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Ledare

SLMF visar vägen

Specialitetsföreningarnas uppgift av 
att företräda de kliniska specialite-
ternas intresse och göra dem syn-

liga. Viktiga uppgifter är att bevaka frågor 
gällande klinik, utbildning och forskning. 
Grunden för en vital och attraktiv specia-
litet är en rimlig och attraktiv utbildning 
för blivande ST-läkare och specialister. 
Alltmer ansvar har nu lagts på förening-
arna att ansvara för genomförande av 
kurser och andra utbildningsaktiviteter. 
SLMF är inte undantagen och föreningen 
arbetar konsekvent och målmedvetet för 
ett komplett utbildnings- och fortbild-
ningsprogram. Arbetet leds av styrelsens 
utbildningsansvarige, Lennart Nilholm i 
samarbete med ST-representanten Helga 
Asgeirsdottir. Till SLMF är också knuten 
en studierektorsgrupp som består av före-
trädare från universitetssjukhusen. Denna 
grupp har regelbundna möten och inven-
terar behov av kurser och andra utbild-
ningsaktiviteter. Vissa av våra aktiviteter 
sker i samarbete med läkemedelsindustrin 
och inom föreningen har vi en pågående 
dialog med företrädare för industrin om 
kurser och vetenskapliga arrangemang. 

Till den av föreningen arrangerade spe-
cialistexamen i lungsjukdomar har gläd-
jande nog hela 11 examinander anmält sig. 
Arbetet med den skriftliga delen har för 
dessa blivande specialister redan igång-
satts och den muntliga examinationen 
kommer i år att ske den 22 – 23 april på 

Karolinska Universitetssjukhuset. Denna 
examen är en viktig del i att kvalitetssäkra 
specialistutbildningen. Det är bara SLMF 
som har kompetens, erfarenhet och för-
måga att initiera, arrangera och följa upp 
denna viktiga del av vår verksamhet. 

Jag kan också avslöja att vi, tillsammans 
med Svensk förening för thoraxradiologi, 
planerar en SK-kurs i toraxradiologi som 
preliminärt kan hållas i redan i novem-
ber 2013. Kursen är en mycket efterfrågad 
del av SLMF utbildningsprogram och har 
blivit alltmer angelägen eftersom bilddi-
agnostiken har stärkts i vid ett flertal av 
"våra" sjukdomar, exempelvis vid lungväv-
nadssjukdomar.

Ni har väl alla noterat den signifikanta 
ansiktslyftning som vår hemsidan (www.
slmf.se) fått. Nu finns det till och med en 
webbapp att installera på era mobiler. Be-
sök hemsidan ofta. Den är, tillsammans 
med Lung & Allergiforum, föreningens 
ansikte utåt och dessa bägge fora admi-
nistreras på ett föredömligt sätt av Stép-
hanie Mindus, föreningens redaktör och 
webbmaster.

Jag har idag tagit upp några av för-
eningens viktigaste uppgifter där SLMF 
är vägvisande. Om jag med dessa rader 
lyckats övertyga er, kära läsare, att fören-
ingen är central för utvecklingen av hela 
vår specialitet har jag uppnått en del av 
syftet med denna ledare. Om ni tycker 
frågorna är angelägna och själva vill bidra 
till att stärka föreningen: kontakta någon 
i styrelsen!

Hoppas få se Er på Svenska Lungkongres-
sen i Visby den 22-24 maj!

MAGNUS SköLd
Ordförande SLMF

SK-kurs i toraxradiologi
På mångas begäran arrangerar SLMF i samarbete med
Svensk Förening för Thoraxradiologi, SK-kurs i toraxradiologi.
Kursen kommer att hållas på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
den 20-22 november 2013.

Mer information och anmälningsformulär kommer att läggas ut
under våren på SLMF hemsida. 

Styrelserna för Svensk Lungmedicinsk Förening
och Svensk Förening för Thoraxradiologi
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Stipendieum

Stora SFFA-stipendiet 2012 till
Magnus Wickman och Cilla Söderhäll

För fjärde året i rad delade Svenska 
föreningen för Allergologi (SFFA)/
Svensk Allergiforsknings Stiftelse 

(SAS) under Svenska Läkaresällskapets 
riksstämma ut ”Stora SFFA-stipendiet”. 
”Stora SFFA-stipendiet” är ett forsknings-
stipendium som delas ut till en eller två 
etablerade självständiga forskare med 
syfte att stimulera forskningsprojekt inom 
astma- och allergiområdet i Sverige. För-
utom SFFA hade år 2012 följande företag/
organisationer bidragit med 50 000 SEK 
vardera: ALK Nordic, Astma och Aller-
giförbundets forskningsfond, Meda AB, 
MSD AB, Novartis AB och Thermo Fisher 
Scientific.

Vinnare av 2012 års ”Stora SFFA-stipen-
diet” blev professor Magnus Wickman 
(250 000 SEK) från Institutet för mil-
jömedicin, Karolinska Institutet samt 
Sachsska barnsjukhuset/SÖS och docent 
Cilla Söderhäll (100 000 SEK) från Insti-
tutionen för biovetenskaper samt närings-
lära, också Karolinska Institutet.

Magnus Wickman fick stipendiet för 
sin ledande roll i Bamse-projektet, ett 
välkänd och unik populationsbaserad fö-
delsekohortprojekt med följande motive-
ring från stipendiejuryn: ”Inom projektet 
studeras prospektivt barn och ungdomar 
avseende utveckling av astma och allergi. 
Risk- och friskfaktorer kartläggs i relation 
till genetik, miljö, och livsstil. Projektet 
har en bred ansats och engarerar forska-
re från olika specialiteter och discipliner, 
från epidemiologi till genetik. Man stude-
rar de flesta olika sjukdomsmanifestatio-
ner relaterade till allergi och de atopiska 
sjukdomarna. Bamse-projektet har en 
stor potential och goda möjligheter finns 
för framgångsrikt internationellt sam-
arbete. Magnus Wickmans ledning och 
sammanhållning av projektet är unik och 
oumbärlig.”  

Cilla Söderhäll tilldelades stipendiet för 
sitt forskningsprojekt om ”Genexpres-
sionsprofiler och epigenetiska mönster i 
småbarnsastma”. Stipendiejuryns motive-
ring låter: ”Cilla Söderhäll tilldelas stora 
SFFA-stipendiet 2012 för sitt forsknings-
projekt där hon studerar genetiska och 
epigenetiska faktorer som kan ha bety-
delse för astma hos små barn. Specifikt 
studeras hur gener uttrycks, dels under 
en akut astmaattack men även hur dessa 
gener uttrycks på samma individ då ast-
masjukdomen är under kontroll. Projektet 
använder den senaste tekniken inom ge-
netikforskningen. Cilla Söderhälls projekt 
är av stort intresse då förebyggande och 
behandling av astma hos små barn idag är 
otillräcklig på grund av bristfällig förstå-
else av bakomliggande mekanismer.”

I anslutning till prisutdelningen under 
Riksstämman höll båda stipendiater en 
stimulerande föreläsning om sin forsk-
ning. Cilla Söderhälls presentation gav 
idéer hur man kan använda den moder-
naste tekniken för mer riktad omhänder-
tagande av patienten. Magnus Wickman 
betonade bland annat att han ser stipen-
diet som en utmärkelse till hela BAMSE-
projektet.

TEET PULLERITS
Ordörande SFFA

Cilla Söderhäll och Magnus Wickman.
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Bästa kollegor!

Nu när den ljusare årstiden känns 
allt mer nära märks vårens när-
mande även vid en titt i alma-

nackan. Snart, nämligen den 18:e april, 
går ju föreningens vårmöte av stapeln. I 
år är det Linköpings tur att stå som värd 
för mötet och den lokala organisations-
kommittén har satt ihop ett väldigt spän-
nande program med de hetaste frågorna. 
Förutom den vetenskapliga delen innebär 
vårmötet även att SFFA har sitt ordinarie 
föreningsmöte, det vill säga årsmötet. Vi 
har ju tidigare haft föreningsmöte även 
under Riksstämman, men vid planeringen 
av förra årets stämma hade styrelsen av-
siktligt bestämt att göra sektionens pro-
gram mer kompakt och med facit i hand 
vågar jag påstå att det var rätt satsning. 
Föreningsmötet under Riksstämman har 
under de senaste åren varit mer av infor-
mativ karaktär och duplicerade därmed 
ett antal andra informationskällor såsom 
denna tidskrift, medlemsutskick och 
hemsidan. Antalet besökare på Riksstäm-
mans föreningsmöte har varit krympande 
och därmed bestämde vi att inte inkludera 
föreningsmötet i programmet till förra 
årets Riksstämma. I och med att Riks-
stämman blir mer kompakt i år och varar 
enbart i två dagar i stället för tidigare tre, 
kan man i skrivandets stund inte uttala sig 
om hur Allergisektionens program kom-

mer att se ut i år. Desto större anledning 
finns att lyfta föreningens årsmöte till ett 
riktigt medlemsforum. Kom gärna med 
idéer och förslag redan i förväg. Vi hop-
pas på aktivt deltagande och diskussion 
under vårmötet!

I denna ledarspalt vill jag också disku-
tera med er ett besvärligt fenomen som 
många, men kanske inte alla av allergo-
logi-verksam vårdpersonal har kommit 
i kontakt med. Att allergologer är en re-
lativ bristvara har vi hört talas om, men 
ett sådant intryck får man inte när man 
googlar ordet ”Allergiklinik”. Då kommer 
det upp en lång lista med ”kliniker” som 
täcker i stort sett hela Sverige och som 
erbjuder ”en beprövad behandlingsform 
mot allergibesvär”, nämligen… biore-
sonansterapi. För oss i vården innebär 
bioresonansterapi en metod som saknar 
vetenskaplig bakgrund, inte är tekniskt 
och kliniskt validerad och resultat är 
inte reproducerbara. Således finns det 
inga vetenskapliga belägg för att stödja 
användningen av denna metod. Jag hop-
pas verkligen att besök av allergipatienter 
till dessa "kliniker" inte är ett tecken på 
misstro mot allergivården. Samtidigt går 
det inte utesluta att i vissa fall kan pro-
blem med tillgänglighet till allergikunniga 
läkare eller ständig tidspress ledande till 

bristfällig information orsaka att patien-
ter måste söka vidare vård och informa-
tion på egen hand. Och då kan man lätt 
hamna hos sådana ”allergimottagningar”. 
För en lekman kan ju förklaringen bakom 
bioresonansmetoden, att "alla ämnen har 
sina egna speciella frekvensmönster och 
att behandlingen läser in frekvensmöns-
ter från ämnen och organismer för att 
hitta reaktioner och för att behandla" låta 
lika rimligt som att B-celler producerar 
IgE antikroppar. Vi behöver anstränga 
oss mer för att förklara för patienter och 
anhöriga vad som finns påvisat och på så 
sett erbjuda vård som är evidensbaserad.

Vill härmed önska er riktigt trevlig vår. På 
återseende i Linköping!

TEET PULLERITS
Ordörande SFFA

Svensk allergiforsknings stiftelse (SAS) har beslutat att 
utlysa ett antal resestipendier för deltagande vid 3rd NFA 
Clinical Allergy Symposium, Reykjavik, Island, 23-25 maj, 
2013. http://www.congress.is/nfa2013

Sökande av stipendiet skall vara läkare under specialist-
utbildning i allergisjukdomar för barn eller vuxna, eller 
annan specialitet med nära anknytning till allergologi. 

Beloppet på stipendiet är 5000-8000 SEK beroende på an-
tal sökande. Totalt kommer som mest 25 000 SEK delas ut.

Ansökningarna kommer att värderas utifrån en redogö-
relse (om max 3 A4 sidor) av det vetenskapliga arbetet som 
ingår i specialistutbildningen, bifogas ansökan. Det veten-
skapliga arbetet skall ha en tydlig koppling till Allergi.

CV på sökande, uppgifter om arbetsplats samt namn på 
klinisk handledare skall också anges.

Sista ansökningsdatum 15 mars 2013. Ansökan mejlas i 
elektroniskt format till
par.gyllfors@astmaallergi.stgoran.se

Besked kommer att lämnas till sökande senast den 25 
mars.

Styrelsen för Svensk allergiforsknings stiftelse
Pär Gyllfors, Per Gustafsson & Mona Palmquist

Resestipendium för ST-Läkare

Ledare
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Spirometri

Spirometrier i första ledet
Artiklar om spirometri handlar ofta om vilka normalgränser och kriterier som skall användas 
och hur man skall tolka resultatet. Mer sällan diskuteras genomförande och kvalitetskontroll. 
Vi vill med den här artikeln bidra med tankar om det senare. 

Hur ser det ut i dagsläget?
En något raljerande, men tyvärr ganska vanlig bild, är följande: 
Enheten/avdelningen har varit duktig med att tillsätta en funk-
tion som astma/KOL/spirometri-sköterska. Denna sköterska är 
ofta mycket motiverad, engagerad och kunnig. Man anser att 
det är en fördel att man kan utföra detta i egen regi och undvika 
kostnader och sjukhusens väntetider. Sköterskan får hålla på 
med sitt ”sidouppdrag”, som inkluderar spirometrier, en halv dag 
i veckan. Vi inom slutenvården, som är vana att kunna beställa 
saker och få dem utförda, har propagerat för att man skall göra 
både flödevolymkurvor och långsamma mätningar av vitalka-
paciteten. Dessutom har vi förmedlat behovet av att, delvis en-
ligt gällande riktlinjer, göra reversibilitetstest vid i stort sett alla 
undersökningar. Till detta kommer information och annat inom 
ramen för astma/KOL-sköterskans uppdrag, förmedlas inom 
paketet ”spirometri”. Resultatet blir att sköterskan har möjlighet 
att undersöka tre eller kanske fyra patienter under sin avsatta 
halvdag. Kapaciteten för att göra spirometriundersökningar på 
enheten är alltså 3 – 4 spirometrier i veckan. 

”Eva, som är född 1948, besöker Dr Björk på mottagningen. 
Hon mår inte bra. Dr Björk lyssnar på hjärtat och hör att det 
slår oregelbundet och hon skulle vilja se ett EKG.”

När vi är ute och föreläser brukar vi ställa frågan hur lång tid det 
tar det innan Dr Björk har ett EKG i handen. Svaret brukar vara: 
”Ungefär 15 minuter”. Om Dr Björk istället hört hur det rasslar 
och piper lite över lungorna och vill ha en flödevolymkurva, 
så brukar svaret inte sällan bli att det handlar om flera veckor. 
Vi vill inte alls påskina att det av medicinska skäl alltid är lika 
bråttom med en spirometri som med ett EKG, men det finns en 
tydlig skillnad i hur dessa undersökningar hanteras. Det borde 
vara en självklarhet att det under vissa förutsättningar går att 
få en spirometri gjord direkt. Det är ju ingen större skillnad på 
tidsåtgången för dessa undersökningar. 

Landstingsledningen i Stockholm har uttalat att 10 % av alla 
listade patienter bör ha gjort en spirometri. För närvarande 
är genomsnittet ungefär 1 % [1]. Man ersätter även dessa un-
dersökningar med ett par hundralappar på ett sätt som inte sker 
med till exempel EKG. Orsaken är framför allt det stora mör-
kertalet när det gäller KOL-diagnosen. Om detta är en rimlig 
nivå kan diskuteras, men det är en klar signal om att vi behöver 
öka antalet av dessa undersökningar. Enligt läkemedelsverkets 
dokumentation bör KOL misstänkas (och spirometri utföras) 
om patienten är >45 år, har exponerats för cigarettrök och har 
luftvägssymtom. 

Sammantaget kan man alltså tycka att vi har ställt upp en 
ekvation som inte går att lösa. 

Var kan vi göra förbättringar?
Generellt bör man nog titta och omvärdera alla de ”sanningar” 
som omgärdar spirometriundersökningar. Alla de där enkla kor-
ta frågorna är värda att ställa: Vem? Var? Varför? Hur? När? Vri-
der man och vänder lite på dessa och använder sitt sunda förnuft 
kan man kanske hitta vägar till mer effektiva undersökningar. 

”Spirometrier behöver inte utföras av sköterskor”. 
Detta påstående brukar vålla en del debatt. Yrkesstolthet och 
revirtänkande hamnar ibland i vägen för effektivitet. Alla me-
toder eller undersökningar har en ”livscykel” som börjar med 
utveckling av forskare och pionjärer och slutar med ett läge där 
metoden är så spridd som tekniken, ekonomin och kompetens-
kraven tillåter. Inte heller astma- och allergisjuksköterskefören-
ingen (ASTA) skriver att spirometrier skall utföras av en speciell 
yrkesgrupp utan fokuserar på kompetensfrågan [2]. Om det är så 
att tillgången på astma/KOL-sköterskor (eller egentligen deras 
tid) är begränsad så är det en lösning att dessa inte nödvändigt-
vis gör alla undersökningar själva, utan mer är ansvariga för 
verksamheten, utbildar personal och arbetar för en hög kvalitet 
och god effektivitet. Det behövs två personliga egenskaper för 
att göra spirometrier: Att man är intresserad av människor 
(patienter) och att man inte är rädd för datorer. Det räcker 
långt. Sedan behövs förstås adekvat utbildning, men den behö-
ver inte vara speciellt omfattande. 

”Man måste inte alltid göra allt i alla lägen”. 
Om frågeställningen är: ”Har patienten en betydande KOL?”, 
så kan det faktiskt räcka med ett enda blås i en spirometer för 
att frågeställningen skall kunna besvaras. Om frågeställningen 
däremot är ”Vad är patientens FEV1?”, så krävs en lite mer omfat-
tande undersökning (ett par blås till) för att man skall vara säker 
på att det värde man dokumenterar är korrekt. 

Frågan om värdet av reversibilitetstesten med kortverkande 
ß2-agonist är omdiskuterad. I ATS/ERS guidelines beskrivs en 
ökning på 12% som signifikant (statistiskt), men man skriver 
också att ”signifikant” inte är samma sak som ”relevant” [3]. 
Global Initiative of Obstructive Lung Disease (GOLD) skriver 
om reversibilitetstester [4] (egen översättning): ”Spirometri skall 
genomföras efter administrering av en adekvat dos bronkdila-
tantia (dvs. 400 ug salbutamol) för att minimera variabiliteten. 
… Även om FEV1/FVC och FEV1 efter inhalation av ß2-agonist 
används för diagnos och gradering av KOL så rekommenderas 
inte längre graden av reversibilitet (efter ß2 eller steroider) för 
diagnos, differentiering mot astma, eller för att förutsäga effek-
terna av långtidsbehandling med ß2 eller steroider.” 

