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Annons

Ledare

SLMF i framkant

A

llt har sitt slut! Jag har nu fullgjort
min mandatperiod som ordförande
i Svensk Lungmedicinsk Förening
och vill med denna ledare försöka sammanfatta vilka områden som prioriterats
i styrelsearbetet och hur långt vi kommit
i detta arbete. Jag har identifierat och vill
diskutera tre huvudområden; utbildning,
klinisk forskning och synliggörande av vår
specialitet och av föreningen.
För det första utbildningsfrågor: En
specialitet kan inte utvecklas utan vidare- och fortbildning, som syftar både
till att utbilda specialister men även att
vidmakthålla en adekvat kompetensnivå.
Det senare har blivit allt viktigare eftersom medicinska landvinningar inom
vårt område har lett till identifiering av
nya patientfenotyper och nya utredningsoch behandlingsmetoder. De senaste åren
har dessutom varit minst sagt turbulenta
på utbildningsfronten. Under många år
har vi inte fått möjlighet att via Socialstyrelsens arrangera SK kurser i den omfattning vi velat och som varit rimligt. Dessutom initierade SoS en genomgripande
omorganisation, där vi ännu inte sett det
slutliga resultatet. Detta har inneburit att
vi överhuvudtaget inte kunnat arrangera
några ST-utbildning under de senaste
åren. I detta läge har föreningen, i samarbete med arrangerande kliniker, tagit
initiativet till ett utbildningsprogram
som vi själva anser nödvändigt och där vi
direkt kan påverka kursinnehållet. Inom
ramen för denna satsning arrangerades
2012-2013 fem SK-kurser och föreningen
stödde ytterligare 4 fortbildningskurser.
Under 2014 planeras tre SK-kurser. Utöver detta ordnas sedan länge utbildningsdagar i anslutning till Svenska Lungkongressen. Specialistexamen i Lungsjukdomar har bland våra medlemmar under
senare år rönt större uppmärksamhet
och under 2013 examinerades 7 kollegor.
SLMF kommer fortsätta att tillsammans
med värdkliniker erbjuda möjlighet till
specialistexamen. Förutom ett rent kunskapsbevis för den enskilde examinanden,
så stärker och synliggör specialistexamen
hela vår verksamhet och bidrar till en definierad målbeskrivning för vad en specialist skall kunna.
För det andra klinisk lungmedicinsk forskning: I en alltmer "slimmad" sjukvårdsorganisation där processer, flöden och
"förbättringsarbeten" är slagord tenderar
vårt yrke bli en rad av exekutiva arbetsLung & Allergiforum • Nummer 1/2014

uppgifter som i princip redan är förutbestämda för att passa i organisationen.
Vi kanske i dessa sammanhang har en
tendens att glömma bort att läkaryrket
faktiskt är akademiskt, och att det måste
finnas tid för reflektion, utvecklingsarbete
och forskning. I en alltför pressad situation där budget skall hållas till varje pris
glöms detta ofta bort. Jag upplever att
det ibland finns en diskrepans mellan hur
våra huvudmän betraktar och annonserar
denna viktiga del av vår verksamhet och
hur det verkligen ser ut för den enskilda
läkaren. De flesta är överrens att den kliniska forskningen måste stärkas och fler
läkare måste också engageras i kliniskt
utvecklingsarbete. Det är en oroväckande
trend att så få kliniker genomgår forskarutbildning vid våra universitetskliniker
och detta hotar på sikt den kliniska patientnära forskningen. Vi måste arbeta
strategiskt långsiktigt med dessa frågor
och arbetet måste ständigt underhållas
och stimuleras, inte bara genom tomma
fraser. SLMF måste stödja denna utveckling. Vi har gjort det exempelvis genom
bidrag till vetenskapliga symposier och
workshops. Föreningen har också, tillsammans med ett flertal företrädare för
läkemedelsindustrin, för första gången
inrättat ett lungmedicinskt forskningsanslag på 450 000 som avses delas ut under
innevarande år till SLMF-medlem för genomförande av ett klinisk lungmedicinsk
forskningsprojekt (se annons på annan
plats i detta nummer). Samarbetet med
läkemedelsindustrin är i sammanhanget
helt nödvändig och jag vill tacka alla samarbetspartners för många fruktbara diskussioner och konkreta förslag till fortsatt
samverkan. Det är styrelsens förhoppning
att vi skall kunna fortsätta och förbättra
denna samverkan även då de nya reglerna
träder i kraft 2015.
För det tredje synliggörandet av vår föreningen och av vår specialitet: Att fler
unga nyblivna läkare kan få möjlighet
att lära känna vår spännande specialitet
är avgörande för utvecklingen av lungmedicinen och för rekrytering av yngre
medarbetare. Detta arbete måste börja
redan på grundutbildningsnivå och fortsätta genom AT tjänstgöring, vidareutbildning och fortbildning. Föreningen
har sedan tidigare utarbetat ett dokument som beskriver de lungmedicinska
målen i läkarnas grundutbildning. Förra
året deltog SLMF i form av representanter från Karolinska Universitetssjukhuset

