkare genom göra vår
ST-tjänst så attraktiv som möjligt, med
en konkret utbildningsplan, bra internutbildning och tydlig målbeskrivning.
Många blivande specialister klagar också
över bristen på SK-kurser, men även över
bristen på rekommendationer över viktiga
SK-kurser och andra utbildningar för en
blivande lungmedicinare.
Vi borde också bli bättre på att marknadsföra vår egen specialitet. Många kandidater och AT-läkare får ju till exempel
bara uppleva lungmedicin från slutenvården och får en någon inskränkt bild av
vad lungmedicin handlar om, med många
kroniska och terminalt sjuka patienter. Vi
kanske skulle kunna bli bättre på att få
dem att delta i mottagningsverksamheten och få dem att under god handledning
”prova på” en del instrumentella ingrepp,
diagnostiska undersökningar. Detta gäller
förstås också för specialiteten i stort.

Det pågår redan ett arbete inom Socialstyrelsen för att förändra ST-tjänsten generellt i den riktningen. Men framför allt
måste vi alla lungmedicinare arbeta för
att göra vår specialitet mer attraktiv för
yngre kollegor. Och ansvar ligger också på
SLMF. Utformningen av ST-utbildningen
är hela tiden en prioriterad fråga inom
Styrelsen, och ett aktivt arbete pågår för
närvarande för att förbättra den.
Och… hur gick det då för oss? Vi hade
tur! En kollega som var på väg att gå i
pension stannade kvar på deltid ett år
till, samtidigt som en de tre kollegorna
som slutat kom tillbaka. Under Hösten
fick vi dessutom förstärkning med en ny
kollega från ett av våra grannlän. Genom
förstärkningen har vi nu ork och kraft för
att locka AT-läkare och andra potentiella
ST-läkare att bli lungmedicinare. Det är
ett långsiktigt arbete men jag tror att det
är enda vägen för att ha kvar lungmedicin
inom länssjukvården på sikt.

Pierre Sobrino

Överläkare, lung-allergisektionen,
MedicinKliniken Falu Lasarett
Viceordförande SLMF
pierre.sobrino@ltdalarna.se

EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY
ANNUAL CONGRESS austria 1-5 september
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Specialistutbildningskurs

Andningssvikt, hemrespirator, oxygen och sömnapné
ST-läkare i lungmedicin och inom andra specialiteter som kan beröras hälsas välkomna till denna
specialistutbildningskurs som tidigare gått som SK-kurs vid två tillfällen. I mån av plats kommer även
specialister att erbjudas plats.
Kursen syftar till att lära ut diagnostik och behandling av olika typer av andningssvikt såsom
respiratorisk insufficiens vid KOL, underventilering och sömnapné. Kursen är till stora delar praktiskt
inriktad med undervisning i mindre grupper där kursdeltagarna får träna att självständigt starta
hemrespiratorbehandling via näsmask och tracheostomi samt inleda CPAP och BiPAP-behandling.
Utbildningen sker inom väl anpassade lokaler inom kliniskt träningscentrum med möjlighet att träna
skötsel av tracheostomi, anslutning till hemrespiratorer mm på autentiska dockor. Vidare sker genomgång av vilka hjälpmedel som är aktuella vid oxygenbehandling i hemmet och handhavande.
Under kursen hålls även ett flertal falldiskussioner i grupper.
Plats: Kliniskt träningscentrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Tid: 15 –19 oktober 2012
Kursledare: Professor Eva Lindberg
Kontakta lungforskning@akademiska.se för ytterligare information.
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ST lungläkarnas
utbildningshelg på Styrsö

E

fter en längre period där verksamheten inte satsade på ST-anställningar och flera erfarna kollegor
sade upp sig, kom den fortfarande pågående nyrekryteringen igång för cirka sex
år sedan, så att det nu finns tio ST-läkare
på lungmedicin i Göteborg, varav hälften
är i slutet av sin utbildning.
Det finns en brist på ömsesidigt utbyte
mellan oss ST, särskilt då de flesta håller
på att randa sig. Hur kommer vi att göra
när de ”gamla” snart går i pension? Hur
tänker vi förhålla oss till ökande besparingskrav, minskande resurser och egna
föreställningar om vad ett universitetssjukhus bör kunna erbjuda?
För att få lite bättre uppfattning om hur
vi själva fungerar och om vad vi förväntar
oss av varandra, samt av verksamheten,
ordnade vi med en helg i södra skärgården
utanför Göteborg, där vi kunde diskutera
i ett rätt så öppet forum.
Idén var att vi skulle ordna allt själva
(handla och laga mat, egen agenda, lokaler) för att hålla det så personligt som
möjligt och för att ge oss tillfället att lära
känna våra egenarter.
Det blev en stormarknad, egen soppa,

frukost, många samtal, långa promenader
och en vacker gammal villa där vi flyttade
in i tre dagar på bottenvåningen. Som tur
var verkade villans lite lägre livsstandard
(flera sängar per rum, kall, sovsäck, bara
ett element och en toalett – men dryck
och levande ljus) ändå vara en acceptabel lösning för alla. Kanske var det också
nyckeln till att alla kände sig hörda och
sedda.
Efter diskussioner fram och tillbaka
klarnade det; vi vill gärna ha klart för oss
vad vi tycker är påverkbart, icke-påverkbart och på sikt önskvärt. För att överhuvudtaget kunna bedöma och sedan aktivt
göra något åt strukturella problem (vissa
mottagningar, rondrutiner, väntelistor,
överbeläggningar) behövs vår närvaro
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på kliniken, vilket är svårt med så många
olika randningar. I alla fall växte det fram
en känsla att man inte i första hand ska
gå i försvarsställning och försöka hålla sig
undan när det gäller kommande verksamhetsproblem.
Trots att vår utbildning är väldigt bra och

strukturerat omhändertagen av vår studierektor finns det förstås alltid ämnen kvar,
som dök upp under samtalen, som kan
förbättras. Till exempel hur skulle man
rent praktiskt kunna ordna med personlig
feedback som verkligen fungerar och inte
betyder bara en lapp till att fylla i (av de
många som redan behövs för alla delmål).
Man kunde ana att vi fortfarande behöver
mer tid och erfarenhet med varandra för
att komma längre.
Vi tyckte det både var roligt och oroväckande att vi snart ska bli ”färdiga”. Men
bakgrundsbruset var att vi gärna vill ta
mer ansvar på oss redan nu, för att kunna
hjälpa till att förstå och få en uppfattning
av specialisternas värld.

Allt som allt kan vi egentligen inte säga
att vi nu har lösningen på följande problem : .....!
Men det känns dock som att flesta problem kommer att vara hanterbara när vi
som grupp får en bättre förståelse för varandra och verksamheten. Vi hoppas att vi
kommer att stödja varandra på vår väg till
att bli de som så småningom respresenterar kliniken.

Men vad vi egentligen försöker säga:
Vi kanske är olika angående anspråk och
standard på en villa för en helg på Styrsö
men vi är nyfikna på hur någon annan
upplever vår lungklinik i Göteborg. I andra ord: Vi tycker vi behöver flera kollegor.
Kanske något för dig?
Holger Becker

SU/Sahlgrenska
holger.becker@vgregion.se
Helga Asgeirsdottir

SU/Sahlgrenska
helga.asgeirsdottir@vgregion.se
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Kvalitetsregister

Klinikchefen och kvalitetsregistret
What’s in it for me?
Andningssviktregistret Swedevox har fyllt 25 år och är därmed ett av Sveriges äldsta kvalitetsregister.
Om klinikchefen skall ha nytta av registrets rapporter för det lokala kvalitetsarbetet måste själva rapporterna hålla hög kvalitet. Data måste presenteras så att de kan användas för lokal verksamhetsanalys. I artikeln ges några exempel på potentiellt användbara rapporter. Ytterligare önskemål från
klinikcheferna till registret efterlyses av registerhållaren.

O

xygendelen av Andningssviktregistret Swedevox startades av Kerstin Ström 1986 och hette då ”Oxygenstudien”. Avsikten var i första hand att kartlägga behandlingspraxis och behandlingens omfattning i olika delar av landet,
och i andra hand att normera indikationerna. Ventilatordelen
startades av mig 1997, i första hand för att beskriva behandlingspraxis och volymer. CPAP-delen startade 2010, också för att
beskriva praxis och för att följa vänte- och ledtider. Patientrelaterade mått har i efterhand lagts in i oxygen- och ventilatordelarna
men finns från början i CPAP-delen.
De flesta direkta användare av registret är sjuksköterskor. Alla
användare kan ta ut ett antal fördefinierade rapporter. Den egna
klinikens aktuella data kan följas över tiden, eller jämföras mot
landet som helhet. Dessa rapporter är dagsaktuella, till skillnad från de trycka årsrapporterna som summerar föregående
kalenderår.
Några klinikchefer (exempelvis Eskilstuna och Karlstad) har
egen behörighet till registret. Hur många klinikchefer som via
sjuksköterskorna kontinuerligt tar ut egna data ur registret vet
vi inte. Som registerhållare får jag sällan återkoppling. Läses
årsrapporterna, tar man ut egna data, är det andra typer av utdata som önskas?
Jag ger här några exempel på datauttag ur Swedevox, rapporter som jag tror är intressanta ur ett chefsperspektiv.
Indikationer

Oxygen i hemmet är en krävande och kostsam behandlingsform,
både för vårdgivare och patient. Korrekta indikationer eftersträvas av alla klinikchefer, och rapportgeneratorn i Swedevox kan
ge direkt besked om det.
Figur 1 (till höger) visar PO2 luftandning i vila hos de KOLpatienter som vid min egen klinik fått oxygen i hemmet under
2011. Som synes ligger alla utom en under 7,4 kPa som är den rekommenderade indikationen. Min klinikchef har här ett verktyg
för att se om det har skett någon indikationsglidning. På samma
sätt kan man analysera oxygenpatienters övriga blodgasdata med
och utan syrgas, diagnosfördelning etc.
Behandlingskriterierna är också ganska väl etablerade för
CPAP-behandling av sömnapnépatienter. I figur 2 (nästa sida)
kan man se att patienterna vid vår klinik är lika gamla och lika
sjuka som för riket som helhet, alltså ett kvitto för klinikchefen
att verksamheten inte ”spårat ur”.
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Figur 1: Individuella värden för PO2 på luftandning hos de KOLpatienter som startat oxygen i hemmet vid Lungkliniken i Lund 2011.
Den röda linjen indikerar ”korrekt indikation”.
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Tillgänglighet

Tillgång till vård varierar geografiskt. I oxygen- och ventilatorregistret kan vi presentera antalet patienter uppdelat per landsting.
I tabellutdraget till höger (figur 3) kan man se att prevalensen för
ventilatorpatienter skiljer mycket mellan olika platser i landet.
Skall man sträva efter att ligga i mitten (som region Skåne)
eller att ligga högt upp (som Halland, Östergötland och Gävleborg)? Enligt våra djupare analyser är det landstingen som har
högst prevalens som bör vara normen. Analyser av behandlingskriterierna har nämligen visat att högprevalenslandstingen har
rimliga indikationer. Troligen handlar det om att man i dessa
landsting är duktigare på att identifiera patienter i behov av hjälp.
Exemplet Halland är värt att lyfta fram. Detta landsting låg
tidigare bland de lägsta i statistiken men har flyttat sig till toppnivå. Jämtland, Gävleborg och Östergötland har gjort liknande
lyft. Registret kan ha bidragit till detta genom att klinikcheferna
uppmärksammat problemet och sett till att lösa det.

Figur 2: Valda ingångsvariabler för de sömnapnépatienter som startat
CPAP vid lungkliniken i Lund 2011, jämförda med riksgenomsnittet. De
viktigaste variablerna är markerade med rött.