Det är alltså vanskligt att utifrån skillnaden mellan före- och 
eftervärdet i det enskilda fallet dra några långtgående slutsatser 
om diagnos och behandling. �
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Spirometri

Samma resonemang som ovan kan tillämpas: Om frågeställ-
ningen är ”Har patienten KOL?” så innebär en normal spirometri 
att frågan kan besvaras utan reversibilitetstest. I ett första scre-
ening-liknande steg behöver man alltså inte rutinmässigt göra en 
reversibilitetstest. Om frågeställningen är astma och patienten 
inte har ett pågående anfall är det bättre att mäta reaktiviteten 
hos luftvägarna direkt, med till exempel mannitol. 

Vi har ofta mätt den statiska vitalkapaciteten (VC) i sam-
band med spirometri. Tanken bakom detta skulle vara att en ob-
struktivitet kan ge dynamisk kompression och att FVC kan vara 
betydligt lägre än VC (vilket skulle ge en falskt för hög kvot). 
Samma sak här: Att mäta kvoten mellan FEV1 och VC efter full 
bronkdilatation kan vänta tills dess att man har konstaterat 
en sänkt lungfunktion. Det är bara för ett begränsat antal fall 
värt mödan att göra både snabb och långsam undersökning. 

Hur mycket utbildning behövs för att man skall bli duktig?
Man blir nog aldrig riktigt fullärd inom området spirometri. 
Erfarenheten är viktig när det krånglar. Däremot behövs det 
normalt sett inte år av träning för att man skall kunna utföra spi-
rometrier snabbt och rätt. Ett sätt att ta reda på hur snabbt det 
går att lära sig är att titta på kvaliteten på undersökningarna och 
hur snabbt det går innan denna når en acceptabel nivå. Vi gjorde 
detta i en pilotstudie (till LifeGene-projektet) som genomfördes 
vintern 2010/2011 då 5063 personer mellan 18 och 45 år testades. 
Av de 24 testledarna hade 7 tidigare erfarenhet av spirometri. 
Tre av dem hade utfört tester på regelbunden basis vid tidigare 
anställningar. Hälften av de 24 var utbildade sjuksköterskor och 
resten var biomedicinska analytiker med laboratorie-inriktning. 
Testledarna utbildades under en eftermiddag med föreläsning 
och en halvdal med praktisk träning. Studien visade att spiro-
metrierna kom upp i en hög kvalitet (även i jämförelse med 
internationella studier) redan efter en månad. Två saker skiljde 
sig tydligt jämfört med rutinsjukvård: Dels var spirometripro-
grammet (det som syntes på skärmen) rensat så mycket som 
möjligt på ovidkommande information. Tydliga kvalitetsindika-
torer fanns däremot på skärmen (Grade 1-5, se faktaruta) och var 
det som styrde undersökningen. Den andra saken som skiljde 
sig betydligt för dessa testledare var att de gjorde en mycket stor 
mängd undersökningar – i snitt 7/arbetsdag, dag ut och dag in. 
Vår slutsats av detta var att bra feed-back från spirometripro-
grammet och stor mängd undersökningar ger en färdighet som 
leder till fullgod kvalitet i undersökningarna relativt fort (data 
presenterade på läkarstämman 2011). 

Hur kontrollerar vi kvaliteten?
Det finns flera sätt att höja kvaliteten i samband med spirome-
trier. Vilka av dessa faktorer som är viktigast att fokusera på 
skiljer sig från fall till fall. 

Metodbeskrivning – inte bara en lathund
Grunden för kvalitetsarbete är enkel: ”Skriv ner hur du vill göra 
och gör sedan som du skrivit.” Finessen med att skapa en me-
todbeskrivning är att man måste bestämma sig. Processen leder 
oftast till fruktbara diskussioner och är en lärandeprocess i sig. 

Kvalitetsmarkörer på skärmen-feedback
Även om det idag är relativt ovanligt talar LifeGene-studien och 
andra studier [5], för att kvalitetsindikatorer direkt på skärmen 
är en stor fördel. 

Gradering av kvalitet i form av reproducerbarhet. 
Grade 1+2 = Grade A enligt ERS/ATS 

Grade 1: Minst tre godkända försök. 
Skillnad i både FEV1 och FVC på < 100mL 

Grade 2: Minst tre godkända försök. 
Skillnad i både FEV1 och FVC på 101-150mL 

Grade 3: Minst tre godkända försök. 
Skillnad i både FEV1 och FVC på 151-200mL 

Grade 4: Minst två godkända försök. 
Skillnad i både FEV1 och FVC på >201mL 

Grade 5: Inga godkända försök 

Träning och utbildning
Det finns risk att man överskattar värdet av formell utbildning 
och underskattar värdet av praktisk träning. För att en spiro-
metriverksamhet skall hålla god kvalitet behöver man komma 
upp i en göra en viss volym av undersökningar – åtminstone 
i en inlärningsfas. Ett par spirometrier i månaden ger varken 
testledaren eller den tolkande läkaren tillräcklig träning. 

Kommunikation 
En kontinuerlig prestigelös diskussion mellan testledarna och 
de som tolkar är en mycket viktig faktor. Om ni tycker något 
är knepigt är det stor sannolikhet att er medarbetare tycker det 
också. Våga fråga och hjälp varandra!

Kvalitetskontroll av tolkningarna 
Att kontrollera att man tolkar undersökningar på ungefär sam-
ma sätt är något som är lätt och lärorikt. I sin enklaste form 
handlar det om att då och då diskutera enskilda kurvor tillsam-
mans med sina kollegor för att nå samsyn. 

Figur 1: Andel helt godkända spirometriundersökningar över tid i 
LifeGene-piloten. 
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Skillnad mellan forskning och klinik 
I Bamse studien testades lungfunktion på över 1900 barn vid 8 
års ålder. Resultaten analyserade is relation till exponering för 
luftföroreningar första levandsåret skattat som PM10 (partiklar 
mindre än 10 µm respektive NOx kväveoxider). Resultaten vi-
sade på en sänkt lungfunktion FEV1 och FEV0,5 på gruppnivå. 
Effekten var starkare bland barn som var sensibiliserade mot 
vanliga allergen [6]. 

Den här typen av undersökningar ger en ökad kunskap om 
orsakssamband som vi kan se på gruppnivå, men det är väl-
digt tydligt när man tittar på lungfunktionsdata för dessa barn 
(och i ännu större utsträckning för PEF vid 4 års-kontrollen i 
BAMSE) att data för de enskilda barnen inte går att använda i 
ett kliniskt sammanhang. Signifikanta skillnader på gruppnivå 
och skillnader som ger klinisk vägledning i det enskilda fallet är 
två olika saker. 

Till sist
En välfungerande spirometriverksamhet kräver vissa förutsätt-
ningar. Det är inte alltid dessa förutsättningar handlar om att 
göra väldigt omfattande mätningar eller att mäta med mycket 
stor noggrannhet. Inte heller hög grad av formell utbildning 
räcker om man inte får tillräcklig praktisk träning. God kvalitet 
och hög effektivitet kan åstadkommas genom att kritiskt värdera 
alla de ingående komponenterna i undersökningen. Genom att 
förstå varje delmoment och på vilket (om något) sätt det påver-
kar dels undersökningen, dels den vidare handläggningen och 
behandlingen av patienten, kan stora vinster göras. Det handlar 
inte om att jobba snabbare, utan att tänka klokt. 
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Asthma in West Sweden
– a translational study from
epidemiology to proteomics

Sammanfattning av avhandlingen:

Det är sedan tidigare känt att fö-
rekomsten av astma och sym-
tom från luftvägarna har ökat 

under 1900-talet, men det är oklart om 
ökningen fortsätter. Prevalensen av astma 
i Sverige är idag cirka 9 % [1]. Det finns en 
grupp astmatiker som trots behandling 
fortsätter att ha symptom, vilket leder 
till att de upplever hinder i aktiviteter i 
dagligt liv [2]. Denna grupp med s.k. svår 
astma utgör en minoritet av personer 
med astma. De har ofta sämre livskvali-
tet samtidigt som såväl morbiditet som 
mortalitet är högre i denna grupp [2,3].

Det är inte helt lätt att definiera svår 
astma i klinisk praktik och i epidemiolo-
giska studier är det ännu svårare. Tidigare 
har astma betraktats som en sjukdom 
men det blir mer och mer tydligt att ast-
ma snarare utgörs av flera undergrupper. 
Dessa har olika bakomliggande orsaker 
och olika respons på behandling. Studier 
av proteinuttryck, och speciellt skillnader 
i proteinuttryck mellan olika grupper har 
använts framgångsrikt i flera sjukdomar 
för att identifiera biomarkörer. När det 
gäller astma är detta område däremot 
men astma är fortfarande till stora delar 
outforskat. 

Avhandlingen baseras på material från 
West Sweden Asthma Study (WSAS) 
som genomfördes i Västra Götaland från 
vintern 2008 till våren 2012. WSAS är 
en epidemiologisk studie som fokuserar 
på luftvägssjukdomar, speciellt astma 
och allergier, och som strävar efter att 
sammanbinda klassisk och klinisk epi-
demiologi med studier av mekanismer. 
Målet med avhandlingen, som består av 
fyra delarbeten, var att studera förekom-
sten av astma och luftvägssymptom, att 
utvärdera om förekomsten ökar och att 
utvärdera om markörer för svårare sjuk-
dom kan identifieras med hjälp av data 
insamlat från enkäter. Ytterligare ett mål 
var att undersöka om skillnader i protei-

nuttryck mellan undergrupper av astma 
kan identifieras i nässköljvätska 

I första delen av WSAS skickades en 
enkät per post till 30 000 slumpmässigt 
utvalda individer i åldrarna 16-75 år, bo-
ende i Västra Götaland. Enkäten bestod 
av två delar, den första var enkäten som 
använts i OLIN-studierna i Norrbotten 
[4] och inom FinEsS-närverket i Fin-
land, Estland och Sverige [5], och den 
andra den svenska versionen av den pan-
europeiska GA2LEN-enkäten [6]. Bland 
de som svarade på enkäten bjöds 2000 
slumpmässigt utvalda individer och alla 
därutöver som bedömdes ha astma, in 
till kliniska undersökningar. De kliniska 
undersökningarna bestod av en detaljerad 
intervju, lungfunktionsmätningar, mät-
ning av utandat NO, pricktest etc. Bland 
deltagarna i de kliniska undersökningarna 
valdes individer som representerar multi-
symptomastma (MSA), MSA med kronisk 
rinosinuit, aspirininducerad astma och 
friska kontroller till en studie av protein-
innehåll i nässköljvätska. 

Enkäten besvarades av 18 087 personer 
där 8,3 % hade läkardiagnosticerad astma 
medan 8.6 % använde astmamedicin. Fö-
rekomsten av astma med symptom eller 
användning av astmamedicin senaste 
året var 6,9 %. Ett tydligt samband mel-
lan mängden symptom och användning 
av astmamedicin kunde konstateras. Jäm-
fört med studier gjorda på Hisingen 1990 
[7] och i Södra Älvsborg 1994 [8] hade fö-
rekomsten av luftvägssymptom minskat 
medan allergisk snuva hade ökat kraftigt. 
En liten ökning i förekomst av astma och 
användning av astmamedicin hade ock-
så skett, men andelen astmatiker med 
symptom eller astmamedicinanvändning 
senast året hade minskat. Andelen rökare 
hade nästan halverats från 1990 till 2008, 
från 32 % till 18 %. 

Från enkäten definierades MSA som 
en markör för svår astma. Definitionen 

inkluderade de som rapporterade läkar-
diagnosticerad astma, användning av 
astmamedicin, andnödsattacker, åter-
kommande väsningar och ytterligare 
minst ett luftvägssymptom. Förekom-
sten av MSA var 2 % i befolkningen och 
24 % bland astmatikerna och vanligare 
bland kvinnor. Alla luftvägssymptom 
var vanligare bland de med MSA jämfört 
med annan astma, förutom allergisk rinit 
som var lika vanligt i de två grupperna. 
I nästa steg verifierades definitionen av 
MSA verifierades på vår forskningsklinik 
bland ett urval av deltagarna. Det fram-
kom att personer med MSA har sämre 
lungfunktion, mer inflammation i luftvä-
garna och fler tecken på svår sjukdom än 
personer med färre luftvägssymptom. Av 
personerna med MSA använde 92 % ast-
mamedicin, jämfört med 58 % av de med 

Linda Ekerljung
Krefting Research Centre, Avdelningen för 
Intermedicin och Klinisk Nutrition, Institu-
tionen för Medicin, Sahlgrenska Akademin, 
Göteborgs Universitet



Lung & Allergiforum  •  Nummer 1/2013 11

Astma

färre luftvägssymptom, nästan dubbelt 
så många av de med MSA använde inha-
lationssteroider (71 % vs 40 %). Personer 
med MSA använde också steroider oftare 
och i högre doser. Bland de som inte an-
vände steroider använde 70 % av de med 
MSA kortverkande b2-agonister, jämfört 
med 28 % bland de med färre luftvägs-
symptom. Uppskattningsvis kan upp till 
30 % av MSA bero på låg följsamhet el-
ler underbehandling, vilket är jämförbart 
med studier på svåra astmatiker [9]. MSA 
innefattar inte alla aspekter av svår astma 
men många likheter finns.

kvantitativ proteomik användes för att 
kartlägga proteinuttryck i nässköljvät-
ska. Fördelen med att använda nässkölj-
vätska är att vätskan kan erhållas genom 
en icke-invasiv metod som tolereras av de 
flesta personer. Dessutom kan miljön i de 
övre luftvägarna spegla miljön i de nedre 
luftvägarna [10]. Totalt kvantifierades 193 
proteiner i minst tre individer per grupp 
med en skillnad mot friska på minst 1,3. 
Flera skillnader i proteinuttryck kunde 
identifieras mellan undergrupperna och 
friska. Dessa proteiner representerade 
olika biologiska funktioner mellan under-
grupperna. Ett antal proteinnätverk var 
signifikant associerade till astmagrupper-
na, i dessa nätverk ingick proteiner som 
tidigare konstaterats vara associerade till 
astma, kronisk rinosinuit och aspirinin-
ducerad astma. 

Från avhandlingen dras slutsatserna att 
den tidigare ökningen i förekomsten av 
astma nu har upphört och att förekom-
sten av luftvägssymptom minskar. MSA 
är vanligt bland astmatiker och är kopp-
lat till tecken på svårare astma, alltså kan 
MSA användas som en markör för svå-
righetsgrad av astma i befolkningsstudier. 
Användningsgraden av astmamedicin är 
hög i gruppen med MSA, men under-
medicinering förekommer. Vidare dras 

slutsatsen att kvantitativ proteomik kan 
användas för att hitta skillnader i protei-
nuttryck mellan undergrupper av astma 
och möjligen för att identifiera skillnader 
i bakomliggande mekanismer.

Avhandlingen baserades på följande 4 
delarbeten, ramen finns tillgänglig på htt-
ps://gupea.ub.gu.se/handle/2077/30257
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upphört och att förekomsten av luftvägssymptom minskar. «
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Nyheter i CPAP-registret
Publika rapporter och koppling till SESAR

Kvalitetsregister

CPAP-armen i andningssviktregistret Swedevox öppnar sig både utåt och inåt under 2013. 
Den viktigaste nyheten är att vi kommer att tillhandahålla publika rapporter. Vem som helst 
kan, utan inloggning, titta på registerdata, även klinikvis. Vi kommer också att koppla oss till 
det nystartartade sömnapnéregistret (SESAR) i Göteborg. De kliniker som väljer att ansluta 
sig till SESAR kommer att få sina CPAP-data överförda till Swedevox så att de kan presente-
ras tillsammans med övriga klinikers data.

Andningssviktregistret Swedevox lever på de data som matas 
in från landets oxygen-, hemrespirator- och CPAP-kliniker. Ett 
gemensamt problem för alla kvalitetsregister är att energin läggs 
på inmatning av data, och att man lätt försummar återföring av 
resultat till klinikerna. Det rapportsystem vi haft i Swedevox har 
krävt inloggning och vi har sett att det sällan används. De flesta 
tycks nöja sig med de tryckta årsrapporterna.

Publika rapporter
För att ändra på detta bestämde vi oss för att skapa publika 
rapporter som skulle vara åtkomliga utan inloggning. Tanken 
är att alla, bokstavligen alla, skall kunna ta del av data i realtid. 
Den klinikchef som vill veta hur den egna verksamheten har 
förändrats under året skall kunna göra det utan dröjsmål och 
utan att behöva få ett eget inloggningskonto. Men det betyder 
också att vi bjuder in allmänheten, patienter, politiker, media 
etc, att ta del av våra resultat

Detta är inte helt nytt. Palliativregistret och intensivvårds-
registret har en avancerad utdatadel där man kan ta fram näs-
tan vad som helst ur registren. Enlig min mening är de dock 
inte särskilt världstillvända. De kräver en stor förkunskap om 
begreppen. Data presenteras med sparsamma kommentarer. 

Vår modell är annorlunda. Vi har valt att precisera ett antal 
basanalyser. Därigenom kan vi göra redaktionella kommentarer 
till graferna (se exemplet i figur 1) eftersom vi i alla fall i stora 
drag vet hur de kommer att se ut. 

Graferna kommer att kunna tas hem som bildfiler med kom-
mentaren inlagd. Därigenom har vi viss kontroll över att infor-
mation inte försvinner. Är underlaget från en viss klinik för litet 
blankas data. På så sätt minskar vi risken för missförstånd hos 
statistiskt oskolade användare.

Grafer
En av graftyperna jämför utfallet av en variabel uppdelat i ål-
dersgrupper för den utvalda kliniken mot hela riket. Figur 1 
ger sådant exempel för BMI. Registerhållare eller styrgrupp kan 
ändra den redaktionella kommentaren i figuren om vi märker 
att det uppstår missförstånd eller oklarheter.

I en annan graftyp jämförs utvecklingen av den valda varia-
beln år för år, med data från utvald klinik ställda mot hela ri-
ket. Ett exempel på detta visas i figur 2 som visar ledtider från 
nattlig andningsregistrering till CPAP. Alla data kan redovisas 
könsuppdelat om man så önskar (vilket för övrigt är ett villkor 
från finansiären SKL).

Figur 1. Exempel på graf där användaren valt en variabel och därefter vilken 
klinik man vill studera, vilket eller vilka år som skall omfattas och vilket kön 
som skall visas. Bildtextens uppgift om riksgenomsnittet är ett dynamiskt 
värde som styrs av urvalet ovan, den övriga redaktionella texten är fast.

Figur 2. Exempel på graf där man visar hur en variabel förändras över tiden. 
Vi har tills vidare begränsat oss till uppdelning per kalenderår. 
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I den tredje graftypen (figur 3) visas medelvärdet av en varia-
bel för samtliga kliniker i landet. Man kan välja tidsperiod och 
kön. Som framgår av figuren nollmarkeras data för kliniker som 
har färre än 25 patienter under den studerade tiden.

Vårt mål är att hela registret skall omfattas av de publika rap-
porterna. Vi har valt att börja med CPAP-delen eftersom den 
är enklast, med det minsta antalet variabler och utfall på varje 
variabel. Ett annat skäl (PR-skälet) är att göra Swedevox mer 
synligt i sömnapnésammanhang. 