Solna i ett av Svenska Läkaresällskapets
arrangemang "AT-mingel" där blivande
AT-läkare deltog. Det lungmedicinska
delen av mötet rönte stor uppmärksamhet och uppskattning. Vi behöver arbeta
vidare på flera plan i dessa avseenden och
stärka rekryteringskraften gentemot blivande specialister. Ett annat synbart sätt
på vilket detta kan göras är vår tidskrift,
som sedan starten 2011, vuxit till sig både
kvalitativt och kvantitativt. Den tidskrift
Du nu håller i handen, Lung & Allergiforum, har en upplaga på närmare 3000
exemplar och distribueras förutom till
medlemmar i SLMF och Svensk Förening för Allergologi (SFFA) även till landets
Öron- näs- halskliniker och även till ett
flertal vårdcentraler. Styrelsen har nyligen
tagit beslut att tidskriften även skall distribueras till medlemmar i Svenska Lungsjuksköterskors Intresseförening (SLIF).
Vår hemsida är ett annat "ansikte utåt"
där antal besök stadigt ökar, inte minst
på grund av de nyligen uppdaterade vårdprogrammen. Hemsidan och vår tidning
kommer inte till utan hårt och hängivet
arbete. Jag vill speciellt tacka redaktionen
och alla artikelförfattare för att ni bidragit
till att sprida information om föreningen,
vår specialitet och på detta sätt synliggör
vår verksamhet. Om någon av er, kära läsare, har en idé om artikel eller vill skriva
något själv: kontakta redaktionen. Vi behöver bli flera som författar artiklar även
utanför de större sjukhusen.
Nu är det dags att sätta punkt! Jag vill
tacka alla styrelsemedlemmar för entusiasm, idéer, trevlig samvaro och för allt
arbete ni lagt ned på föreningen och gjort
dessa två år fantastiskt roliga och stimulerande för mig som ordförande. Jag vill
också passa på att önska den nyvalda
ordföranden Inger Dahlén lycka till med
det fortsatta arbetet för att stärka svensk
lungmedicin.

MAGNUS SKÖLD

avgående ordförande SLMF
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Vårmöte SFFA

SFFAs Vårmöte • Program
ALLERGIDIAGNOSTIK nu och i framtiden
Kvällsaktivitet 2:a April, Västerbottens bildmuseum
18:30 – 19:00

Allergologin i historiskt perspektiv – från IgE upptäckten till dagens
moderna diagnostik
Professor S.G.O. Johansson, Karolinska Institutet, Solna

19:00 – 19:30

Guidad tur/egen tid för vandring i museet

19:30 –

Västerbottensbuffé i Bildmuseets restaurang med underbar utsikt över Umeälven

3:e April, Betula-salen, byggnad 6M, Norrlands Universitetssjukhus
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08:30 – 10:00

Samling, registrering, kaffe och smörgås, egen vandring bland firmautställarna

10:00 – 10:15

Välkomna - mötet presenteras
Lucia Mincheva-Nilsson

10:15 – 11:00

Diagnostik av allergiska besvär – hur gör vi och vart är vi på väg?
Specialistläkare Teet Pullerits, MD, PhD, Allergimottagningen Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, Göteborgs universitet

11:00 – 12:00

Gästföreläsning: Molecular profiling of IgE responses in diagnosis of allergy and
allergen-specific immunotherapy
Prof. Dr. Paolo Matricardi, Dept. of Pediatric Pneumonology and Immunology,
Charité Medical School, Humbolt University, Berlin, Germany