Vänte- och ledtider

En annan aspekt på tillgänglighet är vänte- och ledtider. I CPAPregistret har vi fokuserat på detta eftersom det är ett globalt
problem. I en editorial “Access is the issue” i Am J Resp Crit
Care Med 2004 skrev Alan Pack: It seems inconceivable that we
should tell a patient the following: “You are highly likely to have
severe sleep apnea, a disorder associated with an increased risk
of car crashes, high blood pressure, and probably heart attack
and stroke. We have an effective treatment for this disorder. We
will arrange a study for you in 14 months’ time to assess this.”
Eftersom CPAP-registret fylls på med över 100 patienter per
vecka (!) finns nu solida data från hela landet att jämföra med.
Vid mitt eget sjukhus är medianväntetiden till nattlig andningsregistrering knappt 100 dagar vilket motsvarar riksnivån. Medianledtiden till CPAP ligger däremot dubbelt så högt som i resten
av landet. Stor förbättringspotential således.
Täckningsgrad

Några kliniker rapporterar inte alls till registret. För oxygenpatienter är täcknings-graden god (en storstads- och en landsorts-klinik saknas dock) och för ventilator-patienter verkar ett
universitetssjukhus ha slutat rapportera. Förklaringen tycks vara
att nyckelpersoner slutat eller blivit sjuka.
I CPAP-delen har några kliniker avböjt att delta. Klinikchefer
med ett sådant förhållningssätt väljer som jag ser det bort en
möjlighet att kalibrera sin verksamhet mot nationell nivå.

Figur 3: Antal patienter med respirator i hemmet i några landsting.
I högra kolumnen anges antal per 100.000 invånare.

Utvecklingsmöjligheter

Under årens gång har vi lärt oss att begränsa mängden indata
i registerformulären. Risken är annars att vi tappar patienter,
vilket ger dålig täckningsgrad. Förslag till nya variabler måste
därför vara mycket väl underbyggda för att vi skall ta in dem.
Däremot kan vi bygga ut rapportgeneratorn. Styrgruppen
håller på med en översyn men vi behöver också återkoppling
från användare runtom i landet. Vårt registercentrum UCR kan
tekniskt göra i stort sett vad som helst med våra data. Det är vi
själva som måste beskriva hur vi vill ha rapporterna upplagda.
Utvecklingen går mot ökad öppenhet, vilket också är ett krav
från anslagsgivaren SKL. Nu kan man bara titta på den egna
kliniken i relation till hela riket, men i nästa version av rapportgeneratorn kommer alla användare att kunna titta på alla
klinikers resulta.
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Figur 4: Väntetider 2011 från remiss till nattlig andningsregistrering
samt ledtider från registrering till CPAP vid lungkliniken i Lund jämfört
med hela riket. Eftersom tiderna är kraftigt snedfördelade är det bättre
att jämföra mediantider än medelvärden.
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Kvalitetsregister

Jag uppmanar nu landets lung- och ÖNH-klinikchefer att titta
på vilka rapporter ni redan nu kan få ut ur kvalitetsregistret
Swedevox, och att fundera på vilka ytterligare analyser som kan
vara av värde i ert kvalitetsarbete.
ST-utbildning

Ta också vara på registrets potential för ST-utbildning! En analys av den egna klinikens verksamhet relaterad till ”riksnivån”
borde vara ett lämpligt ämne för de kvalitetsarbeten som nya
ST-läkare skall göra. Jag medverkar gärna med att (via UCR)
lämna ut data utöver vad som går att hämta direkt i rapporterna.

Bengt Midgren

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

Annons
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Vetenskaplige sekreteraren har ordet
Bästa lungmedicinare!

N

u när våren äntligen börjar komma kan riksstämman kännas avlägsen men jag vill ändå passa på att tacka alla er
som bidrog till att ett innehållsrikt och varierat vetenskapligt
program på den lungmedicinska dagen på riksstämman. Särskilt tack till Magnus Sköld och Kjell Larsson som ansvarade för
högintressanta sektionssymposier. Fyra lyckliga vinnare kunde
lämna riksstämman med diplom och prispengar för särskilt utmärkta presentationer. Juryn hade ett tufft jobb och även bland
de som inte fick något pris fanns många utmärkta presentationer. Anneli Behndig och Gunnar Hillerdal hade ett styvt jobb
att leda posterdiskussionen i de trånga lokalerna viket de dock
klarade med glans, delvis tack vare tåliga åhörare. Inför kommande riksstämma kommer vi att se över alternativa lösningar
på just posterpresentationen så att alla ryms och kan delta i
diskussionen.
I skrivande stund pågår post-graduate-kursen om KOL som
bäst. Även om ingen med säkerhet kan säga hur många år
denna kurs har pågått (åtminstone 15 år enligt vanligtvis välinformerade källor) så kan vi konstatera att utvecklingen inom
KOL-vården gått snabbt framåt under dessa år och att ständig
vidareutbildning och uppdatering är nödvändig för att vi skall
kunna ge patienterna den bästa vården. GOLD har vid årsskiftet
presenterat nya guidelines för KOL men nya riktlinjer för sjukdomsgradering vilket med säkerhet kommer att ge upphov till
nya diskussioner om behandlingsevidens. Även en uppdatering
av det nationella vårdprogrammet om KOL pågår som bäst och
kommer liksom tidigare att bli tillgängligt via SLMF:s hemsida.

Även i år kommer SLMF att anordna en ”svensk kväll” i anslut-

ning till ERS som i år är i Wien 1 – 5 september. Mötet kommer
att förläggas till tisdagskvällen och två aktuella avhandlingsarbeten kommer att presenteras. Information om vilka som disputerat inom det lungmedicinska området under det senaste
året (eller som kommer att disputera före september) mottages
tacksamt på nedanstående mail-adress.
Svenska Lungkongressen i Umeå 25-27 april närmar sig med

stormsteg. Lokala arrangörer med professor Thomas Sandström
i spetsen har lagt upp ett digert program med fokus på diagnostiska metoder vid lungcancerutredning. Liksom på Stockholmsmötet 2011 ges också utrymme för presentationer av unga
forskare. Väl mött i björkarnas stad!

Bästa hälsningar
Eva Lindberg

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

Vad är svår astma?
Inledning

Andra symtom

Under Medicinska riksstämman 2011 hölls ett möte om svår
astma. Det är ett intressant område, och det som förvånade undertecknad var att denna patientgrupp i genomsnitt hade ett så
högt FEV1-värde som 81 % av förväntat värde; FEV1=forcerad expiratorisk volym 1:a utandningssekunden. Det är alltså i princip
normalt! Hur kan det komma sig? Hur kan de som upplever sig
ha svår eller svårast astma ha ett så ”bra” FEV1-värde?
Undertecknad vill med detta inlägg öka vår förståelse genom
att lyfta fram det som kallas funktionell andningsrubbning.
Andra namn på detta tillstånd är dysfunktionell andning, högcostal andning eller astmaliknande tillstånd. Tillståndet anses
av många författare och undertecknad gå parallellt med en låggradig hyperventilation [1,2,3,4,5].

De citerade författarna [1,2,3,4,5,7,8,9,10] rapporterar dessutom
andra symtom i denna patientgrupp:
Heshet, försämras av stress, gäspningar, suckar, panikångest,
trötthet, svimningar, parestesier, domningar, kramper, yrsel, vasoregulatorisk asteni (tappar blodtryck vid hastig uppresning), huvudvärk, hjärtklappning, globuskänsla, depersonalisation (att
man känner sig avskuren från sig själv).

Funktionell andningsrubbning

Funktionella besvär är tämligen vanligt i samhället [6]. Funktionell andningsrubbning är en central funktionell rubbning [7]. I
mötet med patienter, så visar sig en del ha ren astma, en del har
en ren funktionell andningsrubbning, men många av patienterna
har en blandbild av astma och funktionell andningsrubbning.
Se Bild 1 nedan. Skärningsgruppen i ”mitten” är den som är av
intresse i detta inlägg.

Bild 1: Vissa patienter har ren astma, andra har renodlad funktionell
andningsrubbning, medan en del har bådadera.

Symtom

Vid funktionell andningsrubbning ser man att vilo-andningen
flyttas upp från diafragman till bröstkorgen. Symtomen varierar
från patient till patient, de vanligaste är [1,2,3,4,5,7,8,9,10].
Känsla av omotiverad andnöd, tungt att andas, tryck över
bröstet, bröstsmärta (bröst-revben), känsla av att inte få i sig
tillräckligt med luft, hosta, harklingar.
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Hyperventilation

Många författare är som nämnts av den uppfattningen att parallellt med en funktionell andningsrubbning, så föreligger ofta
en låggradig hyperventilation [1,2,3,4,5,8]. Vad som är hönan
eller ägget i detta har diskuterats [11]. Är det den funktionella
andningsrubbningen, som ger hyperventilationen, eller det omvända? Eller är båda två resultatet av en och samma etiologi?
Nämligen brist på vila och återhämtning.
Hyperventilationen mäts i blodet eller utandningsluften som
en hypokapni, medan funktionell andningsrubbning beskriver
en mekanisk/muskulär rubbning.
Fysiologiska effekter av hypokapni

Utifrån vår kunskap om de fysiologiska rubbningarna vid hypokapni, så kan vi delvis förstå hur vissa symtom uppkommer.
Hypokapni påverkar cellernas metabolism. CO2 och pH påverkar neuronen [12]. Retbarheten i nerver och muskler ökar vid
hypokapni [2,11].
Olle Löwhagen, den förste att introducera funktionella andningsrubbningar för undertecknad, har påpekat att hyperventilation kan ge bronkkonstriktion [7]. En studie på hundar visar att
upprepad hyperventilation leder till perifer luftvägsinflammation, hyperreaktivitet i luftvägar och nedsatt svar på bronkvidgare [13]. Denna studie visar alltså att vi får en astmaliknande
bild vid hyperventilation; en funktionell rubbning med inflammation i luftvägar och hyperreaktivitet. Tillståndet svarar dåligt
på bronkvidgare.
En studie på människor [14] visar att vid hyperventilation så
ökar luftvägsmotståndet med 40 % hos friska, medan det hos
astmatiker ökar med 155 %. Det innebär att om en astmatiker
får mer andnöd, så kan det vara svårt att säga om det beror på
astman i sig, eller att personen med astma hyperventilerar. En
astmatiker är således mycket känsligare för hyperventilationens
effekter på luftvägarna än en icke-astmatiker.
Bohr-effekten

Många av läsarna minns säkert från medicinarutbildningen den
så kallade Bohr-effekten. Den innebär att syrets dissociationskurva gentemot hemoglobinet förändras vid hypokapni [15].
Då binds syret fastare till hemoglobinet, vilket ger en relativ
syrebrist i vävnaderna. Därmed ökar andnöden vid och efter an-
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strängning. En astmatiker med hyperventilation som anstränger
sig, upplever därvid mer andnöd, än som skulle motiveras av
själva astman.
Dysfunktion i andningsmuskler

Ett indicium på funktionell andningsrubbning är förändringar
i flöde-volymkurvorna vid spirometri. Detta är empiri, 25-års
erfarenhet. Undertecknad har ej referenser till studier som bekräftar detta, men vår andningsgymnast bekräftar samma observation. Vid funktionell andningsrubbning ser man inte sällan
en ojämnhet i flödevolymkurvan. Det sägs ibland att ”tekniska
svårigheter” föreligger när så är fallet. Dessa tekniska svårigheter kan enligt undertecknad vara ett uttryck för dysfunktion i
andningsmuskler. Flöde-volym-kurvan blir ”ojämn”. Exempel på
flöde-volym-kurvor visas nedan, först en ”normal”-kurva:

Bild 3: Patient med Funktionell andningsrubbning och påvisad hypokapni. Notera ”ojämnheten” i flöde-volymkurvorna både vid ut- och
inandning. Före och efter beta-2-stimulerare. Streckad kurva är normalvärdeskurva.