SESAR
I Göteborg skapas just nu Svenskt Sömnapnéregister (SESAR) 
med ambitionen att få in data om alla patienter som får diag-
nosen sömnapné. Det är alltså ett diagnosbaserat register, till 
skillnad från Swedevox där alla tre armarna är åtgärdsbaserade. 
Ett diagnosbaserat register är generellt en mycket större utma-
ning för en registerhållare än ett åtgärdsbaserat. Dels finns det 
fler aktörer, dels är det inte alltid lika tydligt när man sätter en 
diagnos som när man startar en teknisk sjukdomsbehandling 
eller gör en operation.

Jag har redan på planeringsstadiet haft många samtal med 
SESARs registerhållare Jan Hedner och Ludger Grote för att 
hitta en modell för våra två register att samarbeta. Jag sitter 
också i styrgruppen för SESAR. Det gör att den modell vi nu 
försöker förverkliga är väl förankrad i båda registren, men vi är 
ännu inte i hamn rent tekniskt (och juridiskt).

Modellen går ut på att ingen klinik skall rapportera till båda 
registren. En klinik som har hela sömnapnérepertoaren (diag-
nostik, apnéskenor och CPAP) kanske hellre rapporterar till 
SESAR än till den mer begränsade CPAP-armen i Swedevox. 
CPAP-data som matas in i SESAR skall dock med automatik 
kunna föras över i Swedevox, för att Swedevox skall kunna pre-
sentera rikstäckande data för CPAP. 

Just nu pågår arbetet i de båda styrgrupperna och de båda 
registercentra (Uppsala för Swedevox och Göteborg för SE-
SAR) för att förverkliga denna modell. De kliniker som idag 
rapporterar CPAP till Swedevox kan lugnt fortsätta med det. 
Data kommer inte att gå förlorade vid ett eventuellt senare byte 
till SESAR. Ingen kommer heller att behöva byta register på 
initiativ ”uppifrån”, varje klinik bestämmer helt vart man vill 
anmäla patienter nu och i framtiden. Kliniker som bara sysslar 
med CPAP har ingen anledning att byta till SESAR.

Det är min övertygelse att SESAR kan bidra till en kvali-
tetshöjning av sömnapnébehandlingen i Sverige. En personlig 
gissning är dock att det kommer att ta lång tid att få en hög 
täckningsgrad. 

CPAP-armen i Swedevox fick snabbt en hög täckningsgrad. 
Många kliniker kände redan till registret och registerstrukturen 
fanns redan på plats. Läkare och sköterskor vid lungkliniker har 
generellt en hög beredskap att föra in data i kvalitetsregister. 
Förhoppningsvis kommer de nya publika rapporterna att göra 
att man känner att man får bättre utbyte av arbetsinsatsen.

Figur 3. Exempel på graf där alla kliniker finns med. Om en klinik har färre 
än 25 patienter under den valda tidsperioden blankas data för att minska 
risken för att en användare drar felaktiga slutsatser på ett för litet underlag.

BENGT MIdGREN
docent överläkare

Lung- och Allergikliniken, Skånes 
Universitetssjukhus i Lund.

Registerhållare för Andningssviktregistret 
Swedevox.

»Det är min övertygelse att SESAR kan bidra till en kvalitets-
höjning av sömnapnébehandlingen i Sverige.« 
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”The Lung – a pivotal player in
systemic inflammatory diseases”

Referat från konferensen:

Ett två dagar långt möte med lungan i fokus samlade sommaren 2012 drygt hund-
ra svenska och internationella forskare och läkare i Frösundavik, Solna. Syftet var 
att ur ett brett perspektiv belysa lungans roll vid systemiska inflammationssjuk-
domar. Mötet var unikt i sitt slag, då forskare och kliniker från flera discipliner, 
däribland lungmedicin, reumatologi och neurologi sammanstrålade och kunde 
utbyta etablerad och nyvunnen kunskap om lungans centrala funktion vid sjukdo-
mar också i andra organsystem. Initiativet till mötet togs av professorerna Anders 
Eklund, Ingrid Lundberg och kjell Larsson på karolinska Universitetssjukhuset och 
karolinska Institutet. Hjärt-Lungfonden var huvudfinansiär. Nedan följer kortfat-
tade sammanfattningar från vissa av de presentationer som gavs och ett par av 
dessa går även att ta del av på YouTube. 

Bakgrunden till mötet var resultat 
från senare års vetenskapliga stu-
dier där rökning och genetiska 

faktorer visats ha stor betydelse för upp-
komst av sjukdomsutveckling inte bara i 
lungan utan även i andra organ. För att 
förstå genes, sjukdomsförlopp och söka 
nya sätt till samverkan över disciplingrän-
ser samlades både kliniska och prekliniska 
forskare för att presentera färska resultat 
och pågående studier.

Rätt diagnos
Efter välkomstanförande av professor 
Anders Eklund inleddes mötet med en 
session om hur och när man bör miss-
tänka lungengagemang vid systemiska 
inflammationssjukdomar. Professor 
emeritus Ron du Bois, Imperial College 
i London, UK belyste de svårigheter, som 
inte sällan föreligger, eftersom såväl de 
kliniska symptomen på både lungenga-
gemang och extrathorakala förändringar 

kan vara mycket diskreta och inte alltid 
uppenbara. Han påtalade att manifesta-
tionerna i lungorna är variabla eftersom 
olika sjukdomar kan engagera helt olika 
strukturer, exempelvis luftvägar, pleura, 
interstitium och kärl. Eftersom progno-
sen vid lungfibros av idiopatisk natur 
och den som kan uppstå som led i en 
inflammatorisk systemsjukdom skiljer 
sig påtagligt så är diagnostiken vik-
tig.  Detta trots att patologin kan te sig 
likartad. Det är lätt att missa en system-
sjukdom om man inte är lyhörd för även 
diskreta symtom, exempelvis en flyktig 
beskrivning av Raynaudfenomen. Som 
bekant kan lungförändringar vara det 
första tecknet på systemsjukdom. Lung-
komplikationer är direkt korrelerade till 
t.ex. 10 – 20 % av dödsfall relaterade till 
reumatoid artrit. Behandlingsstrategi-
erna kan bli helt olika beroende av genes. 
Ett centralt budskap i professor du Bois 
föreläsning var den roll som förekomst 
av autoantikroppar har i dessa utred-
ningar. Kanske är det önskvärt med ett 
nytt klassificeringssystem där påvisade 
antikroppar viktas tyngre. En association 
mellan lungförändringar och systemsjuk-
dom kan således inte bara återspeglas av 
manifesta kliniska symptom, utan även av 
förekomst av vissa antikroppar. Speciellt 
uppmärksam bör klinikern vara på kvin-
nor med radiologiska lungförändringar 
om de är yngre än 50 år och har Raynauds 
tecken, kerato-conjunctivits sicca och/el-
ler inflammatorisk artrit. Helt klart är att 
nya tekniker kommer att förändra hur 
systemiska bindvävssjukdomar diagnos-
ticeras och klassificeras. Förhoppningen 
är att just detta arbete kan möjliggöra nya 
mer selektiva behandlingsstrategier. Pro-
fessor du Bois föredrag finns på YouTube.

docent Leif Johansson, Lunds Univer-
sitetssjukhus, beskrev det histopatolo-
giska utseendet vid idiopatisk lungfibros 
och gav en ingående beskrivning av vad 
som är karaktäristiskt för de olika under-
grupperna av lungfibros. Leif framhöll 

Ron du Bois, bild från föreläsningen på YouTube.
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att många systemiska sjukdomar (RA, 
SLE, scleroderma, myosit och Sjögren’s 
syndrom) kan ge samma typ av lungför-
ändringar, vilket gör det svårt att genom 
lungbiopsi bestämma viss diagnos eller 
utesluta viss sjukdom. 

docent kerstin Cederlund, Karolinska 
Universitetssjukhuset Huddinge, berät-
tade om etablerade och nya radiologiska 
metoder för diagnosticering av intersti-
tiella lungsjukdomar. Lungröntgen har 
fortsatt en viktig plats för att upptäcka 
patologiska förändringar, medan nyare 
tekniker som tomosyntes och datorto-
mografi ger unika möjligheter att klas-
sificera lungengagemang vid de aktu-
ella systemiska sjukdomarna. Det finns 
nu accepterade, reproducerbara och 
standardiserade bedömningssystem för 
lungsjukdomar analyserade med datorto-
mografi, som är en teknik som är under 
ständig utveckling med nya möjligheter. 
Dr. Martin Ugander, Karolinska Universi-
tetssjukhuset Solna fortsatte med att be-
skriva magnetic resonance imaging (MRI), 
och hur det kan användas för att studera 
pulmonell blodvolym. Tekniken kan vara 
ett värdefullt instrument inte bara vid 
hjärtsjukdom utan även vid systemiska 
sjukdomar som engagerar lungan, som är 
fallet vid systemisk skleros. 

Professor Lesley Ann Saketkoo, från Loui-
siana State University, New Orleans, USA, 
beskrev metoder för att utvärdera behand-
lingsrespons vid interstitiella lungsjukdo-
mar. Urvalet av metoder (t.ex. andnödsin-
dex, lungfunktionsmätning, röntgenstatus 
och livskvalitetsindex), är ofta framtaget 
genom Delphi-metodik och beskrivna i 
konsensusrapporter sammanställda av 
experter från den medicinska professio-
nen. I dessa saknas många gånger patient-
perspektivet. Professor Saketkoo beskrev 
hur nya parametrar för behandlingseffek-
ter tagits fram genom patientmedverkan. 
Hosta, att leva med osäkerhet och att inte 
kunna läsa och sjunga samt utföra fysiskt 
arbete var ur patientperspektiv viktiga fak-
torer. Lesley Ann Saketkoo leder ett stort 
internationellt projekt som arbetar med 
att kombinera faktorer framtagna genom 
patientfokusgrupper med experternas 
urval av mätinstrument för lungsjukdom. 
Genom detta arbete hoppas man att nya 
mätinstrument, som inkluderar patientens 
sjukdomsupplevelse och har högre preci-
sion, kan tas fram och på ett bättre sätt 

beskriva restriktiva lungsjukdomar. För-
hoppningen är att dessa sedan även kan 
användas i kliniska studier. Föredraget 
finns på YouTube.

Rökning och komorbiditet vid kroniskt 
inflammatoriska sjukdomar
Professor Lars Alfredsson beskrev de två 
stora kohorter som etablerats vid Karolin-
ska Institutet för att studera riskfaktorer 
vid RA (EIRA) och MS (EIMS). Arbetet 
är ett samarbete mellan epidemiologer 
och reumatologer respektive neurologer. 
Båda materialen är populationsbaserade 
fall-kontrollstudier och den datainsamling 
som är pågående inleddes 1996 (EIRA) 
respektive 2005 (EIMS). I materialen in-
går både frågeformulär och insamlande 
av plasma- och serumprover. Patienterna 
inkluderas i studierna kort efter insjuk-
nandet. En av de första frågeställningarna 
som bearbetats i båda studiematerialen är 
om det finns någon interaktion mellan två 
redan etablerade riskfaktorer, nämligen en 
viss typ av HLA-gen och rökning. I båda 
studiematerialen visas att rökare löper 
markant ökad risk för sjukdom om de har 
en viss HLA-genuppsättning. Risken är 
speciellt påtaglig vid samtidig förekomst 
av autoantikroppar mot citrullinerade 
proteiner.

Professor Magnus Sköld, Karolinska 
Universitetssjukhuset Solna beskrev se-
dan rökningens effekter och rökinduce-
rad inflammation i luftvägar och lunga. 
Klart är att rökningen har både akuta 
och kroniska effekter, och påverkar inte 
bara lungan utan även den systemiska 
inflammationen. Rökning kan således 
kopplas till flertalet sjukdomar och 
tillstånd i andra organ än lungan, som 
hjärtkärlsjukdom, diabetes, osteoporos, 
minskad muskelmassa, oro och depres-
sion, RA och MS. Antalet år som rökare 
korrelerar med graden av inflammation i 
lungan. Framträdande är ett ökat makro-
fagantal i lungsköljvätska och lungvävnad 
vid rökning. Även antalet cytotoxiska T-
celler är ökat och korrelerar med antalet 
rökta cigaretter per dag. Att beakta är 
både anamnes om pågående rökning, rök-
stopp samt tidigare rökhistoria. Rökstopp 
leder till minskad eller normaliserad in-
flammationsbild hos de som tidigare rökt. 
Rökpartiklar finns dock kvar i lungan; 
framförallt i makrofager, efter rökstopp, 
vilket indikerar att immunstimulerande 
faktorer kan finns kvar i lungan lång tid 
efter avslutad rökning. Betydelsen av det-
ta för lungpatologi, men även systemisk 
sjukdom, har vi inte full kunskap om idag 
avslutade Magnus Sköld. 

En livlig diskussion och många intressanta frågor följde efter Professor Lesley Ann Saketkoos 
föredrag som berörde patientperspektivet i behandlingsutvärderingar vid interstitiella lungsjuk-
domar.  Bild från föreläsningen på YouTube.



16 Lung & Allergiforum  •  Nummer 1/2013

docent Jan Wahlström, Karolinska In-
stitutet ställde frågan om det kan finnas 
gemensamma immunologiska mekanis-
mer för hur rökning påverkar immunsys-
temet och hur det kan förklara den ökade 
risken för autoimmuna sjukdomar, som 
föreligger hos rökare. Centrala celler i 
dessa immunreaktionen är både makro-
fager och T-celler. Framförallt T-celler 
har en stor betydelse i patogenesen vid 
autoimmunitet, genom att specifikt rea-
gera på kroppsegna antigen (autoantigen). 
Pågående studier söker svar på hur rök-
ning påverkar det tidiga immunförsvaret 
(innate immunity), antigenpresentation, 
T-cellssvar samt intracellulär signalering. 
Jan Wahlström beskrev hur betydelsefulla 
flödescytometriska analyser är för dessa 
studier och hur metoden kan appliceras 
på celler från bronkoalvolärt lavage (BAL) 
från rökare och patienter med autoim-
muna sjukdomar, som RA och MS. För 
att identifiera de antigen som visas upp av 
makrofager i lungan för T-celler används 
masspektrometri i samarbete med kolle-
gor på MBB, Karolinska Institutet. Vilka 
inflammatoriska signalvägar som aktive-
ras i makrofager av cigarettrök studeras 
både i BAL-prover och efter in vitro-
stimulering med rökextrakt. Förhopp-
ningen är att förståelsen av de basala 
immunologiska förloppen vid rökning 
kan ligga till grund för nya behandlings-
strategier och diagnostik. 

Epidemiologen och docenten Johan Ask-
ling, Karolinska Institutet inledde med att 
ställa frågan vad komorbiditet är och be-
skrev sedan vad epidemiologiska studier 
kan lära oss. Tillstånd som förekommer 
i ökad frekvens vid viss sjukdom kan ha 
många orsaker; vara en del av sjukdoms-
bilden, något som orsakas av grundsjuk-
domen, vara en biverkan av behandling 
av grundsjukdomen, gemensamma mil-
jöfaktorer, gener eller en kombination av 
alla dessa faktorer. Johan Askling beskrev 
sedan flera exempel som berörde bland 
annat riskfaktorer för att utveckla inter-
stitiell lungsjukdom (ILD) vid RA och 
hur epidemiologiska studier hjälpt till 
att öka förståelsen av vilka subgrupper 

av patienter som löper risk att utveckla 
komorbiditet. Med rätt designade epi-
demiologiska studier och bra grunddata 
blir dessa studier mycket värdefulla i att 
förstå sjukdomsetiologi. Dessutom kan 
de lägga grunden till speciellt omhänder-
tagande av vissa patientgrupper, som har 
större risk att utveckla även andra sjukdo-
mar och tillstånd. 

Interstitiella lungsjukdomar vid myosit 
– orsak eller komorbiditet?
Professor Ingrid Lundberg beskrev att in-
tersitiell lungsjukdom (ILD) kan föreligga 
hos 65 % av alla myositfall och symptom 
från lungan är inte sällan de första teck-
nen på sjukdomen. Lungengagemanget 
yttrar sig ofta som hosta och andnöd, men 
kan även vara asymptomatiskt. Många 
gånger ses en restriktiv ventilationsin-
skränkning och ett normalt FEV1/FVC 
ratio. Histopatologiskt kan flera mönster 
identifieras. Lungengagemanget progre-
dierar ofta långsamt, men snabba förlopp 
finns beskrivna, inte minst i andra etniska 
grupper än kaukasier. Det finns flera myo-
sitspecifika autoantikroppar beskrivna. I 
20 – 25% återfinns autoantikroppar mot 
anti-syntetas (anti-Jo-1). ILD är starkt 
associerad med förekomst av anti-Jo-1 
antikroppar då ILD förekommer i 85% 
av alla anti-Jo-1-positiva myositfall. 
Anti-Jo-1 antikroppar kan förekomma re-
dan innan det finns några kliniska tecken 
på myosit. För att bättre förstå genesen 
söks nu associationer mellan gener och 
miljö. I en nyligen publicerat studie som 
ett resultat av ett europeiskt myositsam-
arbete visas en interaktion mellan HLA-
DRB1*03 och rökning för bildningen av 
anti-Jo-1 antikroppar vid idiopatisk in-
flammatorisk myopati. Ingrid Lundberg 
avslutade med att konstatera att det är 
mycket möjligt att myositsjukdomen 
startar i lungan hos patienter med en 
viss typ av autoantikroppar och att rök-
ning är en viktig sjukdomsdrivande 
faktor hos dessa individer. Bildningen 
av autoantikroppar skvallrar inte bara om 
möjlig patogenes utan kan även utnyttjas 
för diagnostik och identifiering av sub-
grupper, exempelvis de med ILD.