12:00 – 13:00

Lunch

13:00 – 13:45

Årsmöte SFFA

13:45 – 14:15

Stimulering av basofila celler, BAT eller CD-sens?
Överläkare Caroline Nilsson, MD, PhD, Sachsska Barn och ungdomssjukhuset, Stockholm

14:15 – 14:45

CD-sens för diagnostik och uppföljning av allergi
Anna Nopp Scherman, PhD, Enheten för klinisk immunologi och allergi,
Karolinska institutet, Solna

14:45 – 15:15

Kaffe och kaka, egen vandring bland firmautställarna

15:15 – 16:00

Diagnostik av allergiska kontakteksem
Docent/överläkare Monica Hindsén, Yrkes och miljödermatologiska avdelningen,
Hudkliniken Skånes Universitetssjukhus, Malmö

16:00 – 16:20

Exosomer – extracellulära vesikler på gott och ont och deras diagnostiska
potential
Lucia Mincheva-Nilsson, Klinisk immunologi, Umeå universitet

16:20 – 16:30

Avslutning

Lung & Allergiforum • Nummer 1/2014

Ledare

Bästa kollegor!

N

ågon fantastisk skidsäsong blev
det ju tyvärr aldrig under årets
vintermånader, men vi har väl
alla hållit oss sysselsätta ändå med övriga
engagemang. Ett sådant vill jag tydligt lyfta
fram här i denna ledarspalt. Att arrangera
vetenskapligt symposium under Läkaresällskapets Riksstämma har blivit en allt
större utmaning för föreningen och dess
vetenskapliga sekreterare – och detta inte
på grund av att mötet växer hela tiden.
Tvärtom, antal besökare på Riksstämman
har krympt år efter år och nu när även
stämmans längd minskades från tre till
två dagar kunde vi ställa oss frågande till
hur stort auditorium vi kunde vänta oss
på symposiet. Att Sverige samtidigt drabbades av snöstorm tillsammans med faktumet att Allergologisektionens program
gick av stapeln bland de sista under Riksstämman gjorde inte planeringen lättare.
Det kändes naturligt att några deltagare
ville komma iväg hem innan järnvägarna
snöade igen och flygplatserna stängde.

Med desto större glädje kunde vi under symposiet konstatera att all oro för att
det skulle bli för få deltagare var obefogad.
Symposiesalen med mer än 100 sittplatser
var proppfull och kom man något för sent
fick man faktiskt nöja sig med ståplats. Jag
skulle vilja påstå att bland de sessonier
som jag själv hade möjlighet att besöka
var Allergologsektionens program bland
de absolut mest besökta. Kanske inte så
konstigt med tanke på spridningen av allergisjukdomar och att dessa i stor omfattning handläggs inom primärvården.
Men härmed fick föreningen ju även en
tydlig påminnelsesignal – vårt uppdrag,
att sprida allergologikunskap är inte limiterat enbart till föreningsmedlemmarna,
intresset för vårt spännande område är
betydligt bredare. Det får vi komma ihåg
vid planering av vår verksamhet framöver.

glädjande att konstatera att SFFA har sitt
traditionella vårmöte lite längre norrut
denna gång, där allergologimöten tidigare sällan har ägt rum. Som ni redan har
noterat – och väldigt passande i kulturhuvudstaden – har lokala organisatörer
i år lyckats sammanställa ett program
som innehåller även kvällsaktivitet innan
Vårmötet. Ni är alla varmt välkomna till
Umeå 2-3 april för att höra om spännande
nyheter inom allergologidiagnostik!

Redan i början av april har vi återigen

möjlighet att träffas, denna gång i Umeå,
Europas Kulturhuvudstad 2014. Det är

TEET PULLERITS

Ordörande SFFA

Klinisk immunologi i samarbete med Allergienheten,
Barn och Ungdomscentrum och Lung och Allergikliniken
vid Norrlands universitetssjukhus hälsar er välkomna till:

SFFAs Vårmöte 3 April 2014 i Umeå
Europeisk kulturhuvudstad 2014!