Bild 2: ”Normal” flöde-volymkurva. Den vågräta axeln visar antalet
liter luft, som andats ut eller in. Den lodräta axeln visar flödet i liter/
sekund. Utandning ovanför, inandning nedanför. Normalvärdeskurva
för utandning har markerats med standardavvikelser. Notera att utoch inandningskurvorna är tämligen ”jämna”.
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Bild 4: Funktionell andningsrubbning med påvisad hypokapni. Visar
en ”platå”-bildning efter knappt en liter utandad luft. Ej ovanligt vid
funktionell andningsrubbning. Notera även ojämnheten i kurvan vid
inandning.
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Vid astma, så kan bilden kompliceras av olika orsaker. En astmatiker kan uppleva ökade andningsbesvär som kan orsakas av
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3. Hyperventilation, som ökar perifer luftvägsinflammation
och hyperreaktivitet. Resultatet är ökat luftvägsmotstånd
och ökad känslighet för irritanter. Den hypokapni-inducerade hyperreaktiviteten kan bidra till symtom som hosta och
harklingar.
4. Bohr-effekten, som uppträder vid hypokapni. En astmatiker
kan då få ökad andnöd pga Bohr-effekten, men tolkar det som
att astman är försämrad.
5. Vid funktionell andningsrubbning föreligger dessutom ett
antal andra ”ospecifika” symtom, se ovan, som kan bidra till
att patienterna känner sig sjukare, upplever sämre livskvalitet.
Slutsats

Vid det som kallas svår astma, så kan besvären delvis betingas
av funktionell pålagring.
Johannes Lindh

Överläkare, Med.dr.
Specialist i allergologi, invärtesmedicin och reumatologi
Falu lasarett
johannes.lindh@ltdalarna.se
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Vilken roll har rehabilitering i KOL-vården?
Referat från Riksstämman Stockholm 2011.

Den lungmedicinska sektionens program vid Medicinska riksstämman den
30/11 avslutades med ett intressant
och angeläget symposium kring KOLrehabilitering.
Inledning

Kjell Larsson påminde inledningsvis om
att svaret på rubrikens fråga är att rehabilitering är en enormt viktig och även
mycket kostnadseffektiv del av KOL-vården. Framför allt fysisk träning i form av
kondition, styrke- och rörlighetsträning
bör vara en av hörnstenarna vid behandling av KOL i alla stadier. Intervallträning
är att fördra då det påverkar andningen
minst. Behandlingen ska syfta till att ge
stöd för fortsatt fysisk aktivitet även på
egen hand. Gång, cykling och gymnastik
är exempel på bra aktiviteter, och här har
FaR (fysiskt aktivitet på recept) en viktig
roll. Målet är att alla KOL-patienter bör
vara fysiskt aktiva minst 30 minuter fem
dagar per vecka.
Dietbehandling vid KOL

Ett vanligt problem vid KOL är ju undernäring, och traditionellt räknas därför
dietisten in i det multidisciplinära rehabiliteringsteamet. Tyvärr saknas dock
denna kompetens på många KOL-enheter
i landet, varför det är desto viktigare att
vi övriga håller oss uppdaterade på området. Frode Slinde grep sig an uppgiften att
redogöra för vilka evidens som egentligen
finns för dietbehandling vid KOL. Han
började med att konstatera att malnutrition föreligger hos 1/3 av öppenvårdspatienterna med svår och medelsvår KOL,
och hos 32 till 63 % av alla KOL-patienter
som remitteras för rehabilitering. Malnutrition räknas som en oberoende riskfaktor för minskad överlevnad vid KOL,
och kan även leda till nedsatt muskelstyrka, nedsatt infektionsförsvar och osteoporos. Enligt ATS/ERS officiella dokument
kring pulmonell rehabilitering från 2006
bör kaloritillägg övervägas vid BMI under
21, 10 % viktförlust under sex månader, 5 %
viktförlust under en månad eller vid förlust av fettfri massa. I första hand ska man
försöka anpassa patientens matvanor och
ge energiberikad kost.
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Ett tidigt arbete (Schols 1998) innefattade dels en retrospektiv studie av 400
stabila KOL-rehabpatienter där undervikt var en oberoende riskfaktor för död,
samt en prospektiv RCT-studie av 203
KOL-patienter där dietbehandling med
efterföljande viktuppgång var en positiv
överlevnadsfaktor. En första Cocraneanalys (Ferriera 2005) med 52 patienter från
totalt 11 studier visade dessvärre ingen effekt av kaloritillägg på vare sig vikt, BMI,
lungfunktion eller arbetsförmåga vid stabil KOL. En senare randomiserad kontrollerad studie (Weekes 2009) har dock
uppmuntrande visat effekt av dietråd och
kostberikning på viktuppgång, livskvalitet
och dyspne även 6 månader efter avslutad
intervention. I en annan Cochranereview
(Baldwin 2011) av malnutrierade patienter
med flera olika underliggande sjukdomstillstånd blev resultaten något mer heterogena, men tydde ändå sammantaget
på att dietråd och/eller kosttillägg kan ge
viktuppgång och ökad muskulatur/muskelstyrka.

arbeta mer aktivt för behandling av malnutrition hos våra KOL-patienter!
Arbetsterapi vid KOL

Nästa föreläsare var Carina Göransson
som tog upp arbetsterapins roll vid KOLrehabilitering. Arbetsterapeutens huvudsakliga uppgift är att bedöma aktivitetsnivån och att möjliggöra för ökad aktivitet
genom arbetsförenkling, andningsteknik,
hjälpmedel och bostadsanpassning. Take
home message får anses vara den klassiska men icke desto mindre viktiga termen energibesparing, som innefattar att
arbeta långsamt, pausa ofta, planera och
att prioritera för att hushålla med energin.
Det finns en randomiserad kontrollerad
studie (Hansen 2011) avseende effekt av
ADL-träning hos KOL-patienter, där patienter skattade utförande och tillfredställelse med sin ADL signifikant bättre efter
fyra kontra en timma daglig ADL träning
i fyra veckor. Effekten kvarstod även efter
tre mån.
Sjukgymnastik vid KOL

Ett specifikt kliniskt dilemma som även

togs upp till diskussion efteråt är subgruppen överviktiga KOL-patienter. På
gruppnivå föreligger en ökad risk för
mortalitet inte bara inom sänkt utan även
inom normalt BMI-intervall, men samtidigt upplever många kanske framför allt
kvinnliga tidigare överviktiga patienter att
den viktnedgång lungsjukdomen lett till
faktiskt kan leda till ökat välbefinnande
och livskvalitet. Inte alltid helt lätt att råda
patienten då!
Sammanfattningsvis finns alltså visst
stöd för att använda sig av dietbehandlig
vid KOL, men någon effekt på överlevnad har hittills inte påvisats. Den ständigt återkommande slutsatsen är att fler
studier behövs. Här avslutade dock föreläsaren sitt pass med att hänvisa till en
seriös (?) litteraturgenomgång i BMJ där
man inte heller funnit något vetenskapligt
stöd för att trauma/död kan förhindras av
att använda fallskärm vid hopp från hög
höjd… Undertecknad tolkar syftet med
detta inlägg som att vi kanske inte måste
invänta mortalitetsstudier innan vi börjar

Sist men inte minst gav sig Karin Wadell
och Margareta Emtner i kast med ämnet
fysisk aktivitet och träning vid KOL. De
redogjorde för att fysiskt aktivitetsbeteende är kopplat till mortalitet och sjukhusinläggningar oavsett kön, ålder eller
KOL-stadium (Garcia-Aymerich 2008).
På organnivå föreligger skelettmuskeldysfunktion med förändrad mitokondriefunktion och kraftigt ökad nivå av
fria syreradikaler (Jobin 1998, Bernard
1998, Puente-Mastu 2009). Detta i sin
tur kan tänkas bero på kronisk inaktivitet,
systemisk inflammation, oxidativ stress,
nutritionell respektive anabol/katabol
störning, plus att andningssvikt och steroidbehandling vid exacerbationer också
kan påverka muskulaturen (Man 2009).
Evidensläget för rehabilitering med fysisk träning är mycket gott. Som exempel
har olika studier av rehabilitering i stabil
fas visat förbättrad maximal arbetsförmåga och syreupptag, samt ökad gångtid och
uthållighet (Troosters 2005, Pitta 2008).
En Cochranereview från 2006 visar klar
förbättring av livskvalitet efter rehabilite-
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ring. Om man jämför man rehabilitering
med medicinering har den förstnämnda
dokumenterat bättre effekt på livskvalitet
(Griffiths 2000, Donohue 2002, Vincken
2002, Calverly 2003), men som påpekades
flera gånger har bronkdilaterare en additativ effekt till träning.
När det gäller rehabilitering efter exacerbationer är det ju väl känt att hospitalisering vid akuta försämringar leder till
minskad fysisk aktivitet. Det finns även
här en Cochranereview (Puhan 2010)
som visar förbättrad livskvalitet, ökad
gångsträcka, färre antal framtida sjukhusinläggningar och minskad mortalitet,
samt efter detta även en studie med ytterligare fynd som minskad dyspne och ökad
cykel/gångsträcka (Van Wettering 2010).
Rent praktiskt rekommenderades en
kombination av konditionsträning, styrketräning och rörelseträning. Det bästa är
patienterna värmer upp långsamt och tränar i intervaller, att man ser till att patienterna håller en saturation över 90 % vid
träning samt att patienterna har underliggande adekvat farmakologisk behandling
och näringstillskott vid undervikt.

Avslutningsvis ställdes frågan om vilka
som ska erbjudas fysisk träning och rehabilitering. Svaret och tillika ett viktigt
take home message är ju att i princip alla
KOL-patienter med symptom, påverkad
livskvalitet eller nedsatt fysisk kapacitet
bör erbjudas träning! Träningen har olika
syften såsom primär respektive sekundär
prevention i olika stadier, men är effektivt
för alla oavsett grad av lungfunktionsnedsättning och dyspne (Evans 2009). Trots
detta är det skrämmande få som remitteras och ännu färre som verkligen får
tillgång till pulmonell rehabilitering. En
studie har visat att bara 10 % av KOL-patienter med indikation för rehabilitering
får remiss för detta (Johnston 2010). Man
kan fråga sig varför det som borde vara
självklart tyvärr ofta missas. Diskussion
fördes kring att barriärer kan ligga på
både läkar- och patientnivå samt även att
möjlighet till multidisciplinär rehabilitering kan saknas.
Vi har ett ansvar som behandlande
läkare att åtminstone se till att fördröjningen inte ligger hos oss själva, och att
göra allt för att motivera patienterna till

träning. Om denna intention inte fanns
innan detta symposium så borde alla åhörare vara övertygande nu! En egen avslutande subjektiv synpunkt är också att när
det gäller barriären som frånvaro av rehabiliteringsmöjligheter kan innebära, är
det viktigt att man inte ger upp bara för
att det inte finns tillgång till organiserade
längre rehabprogram eller KOL-skolor.
Man kommer långt bara med att engagera
klinikens sjukgymnast, och det är enormt
viktigt att vi genom våra remisser tydliggör att vi tycker detta område är viktigt!!

Josefin Sundh

Överläkare Lungklin USÖ
josefin.sundh@orebroll.se
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Specialistexamen

Specialistexamen i lungmedicin – Fråga 1

ASTMA
Vi presenterar en av frågorna och ett av
de svar vi fått från Specialistexamen i
lungsjukdomar.

Specialistexamen i lungsjukdomar som
SLMF årligen erbjuder är uppdelad i två
delmoment. Det första momentet en
skriftlig hemtentamen där man via litteratur och artikelsökning ska ge en aktuell
översikt med utgångspunkt från till sju
olika frågeställningar. Det är fritt att välja
källor, men kravet är att kunskapen ska
vara aktuell och inte endast baseras på
läroböcker.

Vi får ofta mycket bra, uppdaterade sammanställningar, som kan vara väl värd läsning även för andra kliniskt verksamma
läkare.
Vi presenterar här en av frågorna från
2010 års examen med svar från Pierre
Sobrino.
Vi kan återkomma i senare nummer
med fler frågor och svar, men vi kommer
alltid att tillfråga den som skrivit svaret
innan publicering.