Professor Livia Casciola-Rosen, Johns 
Hopkins, Baltimore, USA fortsatte sedan 
med att beskriva möjliga mekanismer för 
hur autoantikroppar kan orsaka sjukdom 
vid myosit. Det som gäckar forskarna är 
varför autoantikroppar riktade mot van-
ligt förekommande och ej organspecifika 
molekyler ändå ger distinkt organspeci-
fik sjukdom. Myosit är inget undantag. 
Livia Casciola-Rosen konkluderar att 
senare års forskning tyder på att en ska-
dad muskel där nya celler som håller på 
att ersätta gamla bildar höga halter auto-
antigen och denna situation kan initiera 
den immunologiska process som leder 
till autoantikroppsbildning. Hur och om 
autoantikropparna är patogena är dock 
inte helt klarlagt och det är fortfarande 
oklart varför patienter med myosit ofta 
har destruktion av lungvävnad. Även Livia 
Casciola-Rosen stannade upp vid frågan 
om lungan kan vara platsen där myosit 
initieras. Kan starten ske i samband med 
virusinfektion? Professor Casciola-Rosen 
konkluderade att med bättre kunskap om 
autoantigenbildning vid myosit finns möj-
lighet att bryta den negativa vävnadsned-
brytande autoimmuna reaktionen, skapa 
tolerans och stärka immunsystemet. 

kan exponering för faktorer i miljön 
via lungan utlösa ledinflammation vid 
reumatoid artrit?
Dr. Gudrun Reynisdottir, Karolinska Uni-
versitetssjukhuset Huddinge inledde med 
att beskriva de fenotyper av RA vi känner 
till idag samt de diagnostiska verktyg som 
finns tillgängliga. Bland biomarkörer finns 
reumafaktor (RF) och antikroppar mot ci-
trullinerade proteiner (ACPA; anti-CCP). 
ACPA, som kan återfinnas i blodet 
många år före sjukdomsdebut, är den 
idag bästa biomarkören med hög sen-
sitivitet och specificitet. Patienter som 
är seropositiva för ACPA har en högre 
sjukdomsaktivitet, allvarligare ledma-
nifestationer och fler kardiovaskulära 
komplikationer än de ACPA-negativa. 
Gudrun avslutade med att beskriva vad 
vi känner till angående lungmanifestatio-
ner vid RA. De är ofta associerade med en 
svårare reumatisk sjukdom, men senare 

Konferens

"ILD är starkt associerad med förekomst av anti-Jo-1 antikroppar 
då ILD förekommer i 85% av alla anti-Jo-1-positiva myositfall."
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studier visar att lungförändringar även 
kan vara en del av tidig RA. Inte sällan 
kan den farmakologiska behandlingen av 
RA ge upphov till lungförändringar och 
öka risken för lunginfektioner. Lungans 
roll vid RA är därför något som i hög grad 
intresserar forskarna. 

 
Professor Lars klareskog, Karolinska In-
stitutet fortsatte med att beskriva möjliga 
mekanismer för hur RA uppkommer. Att 
ACPA återfinns innan sjukdomen är eta-
blerad skvallrar om att en autoimmun 
process föregår själva ledinflammatio-
nen och leddestruktionen. De epidemio-
logiska studierna, som EIRA (se tidigare 
avsnitt ang. L Alfredsson), visar att gener, 
miljö och immunitet interagerar. Den eti-
ologiska hypotes som förs fram idag visar 
på att sjukdomen mycket väl kan starta 
i lungan. Rökning kan inducera citrul-
linering av proteiner och därmed vara 
starten för den immunologiska process 
som senare resulterar i autoantikroppar 
mot citrullinerade proteiner och som 
ökar risken för RA hos individer med viss 
HLA-genuppsättning (”shared epitope”).  
Vad som sker i lungan och om den im-
munologiska processen startar här kvar-
står att belägga. Likaså kvarstår att förstå 
hur autoantikroppar mot citrullinerade 
proteiner bidrar till den senare vävnads-
destruktionen i leder. Detta arbete är på-
gående och har potential för att finna nya 
botemedel för RA, men framför allt ge 
möjlighet att förebygga sjukdomen. 

Forskning kring etiologin bakom RA och 
lungans eventuella roll för sjukdomsut-
veckling studeras även internationellt. Dr. 
Kristin Demourelle från University of Co-
lorado School of Medicine, Denver, USA 
beskrev forskargruppens arbete med att 
detektera citrullinerade proteiner i lung-
an. Genom att följa patienter med ökad 
risk för RA, men innan ledsymptom upp-
trätt, möjliggörs studier av immunologis-
ka förlopp i lungan före sjukdomsdebut. 
Hos dessa ännu ej kliniskt insjuknande 
individer kan autoantikroppar uppmä-
tas både i blod och luftvägar. Kristin De-
mourelle spekulerade också om huruvida 
den immunologiska processen initieras i 
lungan och om en infektion där kan vara 
starten. Vidare diskuterade Dr. Demour-
elle möjligheten att vissa patogener kan 
associeras till citrullinering, tex bakterier 
i den orala floran. Det ger ett systemiskt 

perspektiv mellan munhåla och lunga 
som led i sjukdomsgenesen. Vägen från 
förändrad immunaktivitet i lungan till 
leddestruktion är en fråga som forskare 
både i USA och Sverige arbetar med. 

docent Anca Catrina, Karolinska Insti-
tutet redogjorde för hur svaren på ovan-
stående frågor kan nås. Hon leder bland 
annat en studie där alla med nydebute-
rad RA i Stockholmsområdet erbjudits 
att genomgå lungfunktionsundersökning 
och diffusionskapacitetsmätning samt 
HRCT av thorax vid diagnostillfället och 
sex månader senare. Mer än 100 patien-
ter har inkluderats. På en undergrupp av 
dessa har även lungsköljningar utförts 
vid motsvarande tidpunkter. Från detta 
material har man redan visat att nydebu-
terade RA-patienter jämfört med en frisk 
kontrollgrupp i ökad omfattning har olika 
typer av lungförändringar, bl.a. fibros, och 
att det även återspeglas i försämrad lung-
funktion. Vidare är de röntgenologiska 
lungförändringarna associerade med 
förekomsten av autoantikroppen ACPA. 
Nydebuterade RA-patienter med dessa 
autoantikroppar har även citrullinerade 
proteiner i lungvävnaden. Profilen av ci-
trullinerade proteiner verkar vara lika i 
lunga och led hos dessa patienter, vilket 
talar för att de proteinförändrande pro-
cesserna har samma målmolekyler i de 
två vävnaderna. Med dessa fynd tar nu 
forskarna ytterligare steg mot att förstå de 
vad som tar processen med citrullinerade 
proteiner och förekomst av autoantikrop-
par i lunga till sjuk led. 

dr. Caroline Ospelt, som var inbjuden ta-
lare från University of Zurich, Schweiz, 
beskrev de experimentella modeller och 
djurmodeller som finns för att utröna 
hur rökning kan förändra ledfunktion 
och inducera leddestruktion. Med dessa 
modeller kan även molekylära förlopp och 
mekanismer undersökas. Caroline Ospelt 
är med hjälp av dessa modeller nya mole-
kyler på spåren, som hon tror kan förklara 
den saknade länken mellan lunga och led 
och kanske kan hon också visa vilka mo-
lekyler och förlopp, som är orsaken till att 
rökning ökar risken för RA.

Är lungan iblandad i utvecklingen av 
multipel skleros?
Med den frågan inledde Professor Tomas 
Olsson, Karolinska Institutet sin föreläs-

ning. På samma vis som för RA söks etio-
logi till multipel skleros (MS) i gener och 
livsstil. Riskgener och miljöfaktorer ökar 
risken för MS i ganska låg grad var för sig. 
Genetiska och epidemiologiska studier 
har drivits separat, och många studier av 
geners inverkan på utvecklingen av MS 
har utförts i djurmodeller. Det finns där-
för lite data på kombinationen gener och 
livsstil i människa berättar Tomas Olsson. 
På likande vis som för RA har därför epi-
demiologiska studier vid Karolinska Insti-
tutet kombinerat genanalys med studier 
av livsstilsfaktorer. Ett exempel är EIMS 
(Epidemiological Investigation of risk fac-
tors for Multiple Sclerosis). Bl.a. studeras 
interaktionen mellan sol-/D-vitaminbrist, 
virusinfektion (EBV), tobaksanvändning 
(inklusive rökning), skiftarbete, övervikt 
med MS-associerade riskgener. Många av 
dessa livsstilsfaktorer ökar risken för MS 
med en faktor (odds ratio) 2 och några in-
teragerar med HLA riskgener. EIMS visar 
att individer positiva för HLA-DRB1*15 
i kombination med avsaknad av HLA-
A*02 och som röker har 20 gånger ökad 
risk för MS. Mekanismerna för hur rök-
ning kan leda till neuroinflammation och 
destruktion av myelin beskrev Tomas 
Olsson som ett led i en immunologisk 
process. Hypotesen är att proinflamma-
toriska T-celler aktiveras via T-cellsrecep-
torn som sedan korsreagerar med antigen 
som återfinns i centrala nervsystemet. 
Genom denna process kommer de egna 
T-cellerna att inducera en inflammatorisk 
process i CNS hos individer med en viss 
genetisk uppsättning. På samma sätt som 
vid RA undersöker man nu om de initiala 
immunaktiverande reaktionerna sker i 
lungan. Kunskap om hur miljö och gener 
inverkar för sjukdomsuppkomst blir vik-
tiga byggstenar i förebyggande behandling 
och omhändertagandet av riskgrupper.

Sarkoidos – kan exponering för 
specifika antigen vara orsak?
Professor Anders Eklund inledde med att 
ge den kliniska bakgrunden till sarkoidos 
och beskriva de två former (akut och kro-
nisk) av lungsarkoidos som förekommer. 
Vid den akuta formen, Löfgrens syndrom, 
finns en karaktäristisk inflammationsbild 
i luftvägarna och sjukdomen avklingar 
ofta spontant inom ca 2 år. Den kroniska 
formen kan däremot vara livslång och bl. 
a. leda till lungfibros. De två formerna av 
lungsarkoidos har på senare år visats vara 
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associerade med olika riskgener, vilket är 
en kunskap som idag används vid klinisk 
diagnostik för att klassificera och prog-
nosticerapatienter med sarkoidos. Anders 
Eklund redogjorde även för hur sarkoi-
dospatienter som är HLA-DRB1*04-po-
sitiva löper ökad risk att utveckla ögon-
engagemang. Att undersöka förekomst av 
riskgener medför att patienterna snabbare 
kan få effektiv behandling och adekvat 
uppföljning. 

Professor Johan Grunewald, Karolinska 
Institutet beskrev de immunologiska re-
aktionerna vid lungsarkoidos, och jäm-
förde dessa vid respektive utan Löfgrens 
syndrom. Orsaken till sjukdomen är fort-
farande okänd, men exponering för okän-
da ämnen hos genetiskt predisponerade 
individer anses utgöra grunden för att 
utveckla sarkoidos. Forskargruppen vid 
Karolinska Institutet har nyligen bland 
annat påvisat en strikt lokaliserad im-
munaktivering i lungan, vilket stödjer 
hypotesen att inflammationen vid sar-
koidos orsakas av ett inhalerat antigen.  
Identitet och ursprung söks nu intensivt 
för dessa antigen. Nyutvecklad teknik an-
vänds, där antigen som presenteras för T-
celler genom HLA-molekylen elueras och 
identifieras med masspektrometri. Ge-
nom denna teknik, som är mycket känslig 
och har hög precision, möjliggörs studier 
av antigen från enskilda individer. Anti-
genjakten möjliggör en ökad förståelse för 
sjukdomens genes och progress, och kan 
på sikt göra att riskpatienter får mer riktat 
omhändertagande. Slutligen beskrevs att 
genetiska analyser har visat associationer 
mellan vissa HLA-varianter och risk för 
sjukdom, såväl som med sjukdomsutveck-
ling. Det senare fyndet används numera i 
kliniken till hjälp för att bedöma prognos 
och behov av vidare omhändertagande.

Professor david Moller, som var inbjuden 
från Johns Hopkins University, Baltimore, 
USA, avslutade sessionen med att tala 
om evidensen för att mykobakterier kan 

ha en roll vid uppkomst av sarkoidos. I 
både patientstudier och experimentella 
djurstudier har professor Mollers fors-
kargrupp i samarbete med forskare vid 
Karolinska Institutet visat att antigen från 
mykobakterier är möjliga som sjukdoms-
alstrare, och att dessa återfinns i lung- och 
lymfvävnad hos patienter med sarkoidos. 
Vidare finns hos patienterna, särskilt 
i lungan, T-celler som är reaktiva mot 
dessa antigen. I djurmodeller har man 
dessutom visat att dessa mykobakteriella 
antigen kan inducera granulomformatio-
ner liknande de man ser i lungvävnad vid 
sarkoidos. Professor Moller sammanfat-
tade med att påpeka att det är möjligt 
att sarkoidos är resultat av ett avvikande 
immunsvar mot mykobakterier, som 
inte leder till en fullständig eliminering 
av alla mykobakteriella ämnen, och att 
dessa kvardröjande antigen kan utgöra 
grunden för att utveckla sarkoidos. Vad 
som bestämmer om sarkoidos utvecklas 
efter exponering för mykobakterier är 
sannolikt beroende av även andra sam-
spelande såväl genetiska som miljöfakto-
rer, avslutade Professor Moller. 

Behandlingsaspekter med lungan i fokus
Konferensen avslutades med att lyfta in 
behandlingsperspektivet både vad gäller 
reumatisk sjukdom och interstitiella lung-
sjukdomar. 

Professor Ronald van Vollehoven inledde 
med att presentera Enheten för Klinisk 
Behandlingsforskning och ClinTRID 
(Clinical Therapy Researchin Inflamma-
tory Diseases) vid Karolinska Institutet. 
Professor Vollenhoven presenterade 
framförallt behandlingsalternativ vid 
RA och hur biverkningar av antireuma-
tisk behandling kan bidra till oönskade 
effekter på lungan. Förutom en exposé 
av de behandlingsalternativ som funnits 
sedan 30-talet redogjordes för de biolo-
giska läkemedel som nu finns tillgängliga; 
anti-TNF, anti-IL1, anti-CD20, anti-T cell 
aktivering och anti-IL-6. Anti-TNF-be-
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handling, som varit etablerad längst, har 
visats ha god inverkan på symptom och 
förhindra vidare leddestruktion. Genom 
några illustrativa patientfall belystes de lä-
kemedelsbiverkningar som beskrivits vid 
anti-TNF- och methotrexatebehandling 
och som resulterat i fibroserande tillstånd 
samt hur de på bästa sätt kan handläggas.

dr. Saedis Sevarsdottir vid Karolinska In-
stitutet och Karolinska Universitetssjuk-
huset beskrev sedan effekter av rökning 
på utfallet av antireumatisk behandling. 
Genom att kombinera det svenska reu-
matologiregistret med tidigare beskrivna 
EIRA-kohorter, analyseras effekten av 
pågående och tidigare rökning på met-
hotrexate- och anti-TNF-behandling. 
Resultaten som nyligen publicerats visar 
att effekten av både dessa behandlingsal-
ternativ försämrades signifikant vid pågå-
ende rökning. Parallella studier från andra 
forskargrupper har även visat att rökning 
är associerad med frånvaro av behand-
lingssvar vid antireumatisk behandling 
med antingen TNF-inhibitorterapi eller 
kombinerad methotrexate- och sulfasa-
lazinbehandling. Studier vid Karolinska 
Institutet visar att rökning ökar risken 
för extraartikulära RA symptom från 
bl.a. hjärta och lungor. Rökstoppspro-
gram är nu initierade vid reumatolo-
giska kliniken och framtida studier får 
besvara om rökstopp kan förbättra den 
farmakologiska behandlingen vid RA.

Professor Robert Baughmann från In-
terstitial Lung Disease and Sarcoidosis 
Clinic vid University of Cincinnati, USA 
fortsatte med att beskriva hur inters-
titiella lungsjukdomar som sarkoidos, 
samt skleroderma och andra systemiska 
inflammationssjukdomar som drabbar 
lungan, behandlas och hur behandlings-
resultatet kan evalueras. Behandlingen 
har främst varit antiinflammatorisk, där 
både glukokortikoider och methotrexate 
är första respektive andrahands alternativ. 
Behandlingssvar mäts framför allt med 

" Forskargruppen vid Karolinska Institutet har nyligen bland 
annat påvisat en strikt lokaliserad immunaktivering i lungan, 
vilket stödjer hypotesen att inflammationen vid sarkoidos 

orsakas av ett inhalerat antigen. "
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lungfunktionsundersökning och Robert 
Baughmann framhöll forcerad vitalkapa-
citet som ett test som korrelerar tämligen 
väl med prognos. Bland övrig metodik för 
utvärdering av behandling beskrev Pro-
fessor Baughmann för- och nackdelar 
med lungröntgen, 6-minuters gångtest, 
livskvalitetsinstrument och överlevnads-
mått. Trots omfattande studier, så är det 
idag ännu inte klart vilken av metoderna 
som är bäst vid utvärdering av behand-
lingsresultat. 

Avslutningsvis belyste Hans Gilljam, pro-
fessor i folkhälsa vid Karolinska Institutet 
den kunskap vi idag har om rökningens 
effekter på hälsa och insatser med rökav-
vänjningsprogram. Medan Västeuropa 
och USA passerat kulmen för andel röka-
re i befolkningen, så ökar andelen i många 
andra delar av världen, som Asien, Afrika 
och Latinamerika. Fortfarande är andelen 
dödsfall till följd av rökning stor i Västeu-
ropa och ökande för kvinnor. Professor 
Giljam framhöll att det aldrig är för sent 
att sluta röka ur ett hälsoperspektiv och 
att de bästa effekterna erhålls om man 
vid så tidig ålder som möjligt bryter 
rökvanan. Det verkar som det finns ge-
netiska faktorer som avgör hur starkt ni-
kotinberoende man utvecklar och därmed 
hur svårt det är att sluta röka. Ny kunskap 
visar även att hur nikotin ackumuleras 
och metaboliseras skiljer sig mellan ni-
kotinberoende rökare och icke-nikotin-
beroende rökare. Detta kan vara faktorer 
som förklarar personers olika benägenhet 
att bli nikotinberoende och svårighet att 
sluta röka. Av de som försöker sluta röka 
återupptar majoriteten, 3/4, rökningen 
inom en vecka. Av de som lyckats sluta 
röka har majoriteten, 2/3, gjort det på 
egen hand, 10 % med hjälp av snus, 10 % 
med andra nikotinsubstitut och 15 % med 
hjälp professionell hjälp från sjukvården. 
Den professionella handläggningen inklu-
derar såväl motiverande samtal, kognitiv 
beteendeterapi, uppföljningsprogram 
som farmakologisk behandling. Då sjuk-
domar till följd av rökning är kostsamma 
för samhället diskuterar många länder att 
helt förbjuda tobak, däribland Finland 
och Australien. 

Ett livligt kunskapsutbyte
Första dagen avslutades med en poster-
session med mingel. Ett livligt kunskaps-
utbyte invid postrarna visade på att de 
många unga forskarnas resultat lockade 
till diskussion. Alltifrån molekylära till 
epidemiologiska studier fanns represen-
terat och lungan och inflammationsper-
spektivet hade en central roll i forsknings-
studierna som rörde allt från KOL och 
sarkoidos till myosit och reumatoid artrit.

Ett unikt och uppskattat möte
Flera av de internationella deltagarna 
framförde att mötet var unikt i sitt slag. 
Genom att samla forskare och kliniker 
från skilda discipliner fick många möjlig-
heter att få både forskningsfronten och 
kliniska frågeställningar och kunskaper 
belysta på ett värdefullt och övergripan-
de sätt. Lungans och rökningens centrala 
roll vid uppkomsten av flera stora inflam-
matoriska systemsjukdomar blev uppen-
bar. Det bör skapa goda möjligheter till 
ett framtida brett och förutsättningslöst 
fortsatt kunskapsutbyte, bättre insikt i 
patogenetiska mekanismer och ge säk-
rare diagnostik och bättre fenotypning. 