Tema: ALLERGIDIAGNOSTIK nu och i framtiden
Kom och uppdatera dina kunskaper om allergidiagnostik!
Passa på att kombinera med lite upplevelser i 2014 års
europeiska kulturhuvudstad Umeå!
Lung & Allergiforum • Nummer 1/2014
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Annons

Annons

Riksstämman 2013

Lungan och dess betydelse vid
systemisk inflammatorisk sjukdom

M

edicinska Riksstämman 2013
bjöd på ett intressant symposium om lungans roll vid inflammatoriska systemsjukdomar. Under
ledning av professor Anders Eklund från
Enheten för lungmedicin och professor
Ingrid Lundberg från Enheten för reumatologi, bägge vid Karolinska Institutet (KI), presenterade representanter för
epidemiologi, reumatologi, neurologi
och lungmedicin belägg för att processer
i lungorna är involverade vid inflammatoriska sjukdomar som ofta domineras av
extrapulmonella symptom. En utgångspunkt för detta forskningsfält är det starka
samband som epidemiologiska studier
funnit mellan reumatoid artrit (RA) och
olika riskfaktorer, däribland rökning.
Det var därför naturligt att professor
Lars Alfredsson, epidemiolog från Institutet för miljömedicin vid KI fick inleda
med en översikt av två pågående epidemiologiska studier vars syfte är kartlägga
riskfaktorer för RA respektive multipel
skleros (MS).

8

Epidemiologiskt stöd för att luftvägsexponering ger extrapulmonell
inflammation

Lars Alfredsson redogjorde för hur man
med hjälp av två stora fall-kontroll register med nydiagnostiserade patienter sökte
efter enskilda och samverkande riskfaktorer för RA, EIRA (Epidemiological Investigation of Rheumatologic Arthritis),
och MS, EIMS (Epidemiological Investigation of Multiple Sclerosis).
I EIRA-registret har sedan starten 1996
inkluderats 3700 patienter med RA från
18 centra och 5900 matchade kontroller.
Med hjälp av frågeformulär och blodprov
har deltagarnas exponering för miljö- och
omgivningsfaktorer respektive olika immunologiska karakteristika kartlagts.
Studien har bland annat visat en påtaglig
riskökning hos rökande individer med en
viss HLA-DR genotyp för att insjukna i
RA med antikroppar mot citrullinerade
proteiner i blodet (ACPA positiv RA).
Patienter med ACPA positiv RA utgör
cirka 70 % av RA-populationen. Risken

var tjugo gånger större hos rökarna som
hade en dubbel genuppsättning av denna
HLA-DR typ jämfört med icke-rökare
som helt saknade den. Dessutom noterades ett dos-responsförhållande mellan
antal paketår och risk för RA vilket ytterligare stärker sambandet mellan rökning
och ACPA positiv RA. Ingen ökad risk för
RA utan dessa antikroppar, ACPA negativ
RA, observerades för denna grupp vilket
tyder på olika patogenes.
EIRAs systerregister EIMS, med fokus
på MS, är uppbyggt på ett liknande sätt.
Registret är av yngre datum och sedan
2005 har 2400 patienter med nydiagnostiserad MS och 4800 kontroller inkluderats. Även för MS har man upptäckt en
association mellan HLA-genotyp, rökning
och risk att insjukna i sjukdomen.
HLA-genotypen styr hur antigen presenteras för olika aktörer i immunsystemet. En hypotes är att detta är grunden
för associationen som finns mellan vissa
sjukdomar och specifika HLA-genotyper
eftersom antigen-presentationen är cen-

Lung & Allergiforum • Nummer 1/2014

Riksstämman 2013

Från vänster: Anders Eklund, Anca Catrina, Ingrid Lundberg, Johan Grunewald, Tomas Olsson och Lars Alfredsson.

tral för hur T-lymfocyter och andra delar
av immunförsvaret reagerar. I både EIRA
och EIMS påvisades sådana kopplingar
men också att genotyp och miljöfaktorer tillsammans påverkade riskökningen
för RA respektive MS. Uppenbart är att
resultaten skapat en rad frågor för vilka
patofysiologiska mekanismer som ligger
bakom dessa samband. Frågor som kräver kompletterande kliniska studier av
patienter för att besvaras.
Börjar RA i lungan?