Fråga 1:
Vid utredning av astma använder vi
ibland bronkiella provokationstester.
Två vanliga tester är mannitoltest och
metakolintest. Beskriv den farmakologiska mekanismen bakom dessa
tester och viktiga skillnader samt hur
vi ska använda dessa tester i den kliniska vardagen.

Roland Söderholm

Redaktör
roland.soderholm@sodertaljesjukhus.se

Svar Pierre Sobrino

A

stma är en av våra stora folksjukdomar med en prevalens hos
vuxna i Sverige på åtta % (ännu
högre hos barn) och en incidens på
cirka 2/1000/år. Förekomsten har de
sista årtiondena ökat kraftigt och beror till viss del på ökad observans, men
ingen tvivlar på att en tydlig reell ökning har förekommit. Orsaken till detta
är oklar. Man vet att både genetiska och
miljöfaktorer spelar en avgörande roll.
En hypotes till den ökade incidensen är
”Dirty hypotesis”, det vill säga att ett
alltför otränat immunförsvar ( d.v.s. en
alltför ren miljö) ökar benägenheten för
astma. Hypotesen har dock inte kunnat
bevisas.
Astma är en komplex inflammatorisk
sjukdom som drabbar luftvägarna och
karakteriseras av luftvägsobstruktion orsakad av en ofta snabb insättande bronkkonstriktion, ödembildning och ökad
slemproduktion samt en ökad retbarhet
i luftvägarna, så kallad bronkiell hyperaktivitet, det vill säga en patologisk ökad
känslighet för irriterande stimuli jämfört
med normala friska personer som leder
till bronkobstruktion. Man bör komma
ihåg att bronkiell hyperreaktivitet inte
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bara förekommer vid astma utan även
vid andra lungsjukdomar (KOL, cystisk
fibros, sarkoidos, bronkiektasier, bronkiolitis obliterans, cilie dysfunktion, Sjögrens syndrom, allergisk rinit, hjärtsvikt ).
Men nästan alla patienter med astma har
bronkiell hyperreaktivitet. Inflammationen vid astma kan leda till påverkan av
strukturella celler som i sin tur kan förstärka inflammationen och till sist orsaka
en kronisk obstruktion. Inflammationen
domineras i tidig fas av ett Th-2- medierat
immunförsvar där lymfocyter, eosinofiler
och mastceller är centrala effektorceller.
Effekterna av inflammationen och de
frisatta mediatorerna och leder till ökat
glattmuskelcellskontraktion, ödembildning, plasmaexudation, slemproduktion
och ökad nervaktivitet som är orsaken
till obstruktiviteten och den bronkiella
hyperaktiviteten. Så småningom tillkommer vävnadsremodellering som på sikt
leder till en kronisk obstruktion.
Vid utredning av en patient med misstänkt astma är anamnesen fundamental.
Diagnosen bör dock inte ställas förrän
spirometri med reversibilitetstest är utförd. Om denna inte kan verifiera astma
finns andra metoder för att komma diagnosen närmare.

Provokationstest är en metod för att pro-

vocera fram den bronkiella hyperreaktiviteten hos patienter med misstänkt eller
känd astma genom att patienten exponeras för framkallande ämnen/situationer.
Man utför sedan dynamisk spirometri för
att objektivisera den eventuella obstruktiviteten.
Provokationstester indelas i direkta och
indirekta:
• Direkta provokationstester: Orsakar
bronkobstruktiviteten genom en direkt effekt på receptorerna på den glatta
muskulaturen i bronkerna. De ämnen
som kan användas vid direkt provokationstest är kolinerga agonister (acetylkolin, metakolin, karbakol), histamin,
prostaglandin D2 eller leukotrien C4/
D4/E4. Den mest använda är metakolintestet.
• Indirekta provokationstester: Orsakar
bronkobstruktiviteten genom ett betydligt mer komplicerad process. Den
påverkar inflammatoriska celler (mastceller eller basofila), epiteliala celler och
sensoriska nervceller i luftvägarna.
Detta leder till frisättning av mediatorer så som histamin, prostaglandiner,
leukotriener eller neurotransmitorer
som i sin tur orsakar bronkobstrukti-
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viteten. Det finns flera indirekta tester:
Med fysiska stimuli (ansträngning,
torrluftsprovokation, inhalation av icke
isotona aerosoler så som NaCL, destillerat vatten, MANNITOL). Farmakologiska stimuli (Adenosin, Takykinin,
bradykinin, Propanolol). Endotoxiner
(LPS). Selektiva ämnen (Aspirin).
Metakolintest är således en direkt pro-

vokationstest. Är den äldsta. De flesta
studierna på astma har utförts med provokation med metakolin eller histamin.
I den kliniska vardagen används testet
när man har misstanke om astma som
inte kunnat verifieras med traditionella
metoder. Värdet av testet ökar dessutom
om patienten är under en period med
pågående besvär. Metakolintestet har
hög sensibilitet (> 90 %), däremot har den
sämre specificitet, det vill säga även friska
individer kan ha en positiv metakolintest.
Den mesta nyttan har man därför för att
exkludera astma. Metakolintestet har
också används inom yrkesmedicin vid
utredningar av astma i samband med
yrkesexponering då den är oberoende av
inflammatoriska mediatorer. En positiv
metakolintest kan dock inte med säkerhet verifiera astmadiagnosen. Det positiva
prediktiva värdet av metakolintestet stiger
om anamnesen starkt talar för astma, om
patienter har en reaktion (FEV 1< 20 %),
med små mängder metakolin (< 1 mg/ml),
och när symtomen vid provokationstestet
liknar symtomen vi utreder. Man får heller inte glömma att all bronkiell hyperreaktivitet inte är astma. Kontraindikationer för användning av metakolintest
är uttalad obstruktivitet (FEV 1 < 50 %),
genomgången hjärtinfarkt eller stroke
de sista 3 månaderna, okontrollerad hypertoni (>200/100) eller aortaaneurism.
Graviditet och amning utgör en relativ
kontraindikation. Testet genomförs enligt
ett bestämt schema med inhalation av aerosol innehållande metakolin i stegrade
koncentrationer från 0,03 till 16 mg/ml.
FEV 1 fall > 20 % jämfört med utgångsvärdet vid en koncentration < 8-16 mg/
ml anses positiv.
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Mannitoltest är en indirekt provokationstest. Den agerar genom att öka osmolariteten i luftvägarna vilket medför
en ökad frisättning av mediatorer enligt
ovan från främst inflammatoriska celler
i luftvägarna vilket påverkar receptorer
till luftvägarnas glatta muskulatur och
orsakar bronkkonstriktion. Den speglar
således de akuta inflammatoriska förändringarna i luftvägarna vid astma. Mannitoltestet har därför till skillnad med metakolintestet en mycket hög specificitet
(upp mot 98 %). Dess styrka är således
att den kan konfirmera astma. Den har
däremot sämre sensibilitet. Det finns till
exempel patienter med ansträngningsutlöst astma som har negativ mannitoltest.
Man kan därför inte utesluta astma hos
en patient med negativ Mannitoltest.
Det gäller framför allt för patienter med
mild eller välkontrollerad astma. Då testet påverkar liknande inflammatoriska
mekanismer som leder till uppkomsten
av astmasymtomen är den mer lämplig
när man skall utreda ansträngningsutlöst
astma, till exempel intyg inom elitidrott,
dykarcertifikat, eller för att utreda yrkesastma. Av samma anledning kan mannitoltestet också användas för att bedöma
graden av astma och för att monitorera
astmabehandlingen. Den kan också användas för att identifiera en eventuell
astmatisk komponet vid sjukdomar med
kronisk luftvägsobstruktion. Mannitolestet kan även användas vid astmavariant
med hosta; får patienten vid provokation
hosta men inte uppvisar luftvägsobstruktion beror hostan sannolikt inte på astma.
En annan indikation för mannitoltestet är
att inducera sputumprov för att analysera
inflammatoriska celler och cytokiner
hos astmatiker, vilket ju är ytterligare ett
möjligt instrument vid astmautredning.
Mannitoltestet är att föredra i stället för
metakolintestet vid utredning av gravida
och ammande patienter. Den är säker och
används allt oftare i den kliniska vardagen. Den har också fördelen att den blivit
tillgänglig i färdiga set med kapslar fyllda
med stegrande mängd mannitol som inhaleras efter ett speciellt schema.

Mannitoltestet har vid jämförelser visat sig ha god korrelation med andra indirekta provokationstester (till exempel
ansträngningstestet) och verkar ha något
högre känslighet för att upptäcka mild
bronkiell hyperreaktivitet. I en studie har
man också funnit en hygglig korrelation
mellan mannitol och metakolintestet. Det
finns dock inga data för att jämföra sensibilitet och specificitet mellan mannitol
och metakolintestet. Det vore önskvärt
med mer studier som jämförde korrelationen mellan förbättringar i patientens
symtom och markörer för luftvägsinflammation orsakade av astmabehandlingen
med förändringarna i direkta och indirekta provokationstester.
Pierre Sobrino

Överläkare, lung-allergisektionen,
MedicinKliniken Falu Lasarett
Viceordförande SLMF
pierre.sobrino@ltdalarna.se
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Luftvägsregistret

Utvecklingen av Luftvägsregistret
Utvecklingen av Luftvägsregistret kommer under 2012 in i en intensiv fas.
Slutenvårdsdelen i RiksKOL kommer
att lanseras och under våren byter registret kompetenscentrum. Såväl NAR
som RiksKOL kommer därmed att ligga
på Registercentrum i Västra Götalandsregionen – Göteborg. Under våren
kommer även årsrapporten att färdigställas, den första för NAR men den andra för RiksKOL.

D

et nationella kvalitetsregistret för
KOL, RiksKOL, startade i skarpt
läge med en öppenvårdsdel i mars
2009. Den första kompletta årsrapporten
utkom i skrift 2011 och finns att beskåda
på registrets hemsida (www.rikskol.nu).
Även en slutenvårdsdel har framarbetats
och testats på ett par sjukhus under förra
året. Syftet med kvalitetsregistret är att
förbättra omhändertagandet av patienter
med KOL.
Det Nationella Astmaregistret, NAR,
vars syfte är att förbättra omhändertagandet av patienter med astma, startade
i skarpt läge under senhösten 2011. Detta
efter att ha testats på ett mindre antal enheter. Under 2012 kommer en landsomfattande implementeringen att ske.