Ett livligt kunskapsutbyte invid postrarna visade på att de många unga forskarnas resultat 
lockade till diskussion. Foto: Helene Blomqvist

Kollegor från USA avsåg att omgående 
initiera motsvarande möten i hemlandet. 
Mötets sponsorer: Hjärt-Lungfonden, Ve-
tenskapsrådet, Svenska Läkaresällskapet, 
Svensk Lungmedicinsk Förening, Ragna 
och Paul Nybergs Fond, Karolinska Insti-
tutets Conferences samt Karolinska Insti-
tutets forskningsnätverk KIRCNET (KI 
Circulation and Respiration Network).

YouTube klipp:
Två av mötets föredrag (Ron du Bois och 
Lesley Ann Saketkoo) går att återuppleva 
på YouTube. http://www.youtube.com/
watch?v=jMKbOrN1p_Q
http://www.youtube.com/watch?v=-TC-
m4d_Me50&feature=relmfu

CAROLINE OLGART HöGLUNd
Docent, ordförande KIRCNET, medlem av 

Advisory Board för mötet
Enheten för Lungmedicin, Institutionen för 

Medicin Solna
samt Institutionen för Fysiologi och Farmakologi

Karolinska Institutet och Karolinska 
Universitetssjukhuset Solna

caroline.olgart@ki.se
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den fysiska träningens roll i
kOL-rehabilitering  

KOL

Patienter med Kroniskt Obstruktiv 
Lungsjukdom (KOL) utvecklar i 
takt med sjukdomens försämring 

en successivt sänkt fysisk kapacitet. Fysisk 
träning är därför en mycket viktig hörn-
sten i rehabiliteringen för dessa patienter. 
Syftet med rehabilitering är att förbättra 
fysisk kapacitet, öka daglig fysisk akti-
vitet, minska dyspné i vila och under 
ansträngning och minska sjukdoms-
problem för individen och samhället. 
Rehabiliteringen bör innefatta utbild-
ning i andningstekniker, fysisk träning, 
näringslära, energibesparande tekniker 
och psykosocialt stöd (1).

Det finns klar evidens för att patienter 
med KOL har vinster av rehabilitering 
såsom minskad dyspné och trötthet, för-
bättrad fysisk kapacitet, förbättrad hälso-
relaterad livskvalitet och minskad volym 
sjukvård (1).

Patienter med KOL minskar successivt 
sin dagliga fysiska aktivitet (DFA) och 
även i ett tidigt stadium av sjukdomen 
har man kunnat verifiera detta genom 
registrering med aktivitetsmätare och 
stegräknare (2, 3). Då andningsbesvären 
smyger sig på medför det att patienten till 
en början omedvetet undviker ansträng-
ande moment som ger ökad dyspné. Är 
patienten i stillhet och inte har någon exa-
cerbation känner sig patienten symtom-
fri. Vanligt symtom som gör att patienten 
uppmärksammas på sina problem är att 
inte kunna promenera och tala samtidigt. 
Patienten undviker fysisk aktivitet som 
framkallar andfåddhet och nedsatt kon-
dition blir resultatet. Detta i sin tur leder 
till försämrad förmåga att utföra fysisk ak-
tivitet utöver de besvär som andfåddheten 
genererar. En nedåtgående ”rörelsespiral” 
genereras (fig 1).

Patienter med kOL har sänkt DFA och 
sänkt intensitet jämfört med friska indi-
vider. Låg nivå av DFA har samband med 
grad av luftvägsobstruktion, högre grad 
av systemisk inflammation och låg fysisk 
kapacitet (2, 3).

En studie har visat att jämfört med tra-
ditionella prediktors som lungfunktion 
och hälsorelaterad livskvalitet vad gäller 
dödlighet i KOL så var ett objektivt mått 
på fysisk aktivitet den starkaste predik-
torn (4). Vad gäller hälsorelaterad livs-
kvalitet så har rehabilitering visat sig ha 
minst lika god effekt som farmakologisk 
behandling för patienter med KOL (5).

Inom ramen för rehabiliteringspro-
grammet är det särskilt viktigt att re-
kommendera en ökad DFA med mål att 
uppnå 30 minuters daglig promenad 
i måttlig ansträngningsgrad 5 dagar i 
veckan. Detta är inte möjligt för alla pa-
tienter som genomför rehabilitering men 
de bör alla starkt uppmuntras till att öka 
antalet steg varje dag (6). Att använda 
en rollator vid gång kan vara ett utmärkt 
träningsredskap då patienten genom att 
stödja sina armar underlättar för and-
ningen och kan gå längre sträckor (7). 
För många patienter kräver detta en livs-
stilsförändring då ett stort antal av patien-
terna under en lång tid minskat sin DFA. 
Evidens finns att en stegräknare och/eller 
ett Recept på Fysisk aktivitet (FaR) kan 

förstärka patientens följsamhet till trä-
ningsdos och daglig fysisk aktivitet (8, 9). 

En del patienter med KOL drabbas av 
exacerbationer och detta är ytterligare 
en komplikation för patienten då symto-
men förstärks och reducerar patientens 
fysiska aktivitet. Aktuell forskning inom 
KOL-rehabilitering har fokuserat på tidigt 
insättande av rehabilitering/fysisk träning 
under och direkt efter en exacerbation. 
Det har gett effekter som förbättrad fy-
sisk kapacitet, minskat antalet vårddagar 
och minskat antal återinläggningar under 
en period av 3 månader efter utskrivning 
från sjukhuset (10). 

Det som visat sig bli ett problem är hur 
att bibehålla de positiva effekter som re-
habiliteringsprogrammen genererar. För-
sök har gjorts med att göra regelbundna 
uppföljningsprogram allt från uppföljande 
telefonsamtal till kortare tids rehabilite-
ringsperioder.

Undersökning av fysisk kapacitet 
Initialt i ett rehabiliteringsprogram un-
dersöks fysisk kapacitet. Detta för att 
bättre kunna välja belastningsnivå under 
den fysiska träningen och också att utvär-

Andfåddhet

Muskelsvaghet Undviker fysisk aktivitet

Minskad fysisk kapacitet

Figur 1. Ond andningscirkel.
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dera effekten av träningen. Det optimala 
testet av maximal fysisk prestationsför-
måga anses vara ett cardiopulmonary 
exercise test (CPET) och görs vanligtvis 
på cykel eller treadmill. I Sverige är det 
vanligare med ett cykeltest. Dessa tester 
görs på olika laboratorium och är därför 
dyrbara. Det har också argumenterats 
för att dessa typer av test inte speglar en 
patients funktionella förmåga och då är 
gångtestert ett alternativ. Den vanligaste 
gångtesten som genomförs i Sverige är sex 
minuters gångtest (11). Andra utvecklade 
gångtester är incremental walking test 
(ISWT) och endurance walking test 
(ESWT) (12, 13). I ett sexminuters gång-
test ska patienten enligt ATS riktlinjer 
gå så långt som möjligt på sex minuter 
på en utmätt plan bana som är 30 m lång 
och utmärkt med 2 koner (11). Patienten 
kan sänka takten och stanna och åter-
hämta sig vid behov. Klinisk signifikant 
förbättring i ett sexminuters gångtest har 
satts till 54 m (14).

Aerob träning
Utformning av den aeroba träningen bör 
enligt ATS/ERS riktlinjer innehålla en 
träningsperiod på minst 6 veckor (20 
träningstillfällen), 3 gånger i veckan 
varav 2 handledda (1). Här kan ett hem-
program vara det tredje tillfället. Trä-
ningen ska omfatta både nedre och övre 
extremiteter och vara en kombination av 
uthållighet och styrka. Intensiteten i trä-
ningen bör vara minst 60 % av maximal 
fysisk prestationsförmåga och högre om 
möjligt. Ju högre intensitet ju bättre fy-
siologiska vinster. För patienter som inte 
tolererar 60 % av maximal förmåga kan 
intervall träning vara lämplig. 

Bedömning av muskelstyrka 
Det är känt sedan länge att patienter 
med KOL är muskelmässigt svagare jäm-
fört med friska individer. Det är inte helt 
känt vilka mekanismer som orsakar ned-
satt styrka hos patienter med KOL men 
en del är konditionsförlust pga minskad 
daglig fysisk aktivitet. Andra orsaker som 
angetts som orsak är systemisk inflamma-
tion, hypoxi, oxidativ stress, inverkan av 
cortikosteroider och ämnesomsättning 
(15). Flera studier visar på vikten av att 
förbättra muskelfunktion hos patienter 
med KOL. Näst efter andfåddhet är mus-
kelsvaghet ett stort problem och påver-
kar patientens fysiska förmåga. Syftet att 
mäta styrkan hos patienterna är att loka-
lisera var och i vilken omfattning det finns 
nedsatt funktion och möjlighet till att do-

sera och rikta träningen och att utvärdera 
effekter av den.

Ett vedertaget sätt att mäta dynamisk 
styrka är att bestämma 1 RM d.v.s. one 
repetition maximum (den tyngsta vikt 
som kan lyftas med god teknik en gång). 
Detta kan dock vara svårt för mycket sva-
ga patienter och litteraturen föreslår då 
6-10 RM. Det innebär att patienten ex-
empelvis ska kunna uppnå 6 repetitioner 
med en bestämd belastning. Dynamisk 
uthållighet kan mätas och utvärderas med 
maximalt antal repetitioner med en viss 
belastning.

En förhållandevis enkelt och ej för dyr-
bart sätt att mäta statisk muskelstyrka är 
med en så kallad jamardynamometer eller 
hand grip dynamometer. Handstyrka hos 
patienter kan vara ett användbart mått på 
nutritionsstatus och speciellt för de pa-
tienter som inte lider av undervikt men 
kan lida av muskelsvaghet (16). 

Träning av perifer muskelstyrka
Träning av muskelstyrka är en viktig del 
och rekommenderas från olika guideli-
nes att ingå rehabiliteringsprogrammen. 
Perifer muskelträning passar ofta denna 

Gångtest.

Aerob träning.
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patientgrupp då det kan vara mindre på-
frestande andningsmässigt och liknande 
förhållande kan ses hos patienter med 
hjärtsvikt. Det finns dock ganska få stu-
dier på styrketräning för patienter med 
KOL så rekommendationerna har följt 
guidelines för friska individer. Utifrån de 
studier som gjorts så har träningen inne-
hållit 2 till 4 sets av 6 – 12 repetitioner med 
belastning av 50 – 85 % av 1 RM. Duratio-
nen har varit mellan 40 och 90 minuter 
och 2 – 3 gånger/vecka. Detta är också vad 
guidelines i ATS/ERS rekommenderar (1). 

Inspiratorisk andningsmuskelträning
Under senare år har studier visat att pa-
tienter med KOL har nedsatt styrka i sin 
andningsmuskulatur (17). En trolig förkla-
ring anses vara hyperinflationens påver-
kan på diafragmamuskeln och troligt att 
denna muskelsvaghet bidrar till patientens 
ökade andfåddhet och ger en lägre tole-
rans för fysisk ansträngning. 

Bedömning av andningsmuskelstyrka
Styrkan i inandningsmuskulaturen be-
stäms vanligast med Maximal Inspirato-
riskt inandningstryck (MIP, PImax) och 
speglar styrkan i diafragmans och andra 
inspirationsmuskler. Nedsatt styrka enligt 
ATS/ERS är lägre än 60 cm H2O (1). Ef-
fekten av träningen har studerats genom 
jämförelse av olika typer ”verktyg” för att 
uppnå ökad styrka såsom ett motstånd på 
inandningen med ett minskat flöde (inspi-
ratory resistive training ) och dels där man 
med en viss styrka uppnår en mini nivå 
(threshold loading). I litteraturen anses th-
reshold loading vara mer lämpligt framfö-
rallt vid hemträning då denna form inte är 
beroende av det inspiratoriska flödeshas-
tigheten (18). Styrketräning jämfört med 
uthållighetsträning hade en större ökning 
av inspiratorisk muskelkraft, funktionell 
förmåga och minskad dyspné (REF). Ett 
tillägg av inspiratorisk muskelträning för 
alla patienter inom rehabiliteringen har 
inte visat sig påverka dyspné eller hälso-
relaterad livskvalitet (1). 

I de studier som gjorts om inspirato-
risk andningsmuskelträning är belastning, 
antal repetitioner och duration av träning 
mycket olika och det finns därför idag inga 
specifika rekommendationer. Detta är ett 
område med stort behov av vidare forsk-
ning.

Sammanfattningsvis har fysisk träning 
stor evidens för att ingå i rehabilitering-
en för patienter med KOL och ska inne-
hålla aerob träning och perifer muskel-
styrketräning. Än finns inte evidens för 
att införa inspiratorisk muskelträning i 
rehabiliteringen för alla patienter med 
KOL endast de med nedsatt styrka. 

Effekter av fysisk träning genererar inte 
alltid ökad daglig fysisk aktivitet (DFA) 
och en stor utmaning inom rehabilite-
ringen är att hitta nyckeln till att bibehålla 
de positiva effekter som fysisk träning ger. 
Hur kan vi bäst stödja patienter med KOL 
att fortsätta använda sina förbättrade möj-
ligheter till daglig fysisk aktivitet och att 
fortsätta träna? 

Styrketräning.

GUN FAAGER
leg.sjukgymnast,

Med Dr, specialistkompetens i lungmedicin
Sjukgymnastikkliniken, Medicin/thoraxsektionen

Karolinska Universitetssjukhuset
gun.faager@karolinska.se
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Engagerande Allergistämma i Göteborg

Den 21-22 november genomfördes 
den nionde Allergistämman på 
Svenska Mässan i Göteborg. Un-

der två späckade dagar kunde deltagarna 
ta del av ett brett spektrum av seminarier, 
fördelade på fyra olika spår: Vård; Hälsa/
Livsstil; Miljö; Allergi i arbetslivet.

Med det samlade syftet att möta ny 
kunskap, från teori till praktik, fick delta-
garna ta del av seminarier om sunda bygg-
produkter för konsumenter, märkning av 
kosmetika, doftöverkänslighet, luften vi 
andas men också vara med på den popu-
lära paneldebatten Allt du skulle vilja veta 
om allergi, men aldrig vågat fråga om…

Huvudarrangör för Allergistämman var 
även den här gången av Astma- och Aller-
giförbundet tillsammans med Vårdalstif-
telsen. Eftersom stämman den här gången 
genomfördes i Göteborg var också Sahl-
grenska medarrangör. En bred program-
kommitté, företrädande olika specialiteter 
inom allergiområdet såg till att program-
met blev både brett och spännande. 

Ett seminarium, med rubriken ”Luft in – 
luft ut”, diskuterades betydelsen av mät-
ning av lungfunktion för uppföljning och 
kontroll av astma. Man diskuterade också 
mätning av utandad kväveoxid som mar-
kör för hur väl inflammationen i luftvä-
garna är kontrollerad. 

Visst förefaller det logiskt att regelbun-
det mäta lungfunktion och luftvägsin-
flammation, men speglar dessa mätningar 
sjukdomsaktiviteten och ger de verkligen 
en bild av hur patienten mår eller hur väl 
astmasjukdomen är kontrollerad?

Betyder ett normalt värde att medici-
neringen är optimal? Visar ett avvikande 
värde att medicineringen skall justeras? 
Räcker det att kontrollera lungfunktion 
och utandad kväveoxid vid enstaka till-
fällen, när man misstänker att astman 
är dåligt kontrollerad, eller måste mät-
ningarna göras regelbundet? Behöver 
man verkligen kontrollera lungfunktion 
och utandad kväveoxid på patienter som 
”tycker sig må bra”, eller på patienter som 
bara använder luftrörsvidgande vid be-
hov? Detta var frågor som diskuterades, 
av Dr Anna-Carin Olin med rötterna i 
forskning kring kväveoxidmätning och 
luftvägsinflammation, och av Dr Björn 

Ställberg verksam i primärvården med 
en vardag fylld av patienter med astma 
av varierande svårighetsgrad.

Oavsett hur frekvent lungfunktions-
mätningar behöver användas vid diag-
nostik och uppföljning av astma så har 
mätningarna ändå sin klara plats, inte 
minst i diagnostiken. Fast då krävs förstås 
att mätningen är korrekt utförd. Dr Åke 
Johansson, klinisk fysiolog och specialist 
i allmänmedicin med stort intresse för 
lungfunktionsmätningar, lotsade delta-
garna igenom spirometrins ABC och alla 
de fallgropar som kan försvåra tolkningen

I ett annat seminarium diskuterades ef-
fekterna av luftrenaren Protexo. Dessa 
har studerats i en mindre och en större 
randomiserad och placebokontrollerad 
multicenterstudie.

Resultat från studierna visar att den 
astmaspecifika livskvaliteten hos patien-
ter med perenn allergisk astma förbättras, 
särskilt de svårast sjuka patienterna hade 
nytta av maskinen samt att den allergiska 
inflammationen mätt med utandad kvä-
veoxid minskade. I den större studien 
sågs även immunologiska effekter med 
en sänkning av specifikt IgE.

klinisk erfarenhet har under många år 
antytt att astma inte är en sjukdom, utan 
flera olika typer av sjukdomar. Vi har nu-

mera lärt oss att astmasjukdomen kan 
delas upp i flera subgrupper, baserat på 
sk ”fenotyper”, dvs de kliniska uttryck som 
man kan se och mäta. EAACI och AAAAI 
har föreslagit att de olika typerna av astma 
skall delas upp i s.k. ”endotyper”, som i 
framtiden skall kunna identifiera speci-
fika molekylära mekanismer i enskilda 
patienter.

En föreläsning av professor Jan Lötvall 
fokuserade på hur astmasjukdomen kan 
delas upp i olika subgrupper, och vilka 
faktorer som kan påverka astmans svå-
righetsgrad.

Luftvägssjukdomar är en viktig orsak till 
ohälsa hos barn, och kan orsakas eller 
förvärras av luftföroreningar. Expone-
ring för luftföroreningar från vägtrafiken 
under det första levnadsåret har visat sig 
öka risken för långdragna nedre luftvägs-
symtom liksom allergi mot utomhusaller-
gen och negativt påverkar lungfunktionen 
hos barn vid 4 års ålder (BAMSE-studie). 
Professor Göran Pershagen berättade att 
motsvarande analyser nyligen genomförts 
efter en uppföljning till 8 års ålder. Resul-
taten visar inte på några tydliga samband 
med generell sensibilisering mot vanliga 
inhalations- och födoämnesallergen, men 
en ökad allergirisk kan förekomma mot 
vissa allergen om man utsatts för höga 
halter av luftföroreningar från vägtra-
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fiken under spädbarnstiden. För astma 
sågs de tydligaste sambanden med luft-
föroreningar hos barn som inte var sensi-
biliserade medan lungfunktionspåverkan 
framför allt förelåg hos barn med allergisk 
sensibilisering vid 8 års ålder.