Dr Anca Catrina från Enheten för reumatologi vid KI gav reumatologens syn
på vilken betydelse sambandet mellan
rökning, HLA-DR genotyp och ACPA
positiv RA kan ha. Det är känt att ACPA
kan påvisas i blod hos patienter innan RA
debuterar kliniskt med artritsymptom. En
teori är att någon form av ”second hit” behövs för att ACPA skall börja attackera
kroppsegna strukturer i lederna.
Anca Catrina berättade hur man i ett
samarbete med Enheten för lungmedicin
vid KI undersöker förändringar i lungorna
hos patienter med ACPA positiva RA. I
en studie med totalt 105 nydiagnostiserade RA-patienter noterades flera fynd som
stödjer ett samband mellan inflammatorisk aktivitet i lungorna och utvecklande

Lung & Allergiforum • Nummer 1/2014

av RA. Bland annat observerades vid
högupplösande datortomografi (HRCT)
signifikant fler förändringar i lungparenkymet hos ACPA positiva (63 %) jämfört
med ACPA negativa (37 %) RA-patienter
och friska kontroller (30 %). Dessutom
såg man hos individer som genomgick
bronkoskopi en ökad lymfocytär aktivitet i bronkbiopsier hos ACPA positiva patienter jämfört med både ACPA negativa
patienter och friska kontroller. Nivåerna
av ACPA var också högre i BAL-vätska
än i perifert blod vilket tyder på en lokal
produktion i lungorna.
Börjar MS i lungan?

Ett samband mellan lungor och MS är
kanske lite oväntat. Professor Tomas Olsson från Institutionen för klinisk neurovetenskap vid KI fick möjlighet att närmare
beskriva hur ett sådant samband kan se ut
och även kommentera fynden i EIMS, ett
projekt han själv är delaktig i. Den patologiska bilden vid MS domineras initialt av
en inflammatorisk demyelinisering i nervsystemet men övergår gradvis i en alltmer
dominerande axonal degeneration vid
progredierande sjukdom. Orsaken till det
initiala, immunologiska angreppet mot
myelinskidorna är okänt men en etablerad
hypotes, som stöds av djurexperimentella

modeller, är att den orsakas av en autoimmun process. En genetisk predisposition
verkar föreligga och hittills har mer än
100 riskgener presenterats. Belägg finns
också för att miljö- och livsstilsfaktorer
spelar roll men i regel har genetiken och
dessa faktorer studerats var för sig varför
deras samverkande effekt varit okänd.
Som tidigare presenterats visade data
från EIMS-registret att rökning utgör en
riskfaktor för MS. Detsamma gäller genotypen HLA-DR1*15 medan HLA-A*02
istället tycks ha en skyddande effekt. Riskökningen vid rökning var visserligen
måttlig, odds ratio (OR) 1,6 men ökade
till omkring 3 bland storrökare. Individer med flera samverkande riskfaktorer;
rökning, minst en allel av HLA-DRB1*15
och avsaknad av HLA-A*02 uppvisade en
mångfaldigt ökad risk för MS, OR omkring 20, jämfört med individer som helt
saknade dessa tre riskfaktorer.
Varför rökning ökar risken för MS är
oklart. Nikotinet i sig verkar inte vara en
riskfaktor utan har kanske till och med
en skyddande effekt. I en studie omfattande 8000 patienter och 9000 kontroller
noterades en reducerad risk för MS hos
snusare jämfört med icke-snusare. En teori som Tomas Olsson spekulerar kring
är att rökning på ett likartat sätt som vid
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Riksstämman 2013

RA inducerar en immunologisk reaktion
i luftvägarna men att det efterföljande
immunologiska angreppet riktar sig mot
strukturer kring nervcellerna istället för
i leder.
De riskfaktorer som EIMS-registret pekat på har ännu inte resulterat i riktade
undersökningar av lokala förhållanden i
lungorna hos enskilda patienter. På samma sätt som vid RA utgör sådana undersökningar ett naturligt nästa steg för att
bättre förstå sjukdomens mekanismer.
Interstitiell lungsjukdom och myosit,
co-morbiditet eller orsakssamband?