År 2010 sammanslogs RiksKOL och
NAR till Luftvägsregistren. Initialt har
delregistren legat på olika kompetenscentrum, men under våren kommer hela
Luftvägsregistret att ligga på Registercentrum, Göteborg (där NAR i sin nuvarande utformning har legat hela tiden).
Luftvägsregistret kan därmed utnyttja
samordningsvinsterna fullt ut. Patienterna kommer att klassificeras efter diagnos. Tre alternativ skall finnas – Astma,
KOL samt både astma och KOL. Vid den
slutliga flytten kan RiksKOL komma att
ligga nere under en mycket kort tid, men
information om detta kommer att finnas
på hemsidan inom kort.
Parallellt med NARs implementering
i landet under detta år kommer slutenvårdsdelen i RiksKOL att lanseras till
landets lung- och medicinkliniker, bland
annat via de regionala koordinatorer som
tillsatts. I denna del av registret finns möjlighet att se om vi behandlar den inneliggande KOL-patient som sökt med ökade
andningsbesvär, oavsett orsak, på ett
adekvat och riktigt sätt. Får rätt patienter
antibiotika? Får patienter, utifrån rätt indikationer, Bilevel-behandling som ska ha
det? Kan vi påverka mortaliteten? Skrivs

patienterna hem med den behandling
de bör ha? Mängder av data kommer att
kunna erhållas via slutenvårdsmodulen
och ovanstående är bara några axplock.
Vi hoppas att många av landets sjukhus
kan se värdet av att ansluta sig och på så
sätt få ett kvitto på sin egen KOL-vård.
Den andra kompletta årsrapporten för

RiksKOL kommer att färdigställas under
våren 2012. Preliminärt har, under 2011,
ytterligare drygt 2700 unika registreringar
utförts och till dags dato finns närmare
7000 patienter inlagda i RiksKOL. Totalt
deltar 314 enheter i skrivande stund. Vad
avser NAR blir årsrapporten (den första
för NAR) begränsad eftersom denna del
av Luftvägsregistret befinner sig i implementeringsfas ännu och de anslutna enheterna under 2011 ännu är få. Avseende
RiksKOL blir det dock spännande att se
om vi blivit bättre i omhändertagandet av
KOLpatienten.
Luftvägsregistret är således inne i en intensiv utvecklingsfas. Online-statistik och
direktöverföring av data från journal är
andra exempel områden som är högprioriterade.
Thomas Gars

Överläkare, Medicinska specialistkliniken,
Motala lasarett
thomas.gars@lio.se
Alf Tunsäter

Docent, överläkare
Skånes Universitetssjukhus
alf.tunsater@med.lu.se

Årsmöte Luftvägsregistret
Årsmöte Luftvägsregistret och Hearing
”Patientens nytta av kvalitetsregister"
Tid: onsdag 3 oktober 2012 kl 09.30 – 16.15.
Lokal: Svenska Läkaresällskapet, Stockholm

Lung & Allergiforum • Nummer 1/2012

25

CE

K A R O LIN

2012

A IN STITU

Photo: Science Photo Library

T

NF ERE

S

SK

TE

CO
N

Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF) och Karolinska Universitetssjukhuset
Stockholm arrangerar SK-kurs i

Interstitiella lungsjukdomar
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
24/9 – 26/9 2012

Kursbeskrivning: Kursen omfattar interstitiella lungsjukdomars patofysiologi, diagnostik och
terapi utifrån ett specialistperspektiv. Bild- och vävnadsdiagnostik belyses med hjälp av patientfall och vikten av multidisciplinära konferenser exemplifieras. Kursen består av föreläsningar
och patientdemonstrationer och är granskad och godkänd som specialistutbildningskurs av
SLMF styrelse. Kursen innefattar delmål 8 i målbeskrivningen för specialistutbildningen i
lungsjukdomar
Tid: 24-26 september 2012
Plats: Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Kursens målgrupp: Blivande specialister i lungsjukdomar och internmedicin.
Antal deltagare: 25 st.
Kursavgift: 5000 SEK (inkluderar kursmaterial, lunch och kaffe/te).
Resa och boende bekostas av deltagarna.
Sista anmälningsdag: 31 maj 2012
Kursledare/ansvarig: Maryam Fathi, Med Dr, Överläkare, Lung- Allegikliniken,
Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Anmälan till SK-kursen ”Interstitiella lungsjukdomar” 24/9 – 26/9 2012
Namn:
Födelseår:
Blivande specialist i
Arbetsplats:
Adress:

E-mail adress:
Underskrift verksamhetschef/motsv:
Namnförtydligande:
Anmälan är bindande och sänds via fax till:
Maryam Fathi, Lung/Allegikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 171 76 Stockholm
Fax 08 - 33 29 98 • Maryam.fathi@karolinska.se
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Syrgassekretionshypotesen och
Expeditionen till Pikes Peak
– ett 100-års minne
Pikes Peak är inte den högsta, men
den mest östliga belägna bergstoppen
i Klippiga Bergen i Colorado, och blev
därmed ett känt och viktigt delmål för
de människor, som på 1800-talet i prärievagnar drog västerut till Colorados
guldfält. För den motorintresserade är
berget känt för den årliga biltävlingen
uppför berget med målgång på toppen
(4300 m), och som bland andra vunnits av den värmländske rallyföraren
Per Eklund och hans specialbyggda
Saab. Den tunna luften utsätter såväl
förbränningsmotorn som människans
fysiologi för påfrestningar. Den mångsidige brittiske fysiologen J S Haldane
blev ledare för den anglo-amerikanska
expedition, som sommaren 1911 tillbringade 5 veckor på toppen av berget
för att utföra olika fysiologiska mätningar och finna bevis för syrgassekretionshypotesen.

Expeditionen till Pikes Peak

Vid fysiologikongressen i Wien 1910 omtalade Haldane och hans unga medarbetare från Oxford, C G Douglas, att de
planerade en höghöjdsexpedition utan
svåra strapatser. Fysiologen Hendersson
från Yale inbjöd dem att efterföljande år
komma till USA för en bekväm höghöjdsexpedition, vilket beslutades. Haldanes
bror, lord Haldane, som var krigsminister,
lät påverka brittiska ambassaden i USA att
skriva rekommendationsbrev till amerikanska tullverket för att tillåta införande
av Haldanes många mätinstrument och
stora mängder kemikalier, till exempel 7
kilo kvicksilver.
Efter några dygns acklimatisering i
Colorado Springs (1830 m) åkte expeditionen den 12 juli 1911 med tåget upp till
toppen och hotellet. Detta var sedan 20 år
världens första bergbana och ett begynnande turistmål. Förutom de tre nämnda
fysiologerna deltog även biologen Schneider, tidigare verksam vid Yale University.
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Punkt 3 från Summary, sid 306 från artikeln, se text nedan.

Expeditionen, som i amerikansk litteratur
ofta benämns ”Yale – Oxford expeditionen”, inkvarterades på ”The Summit Hotel”, vars ägare var mycket tillmötesgående
och för expeditionens behov avdelade fyra
rum, varav ett blev laboratorium. Den
kugghjulsdrivna bergbanan var naturligtvis till stor fördel för expeditionen arbete.
Första dygnet hade alla blå läppar. Dou-

glas hade svår huvudvärk första natten,
medan Haldane blev illamående, fick
magsmärtor och diarré, dvs. symtom på
lindrig bergsjuka
Omfattande, viktiga registreringar
gjordes först på lägre höjd och därefter
på toppen samt slutligen vid nedstigning.
Blodprover togs dagligen på expeditionens deltagare och sändes ner till Colorado Springs för analys. Hyperventilation
registrerades med kraftig reduktion av alveolärt koldioxid och långsam normalisering under acklimatiseringen. Oregelbunden respiration med långa apnéattacker
under sömn bekräftades. Bergsjuka eller
höjdsjuka var ett diskuterat fenomen, om
detta berodde på syrebrist eller lågt koldioxid på grund av hyperventilation. Haldane medförde syrgastuber, och menade
att han bevisat att syrebrist var orsaken.
En ständig ström av nyfikna, otränade
och dåligt acklimatiserade besökare gav
möjlighet till symtomobservation och
ibland blodprovstagning. Vid ett tillfälle
fick Haldane gå ner ½ mile för berget med
syrgastub för att ta hand om en journalist
med svår akut höjdsjuka. Expeditionens

medlemmar trivdes i varandras sällskap i
det relativt spartanska stenhuset som The
Summit Hotel utgjorde, och kvällarnas
vetenskapliga diskussioner förtätades av
röken från Haldanes pipa.
Längs bergbanan, såväl på korta flacka
partier, som på olika grader av stigning
gjordes mätningar vid gång. Försöksperson var ofta Douglas iklädd tweedkostym
och slips. Andningsmunstycket var via en
slang förbunden med säcken på ryggen
för uppsamling av expirationsluften för
senare analys. Detta blev den berömda
”Douglas-bag”. Efter några veckors acklimatisering på berget visade nya blodprover att man utvecklat polycytemi.
En av expeditionens viktigaste uppgifter

var att bevisa, att på höga höjder sker det
en aktiv sekretion av oxygen till det arteriella blodet. Det utfördes 15 experiment
på fem individer, och i alla mätningarna
var arteriellt PO2 högre än alveolärt PO2
med ett medelvärde på 35 mm Hg. Haldane ansåg man hade bevis för, att det sker
sekretion av syrgas vid lågt syretryck hos
acklimatiserade individer. Expeditionens
resultat redovisades i en artikel i ”The
Philosophical Transactions of the Royal
Society of London, Series B, Containing Papers of Biological Character” 1913
(C Gordon Douglas et al: ”Physiological
Observations made on Pike´s Peak, Colorado...”). Pikes Peak expeditionen blev
normgivande för framtida expeditioner
för sin noggranna planering samt genomförande.
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Expeditionen på Pikes Peak 1911. Fr vä: Henderson med provtagning av alveolargas,
Schneider utför respirationsregistrering, Haldane övervakar och Dougals med sin "bag".
Från Henderson(1939).

Determination af the total respiratory exchange whilst walking on the flat.
Sid 216 från artikel ovan, se text.

Med på expeditionen vid dess start
fanns även Mabel FitzGerald, som arbetade i Haldanes laboratorium i Oxford
och uppmärksammats för sitt fysiologiska intresse. Med hjälp från såväl Haldane som från William Osler, som nu blivit professor i Oxford, hade hon erhållit
olika stipendier. Hon hade också studerat
olika kurser i Oxford, men kvinnor tilläts
inte avlägga någon examen vid denna tid.
Troligen på grund av svårigheter med acceptabel inkvartering för en kvinna fick
hon avstå från att deltaga i expeditionens
arbete på Pikes Peak. Haldane föreslog,
att hon i stället på olika höjdnivåer på
de omkringliggande bergen skulle utföra
mätningar av hemoglobin och alveolärt
koldioxid på acklimatiserade gruvarbetare. Ensam, endast i sällskap av en mulåsna, genomförde hon uppdraget, och
resultaten publicerade hon 1913. Hon
lämnade den vetenskapliga världen 1920
utan någon examen. Så småningom kom
dock universitet i Oxford på bättre tankar, och vid en ceremoni 1972 fick hon en
”Honorary M.A. degree”. Hon var då 100
år gammal och dog efterföljande år.

synnerhet vid ansträngning. Marie Krogh
föreslog att man skulle använda CO som
spårgas för att mäta diffusionshastigheten, och utifrån dessa värden beräknades
diffusionshastigheten för O2 och CO2
vid såväl vila som arbete. Alla var helt
överens att CO diffunderar över alveolmembranet. CO binds till samma plats
på hemoglobinmolekylen som O2, vilket
Haldane utforskat under sina arbeten
med CO-förgiftning vid kolgruveexplosioner. Makarna Kroghs undersökningar
visade att alveolarytan var tillräcklig för
diffusionen.