En omfattande uppföljning pågår nu 
vid 16 års ålder av BAMSE-kohorten be-
stående av mer än 4000 barn.

Andra seminarier tog upp skolmiljön, 
hudallergier men också behandlingen vid 
anafylaxi. Intressanta resultat av en enkät 
hos landets astmasköterskor påvisade att 
de löper högre risk än allmänbefolkning-
en att själva drabbas av astma eller allergi. 

Den populära paneldebatten Allt du 
skulle vilja veta om allergi, men aldrig 
vågat fråga om… spände över högt och 
lågt, bekant och nytt - allt från medicine-
ring och prevention tillallergirisken med 
julgranar och frågan om behandling av 
eksem.

BERTIL ORRBY
ULF BRÄNdSTRöM

Astma- och Allergiförbundet

Socialministern Göran Hägglund samt Ingalill Bjöörn, förbundsordförande, Astma- och Allergiförbundet.
Fotograf: Annika Olsson/Allergia
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Välkommen till Svenska Lungkongressen i Visby
22-23 maj 2013

Svensk Lungmedicinsk Förening anordnar 2013 års Lungkongress i Visby
Lokala arrangörer är Lung-och allergikliniken i Uppsala i samarbete med 
Infektionskliniken i Visby.

Tema: Den infekterade lungan

Onsdag 22 maj: 
Utbildningsdag: Lunginfektioner inkl tbc, aspekter på diagnostik och behandling 
Swedevoxmöte, chefsmöte, styrelse- och VK-möte
Onsdag kväll: Mingelkväll med underhållning

Torsdag-fredag 23-24 maj:
Lungkongress och SLMF årsmöte
Under torsdagen anordnas även separat program för SLIF respektive sjukgymnaster.
Torsdag kväll: En oförglömlig kongressmiddag vid Östersjöns kant!

Ur programmet:
- Cystisk fibros     - Bronkiektasier
- Atypiska mykobakterier   - Kroppseget antibiotika
- Svampinfektioner i lungan   - KOL-exacerbationer
- Lunginfektioner hos immunsuprimerade - ”Host-maskiner” – när, var, hur?
- Framtida antibiotikabehandling   - Falldiskussioner mm

Inbjudan att skicka in abstract för bedömning!
Accepterade bidrag kommer att erbjudas muntlig presentation eller poster-presentation. 
Sista anmälningsdag för abstract: 15 mars 2013.
 
Hjärtligt välkomna till Visby önskar organisationskommittén!

Inger Dahlén   Sture Persson
Christer Janson   Eva Lindberg
Margareta Emtner  Helen Wallstedt
Ulrike Spetz-Nyström  Gun-Marie Bodman Lund

Kontaktperson: Gun-Marie Bodman Lund
e-post: lungforskning@akademiska.se, tel: 018-611 02 29

Mer information och anmälningar: SLMFs hemsida eller www.lungkongressen2013.se
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EBUS i Sverige
rapport efter den första Nordiska EBUS-kursen

Vid undersökning av lungor används 
idag bland annat flexibel bronko-
skopi. Denna metod begränsas av 

att de förändringar man vill ta prover 
ifrån inte alltid är synliga för ögat via 
bronkoskopet. Istället får man i många 
fall förlita sig på röntgengenomlysning för 
att se att provtagningen sker i det områ-
de som undersökaren vill ta prover ifrån. 
Vid centrala förändringar, exempelvis vid 
provtagning från mediastinala lymfkört-
lar, är röntgengenomlysning endast till 
begränsad hjälp.

Endobronkiellt ultraljud (EBUS) är 
en modern och relativ ny metod som an-
vänds vid diagnostik av centrala och pe-
rifera lungförändringar. Metoden innebär 
att man via ett flexibelt bronkoskop för 
ner en smal ultraljudsprob. När föränd-
ringen lokaliserats kan man sedan med 
hjälp av nålar genomföra provtagningen. 
Metoden förutsätter således en god för-
trogenhet med så kallas transbronkiella 
nålaspirationer (TBNA).

EBUS är ett mindre invasivt hjälpme-
del för stadieindelning av lungcancer och 
möjliggör en exakt provtagning av miss-
tänkta cancermetastaser, vilket ger ett 
minskat behov för kirurgisk intervention.

I Sverige började man använda EBUS 
år 2005, först i Lund, sedan i Umeå och 
Linköping där undersökningsmetod är 
väl etablerat. Numera finns och används 
EBUS vid de största lungklinikerna/uni-
versitetssjukhusen (Göteborg, KS/Solna, 
Uppsala med flera) i olika omfattning be-
roende på traditioner (tillgång till MSK, 
EUS) samt erfarenhet.

EBUS-undersökning ingår numera 
och rekommenderas som en av hög-
prioriterade diagnostiska metoder 
både enligt ”Nationella riktlinjer för 
lungcancervård 2011” och enligt ”Soci-
alstyrelsen-rekomendationer för lung-
cancer utredning”.  Beroende på detta 
har intresse till EBUS ökat i landet, EBUS-
bronkoskopi-utrutsning upphandlades av 
flera mindre sjukhus (länssjukhus, regio-
nalsjukhus). Därmed har behov av EBUS-
utbildning ökat. 

Fram till 2012 kunde man utbilda sig i 
EBUS-teknik fram för allt i Tyskland som 
var det första och största i Europa på att 
använda EBUS men även på att ordna 
EBUS-kurser. Kurser var dock dyrbara, få 
deltagare kunde delta, således begränsade 
möjligheter. 

Den 9 oktober 2012 gick den första 
kursen i EBUS av stapeln i Sverige som 
anordnades av 3 svenska EBUS-centra 
(Lund, Linköping och Umeå) med störst 
erfarenhet inom område i samarbete med 
Norge (Oslo) och deltagande av interna-
tionella föreläsare.

Kursen bestod av både teori och praktik. 
Den teoretiska delen innefattande:
• teknik
• indikationer
• diagnostik och mediastinal lymfadeno-

pati UNS
• EBUS vid staging av lungcancer
• EBUS-registret

I den teoretiska delen gick man igenom 
själva EBUS-tektiken, indikationer, kon-
traindikationer. Man gick genom fördelar 

och nackdelar med EBUS-bronkoskopi, 
vilka komplikationer kan uppstå i sam-
band med undersökningen. 

Kunskapsläget kring EBUS-metoden 
bedömdes. Metodrådet anser att lit-
teraturen styrker de av förslagsställarna 
framförda synpunkterna på metodens 
diagnostiska fördelar:

• Signifikanta diagnostiska fördelar för 
olika lymfkörtel-lokalisationer har påvi-
sats i en randomiserade studie. (Herth et 
al. 2004)

• Provtagning kan ske från mediasti-
nala lymfkörtlar med betydligt större 
träffsäkerhet än vad som är fallet nu.

• Provtagning kan ske från fler kört-
lar vid varje bronkoskopi inkluderande 
normalstora eller nästintill normalstora 
körtlar vilket ökar sannolikheten för att 
påvisa/utesluta maligna/benigna lymfkör-
telförändringar.

• Många patienter kommer att kunna 
tumörstadiebestämmas direkt vid det 
diagnostiska ingreppet och därigenom 
slippa en mediastinoskopi eller PET-sca-
nundersökning.

• Ultraljudsbilden av mediastinala 
strukturer har hög upplösning och med-



32 Lung & Allergiforum  •  Nummer 1/2013

EBUS

för att frågan om mediastinal överväxt/
inväxt i mediastinum kan avgöras utan att 
patienten behöver utsättas för en explora-
tiv thorakotomi.

• Risken att punktera stora kärl i medi-
astinum minimeras då man via EBUS lätt 
kan skilja mellan vaskulära strukturer och 
mjukdelsförändringar.

• Med speciella prober kan man även 
visualisera mycket små bronknära peri-
fera lungförändringar och öka diagnostisk 
säkerhet även av sådana perifera föränd-
ringar.

• Dessutom kan man enbart utifrån ut-
seendet av sådana förändringar med hög 
säkerhet förutsäga om förändringen har 
malign/benign genes.

• Metoden innebär också möjlighet till 
diagnostik av peribronkiell och bronkiell 
tumörväxt i proximal riktning, vilket är 
av fundamental betydelse för ställnings-
tagande till ev. lungkirurgi.

• Rebronkoskopifrekvensen på grund 
av. inkonklusiv diagnos kan förväntas 
sjunka.

• Patientnyttan är i första hand rela-
terad till fördelar som hänger samman 
med en förbättrad diagnostik. Den te-
rapeutiska nyttan av detta kan ännu inte 
kvantifieras.

Alla 3 svenska EBUS-centra samt kolle-
gor från utlandet delade med sig av sina 
erfarenheter, misstag och framgångar, 
berättade om vilka svårigheter kan upp-
stå under inlärningsperiod och vad man 
skall tänka på när man startar EBUS-
verksamhet. 

I den praktiska delen ingick två direkt-
överförda fall från lungmottagningen 
på Skånes Universitetssjukhus, Lund. 
Kursdeltagare var ”närvarande” vid 2 un-
dersökningar via tele-länk. Under tiden 
kunde man ställa frågor och få förklar-
ning för alla detaljer. Man kunde delta 
i diskussion om utredning, granska alla 
röntgen-, DT- och PET CT-bilder samt 
följa upp hela undersökningen (under på-
gående EBUS-bronkoskopi kunde man se 
samma bilder som operatör själv). 

Patologocytologen var närvarande 
under själva undersökningen och kur-
sare kunde få direkt respons i anslutning 
till underökningen i båda fall.

En av föreläsarna var patolog som be-
rättade för kursdeltagarna om diagnos-
tiska möjligheter på material som är taget 
i samband med EBUS-bronkoskopi gäl-

lande både mikroskopi, så kallad morfolo-
gisk basutredning och möjlighet att göra 
en noggrannare analys av vävnadsprovet 
med så kallade immunohistokemiska bio-
markörer.

Då kursen gjordes i samarbete med 
företag Medwing, Kungshusen AB och 
Olympus Sverige AB som tillverkar 
EBUS-utrustning hade kursdeltagarna 
möjlighet i pauserna testa den nyaste 
EBUS-utrusning, då utställningslokaler 
låg i direkt anslutning till föreläsnings-
lokaler.

Det var 25 läkare som deltog i kursen, 
cirka 50 % från Sverige och cirka 50 % 
från Norge. En del av deltagarna har 
redan haft utrusning och gjort några in-
grepp, en del har bara planerat att upp-
handla utrusning och starta EBUS-verk-
samhet. Enligt min egen bedömning hade 
båda grupper kunna få nytta av att delta i 
en sådan kurs. Det är alltid lättare och till 
ens fördel att lära sig av andras fel i stäl-
let för att begå sina egna misstag. Visst är 
kursen bara början på den krokiga vägen 
till att uppnå ”inlärningskurvans platå” 
där man kan tycka att en är erfaren. Men 
det är viktigt att ha möjlighet att kunna 

börja någonstans och det gläder mig att 
man startar en kurs i Sverige som är mer 
tillgänglig för nordiska kollegor. Hoppas 
att det kommer flera ”Nordiska kurser” i 
framtiden som hjälp till alla intresserade 
av EBUS. Detta skulle gynna utvecklingen 
av diagnostiska metoder och personalen i 
Sverige och Norge.

Vad det gäller teoretiska kunskaper 
skall man inte glömma andra möjligheter 
för utbildning. I samband med ”Svenska 
Lungkongressen” som arrangeras av 
ansvarig klinik i samarbete mellan VK, 
SLMF anordnas det alltid utbildnings-
dagar. År 2012 ordnades det i Umeå och 
en del av föreläsningarna handlade om 
EBUS.

Vad gäller praktiska färdigheter räcker 
det inte med en kurs. Under kursens 
gång kan man skaffa kontakter med de 
kliniker/centra som redan har erfaren-
het i området. Enligt min tidigare erfa-
renhet kan man alltid få praktisk hjälp 
och stöd när det behövs. Som exempel 
kan jag berätta om vårt samarbete med 
andra sjukhus. När vi började planera att 
utvidga utredningsmöjligheter på Hud-
dinge sjukhus tog vi kontakt med andra 

Bild från studiebesök EBUS/BSK-enhet i Linköping. Fr vänster Anna-Lena Larsson, Annemo Frid, 
Marie Fredriksson, Anders Vikström och Lena Sjölin.
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kliniker för att få en del av deras erfaren-
het. Vi har varit flera gånger på besök i 
Solna. Sedan kontaktade vi Linköping. 
Med hjälp av kollegorna från Linköping 
ordnades några dagars ”studiebesök” för 
2 grupper. I en grupp ingick både läkare 
och sjuksköterska som arbetar med BSK 
och andra ingrepp. Vi fick möjlighet att 
vara med på några undersökningar, lära 
sig från kollegorna och även möjlighet 
att själva utföra sin första EBUS-bronko-
skopi. Både läkare och sjuksköterskor fick 
möjlighet att träna sin del under ingrepp. 
Vi fick även möjlighet att ta en del av ru-
tiner på en annan lungklinik, lära känna 

hur verksamhet fungerar i Linköping 
(fram för allt menas cancer-utrednings 
enhet) vilket är alltid lärorik. Alla från vår 
medarbetargrupp som varit på ”studie-
besök” är mycket tacksamma för denna 
möjlighet.

En liknande erfarenhet finns även ef-
ter samarbete med EBUS-gruppen från 
Umeå där jag var på studiebesök och haft 
också möjlighet att lära sig och genom-
föra EBUS-undersökning själv. Alla kol-
legor och övrig personal var mycket hjälp-
samma vilket är väldigt viktigt när man 
lär sig, så tveka inte när du får problem 
eller oklarheter.

VALENTYNA YASINSkA 
Lung- och allergikliniken 

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 
valentyna.yasinska@karolinska.se

Annons
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Torsdag 23 Maj
18:00 - 19:30 Keynote lectures
  Chair: Sigurveig Th Sigurdardottir
  Co-chair: Unnur Steina Björnsdottir

18:00 – 18:10 Opening welcome: Sigurveig Th Sigurdardottir IS

18:10 – 18:40 Update on epidemiology of - food allergy, anaphylaxis: Magnus Wickman  SE

18:40 – 19:10 Role of Vitamin  D in prevention of allergy and asthma: Michael Clausen IS

19:10 – 19:40 Volcanos and the vulnerable airway:  Thorarinn Gislason IS

19:40  Welcome reception
  dinner as per each participant’s desires

 

Fredag 24 Maj
09:00 – 10.20 Rare and  new food allergies and diagnosis
  Chair: Caroline Nilsson, 
  Co-chair: Åke Davidsson

09:00 – 09:20 New food allergies- Mika Mäkelä  FI

09:20 – 09:40 Non-IgE mediated food allergy. Sigurdur Kristjansson IS

09:40 – 10:00 Atopic dermatitis and gut microbiota Bengt Björkstén SE

10:00 – 10:20 “We go nuts”. Magnus Borres SE

10:20 – 10:50 Coffee break

10:50 – 12:20 Prevention and treatment of allergy
  Chair:  Magnus Wickman
  Co-chair: Michael Clausen

10:50 – 11:10 Prevention of allergy development; Pre and pro-biotics: Mikael Kuitunen FI

11:10 – 11:30 Treatment of severe food allergy: Caroline Nilsson SE

11:30 – 11:50 Is oral immunotherapy feasible treatment for food allergy? Mika Mäkelä  FI

11:50 – 12:20 The „pholcodine story“ Erik Florvaag NO

12.30 – 14:00 Lunch

13:00 – 14:00 General Assembly (possible to bring lunch bag)

Preliminärt Program
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14:00 – 15:30 New interventions in atopic diseases
  Chair: Hans-Jørgen Malling
  Co-chair: Gunnar Jonasson

14:00 – 14:20 New asthma treatments: Maritta Kilpeläinen FI

14:20 – 14:40 Anti-IgE treatment in urticarial: Peter Plaschke DK

14:40 – 15:00 Eosinophil esophagitis: Ari V Axelsson IS

15:00 – 15:30 Coffee break

15:30 – 17:00 Case studies
  Chair: Sigurdur Kristjansson 
  Co-chair: Torgeir Storaas

15:30 – 15:45 Anaphylaxis – demonstrative cases – Gunnar Jónasson IS

15:45 – 16:00 Severe allergy to meat – Peter Plaschke DK

16:00 – 16:15 Drug allergy –diagnosing penicillin allergy  Holger Mosbech DK

16:15 – 16:30 Perioperative anaphylaxis – Lene Heise Garvey DK

16:30 – 16:45 Severe/complicated asthma – Monica Arvidsson SE

16:45 – 17:00 Cases of (odd) food allergy (reactions) – Torgeir Storaas NO

19:00 Symposium dinner

 

Lördag 25 Maj
09:00 – 09:30 Allergen immunotherapy
  Chair: Bjorn Runar Ludvigsson 
  Co-chair: Teet Pullerits

09:00 – 09.30 Is SLIT better than SIT?  
  Pro:  Erkka Valovirta   F
  Con: Hans Jörgen Malling D

09:30 – 09:50 New methods in immunotherapy – Hans-Jørgen Malling D

09:50 – 10:20 Coffee break

10:20 – 12:20 Asthma, rhinitis
  Chair:  Peter Plaschke
  Co-chair: Paula Pallasaho

10:20 – 10:40 Allergic rhinitis and rhinosinusistis : Elina Toskala  F

10:40 – 11:00 Desensitization to aspirin in patients with asthma and polyps Ralph Dollner  N

11:00 – 11:20 Furry animals and asthma  Magnus Borres S

11:20 – 11:40 Is the home causing the cough?:  Maria I Gunnbjornsdottir IS

11:40 – 12:00 Switching from a fixed combination to a single component therapy 
  – the Icelandic experience: Unnur Steina Bjornsdottir IS

12:00 – 12:10  Closing remarks, thank you and good Bye: Sigurveig Th Sigurdardottir IS
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Lungcancer – hela familjens sjukdom

När en person drabbas av lungcancer medför det att flera 
omgivande personer på ett eller annat sätt också kom-
mer att involveras. Hur mår dessa personer? Vem tar 

han om dem? Idén till min magisteruppsats väcktes tack vare 
alla möten med patienter och anhöriga på min arbetsplats. Jag 
noterade att inte bara patienten utan även partnerns värd rasade 
samman när patienten fick sin diagnos. Frågan jag ställde var om 
det finns ett rimligt omhändertagande på kliniken som innefat-
tade både patient, partner och eventuella barn.