Sextiofem procent av patienterna med
polymyosit eller dermatomyosit hade i
en studie från Karolinska sjukhuset en
påverkan av lungparenkymet. Professor
Ingrid Lundberg har under många år intresserat sig för dessa patienter och presenterade utifrån ett par fallbeskrivningar
sjukdomens kliniska karaktäristika och
kunskapsläget rörande utlösande faktorer och patogenes. Ökad uttröttbarhet,
minskad kraft och värk i muskulaturen
utgör de vanligaste symptomen vid myosit. Påverkan av andra organ, t.ex. leder,
lungor, hjärta och hud (dermatomyosit)
förekommer och bidrar till den kliniska
bilden. Ingrid Lundberg poängterade
att sjukdomen kan föreligga även i frånvaro av histologiskt påvisad myosit och
att lungengagemang ibland förekommer
innan andra tecken på myosit framträder.
En rad myositspecifika autoantikroppar har beskrivits och förekomst av en
eller flera av dessa i blodet stödjer diagnosen. Olika antikroppar kan också
prediktera det kliniska förloppet, t.ex.
associeras vanligen Jo-1 antikroppar med
en smygande sjukdomsprogress medan
MDA5 antikroppar är vanliga vid snabbare kliniskt förlopp.
Lungpåverkan är en vanlig orsak till
både morbiditet och mortalitet. I regel
är den av restriktiv karaktär med reducerade lungvolymer och sänkt diffusionskapacitet. I en europeisk studie med 557
myositpatienter bekräftades att förekomsten av Jo-1 antikroppar var vanligare
bland HLA-DRB1*3 positiva patienter
än DRB1*3 negativa och att skillnaden
accentuerades om de DRB1*3 positiva
patienterna också rökte. Resultatet utgör
ytterligare ett exempel på att rökning utgör en riskfaktor för en inflammatorisk
systemsjukdom, särskilt hos genetiskt
predisponerade individer. En hypotes vid
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myosit är att den rökningsassocierade inflammationen inducerar en antikroppsbildning mot Jo-1 i lungorna som sedan
leder till antikroppsreaktioner mot Jo-1 i
muskulatur och annan vävnad.
Rökning som skydd mot inflammatorisk systemsjukdom

En diskussion om sarkoidos fick avsluta
symposiet. Professor Johan Grunewald,
Enheten för lungmedicin vid KI slog fast
att rökning är den viktigaste, kända omgivningsfaktorn vid denna sjukdom även
om sambandet är omvänt. Det är välbelagt att icke-rökare löper en större risk än
rökare att insjukna i sarkoidos. Utifrån
data från KI verkar skillnaden vara störst
vid insjuknande i bilden av Löfgrens syndrom. Detsamma gäller risken för allergisk alveolit, en inflammatorisk sjukdom
som liksom sarkoidos karakteriseras av
en lymfocytär inflammation i lungorna.
Orsaken till rökningens skyddande effekt vid sarkoidos är inte klarlagd. Johan
Grunewald menade att en förklaring kan
vara den ökade, makrofagdominerade
inflammatoriska aktiviteten med en reducerad kvot mellan CD4+ och CD8+ Tlymfocyter som friska rökare uppvisar vid
bronkoalveolärt lavage (BAL). Skillnaden
mellan rökare och icke-rökare i BAL-vätska kvarstår hos patienter med etablerad
sarkoidos. Bland annat uppvisar rökarna
en mer cellrik, makrofagdominerande inflammation än icke-rökarna.
Det finns också spekulationer om att
nikotin i sig skulle påverka det inflammatoriska svaret. I en djurmodell av allergisk
alveolit konstaterades att nikotin reducerade inflammationen i lungvävnad samt
uttrycket av cytokinen interferon-gamma.
I en nyligen publicerad studie såg man att
tolv veckors nikotinbehandling vid sarkoidos gav en normaliserad funktion av
Toll-like receptor på blodceller samt en
normalisering i blodet av regulatoriska
T-lymfocyter. Dessa bägge fynd talar för
att nikotin påverkar immunologiska processer även om den exakta betydelsen
fortfarande är oklar. Några belägg för att
rökning påverkar prognosen vid etablerad
sarkoidos finns inte. I en stor retrospektiv analys av en kohort på drygt 250 000
individer kunde man inte heller se att
snusning påverkade risken att insjukna
i sarkoidos på samma sätt som rökning
gjorde. Det aktuella kunskapsläget är
alltså att rökning påverkar risken för sarkoidos men orsaken är fortsatt oklar.