Syrgassekretionshypotesen och
bevisen för syrgasdiffusion

Fram till mitten av 1800-talet var det
en etablerad uppfattning, att kemikalier
passivt diffunderar över levande membraner. Man fann sedan att aktiv passage
mot koncentrationsgradienten förekommer, till exempel i njure. Fiskens simblåsa
framhölls som ett exempel på aktiv sekretion av oxygen. Den förste som föreslog,
att det i lungan sker en aktiv sekretion av
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syrgas till blodet och koldioxid ut, var fysiologen Ludwig från Leipzig. I motsats
till detta hävdade Pflüger i Bonn att syrgasdiffusion var tillräckligt för syresättningen. En av Pflügers elever, den kände
fysiologen Christian Bohr (pappa till
Niels Bohr) i Köpenhamn, hävdade 1891
efter förbättring av mätinstrumenten, att
det under vissa omständigheter sker en
aktiv sekretion av syrgas och koldioxid.
Haldane besökte Bohr i december 1893,
och de arbetade tillsammans i laboratoriet. Därefter var Haldane övertygad anhängare av sekretionshypotesen. Bohrs
unge assistent, August Krogh, började
arbeta med syresättningsproblematiken
i början av 1900-talet med förhoppning
att göra fynd till stöd för sin chefs hypotes. Krogh konstruerade en ny, mer exakt
tonometer för mätning av blodgaserna.
Han fann, överraskande, att arteriellt
PO2 alltid var lägre än alveolärt PO2 och
även vid låg syrgaskoncentration i inspirationsluften. En av August Kroghs många
egenskaper som gjorde honom till forskare i nobelprisklassen, var hans förmåga
att konstruera bra mätinstrument. August
Krogh utförde nya mätningar med olika
aspekter på problemet tillsammans med
sin hustru Marie, som samtidigt studerade till läkare. De erhållna fynden stod
i motsats till Bohrs teori, varför Krogh
uppsköt publiceringen och fortsatte experimenten. Han försökte diskutera sina
resultat med Bohr som vägrade, och det
blev ett spänt förhållande mellan Krogh
och hans tidigare mentor. Ett avgörande
argument för sekretionshypotesen var att
lungytan ansågs otillräcklig för diffusion i

Haldane använde en indirekt metod för

mätning av den arteriella syrespänningen,
vilken beräknades utifrån den relativa
bindningen av CO och O2 till hemoglobinet efter inandning av CO. Detta innebar titreringssteg där färgen på teströret
jämfördes med ett referensrör. Resultatet
beräknades utifrån hur mycket av en lösning, som fick droppas i teströret för att
uppnå samma färg som referensröret. Sedan flera år var Krogh ifrågasättande till
denna indirekta mätmetod.
Krogh och Haldane hade våren 1909
diskussion om gemensamt försöksarbete
i Haldanes laboratorium. Detta kunde
dock inte arrangeras, vilket de bägge vetenskapsmännen beklagade.
Hösten 1909 hade paret Krogh avslutat
arbetet om syrgasens diffusion och samlat
sina resultat i sju små delarbeten, som de
internt kallade ”de syv små djævle”. I det
sjunde arbetet diskuterar August Krogh
alla resultaten som Marie och han erhållit, men först ger han en hyllning till sin
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lärare, Christian Bohr. Artiklarna publicerades 1910 på engelska i den tyskspråkiga,
”Skandinavishe Archiv für Physiologie”.
Haldane gratulerade snabbt författarna
till de intressanta resultaten och berömmer den utmärkta engelskan, men menar
att han inte känner sig övertygad. Senare
samma år inbjuder Haldane paret Krogh
till ett möte vid British Medical Association i London. Krogh demonstrerade
där sin tonometer, och Haldane vidhöll
sin uppfattning att under speciella omständigheter sker en sekretion av syrgas
i lungan. Andra mötesdeltagare menade,
att kunskapsläget nu talade för diffusion.
Christian Bohr dog 1911, och Haldane for
till Pikes Peak för att bevisa sin hypotes.
Marie Krogh återupptog i sin doktorsavhandling 1913 studierna av CO som
spårgas för att mäta lungans diffusionskapacitet vid olika förhållanden.
Diskussionen om oxygeneringen fick vila

under 1:a världskriget och återupptogs
efter dess slut. I Cambridge påbörjade
fysiologen Joseph Barcroft experiment
i sin nykonstruerade glasbur där atmosfären kunde kontrolleras. Han hade tidigare utfört studier av hemoglobinets
syretransporterande förmåga vid höghöjdsexpeditioner 1910 till Teneriffa och
1911 till Monte Rosa. Han var också den
förste, som redan 1913 tog blod från en
artär hos människan för gasanalys. I ett
berömt och heroiskt 6-dagars experiment
1920 stängde han in sig själv i glasburen
och successivt reducerades syrgaskonc
till 10 % sista dagen. Han registrerade
puls och repirationsfrekvens och prover
på expirationsluften uppsamlades. I en
radialartär hade han en metallkanyl fastsuturerad för blodgasanalys. I buren fanns
också en stationär cykel för arbetsbelastning. Han kände sig mycket dålig sista
dagen och när kanylen hade avlägsnats,
var man tvungna att avligera artären, men
lyckligtvis hade Barcroft fungerande kollateralflöde. I sina mätningar fann han att
arteriellt PO2 alltid var lägre än alveolärt
PO2 även under ansträngning vid lägsta
syrekoncentrationen i inadningsluften.
Detta var ett mycket starkt bevis för diffusion av syrgas. Haldane invände att under laboratorieförhållanden var det osäkert om acklimatisering inträffade för att
syrgassekretionen skulle starta. Efterföljande år genomförde Barcroft en ambitiös
höghöjdsexpedition till Anderna i Peru.
Expeditionen åkte med järnvägen upp
till gruvstaden, Cerro de Pasco (4300m).
Järnvägsbolaget var hjälpsamt så expedi-
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tionen hade sitt boende och laboratorium
i några järnvägsvägsvagnar. Mätningarna
visade att arteriellt PO2 alltid var lägre än
alveolärt PO2.
The Royal Society i London arrangerade i dec 1922 en diskussion i det aktuella ämnet där Barcroft och Haldane
medverkade liksom T H Somerell och T
G Longstoff, som nyligen återkommit från
en Everest-expedition, där de nått höjden
8200 m utan syrgas. Det senare var ett
stöd för syrgassekretion hos väl acklimatiserade individer menade Haldane.
Resultaten från August och Marie
Kroghs arbeten samt från Barcrofts experiment och peruexpedition anses vara de
slutliga bevisen, som avgjorde den vetenskapliga frågan om blodets oxygenering.
Haldane hävdade fortfarande att under
särskilda förhållanden sker sekretion.
Han vidhöll sin uppfattning fram till sin
död 1936, och i en ny upplaga av hans bok
”Respiration” (1935) finns ett helt kapitel
om syrgassekretion.
Trots de olika uppfattningarna hade
man en mycket artig och respektfull attityd mot varandra och utan problem att
umgås.
Det har förvånat många att den högt
begåvade Haldane, som var en mycket
noggrann vetenskapsman, inte ändrade
uppfattning. Han hänvisade till sina mätningar på Pikes Peak där man inte funnit
något mätfel (troligen metodfel, se ovan).
Det fanns också en mycket stark önskan
hos Haldane, som hela sitt liv varit intresserad av filosofi med inslag av mysticism,
att människan har möjligheten av syrgassekretion. Förvisso en vacker tanke.
Efterskrift

Haldane arbetade aldrig kliniskt som
läkare men var verksam inom många
olika områden såsom arbetsmedicin och
hygien, specialist på toxiska gaser och
även dykerimedicin. I slutet av 1800-talet
hade han ett statligt uppdrag att utreda
kolgruveexplosioner. Han var snabbt på
plats i de olycksdrabbade gruvorna, intervjuade skadade, undersökte offren och
identifierade CO som den dödliga gasen.
Kanariefågeln som indikator för CO-gas
introducerades av Haldane, och till fågeln
konstruerade han en speciell bur, som
blev automatiskt tillsluten när fågeln föll
från pinnen på grund av CO-förgiftning.
Burens handtag var en liten syrgastub,
som öppnades för att rädda fågeln. Haldane blev i högsta grad kolgruvearbetarnas vän. Under 1:a världskriget blev han
inkallad till armén av Lord Kitchener för

att utforska tyskarnas stridsgaser. Efter
besök i skyttegravarna på västfronten och
identifierat gaserna utvecklade han gasmasker samt introducerade syrgas som
behandling av gasförgiftningen. Han var
ursprungligen fysiolog, och hans viktigaste upptäckt var då han 1905 tillsammans med J G Priestley visade, att PCO2
i arteriellt blod via andningscentrum styr
ventilationen. Han är dock mer ihågkommen för ”Haldane-effekten”.
Douglas stannade kvar i Oxford som
fysiolog, och ihågkommen för sin ”bag”.
Hendersson fortsatte som respirationsfysiolog vid Yale University. Han forskade om CO2-tillförsel för andningsstimulering och att förhindra atelektas vid
narkos. I en av sina sista artiklar menar
han att det är omöjligt att bestiga Mount
Everest utan syrgastillförsel, vilket dock
bevisades ca 40 år senare.
Barcroft blev Cambridge trogen och
arbetade sedan med fetal och neonatal
fysiologi, och under 2:a världskriget med
nutritionsfrågor. Liksom Haldane var
han sin egen försöksperson i livshotande
experiment samt vid provokationer med
toxiska gaser.
Christian Bohr och August och Marie
Krogh var pionjärer i den respirationsfysiologiska forskningstradition som utvecklades i Köpenhamn.
Marie Kroghs metod att mäta lungans
diffusionskapacitet blev inte praktiskt användbar på grund av svårigheterna att i
kliniskt vardagsarbete mäta CO-koncentrationen. Amerikanska forskare utvecklade under 2:a världskriget en infraröd
CO-meter, och metoden blev därmed
kliniskt användbar och är i dag ett viktigt
komplement till spirometriundersökning.
Tryggve Månsson

lungmedicinare, Skövde (44 m.ö.h.)
tryggve.mansson@comhem.se
Referenser:
Goodman, M. Suffer and Survive, The Extreme
Life of J.S.Haldane. London: Simon&Schuster
2007.
Milledge J S. The Great Oxygen Secretion Controversy. Lancet 1985,2; 1408-1411.
Smith-Nielsen B. August og Marie Krogh, Et fælles liv for videnskapen: Striden om ilttransporten. København: Gyldendal 1997.
West J B, Schoene R B, Milledge J S. High Altitude
Medicine and Physiology: History. London:
Hodder&Arnold 2007.
West J B. Yandell Henderson 1873-1944. National
Academy of Sciences 1998.
Ashhcroft F. Life at the Extremes: Life at the Top.
Berkeley & Los Angeles: University of California Press 2000.
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En vardag på ett mångkulturellt
länsdelssjukhus
1 april 2011 lämnade jag Södersjukhuset

i Stockholm för att börja på Södertälje
sjukhus. Sjukhuset ligger i ett relativt invandrartätt område, om jag förstått allt
rätt så beror det delvis på tidigare arbetskraftsinvandring för att försörja de stora
arbetsgivarna Scania och AstraZeneca. På
senare år har även flyktingar kommit till
Södertälje, inte minst från Irak.
Jag var beredd på att det skulle bli fler
tolksamtal än jag hade på Södersjukhuset. Jag måste säga att jag blev förvånad
över hur väl det fungerar. Många av patienterna talar god eller tillräckligt god
svenska för att konsultationen ska bli bra.
Andra, som vet med sig att deras svenska
brister, tar med sig en anhörig eller en
vän som tolkar. Men så finns de som inte
har någon med sig och som inte kan göra
sig förstådda. Att det då är bäst med en
auktoriserad tolk tror jag de flesta håller
med om. Att lämna ett svårt besked, att
komplettera anamnesen vid oklara fall
eller vid mer omfattande information
måste man förstås få med en bra tolk.
Vi har upparbetat ett samarbete med en
tolkförmedling. En manlig och en kvinnlig arabisktalande tolk är stationerad på
sjukhuset.
Men hur klarar man vardagen? De där

små kompletterande frågorna på ronden,
är det bättre eller sämre än igår? Nu har vi
fått svar på odlingarna, etc. Vid alla dessa
tillfällen kan man inte rimligen beställa
och invänta en tolk, det skulle förlänga
vårdtiderna, och platserna är som på alla
medicinkliniker i landet välbelagda.
På sjukhuset har man löst det som jag
ser det på ett effektivt sätt. På akutmottagningen och på avdelningarna har man
anställt personal med språkkunskaper,
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många har sitt ursprung från de olika
befolkningsgrupperna. Så vid ronden vet
sjuksköterskan redan vem i personalen
som talar patientens språk så jag behöver
inte gå och leta efter någon som kan tolka.
Om vi inte är nöjda med konsultationen
kan vi ibland invänta någon anhörig, eller
beställa en tolk.
Men så en dag på medicinmottagningen

kom en arabisktalande man på återbesök,
han hade sin fru med sig men ingen av
dem talade svenska, och min arabiska är
obefintlig. Patienten hade en svår astma
som varit i det närmaste obehandlad på
grund av att han inte inhalerat sina läkemedel på ett adekvat sätt. Inhalatorerna
var utbytta och han hade behandlats med
perorala stereoider en tid för att vända
förloppet. Jag såg att han var bättre, men
jag behövde informera om hur stereoiderna skulle trappas ner, och att vi behövde
komplettera utredningen eftersom han
inte var besvärsfri.
Jag vågar inte svara på om det var jag
som hade glömt att informera om att en
tolk skulle beställas eller om tolken uteblev. Ingen tolk gick att få tag i, och jag

ville inte heller vänta tills vi kunde boka
en ny tid. Jag började med att tala långsamt och tydligt på svenska, men de förstod mig fortfarande inte och jag kunde
fortfarande inte förstå arabiska. Jag försökte med engelska, men inte heller det
fungerade. Jag märkte att jag började göra
scharader, men tvingades inse, att det här
går ju faktiskt inte. Så kom jag på en sista
utväg, Google Översättning. Jag börjar
skriva på svenska och plötsligt dyker arabiska tecken upp på skärmen. Patienten
och hans fru nickar och det verkar som
om någon information går fram. Jag skriver ut mitt meddelande på både svenska
och arabiska och lämnar till patienten och
alla verkar nöjda. Senare samma dag visar jag det som skrivits för en kollega som
kan arabiska och han var förvånad över
hur bra det blev. Patienten ska komma på
återbesök inom kort, då får jag se vad som
gått fram. Förresten ska jag inte glömma
att boka en tolk till dess.
Roland Söderholm

Redaktör
roland.soderholm@sodertaljesjukhus.se
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Sfinxen och pyramiderna. Foto GH 1981.