Varje år drabbas cirka 3300 personer av lungcancer i Sverige. 
Nio av tio patienter dör av sin sjukdom vilket gör det till den 
cancersjukdomen med högst mortalitet. Det är fler kvinnor än 
män som dör i lungcancer före 60 års ålder men i de högre 
åldersgrupperna dominerar männen. I åldersgrupperna 20 – 59 
år drabbades 202 män och 263 kvinnor i Sverige av lungcancer 
år 2010. Eftersom dessa personer är i fertil ålder innebär det att 
det ofta finns minderåriga barn finns i familjen. I Sverige förlorar 
dagligen 9 barn en förälder. Cancer står för ca 40 procent av 
dödsfallen. Hälso- och sjukvårdslagen skriver att man särskilt 
skall beakta ett barns behov av information, råd och stöd om 
barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt 
bor tillsammans med som: (1) har en psykisk störning eller en 
psykisk funktionsnedsättning, (2) har en allvarlig fysisk sjukdom 
eller skada, eller (3) är missbrukare av alkohol eller annat bero-
endeframkallande medel. Detsamma gäller om barnets förälder 
eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans 
med oväntat avlider.

Syfte och Metod
Syftet med studien var att undersöka vilka behov av stöd från 
sjukvården lungcancerpatienter och dess partner har. Jag in-
kluderade fem par. Patienten och partnern intervjuades enskilt 
vilket gjorde att det blev 10 intervjuer totalt. Jag inkluderade 
patienter med obotlig lungcancer som planerades för eller hade 
fått palliativ medicinsk behandling eller radioterapibehandling. 
De skulle vara sammanboende med en partner och det skulle 
finnas hemmaboende barn under 20 år. Både patient och partner 
skulle vara svensktalande. Samtliga deltagande lungcancerpa-
tienter var sammanboende eller gifta med en person av motsatt 
kön. Åldern på patienterna var mellan 41– 58 år och alla var 
bosatta inom Stockholms län. Barnen var mellan 5 – 18 år gamla. 
Kvalitativ forskningsdesign användes med semistrukturerade 
frågor. Den kvalitativa forskningsdesignen valdes för att få en 
bred uppfattning om patientens och partnerns upplevelsevärd 
och semistrukturerade frågor användes för att begränsa om-
rådet. Resultatet granskades kvalitativt enligt Graneheim och 
Lundmans metod och delades sedan in enligt James House teori 
som syftar till att skilja på fyra olika typer av stöd: emotionellt 
(empati, omsorg, kärlek och tillit), instrumentellt (hjälp med 
konkreta handlingar), informativt (anvisningar, råd eller annan 
undervisning) och bekräftande (ge "support", bejakande stöd).

Resultat
Gällande emotionellt stöd, hade alla intervjuade behov av sam-
talskontakt. Alla patienter blev erbjudna kuratorskontakt, dock 
inte alla partners. Både patienter och dess partner efterfrågade 
psykologkontakt, gärna psykolog med erfarenhet av barn. Näs-
tan alla som deltog i studien hade tidigare eller gick regelbundet 
hos psykolog. En partner som deltog konstaterade: ”Jag tänker 
på framtiden varje dag, det gör jag. Varje dag tänker jag på den. 
Vi går faktiskt till en psykolog regelbundet och det är jätte bra, 
men jag tänker på framtiden varje dag, och jag tycker det är 
jätte jobbigt.”

Sjuksköterskan sågs inte som en naturlig samtalspartner 
och det stöd som sjuksköterskan erbjöd var ofta av praktisk 
och informativ karaktär. Patienterna la stor vikt vid sjukskö-
terskekontinuitet och denna upplevdes som en trygghet. Det 
framkom en stor oro när det gällde barnen och en stark önskan 
att få samtala med någon som hade kunskap på området. Varken 
patienterna eller partnerna i studien visste vad barnen hade för 
emotionella behov. Föräldrarna visste inte heller var de kunde 
vända sig för att få stöd och hjälp med barnen. Det upplevdes 
inte som om sjuksköterskan bidrog med stöd när det gällde bar-
nens emotionella behov.

När det gällde det instrumentella behovet, var avancerad 
sjukvård i hemmet (ASIH) en stor tillgång. Sjukresekort upp-
skattades som en stor förmån. Det efterfrågades rekommenda-
tioner på bra hemsidor på nätet. Rädslan att hamna på "negativa 
sidor" gjorde att man drog sig för att leta efter sådan informa-
tion. En annan synpunkt som framkom var information om re-
habiliteringsmöjligheter. Idag får man leta eller fråga sig fram 
på egen hand, det var inget som sjukvården erbjöd spontant. 
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Sjukvården bistod inte heller med ekonomisk rådgivning, mat 
eller städhjälp. Detta kanske inte är sjukvårdens primära uppgift 
men behovet framkom i form av exempelvis en veckas matsedel 
på energirik mat. Barnens instrumentella behov framkom inte 
utan alla tog hjälp av släkt och vänner när det behövde hjälp 
med barnpassning, läxhjälp osv. En patient uttryckte sig: ”Vi 
har ju ett sådant otroligt stöd i alla grannar alla kompisar. Man 
känner sig så otroligt trygg. Dom skulle stå på kö här ute och 
ta hand om våra barn om det behövdes. Vi har våra föräldrar 
som fortafarande är relativt pigga och så vi har ett enormt nät 
runtomkring oss. Det har man byggt upp under många år, det 
är inget vi byggt upp nu.” 

Både patienterna och partnerna upplevde att sjukvården ge-
nerellt var bra på informativt stöd, dvs att informera om detalj-
saker som rör utredning och behandling. Patienterna upplevde 
att den information som gavs av sjuksköterskan i samband med 
cytostatikabehandlingen var konkret och givande. Det upplev-
des som mycket positivt att sitta tillsammans med partnern och 
en sjuksköterska och i lugn och ro gå igenom behandlingens ver-
kan och biverkan. Det som saknades, och efterfrågades av flera, 
var faktakunskap om hur barn fungerar. De flesta hade varit helt 
öppna med information om sjukdomen till barnen. Trots denna 
öppenhet hade ingen fått konkret information av sjukvården 
som kunde vara till stöd och hjälp när det gällde barnen. De 
som valde att inte berätta för barnen om sjukdomen gjorde det 
på grund av att de inte vill utsätta barnen för "det hemska" och 
att det kändes orättvist att barnen skulle behöva drabbas av det 
”verkliga livet” så snabbt.  Det konstaterades dock att barnen la 
märke till att det inte var som det brukade och att stämnigen 
var en annan i familjen. Även de som valde att inte berätta om 
sjukdomen till en början valde efter en tid av olika orsaker att 
berätta om sjukdomen för barnen om sjukdomen.

Det bekräftande stödet var det stöd som skilde patienterna 
och partnerna mest åt. Samtliga patienter som intervjuades 
kände sig bekräftade och sedda av vårdpersonalen. De kände 
att de fick uppskattning och uppmuntran och upplevde sig 
alltid välkomna på kliniken. Flera faktorer beskrevs som bidrog 
till detta. Det kunde vara att en sjuksköterska ifrån ASIH bara 
behövde titta på patienten för att veta vad hon eller han behövde. 
Många patienter kunde ringa till sin klinik utan att egentligen 
riktigt veta varför. Att kunna ringa och prata gjorde dock att 
man kände sig sedd och ofta kunde personalen uppfatta behovet 
innan patienten. Patienterna upplevde inte att deras partner fick 
den uppmärksamhet av sjukvården som de behövde. Partnerna 
var många gånger ensamma och patienterna upplevde inte heller 
att det fanns stöd till barnen från sjukvårdens sida. Personalen 
frågade aldrig hur barnen mådde eller försökte stötta dem. 
Anhöriggrupper riktade till barn eller grupper för hela famil-
jen fanns det ingen kunskap om och det var delade meningar 
huruvida barn i så fall skulle delta. Eftersom okunskapen var 
stor och ingen visste vad det innebar var de flesta tveksamma till 

anhöriggrupper. Någon ställde sig dock positiv till det och tyckte 
att det skulle vara skönt för barnen att träffa andra i samma 
situation. Patienter konstaterade att det inte fanns lika mycket 
glädje i familjen jämfört med tidigare, vilket barnen märkte. 
Patienterna beskrev också att det fanns en underliggande oro i 
familjen som även barnen kände av.

Partnerna kände sig bortglömda av sjukvården
Det som framkom mycket tydligt gällande det bekräftande stö-
det var att partnerna till lungcancerpatienter upplever sig 
bortglömda av sjukvården. Detta var ett generellt fynd hos 
samtliga intervjuade. Sjukvårdspersonalen ser inte anhöriga och 
de känner sig ofta ”i vägen”. Det framkom flera tankar kring 
detta och partnerna konstaterade att det kanske inte var sjuk-
vårdens primära uppgift att stödja anhöriga. Andra åsikter som 
partnerna konstaterade var, att det i första hand är sjukvårdens 
uppgift att ta hand om den sjuke och då finns det inte resurser 
och möjligheter att även ta hand om anhöriga. Det fanns dock 
en önskan bland de flesta partnerna att få mer uppmärksamhet 
och att bli sedda. De kände ett stort behov av stöd och bekräf-
telse som de på olika sätt försökte få hjälp med utanför vården. 
De flesta partnerna i intervjuerna hade sökt kontakt utanför 
vården för att få stöd och hjälp, främst med psykologkontakt, 
eftersom de upplevde att sjukvården inte kunde erbjuda dem 
det. Intervjuerna visade på ett bristande stöd till partnerna och 
att det inte fanns möjlighet till svar på sina frågor. En partner 
uttryckte sig: ”När man väl kommer dit och träffar personalen så 
känner jag att jag är i vägen hela tiden, som jag inte borde vara 
där. Jag blir undanskuffad. Jag förstår att de måste prata med 
patienten men jag känner mig lite bortglömd ibland och det är 
lite jobbigt. För jag har ju lika mycket frågor, lika mycket oro, lika 
mycket rädsla som han har. Jag förstår ju att det är medicinskt 
och att de tänker på honom som är sjuk. Men jag tror att det 
skulle behövas lite mer för dem runtomkring.”

Slutsats
Information om den medicinska vården dvs det som rör sjuk-
dom och behandling, är god ur ett patient- och partnerperspek-
tiv. Patienterna känner sig sedda och bekräftade. Partnerna i 
studien är nöjda med patienternas vård men saknar stödet av 
sjukvården för egen del. Okunskap när det gäller barnens behov 
fanns och en handlingsplan gällande barnens omhändertagande 
behöver därför utarbetas.

diskussion
Lungcancervården fungerar när det gäller den medicinska infor-
mationen samt omhändertagandet av patienterna. Dock tycks vi 
mer eller mindre glömt ha bort en grupp människor: de som står 
patienten närmast, familjen. I studien framkom att föräldrarna 
var oroliga för sina barn och visste inte hur de skulle bemöta 
dem. Några tog kontakt med barnpsykologer, några efterfrågade 

»  Partnerna i studien är nöjda med patienternas vård 
men saknar stödet av sjukvården för egen del «
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andra experter. Ingen av barnen i denna studie hade själva träffat 
någon professionell person i samband med förälderns sjukdom. 
Trots nationella vårdprogram, hälso- och sjukvårdslagar och 
patientsäkerhetslagar där det tydligt står angivet att barns 
behov i dessa avseenden ska tas i beaktande, är denna rekom-
mendation alltså inte uppfylld. Vi frågar inte hur barnen mår 
och vi hjälper inte till med att förmedla kontakter. Det intres-
santa är också att föräldrarna till dessa barn inte kräver det av 
sjukvården, utan söker stöd och hjälp på egen hand. Detta kan 
bero på ren okunskap, dvs. föräldrarna vet inte vilken hjälp de 
kan få eller har rätt till. Det kan naturligtvis också bero på en vet-
skap att ingen hjälp finns att få inom ramen för sjukvården, utan 
det är "externa aktörer" som behöver kallas in om behovet uppstår. 

Det bekräftande stödet skilde patienterna och partnerna 
mest åt. Patienterna kände sig bekräftade och sedda av sjuk-
vårdspersonalen medan partnerna inte tyckte att de fick den 
bekräftelse de kände att de behövde. Det borde förstås vara en 
relativt enkel åtgärd att även uppmärksamma partnerna. Under 
en längre tid har vården varit väldigt personfixerad och begrepp 
som ”patienten i centrum” har förespråkats. De senaste åren har 
dock blicken lyfts och betydelsen av att sätta ”familjen i centrum” 
har lyfts fram. En partner utryckte sig ”funkar inte familjen, fun-
kar inte nått”. Det ligger en hel del sanning i det. Fungerar famil-
jen runt den sjuka, kommer den sjuke att känna större trygghet.

Morgondagens lungcancervård behöver därför fokusera på 
hela familjen och erbjuda de verktyg som behövs så att både 
partner och barn kan gå vidare den dagen deras anhöriga inte 
finns med dem längre.
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V Scandinavian COPD
Research Symposium 2012

Det femte "Scandinavian COPD Research Symposium" ge-
nomfördes i Holmenkollen 16-17 november. Mötet hade 
100 deltagare från Sverige, Norge, Danmark och Finland. 

Konferensen genomfördes vid fina Holmenkollen Park Hotel 
Rica med Boehringer Ingelheim som sponsor. Konferensloka-
len medförde en stor närvaro mellan deltagare och föreläsare. 
Fredag eftermiddag och lördag förmiddag inleddes och avslu-
tades med state-of-art föreläsningar av internationellt erkända 
forskare. Däremellan fylldes dagen med orala presentationer av 
yngre nordiska KOL-forskare. Vid den gemensamma middagen 
på fredag genomfördes, likt tidigare år, ett trevligt "Körslag" mel-
lan de deltagande länderna. 

State-of-art föreläsningar 
Peter Sterk, Holland, "Assessing inflammation in COPd" 
Sterk beskrev metoderna för att bedöma inflammation vid KOL 
och inflammationens, något vaga, association till lungfunktion 
och symtom. Endobronkiella biopsier anses fortfarande vara 
den bästa metoden för att kartlägga lokal inflammation vid 
KOL. Markörer i utandningsluft ("breathprints", "eletronisk 
näsa") har visat sig kunna särskilja mellan astma och KOL. 
Antalet sputum-eosinofiler har visat sig vara relaterat till bron-
kiell hyperreaktivitet vid KOL och eosinofil-styrd behandling 
med inhalationssteroider reducerar risken för hospitalisering. 
Kartläggning av serum proteiner kan särskilja astma, KOL, cys-
tisk fibros och friska kontroller. Luftvägsinflammationen skiljer 
sig mellan de proximala och distala luftvägarna. Fenotypning 
map luftvägsinflammation kan prediktera effekt av inhala-
tionsteroider, möjligen ett steg mot att kunna individualisera 
KOL-behandlingen. 

Asgeir dirksen, danmark, "Structural changes:
Imaging in COPd"
Dirksen redovisade data från en dansk lung cancer screening 
studie. Åren 2005 – 2009 genomfördes årliga datortomografi på 
individer mellan 50 – 70 års ålder, >20 paketår och FEV1>30 % 
av förväntat. De fann en accelerad relativ förlust av lungdensitet 
hos kvinnor, aktiva rökare och vid ökande luftvägsobstruktivi-
tet. Han visade att vi nu radiologiskt kan mäta lumendiameter 
och bronkernas väggtjocklek ner till 6 – 7 generationen. Han 
sammanfattade vår kunskap om absoluta och relativ lungfunk-
tionsförslust över tid vid olika KOL-stadier och visade data som 
tyder på att den absoluta lungfunktionsförlusten över tid är 
sigmoid, mao snabbast i början för att senare avta. 

James Crapo, USA, "Gene aspects on COPd phenotypes" 
Crapo talade om metoderna att hitta gener och genregioner 
kopplade till KOL, att förstå dessa geners funktion och deras 
koppling till olika kliniska fenotyper. Han visade hur olika gener/
genregioner är korrelerade till olika emfysemtyper. 

Martin Miller, Storbritannien, "Lung function and COPd 
phenotypes" 
Miller använde epidemiologiska data för att ifrågasätta våra 
spirometriska kriterier för KOL. Han talade för "lower limit of 
normal" och emot den befintliga fasta kvoten map FEV1/VK, för 
FEV1/(längd3) istället för FEV1 i % av normalvärde samt visade 
på alternativ till dagens kriterier för signifikant bronkreversibi-
litet (+12 % och +200ml). Han var orolig får att dagens kriterier 
inte tar hänsyn till de könskillnader som finns. 

Jörgen Vestbo, danmark, "New guidelines-how do we use 
them?"
Tyvärr kunde jag inte närvara Vestbos föreläsning om de nya 
GOLD-riktlinjerna, som föreslår att patientens KOL-stadium 
skall graderas på basen av FEV1, exacerbationer och symtom. 

Föreläsningar av yngre forskare 

kristina Andelid, Göteborg, "Systemic myeloperoxidase in 
COPd" 
Visade att rökare har förhöjda nivåer av plasma-MPO, att exa-
cerbationer ökar halterna och halterna normaliseras efter rök-
stopp. 

Ingunn Skjörten, Oslo, "Pulmonary hypertension in COPd; 
the importance of PaO2" 
Gav oss en genomgång av pulmonell hypertension vid KOL. Hon 
redovisade data från 100 patienter med KOL som genomgått hö-
gerkammakatetrisering. 25 % hade pulmonell hypertension och 
förekomsten var korrelerad till patientens KOL-stadium. PaO2 
den enda signifikanta prediktorn av pulmonell hypertension. 
Kombinationen PaO2<9,5kPa + PaO2<8,5 kPa vid ansträngning 
indikerade hög sannolikhet för pulmonell hypertension. �
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Henna karvonen, Uleåborg, "Alpha-smooth muscle muscle 
actin and tenascin-C are markes of multifarious alterations 
of ariways and peripheral lung in COPd and emphysema" 
Visade att KOL-patienter har färre myofibroblaster i alveoli/
bronkioler och fler i större luftvägar än friska och rökare. 

Oskar Hallgren, Lund, "Altered fibroblast repair function in 
COPd" 
Pratade om fibroblasternas funktion vid skadeläkning. Fibro-
blasternas reparationsfunktion skiljer sig mellan distala och 
proximala luftvägarna hos patienter med mycket svår KOL och 
indikerar att olika patologiska processer pågår på olika nivåer 
i luftvägarna. 

Sofie Johansson, Odense, "Microfibril associated protein 4 is 
suppressed by smoking and associated to dyspnea in COPd 
patients" 
Hade mätt halterna av plasma-MFAP4 (MFPA4 finns i elastin) 
hos friska, rökare och KOL-patienter. Halterna vad sänkta hos 
rökare och korrelerade till mMRC-dyspnea-score hos patienter 
med KOL. 

Reza karimi, Stockholm, "Assesment of local inflammation 
in the lungs of smokers by HRCT" 
Visade att rökare har, mätt med HRCT, högre lungdensitet än fd 
rökare och aldrig rökare. Hos rökare är ökad lungdensitet po-
sitivt korrelerad med cellantalet i BAL-vätska. Kvinnliga aldrig 
rökare och rökare med normal lungfunktion hade högre lung-
densitet, möjligen tydande på en intensivare luftvägsinflamma-
tion av rökning hos kvinnor än män. 