Sammanfattningsvis presenterades vid

symposiet flera belägg för att immunologiska processer i lungorna kan leda till
inflammatorisk sjuklighet i andra organ.
Rökning var den externa riskfaktor som
främst diskuterades, sannolikt delvis för
att rökning är relativt vanligt och lätt
att justera för i epidemiologiska studier.
Fortfarande är det oklart om rökningens
effekter i detta sammanhang beror på enskilda substanser i röken eller utlöses av
en mer ospecifik inflammatorisk påverkan. Genetisk predisposition i form av
specifika HLA-molekyler var en annan
gemensam nämnare.
Uppenbart är att fler riktade studier
vore värdefullt för att besvara de frågor
om sambanden mellan lungorna och inflammatoriska systemsjukdomar som de
epidemiologiska studierna skapat.
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Nya riktlinjer för omhändertagande
vid astma och KOL
Riktlinjer och rekommendationer
Sedan flera decennier har Läkemedelsverket i Sverige utarbetat nationella riktlinjer
för behandling av astma och KOL. Dess
riktlinjer och rekommendationer uppdateras med jämna mellanrum, men det går
ofta så lång tid mellan uppdateringarna
så att rekommendationerna delvis hinner
blir inaktuella innan nästa rekommendation publiceras. Rekommendationer och
strategidokument angående hur personer
med astma och KOL ska omhändertas utarbetas även på internationell bas. Dessa
riktlinjer (Globa Initiative for Asthma,
GINA, www.ginasthma.org, för astma
och Global Initiative on Cronic Obstructive Lung Disease, GOLD, www.goldcopd.
org, för KOL) är lätt tillgängliga på nätet
och uppdateras med något eller några års
mellanrum. Om man inte finner stöd i
svenska riktlinjer som kan ha några år på
nacken kan man således konsultera dessa
internationella dokument för att få vägledning om aktuella rekommendationer.
Socialstyrelsen gav, 2004, ut riktlinjer
för astma och KOL-vården men dessa
fick ingen spridning och implementerades aldrig i den kliniska verkligheten.
Sedan knappt 10 år ger Socialstyrelsen, i
samarbete med Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL), årligen ut dokumentet
”Öppna jämförelser”. I denna skrift, vanligen omfattande mellan 300 och 400 sidor, jämförs vården i olika landsting och
man kan se hur det egna landstinget står
sig i konkurrens med övriga. Detta kan
sannolikt tjäna som en väckarklocka om
det visar sig att man hävdar sig dåligt vid
jämförelser. Här får man dock, som lungmedicinskt intresserad, liten vägledning
eftersom man inte bedömt andningsorganens sjukdomar vara av tillräckligt stort
intresse för att motivera uppmärksamhet i
denna skrift. Man har dessutom, i ”Öppna
jämförelser”, konsekvent avstått från att ta
hänsyn till och informera om svensk KOLvård.
Syftet med riktlinjer och
rekommendationer

Vad är syftet med att publicera riktlinjer
och rekommendationer för behandling av
KOL? Vilka är de avsedda för? Är de till
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någon nytta för verksamma kliniker? Tanken bakom att ge ut rekommendationer
är naturligtvis att sprida kunskap om hur
man, baserat på vetenskap och beprövad
erfarenhet, bäst ska ta hand om personer
som har astma och KOL. Riktlinjer och
rekommendationer är i första hand avsedda som vägledning för kliniker inom
olika specialiteter och olika yrkeskategorier som omhändertar patienter med astma och KOL. Rekommendationerna ger
handfasta rekommendationer om basalt
omhändertagande vid KOL och är därmed
i första hand riktade till de som diagnostiserar och behandlar KOL som en del av
den kliniska verksamheten medan lungspecialister, som har daglig kontakt med
dessa patienter, torde känna till gällande
rekommendationer och därför mer sällan
vara i behov av att konsultera dokumenten.
De svenska rekommendationer som
utges av Läkemedelsverket liknar i allt
väsentligt de internationella riktlinjer
som finns. Något annat vore märkligt. I
Sverige anser vi dock att vi, dessutom, ska
förses med lokala rekommendationer för
läkemedelsbehandling inom KOL- och
astmavården. Vi har således 21 landsting
i vilka man, oberoende vad som bestäms
för övrigt i landet, kan bestämma om vilka
behandlingsrekommendationer som ska
utfärdas. Möjligen kan det te sig aningen
märkligt att, när vi har tillgång till internationella och nationella rekommendationer,
lägga ner tid och pengar på att utarbeta
mer än 20 lokala rekommendationer i Sverige. Om man, i dessa lokala läkemedelskommittéer kommer fram till att alla ska
ha den behandling som rekommenderas
i internationella och nationella riktlinjer
kan ju detta beslutsorgan läggas ned. Om
man, i de olika landstingenen, kommer
fram till olika rekommendationer (vilket
inte är så ovanligt) blir konsekvensen att
patienter får olika vård i olika landsting.
Det är oklart varför vi byggt upp ett sjukvårdssystem som stöder en ojämlik vård.