Asbest, faraoner och Internet
– en sedelärande historia
Asbest användes aldrig av de gamla
egyptierna. Trots detta är det en seglivad myt att man använde mineralet
för att svepa in sina mumier, och på Internet kan man hitta hundratusentals
artiklar som påstår detta. Författarna
gjorde en lite undersökning om detta
och slutsatsen är att Internet måste
användas med stor försiktighet. I vår
vetenskap måste vi vara noga med att
spåra adekvata referenser.
Inledning

Asbest är ett mineral med speciella egenskaper som finns naturligt och som har
fick stor användning under 1900-talets senare hälft fram till 70- eller 80-talen i de
västerländska industriländerna. Det användes framförallt för isolering men också
för en mängd andra uppgifter, ända tills
det under senare delen av århundradet
förbjöds i de flesta västländer på grund av
de medicinska effekterna, särskilt cancerrisken. Användning och brytning fortsätter dock i vissa länder, särskilt Ryssland,
Kazakstan, Kina och Brasilien. Ett specialfall är Canada där stor bytning fortfarande
pågår men i stort sett allt exporteras till
fattigare länder.
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Mineralet har använts i liten utsträckning lokalt i många kulturer genom historien. I norra Sverige och stora delar av
Finland finns det tidigast kända bruket av
mineralet, man blandade det i lera för att
få starkare krukor redan ett par år före
Kristus. I den klassiska världen användes
det också, men inte överallt!
År 1980 disputerade en av oss (GH)
på ämnet asbest och pleuraplack. Det
var då ett ganska hett ämne och avhandlingen var några år ganska efterfrågad. I
den fanns också en historisk genomgång
av användandet av detta mineral genom
historien. Trots att såväl de gamla perserna, grekerna, och romarna använde
det i olika sammanhang, så visade det sig
att det aldrig kommit till användning i
det gamla Egypten, och detta trots mycket goda handelsförbindelser över hela
Medelhavet, inte minst med Cypern. På
denna ö fanns förutom den koppargruva
som gett ön dess namn (och som exporterade malm till Egypten) också en av de
viktigaste asbestgruvorna. Men någon
användning fick det aldrig i det egyptiska
riket. Det som var mest typiskt för detta
rike var nämligen dess uttalade konser-

vatism: under nästan 3000 år ändrades
konst, arkitektur, och inte minst religion
knappast alls (med undantag av den korta
och kaotiska period då Echnaton, Tutanchamons pappa, var farao).
En av de allra mest heliga procedurerna
var mumifieringen. Det anses att övre och
nedre Egypten enades omkring år 3000
BC; mumier äldre än dessa har hittats
men de hade torkat naturligt i den heta
torra ökensanden där de begravdes. Efter
enandet och uppväxandet av städer blev
mumifieringen av faraoner och så småningom allt fler i samhället en viktig ritual
som utfördes av yrkesmän. De inre organen avlägsnades och förvarades i speciella
urnor, och hjärnan skrapades ut med en
krok via näsan. Sedan behandlades kroppen med stora mängder natronsalt för
att avlägsna all fuktighet. När kroppen
väl hade torkats ut (efter noggrant specificerade tidsrymder) smörjdes mumierna
med heliga oljor och parfymer under iakttagande av särskilda ritualer och slutligen
sveptes de i speciella vävnader. Blotta tanken att införa något nytt material (som
t.ex. asbest) skulle ha varit ett gravt helgerån. Mumifieringen fortsatte ända fram
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Sida ur en Dödsbok. Den döde fick med sig ett långt papyrus som beskrev hans gärningar. Från Egyptiska Museet i Turin (det näst bästa egyptologiska museet i världen efter det i Kairo). Foto GH.

till den romerska tiden tills kristendomen
tog över i landet.
Många medicinska presentationer av
asbestrelaterade sjukdomar startar ofta
med frasen “asbestos was used in old
Egypt to preserve mummies”. Ofta har
därvid GH protesterat. I Japan på ett mesoteliommöte sommaren 2010 fick han
av föreläsaren (en egyptisk läkare!) svaret
”Sorry Sir, you are wrong – it is on the
internet”. Vi beslöt därför att undersöka
saken igen.
Och nog fanns det på Internet! När vi
googlade på ”asbestos and pharaoh” fick vi
på 0.16 sekunder 243 000 hits, och på ”Asbestos + mummy” inte mindre än 980 000
hits på 0,22 sekunder (18 Juni 2011). Frågan blev då: finns någon substans bakom
alla dessa hits?
Metoder

• Granskning av ett urval av internetfynden (tyvärr hade vi inte tid att läsa
alla).
• Genomgång av arkeologisk/egyptisk
litteratur

• Utfrågningar av två olika egyptologer
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» Asbest användes aldrig
för mumifiering «

Egyptologer: Ingen kände till att asbest
hade använts för detta ändamål, men de
var väl medvetna om att denna myt var
spridd framförallt bland medicinare.
Slutsatser

Resultat

Internet: Den stora majoriteten av träffarna var enkla konstateranden helt utan
referenser; i den mån referenser fanns, var
detta bara till andra liknande påståenden.
De flesta kom från advokatfirmor i USA
som söker med ljus och lykta efter patienter; asbestexponering (med eller utan
konstaterad sjukdom) kan fortfarande ge
enorma ersättningar i detta land och är
lukrativt för jurister och det enda sätt som
t.ex. en mesoteliompatient kan få ersättning där. (I Sverige rör det sig inte alls om
några fantasisummor, men man kan få ersättning för förlorad arbetsinkomst, läkarkostnader och begravningsbidrag mm).
Arkeologisk litteratur: Vi kunde inte
hitta någon enda artikel som refererade
till asbestanvändning i det gamla Egypten och definitivt användes det aldrig vid
mumifiering.

Asbest användes aldrig för mumifiering.
Sådana här myter kan få en enorm spridning på Internet, men som vetenskapsmän måste vi kräva att vi ska vara säkra på
alla fakta som vi presenterar, även om de
inte är medicinska! Wikipedia är mycket
bättre och där finns nästan alltid vetenskapliga referenser. Det ska också påpekas
att i artikeln om asbestens historia på Wikipedia nämns inte alls Egypten.
Charlotta Hillerdal, Ph.D.

Department of archeology,
University of Aberdeen, UK
Gunnar Hillerdal, M.D.

Kliniken för lungmedicin och allergi,
Karolinska Universitetssjukhuset,
Stockholm, Sverige
FOTNOT
Denna artikel bygger på en poster som vi presenterade på Lungcancerkongressen i Amsterdam i
somras – den blev accepterad och vi tror att det
är den enda arkeologiska poster som någonsin
presenterats på ett lungcancermöte!
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Europeiska lungläkarexamen

S

edan länge har det funnits ett stort
intresse att samordna och harmonisera utbildningen till lungläkare
inom Europa. HERMES (Harmonised
Education in Respiratory Medicine for
European Specialists) skapades 2005
som ett samarbete mellan olika europeiska lungläkarorganisationer (ERS, FERS,
UEMS och EBAP – se artikel i Lung- o allergiforum nr 4 2011 för ytterligare information om dessa organisationer). Syftet
var att sträva efter en likartad utbildning
inom lungsjukdomar oavsett i vilket land
man utbildas. Året därpå presenterades
en kursplan (syllabus) och två år senare en
läroplan (curriculum). Både kursplanen
och läroplanen låg till stor del till grund
för den senaste svenska målbeskrivningen
i lungsjukdomar.
Med början 2008 arrangeras i samband
med ERS-kongressen European Examination in Adult Respiratory Medicine.
Examination består av 90 flervalsfrågor
som skall besvaras på 3 timmar och är
baserad på kunskap man kan hämta från
HERMES läroplan. Examen har ännu
inte någon formell roll i de europeiska
utbildningarna, utom i vissa länder, t ex
Schweiz där man infört den europeiska
examen som slutexamen och i Österrike
jämställs den med den nationella examen.
På ERS-kongressen i Amsterdam 2011

deltog 117 läkare i den vuxna examen.
Flest europeiska deltagare kom från Holland (13) samt Spanien (10) och en svensk
deltog (se separat artikel). Många utomeuropeiska läkare deltar som ser det som
en möjlighet att kvalificera sig för arbete
i Europa och allra flest deltagare kom från
Indien, med 20 examinerade läkare. Man
behöver inte delta eller betala för kongressen för att delta i examen.
Man kan delta i examen på tre olika
nivåer, intraining, self-assessement och
full diploma. För att delta i examen måste
man vara medlem i ERS. Är man under
35 år och är verksamhet inom lungmedicin kan man få ett sk Silver membership
som är helt kostnadsfritt. Intraining är till
för dem som håller på med specialistutbildning i lungsjukdomar och man skall
dessutom ha allmänt god kunskap inom
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området. Syftet är att man ska kunna värdera sina kunskaper och påvisa områden
man behöver förbättra. Kostnaden för att
delta är 140 Euro och man får resultatet
presenterat med poäng och hur man presterar i förhållande till övriga deltagare.
Man erhåller inte något diplom. Self-assessement är motsvarande för dem som
bara vill värdera sina kunskaper, men som
inte har kommit igång med specialistutbildningen. Det krävs dock att man är färdig med grundutbildningen och man är
medlem i ERS. Även här är kostnaden 140
Euro och man erhåller resultat på samma
sätt som vid intraining.

Vill man läsa om erfarenheter av examinationen så finns det en artikel publicerad
i Breathe volym 6, nummer 3, mars 2010
”The European Diploma in Adult Respiratory Medicine: a label of quality for adult
respiratory”. Ytterligare information finns
på ERS hemsida. Nästa examen äger rum
den 1:e september i samband med ERSkongressen i Wien.

Den mest avancerad formen är full dip-

loma och kräver utöver att man är ERSmedlem även att man har uppnått formell
specialistbehörighet i respektive land
samt att man har tjänst som lungläkare
och har god teoretiska och praktiska kunskaper. För att delta skall man få rekommendation både av sin verksamhetschef
och av respektive specialistförening, i vårt
fall SLMF, där speciella formulär skall
fyllas i. Examen är relativt kostsam (280
Euro) och i Sverige så erbjuder sig SLMF
att betala avgiften för de lungläkare som
vill delta i examen. Dock får respektive
läkare själv betala uppehåll och resa till
orten. Klarar man examen så får man ett
tjusigt diplom (se bild).

Hermes är en 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. Han avbildas ofta med bevingade
sandaler, en bevingad hatt och stav.