Mari kukkonen, Helsingfors, "Association of SERPINE2 
and other COPd candidate genes to different emphysema 
subtypes and lung function" 
Pratade om betydelsen av proteaser och antiproteaser vid em-
fysem, olika genuttryck och deras korrelation till olika emfy-
semtyper. 

Birgitte Sode, Herlev, "Myocardial infarction and other
co-morbidities in patientes with COPd; a danish nationwide 
study of 7.4 million individuals" 
Presenterade resultat från en dansk registerstudie där före-
kosmten av ICD-diagnoserna KOL, hjärtinfarkt, diabetes, de-
pression, höftfrakturer och lung cancer korrelerades sinsemel-
lan. KOL var associerat med ovan nämnda sjukdomar. Graden 
av association skiljde sig före och efter första hospitalisering 
för KOL. 

Monica Linea Vold, Tromsö, "Predictors of SpO2<95 % in a 
cross-sectional population based survey" 
Presenterade data från Tromsö där 6300 deltagare mellan 38-
87 års ålder hade mätt spo2, spirometri och rökvanor. 6 % hade 
SpO2<95 % och 0,5 % hade <92 %. Oberoende prediktorer för lågt 
SpO2 var ökat BMI, nedsatt FEV1 %pred, ökande ålder, ökande 
Hb och CRP, aktuell och fd rökning. 

Bernt Aarli, Bergen, "Exacerbation history in COPd patients 
with and without expiratory flow limitation measured by 
forced oscillomatory technique" 
Berättade hur elasticiteten i luftvägarna kan mätas med "forced 
oscillomatory methods" och representera nedsatt utandnings-
flöde. KOL-patienter med exacerbationer senaste 12 månader 
hade i större utsträckning EFL än de utan exacerbationer. 

Josefin Sundh, örebro, "The clinical COPd questionnaire and 
mortality" 
Redovisade patienter från Praxis-studien (1546 KOL-patienter, 
56 Hälsocentraler, 14 sjukhus år 2005). 970 patienter (70 % från 
primärvården) hade observerats under 5 år. Clinical COPD 
questionnaire-score var positivt korrelerad med risk för död 
(justerat för ålder, kön, hjärtsjukdom och lung funktion). 

Sammanfattning 
Scandinavian COPD Research Symposium är en liten och väl 
organiserad Nordisk KOL-konferens med en trevlig kombina-
tion av state-of-art-föreläsningar och presentationer av yngre 
forskare. Mötet kan varmt rekommenderas för forskare intres-
serade av KOL. 

NIkOLAI STENFORS
Lektor, överläkare.

Enheten för Medicin, Umeå Universitet, studieort Östersund
nikolai.stenfors@medicin.umu.se

COPD
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Luftvägsregistret

Luftvägsregistret och 
Lungforum februari 2013

Rapporten från Luftvägsregistret kommer denna gång att bli 
kort då vi har bråda dagar. I mars månad är det äntligen dags för 
starten av den nya versionen av Luftvägsregistret. Användarna 
kommer att finna en möjlighet att välja en modul för astma, KOL 
eller för dubbeldiagnosen astma + KOL. Det finns nu också möj-
lighet att följa astma hos barn. Därtill finns också en omarbetad 
och förkortad version av uppföljningsmodulen för inneliggande 
vårdtillfällen avseende KOL, vår s.k. slutenvårdsmodul.

Registret har körts i en pilotform under hösten så att drifts-
starten i skarpt läge ska gå så smärtfritt som möjligt. Samtidigt 
har arbetet med en ny statistikmodul skett parallellt. Denna 
kommer dock inte att finnas färdig i mars utan kommer senare 
i vår.

Det är oklart om och hur länge vi behöver stänga ner Riks-
KOL när vi migrerar registret från Uppsala till Göteborg. Upp-
daterad information kommer att finnas på vår hemsida www.
rikskol.nu en tid till men så småningom kommer ni att finna all 
information på vår nya hemsida  www.registercentrum.se där 
ni väljer Luftvägsregistret under Register.

När vi går över till Registercentrum i Göteborg så kommer 
enda sättet att logga in i registret vara via E-legitimation/SITHs-
kort. Information om hur detta går till finns också på hemsidan.

Vi besöker gärna er klinik och visar registret! Ni är välkomna att 
kontakta någon av våra rikskoordinatorer Birgitta Jagorstrand 
och Leif Strömberg, för att ansluta er och/eller för presentation 
av registret (birgitta.jagorstrand@med.lu.se, leif.r.stromberg@
skane.se). 

Genom detta vill vi välkomna såväl gamla som nya användare 
av Luftvägsregistret, särskilt välkomna är våra Allergolog- och 
Barnläkarkollegor och Öron-Näsa-Hals specialister, som tidigare 
inte använt registret.

ANN EkBERG-JANSSON
Ordförande Luftvägsregistret

50 
year 

Jubilee Symposium on Malmö
discovery of alpha 1-antitrypsin deficiency

• Clinical, epidemiological and biochemical aspects 
  on lung and liver disease in children and adults

• Gala dinner at the top of Turning Torso

September 26-27, 2013  -  Malmö, Sweden

For more information visit: www.mkon.se/alpha1
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Allergi

Webbaserad kunskapsbank om
allergi och annan överkänslighet 

A llergiKompetensCentrum syd är, vilket namnet anger, 
ett kunskapscentrum för att samla kunnande, vidareut-
bildning och forskning kring astma, allergi och annan 

överkänslighet. Enheten har sedan starten 2007 verkat inom 
Södra sjukvårdsregionen (Blekinge, södra Halland, Krono-
berg och Skåne)och driver ett kvalitetshöjande arbete inom 
allergologi för olika personalkategorier inom primärvård och 
specialistvård. 

För att sprida kunskap om astma, allergi och annan över-
känslighet har AllergiKompetensCentrum syd (AKC syd) arbetat 
fram informationsblad till patienter med dessa sjukdomar. Det 
finns även ett antal blad framtagna för sjukvårdspersonal inom 
området. Syftet med bladen, i A4-format, är att ge korrekt och 
kortfattad information. 

Idéerna kring informationsbladen föddes utifrån behovet av 
att hitta adekvat och lättläst information samlat på ett ställe. 
Många gånger får till exempel sjukvårdspersonal som söker viss 
information, lägga ner onödig tid för att hitta det som eftersöks 
och informationen är ofta framtagen av läkemedelsindustrin. 
AKC:s informationsmaterial är medicinskt granskat av specia-
lister inom ämnesområdet och är utan anknytning till läkeme-
delsindustrin, både när det gäller författandet och sponsring/
finansiering.

AkC:s faktablad är lättillgängliga, kontinuerligt uppdaterade och 
baserade på vetenskapliga rön. Det är enkelt att skriva ut bladen 
för både patienter och personal. För närvarande finns det cirka 
40 blad tillgängliga på hemsidan www.akcsyd.se/kunskapsbank 

och nya är under utarbetande. Framtagandet av ämnen för in-
formationsbladen är alltid baserade på efterfrågan.

AKC:s blad har likartad layout, vilket är viktigt för igenkän-
nandet och att man också tydligt kan se om informationen gäller 
allergi, astma eller om de riktar sig till patienter eller personal. 
Upplägget av texten är att den har en kort allmän information, 
fakta om själva sjukdomen samt en ruta som lyfter fram några 
punkter som är viktigt att tänka på.  

Tanken med att informationsbladen, som finns tillgängliga 
som PDF-dokument i datorn, är att vårdpersonalen inte ska be-
höva ha högar med broschyrer utgivna av läkemedelsindustrin i 
sina bokhyllor. Det kan också vara svårt att hinna granska bro-
schyrernas innehåll för att se om dessa fortfarande är aktuella.

För ett år sedan lanserades AKC:s nya webbsida som då 
kompletterades med bladen som webb-texter. Det går nu att 
nå informationsbladen med hjälp av webbläsare i mobilen och 
på surfplattan. 

En kunskapsbanks början och utveckling
De första informationsbladen som producerades var en serie 
om urtikaria, efter förfrågan från personal inom primärvården. 
De upplevde att det inte fanns tillgång till lättfattlig informa-
tion att ge till sina patienter. Serien om urtikaria kom att inne-
hålla information om akut och kronisk urtikaria, dermografism, 
värme- och ansträngningsurtikaria, köldurtikaria, ljusurtikaria 
samt tryckurtikaria. Framtagande av dessa informationsblad är 
ett samarbete med specialister vid hudkliniken i Malmö på Skå-
nes universitetssjukhus. 
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Efter hand har det kommit in fler och fler önskemål om över-
skådliga informationsblad rörande astma och allergi. På AKC:s 
hemsida under flik ”Fakta om allergi” går det bland annat att 
hitta information om olika typer av födoämnesallergier, som 
t.ex. jordnötsallergi, komjölksallergi och äggallergi. Det finns 
även information om laktosintolerans.

Ett önskemål som många uttryckt är behovet av tydliga be-
handlingsscheman för barn i olika åldrar, och två varianter har 
därför tagits fram. Det ena gäller för barn från 0-5 år och det an-
dra gäller för barn från 6 års ålder och uppåt. På dessa scheman 
kan behandlande läkare lätt fylla i aktuell ordination och det blir 
också tydligt för föräldrarna vilken ordination som gäller. Ett 
informationsblad att ta med hem kan också underlätta läkarens 
information och minska risken för missförstånd.

Ytterligare hjälpmedel för personal är de framtagna informa-
tionsbladen kring spirometriundersökningar, med exempel på 
hur en reversibilitetstest eller ansträngningsprovokation går till 
och vad som gäller kring läkemedels- användande i samband 
med undersökningen. Det finns en hel del fakta som berör sjuk-
vårdspersonal när det gäller dessa undersökningar. Vi har fått 
mycket positiv respons med kommentarer som att ”det är lätt 
att läsa igenom en A4-sida där allt finns samlat” samt att ”det 
känns tryggt med att uppdatering sker kontinuerligt”.

Genom att studera besökarnas val på AKC:s hemsida går det 
att se att de informationsblad som har haft flest besökare är de 
som beskriver nickallergi, getingallergi samt fisk- och skaldjurs-
allergi. 

Informationsbladen är fria att användas hur mycket man vill, 
oberoende var i Sverige man befinner sig. Viktigt är att infor-
mation om var bladen har producerats och vem som tagit fram 
dessa inte ändras. 

– ”Vi har kastat alla broschyrer här på vår astma/KOL mot-
tagning, eftersom det är mycket enklare att använda dessa blad 
och man får en uppdaterat version hela tiden”, nämner Ulla Sten-
ström som arbetar som distriktssjuksköterska på en vårdcentral 
i Skåne.

Ansvariga för informationsbladen
Redaktör: Marianne Person, kommunikatör
Ansvarig redaktör: Birgitta Jagorstrand, leg. sjuksköterska
Faktaägare: Leif Bjermer, professor

BIRGITTA JAGORSTRANd
Distriktssköterska/Utbildningskoordinator 

AKC syd, SUS, Lund



Lung & Allergiforum  •  Nummer 1/2013 45

Välkomna till kurs 

Respiratorbehandling i hemmet
15 –17 maj 2013

Kursen vänder sig till:
• Läkare som har måttlig eller ringa erfarenhet av respiratorbehandling i hemmet, 

men som kommer att behöva engagera sig mer i dessa patienter i framtiden.
• Sjuksköterskor, sjukgymnaster och BMA som redan har praktisk erfarenhet av 

respiratorbehandling i hemmet men som vill fördjupa sina kunskaper. 
• Tekniker som sysslar med respiratorbehandling i hemmet och som i sin verksamhet 

har betydande patientkontakt.

Plats: Backagården, Stenskogen Höör

Totala kurstiden är 14 –15 klocktimmar varav 5 – 6 timmar är praktiska övningar.
Kursen hålls i internatform och är begränsad till 60 deltagare för att underlätta
erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. 

Anmälan och mer information på www.ucr.uu.se/swedevox 

Sista anmälningsdag: 5 april 2013

Ytterligare upplysningar lämnas av: 
Bengt Midgren eller Åse Johansson
bengt.midgren@med.lu.se • ase.johansson@skane.se 

Lung- och allergikliniken,
Skånes Universitetssjukhus

Svensk Lungmedicinsk
Förening
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Välkommen till SFFAs vårmöte 2013

Allergicentrum i östergötland hälsar er välkomna till SFFAs vårmöte 2013
Temat blir nya och kommande behandlingar mot astma och allergi

Mötet anordnas i Linköping – där idéer blir verklighet

Tid:     Torsdag den 18 april kl. 09.00-16.30
Plats:  Missionskyrkan i Linköping

Ur programmet:
Nya metoder för specifik immunoterapi
Nytt inom astmabehandling
Anti-IgE vid kronisk urticaria
Angioödembehandling
Systembiologi, en hjälp för val av terapi

Linköping 18 april
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SLMF:s STYRELSE SFFA:s STYRELSE

Magnus Sköld
Ordförande
Karolinska Universitetssjukhuset, Lung Allergi kliniken, Solna 
Box 60 500, 17176 Stockholm, magnus.skold@ki.se

Marie Ekberg 
Avgående ordförande 
Skånes Universitetssjukhus, Lung- och allergikliniken 
221 85 Lund, Tel: 046-17 10 00 vx, marie.ekberg@skane.se

Pierre Sobrino
Vice ordförande
Ansvarsområde: Remissgranskning
Falu lasarett, Lung - allergisektionen, Medicinkliniken
791 82 Falun, Tel: 023-49 20 00, pierre.sobrino@itdalarna.se 

Elisabeth Bernspång 
Facklig sekreterare
Ansvarsområde: Protokoll och kallelser
Lung- och Allergikliniken Akademiska sjukhuset 
75185 Uppsala, Tel: 018-611 00 00
elisabeth.bernspang@gmail.com 

Eva Lindberg 
Vetenskaplig sekreterare
Lung- och Allergikliniken, Akademiska sjukhuset  
751 85 Uppsala, Tel: 018-611 00 00 vx, Fax: 018-611 02 28 
eva.lindberg@akademiska.se

Valentyna Yasinska
Kassaförvaltare
Ansvarsområde: Medlemsansvarig
Lung och allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset 
Huddinge, 141 86 Stockholm, Tel: 08-585 800 00 
valentyna.yasinska@karolinska.se

Stéphanie Mindus
Ledamot, redaktör, webmaster
Ansvarsområde: Medlemstidning, hemsida
Lung Allergi Kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm, Tel: 08-517 700 00 
stephanie.mindus@karolinska.se

Lennart Nilholm
Ledamot
Ansvarsområde: Utbildningsfrågor
Lungkliniken, Universitetssjukhuset i Örebro
Tel: 019-60 21 00, lennart.nilholm@@orebroll.se

Helga Asgeirsdottir
Yngre ledamot
Lungmedicin och allergologi, SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg, Tel: 031-342 10 00
Helga.Asgeirsdottir@vgregion.se

Lennart Hansson
Adjungerad ledamot
Ansvarsområde: internationella frågor, FERS-representant
Skånes Universitetssjukhus, Lung- och allergikliniken 
221 85 Lund, Tel: 046-171000 vx, Lennart.Hansson@skane.se

Teet Pullerits
Ordförande 
Astma- och allergimottagningen, SU Sahlgrenska
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teet.pullerits@vgregion.se  

Peter Odebäck
Vice ordförande 
Skagerns Vård och Hälsoenhet, Hemgatan 10 
547 31 Gullspång 
peter.odeback@capio.se 

Lucia Mincheva-Nilsson
Vetenskaplig sekreterare 
Klinisk immunologi, Norrlands universitetssjukhus 
901 85 Umeå 
lucia.mincheva-nilsson@climi.umu.se

Ulla Nyström kronander
Kassör 
Allergicentrum 
Universitetssjukhuset i Linköping  
581 85 Linköping  
Ulla.Nystrom.Kronander@lio.se

Maria Håkansson
Administrativ sekreterare
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Maria.A.Hakansson@skane.se

Per Thunqvist
Ledamot
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Åke davidsson
Ledamot 
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Nicholas Brodszki
Ledamot
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Studierektorer lungsjukdomar Sverige:
NUS Umeå: Annika Wallin (annika.wallin@vll.se)
SU Göteborg: Margaretha Smith (margaretha.smith@lungall.gu.se)
KS Solna: Theo Gulen (Huddinge) (theo.gulen@karolinska.se)
Maria Diakopoulou (Solna) (maria.diakopoulou@karolinska.se)
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Styrelse
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2013

20-21 mars Lund Respiratory Network (Lurn) Ystad

24-26 april Svensk förening för Sömnforskning och sömnmedicin 
(SFSS) Årskongress   www.swedishsleepresearch.com

Linköping

15-17 maj kurs i Respiratorbehandling i hemmet
www.ucr.uu.se/swedevox

Höör

17-22 maj ATS  http://conference.thoracic.org/2013 Philadelphia, USA

22-24 maj Svenska Lungkongressen 2013 Visby

31 maj - 4 juni ASCO Annual Meeting
http://chicago2013.asco.org/

Chicago, USA

13-15 juni Nordiska lungkongressen
www.nlc2013.is/

Reykjavik, Island

7-11 september ERS Annual Congress
www.ersnet.org/congresses/barcelona-2013.html

Barcelona, Spanien

26-27 september Jubilee Symposium on Malmö discovery of alfa 
1-antitrypsin deficiency

Malmö

7-10 oktober Lungsjukdomar – utredning, behandling och prevention
www.socialstyrelsen.se/sk-kurser/lungsjukdomar-utredning-behand

Örebro

26-31 oktober CHEST 2013
http://2012.accpmeeting.org/chest-2013

Chicago, USA

18-22 november Rinologi; state of the art och knepiga fall
www.socialstyrelsen.se/sk-kurser/rhinologi-stateoftheartochknep

Stockholm

20-22 november Sk-kurs i toraxradiologi Göteborg

2013

21-23 mars Symposium on Experimental Rhinology and Immunology 
of the Nose (SERIN)    www.eaaci-serin.org

Leuven, Belgien

18 april SFFA:s Vårmöte
http://www.lio.se/Verksamheter/HMC/Allergicentrum/
Vidareutbildning/SFFA-Varmote-2013/

Linköping

23-25 maj 3rd NFA Clinical Allergy Symposium
www.congress.is/nfa2013

Reykjavik, Island

28-29 maj övergripande kurs i Allergiska sjukdomar (ASIT-1) Stockholm

22-26 juni EAACI-WAO World Allergy & Asthma Congress, 
www.eaaci-wao2013.com

Milano, Italien

4-6 september SLIPI’s VIII:e Immunbristmöte
www.slipi.nu

Båstad

19-20 september Barnallergisektionens höstmöte
www.barnallergisektionen.se/

Växjö

4 oktober Allergidagen SFFA Stockholm

17-19 oktober Pediatric Allergy and Asthma Meeting (PAAM)
www.eaaci-paam2013.com

Aten, Grekland

5-7 december International Symposium on Molecular Allergology (ISMA) 
www.eaaci-isma.org/

Wien, Österrike

Kongresskalender

SLMF

SFFA