Lennart Hansson

Adjungerad medlem för europeiska frågor i
SLMF:s styrelse
Källor:
http://hermes.ersnet.org/638-examinationguidelines.htm
http://www.ersnet.org/
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Kan kyssar, Chaplin och Mozart
hjälpa mot allergi?
Att kropp och själ hör ihop är en gammal truism. Men kan
kyssar, åsynen av en Chaplinfilm eller musiklyssnande ha
något samband med IgE-förmedlade allergiska reaktioner?
Mycket tyder på att så kan vara fallet.
Skratt påverkar den allergiska reaktionen..

Den japanske allergologen Hajime Kimata har utfört ett stort
antal undersökningar av humors betydelse vid allergi. Han
pricktestade patienter med atopiskt eksem före och efter det att
de tittat på Charlie Chaplins film Moderna tider. Motsvarande
test gjordes också före och efter en film med icke-humoristisk
väderinformation. Testkvaddlarna minskade betydligt när
patienterna hade sett på Chaplin (Japansk ceder medeldiameter
från 8 till 2 mm, katt från 7 till 2 mm).däremot inte efter väderfilmen (1). Testresultat med husdammskvalster var oförändrat
efter Chaplin. I en annan studie fick 10 patienter se den humoristiska filmen Mr Bean. Produktionen av allergenspecifikt Ig i
cellkultur minskade liksom Th2-cytokiner medan Th1-cytokiner
ökade (2). Humoristisk film åstadkom också minskad IgE-produktion i B-celler från sperma (3).
Försämrande omgivningsfaktorer kan motarbetas av skratt

Exponering för vägtrafik leder till större allergeninducerade
kvaddlar vid pricktest på patienter med atopiskt eksem. Efter
en halvtimmes exponering för tung trafik ökade pricktestkvaddlarna (kattallergen) från 6.4 till 9.4 mm (4).
Två timmars videospelande hos patienter med atopiskt eksem
åstadkom minskade testkvaddlar och i cellkultur ökad bildning
av allergenspecifikt IgE liksom cytokinerna IL-4, IL-10 och IL-13
medan IFN-alfa och IL-12 minskade. Om patienterna fick höra
ringsignaler från en mobiltelefon (en ringning varande 10 sekunder varje minut under en halvtimme) sågs liknande effekter
(5). Hos friska försökspersoner och hos patienter med allergisk
rinit hade dessa stressfaktorer inte samma effekt. Två timmars
datorarbete har liknande effekter. Den allergenspecifika IgE
produktionen i mononukleära celler ökar hos patienter med
atopiskt eksem, men inte hos dem som har allergisk rinit (6).
Även mikrovågstrålning från mobiltelefoner ökar storleken på
allergenutlösta kvaddlar hos patienter med atopiskt eksem (7).
Två timmars skrivande av textmeddelande på mobiltelefon leder
till ökade kvaddlar men om patienterna får se en humoristisk
film (Mr Bean) före, blir det inga ökade kvaddlar. En humorlös
väderfilm har inte samma effekt (8).
Även gråt kan gynnsam effekt

Sextio patienter med atopiskt eksem och latexallergi fick titta på
filmen Kramer vs Kramer. Storleken på latexinducerade pricktestkvaddlar minskade från 8.6 till 5.0 mm och latexspecifik
IgE-produktion minskade från 3.9 till 1.8 ng/ml hos de 44 patienter som grät medan de tittade på filmen. Kontrollfilmen med
väderinformation hade inte sådan effekt (9).
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Nattligt uppvaknande vid atopiskt eksem

Det är vanligt att barn med atopiskt eksem vaknar på nätterna.
En teori är att hormonet ghrelin är ansvarigt. Kimata mätte nivåerna av ghrelin i saliv under natten hos 40 friska barn och 40
patienter med atopiskt eksem som led nattligt uppvaknande.
Ghrelin på natten var förhöjd hos patienter med atopiskt eksem
jämfört med friska barn. När de fick se på humoristiska filmer
förbättrades sömnen hos 36 av de 40 de 40 eksembarnen och
ghrelinnivåerna sjönk. En icke-humoristisk kontrollfilm hade
inte sådan effekt (10).
Ammande mödrars skratt

Även mammans filmvanor kan påverka barnen. När mödrar till
allergiska spädbarn fick se en humoristisk film som framkallade
skratt minskade barnens pricktestkvaddlar (husdammskvalster)
från 6.4 till 5.1 mm. Histaminkvaddlarna minskade däremot inte
(11). Ammande mödrar till barn med atopiskt eksem som hade
störd nattsömn fick efter Chaplinfilmen ökad mängd melatonin
i bröstmjölken. De allergenutlösta testkvaddlarna minskade hos
barnen som ammades (12).
Förbättrat svett vid eksem

Det är inte bara barn som har nytta av skratt. Vuxna med
atopiskt eksem som fick titta på Moderna tider fick förändringar
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i sitt svett. Dermcidin är ett antimikrobiellt protein som produceras av svettkörtlar. Personer med atopiskt eksem har lägre
nivåer dermcidin i svett än friska personer Nivåerna av detta
protein i svett hos patienter med atopiskt eksem ökade efter att
de hade sett Moderna tider (13). Hos vuxna med atopiskt eksem
har även konstaterats minskad transepitelial vattenförlust efter
det att patienterna sett Mr Bean (13).
Skrattet inverkar på astma

Tittande på Moderna tider har visats reducera bronkiell hyperreaktivitet (Metacholin PC20 ökade från 2.83 till 4.51 mg/ml)
och även minskad reaktionen vid allergenspecifik bronkialprovokation hos patienter med astma, medan en icke-humoristisk
film inte har någon sådan effekt (14). Å andra sidan utlöser skatt
bronkobstruktion hos många astmatiker (15).
Kyssar inte heller dumt

Kyssande under en halvtimme, medan paren samtidigt lyssnade
på musik (The Beauty and the Beast, When You Wish Upon a
Star, My Heart Will Go On, Love is a Many-Splendored Thing,
Moon River, Sunrise Sunset, CanYou Feel the Love Tonight) ledde till minskade allergenutlösta hudtestkvaddlar, (husdammskvalster från 8.3 till 5.5 mm, Japansk cederpollen från 7.6 till 5.3
mm), däremot hade kyssandet inte någon effekt på histaminutlösta kvaddlar. Man såg också en minskning av produktionen
av allergenspecifikt IgE. Cytokinmönstret skiftade mot Th1-typ:
plasmanivåerna av Nerve growth factor, brain-derived neurotrophic factor, neurotrophin-3 och neurotrophin 4 ökade (16,
17). I detta sammanhang bör det kanske påpekas att kyssande
inte är helt ofarligt hos allergiker. Om man har uttalad matallergi kan kyssande innebära att allergiska symtom utlöses, nämligen om motparten har ätit relevant födoämnesallergen (18).
Musik kan inverka på allergiska reaktioner.

Patienter med atopiskt eksem, allergiska mot latex, testades
före och efter att det de lyssnat på musik, antingen av Mozart
(Pianosonat nr 11, K 331 och Pianokonsert nr 21 K567, andra
satsen) eller av Bethoven (Symfoni nr 6 Op 68 Pastoral, andra
satsen ”Fur Elise” och Symfoni nr 5 Op 67, andra satsen). Efter
musiken minskade de pricktestkvaddlarna från 12.1 till 7.7 mm.
Dessutom sjönk in vitro-produktionen av såväl total-IgE (från
42 till 27 ng/ml) som latex-specifikt IgE (från 6.9 till 3.0 ng/ml).
Th1-cytokiner ökade och Th2-cytokiner minskade,. Bethovens
musik hade inte dessa effekter (19).
Andra effekter av Mozarts musik som påvisats är att försökspersoner kan få bättre resultat på ett spatial-temporalt test (20)
och att en minskning av epileptiforma aktiviteter i hjärnan setts
hos personer med epilepsi (21). Till följd av dessa och andra
studier har Mozarteffekten blivit ett begrepp. Många har dragit
alltför långtgående slutsatser från de experiment som gjorts.
Den effekt av musik som påvisats torde inte vara specifik för just
tonsättaren Mozart eller ens specifik för musik (22, 23).
Slutsats

De effekter som studerats vid allergi är huvudsakligen skrattets,
kyssandets och musiklyssnandets inverkan på hudtester och in
vitro-parametrar. Kan även patienternas sjukdomssymtom påverkas?
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Wolfgang Amadeus Mozart, rekonstruktion av Barabara Krafft från
1819 (Wikipedia).

Att skratt kan ha påvisbara effekter på hälsan är känt (24). En
del studier tyder på att skratt kan ha effekter på immunsystemet
och smärtstillande effekter. Olika undersökningar har dock gett
varierande resultat och det finns metodologiska problem (25).
När det gäller musik har det påvisats en hel del biologiska
effekter, såsom smärtstillande och ångestdämpande, troligen
även immunstimulerande och antidepressiva effekter (26).
Musikterapi har visats ha effekt på kronisk smärta, migrän hos
barn och kronisk tinnitus (27). Hos patienter med Alzheimers
sjukdom har musikterapi minskat ångest, depression och aggressivitet (28). Hos cancerpatienter kan musik minska ångest
och möjligen även smärta och förbättra livskvaliteten (29, 30).
Det är rimligt att tänka sig att skratt, musik och kyssar, som
åstadkommer mätbara positiva förändringar i testresultat, även
kan ha effekter på allergiska patienters kliniska symtom, även
om effekterna inte kan jämföras med dem man får av steroidsalvor vid eksem och inhalationssteroider vid astma. Det finns
biverkningar: skratt kan utlösa astma (15), musik avlyssnat på
olämpligt sätt kan ge bullerskador och kyssar kan i ogynnsamma
fall utlösa allergiska reaktioner (18). Även andra erotiska aktiviteter kan vara förenade med allergiproblem (31,32). Om man
besinnar i hur hög utsträckning erotik, skratt och musiklyssnande utövas får risken för biverkningar dock anses vara liten.
När det gäller dosering är det okänt vad som krävs för kliniska
effekter. Kyssas en halvtimme tre gånger om dagen? En Mozartsonat morgon och kväll? När det gäller dosering av skrattet har
standarddosen varit 87 minuter Moderna tider i flera korttidsstudier. Mycken forskning återstår
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Forskning

Vilken skrattutlösare ska man rekommendera? Alla kanske inte
skrattar bäst av Chaplin eller Mr Bean. Några kanske skrattar
bäst åt goda vänners skämt. Personligen skrattar jag bäst om jag
får se John Clease i Pang i bygget eller en film med Bröderna
Marx. Huvudsaken är att man skrattar – trots att mycket i vår
värld gör att man kanske hellre borde gråta än skratta.
Det torde vara nyttigt att skratta, kyssas och lyssna på god musik, Även för allergiska människor.
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SLMF

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
Anmälan sker via webformulär på SLMFs hemsida www.slmf.se
Programmet börjar 25 april 10.00
Onsdag 25 april

Efterutbildningsdag för
specialister och ST-läk:

Torsdag 26 april

Fredag 27 april

Rune Lundgren symposium
– Bronkoskopins fantastiska
utveckling

Rapport från Riks-KOL

Symposium:
EBUS/EUS nya verktyg inom
Lungmedicinen

Rapport från PROCEDUR
– SLMFs KOL projekt

– State of the Art föreläsning
Artur Szlubowskia, Zakopane,
Polen

Nytt inom KOL området

Lungcancerutredning
– från logistik och snabbutredning till bronkoskopi, EBUS,
snabbcytologi, PET-CT och multidisciplinär rond

– Svenska erfarenheter

Lunch

Lunch

Lunch

Fallgenomgångar med
mentometer och diskussion

Fria föredrag

Avresa

– Paneldiskussion

Årsmöte för SLMF
Mingelbuffet

Middag Restaurang Äpplet

Under torsdag 26 april arrangeras speciellt SLIF program.

Välkomna till Umeå den 25-27 april 2012!
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