Socialstyrelsens riktlinjer
För att Socialstyrelsen ska ta fram riktlinjer ska ett antal kriterier uppfyllas. Det
ska röra sig om svåra, kroniska sjukdomar
som berör ett stort antal mäniskor och

som tar stora samhällsresurser i anspråk.
Riktlinjer är även motiverade om det föreligger praxisskillnader och/eller ojämlik
vård och behandling samt vid frågeställningar med behov av vägledning. Riktlinjerna ska tjäna som stöd för styrning och
ledning och riktar sig till beslutsfattare.
Rekommendationer ska rangordnas från
högsta prioritet till avrådande från åtgärden (inte-göra). Underlaget för riktlinjerna innehåller vetenskapligt underlag,
konsekvensbeskrivningar för centrala
rekommendationer samt indikatorer som
underlag för uppföljning.
Riktlinjerna ska leda till god vård och
omsorg och till evidensbaserad praktik.
Vidare ska riktlinjerna stöda öppna och
systematiska beslut om resursfördelning,
ett ordnat införande av nya metoder och
insatser samt utmönstring av ineffektiva
och skadliga metoder. Det sista är inte
minst viktigt och innebär att man ska
avstå från att vidta åtgärder som inte har
bevisad effekt. Riktlinjerna ska dessutom
utgöra underlag för regionala och lokala
vårdprogram.

Riktlinjerna för astma och KOL
Arbetets start

Mot ovan beskrivna bakgrund tog Socialstyrelsen, våren 2012, initiativ till att
utarbeta nya riktlinjer för hur vi ska omhänderta patienter med astma och KOL i
svensk sjukvård. Projektledare Karin Palm
och delprojektledare Maria Eriksson, Socialstyrelsen, rekryterade under våren
2012 en projektledningsgrupp bestående
av Inger Kull (omvårdnadsfrågor), Margareta Emtner (rehabiliteringsfrågor), Gunilla Hedlin (barn- och ungdomsastma),
Christer Janson (astma hos vuxna) och
Kjell Larsson (KOL) och förutom dessa
ämnesansvariga, Peter Odebäck som ordförande i prioriteringsgruppen. Under arbetets gång har även delprojektledare Erik
Åhlin knutits till riktlinjearbetet.
Uppdraget var inte att, som i tidigare
riktlinjearbete, ge en fullständig bild av
vården utan att identifiera och ge vägledning inom områden där behovet av stöd
i form av nationella riktlinjer bedömdes
som störst, till exempel på kontroversiella
områden, valsituationer och inom områ-
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den där det råder stora variationer vad
gäller praxis.
I september 2012 genomfördes en ”hearing” i Stockholm till vilken cirka 40 personer från specialist- och patientföreningar samt hälso- och sjukvårdsregioner
inbjöds. Avsikten med detta möte var att,
genom diskussioner och ”brain storming”,
fånga upp frågeställningar som bedömdes
som relevanta för framtida mottagare av
riktlinjearbetet. Ett viktigt syfte var att,
för det kommande arbetet, identifiera
olika tillstånd och hur dessa ska åtgärdas.
Under hösten 2012 fortsatte sedan arbetet
med att avgränsa de frågeställningar som
skulle belysas i riktlinjerna. Detta arbete
inriktades framförallt på att definiera de
tillstånd – åtgärdslistor som sedan ligger
till grund för arbetet med faktagranskningen och för hela riktlinjearbetet. Således identifierades ett antal ”rader” bestående av ett ”tillstånd” som beskriver en
situation för en viss patientgrupp och en
”åtgärd” som beskriver vad som ska göras.

Exempel på tillstånd och åtgärder
Tillstånd

Åtgärd

Misstänkt astma, negativt reversibilitetstest, negativ variabilitet

NO-mätning i utandningsluft

KOL, stadium 3-4

Uppföljning med spirometri, årligt

KOL, långverkande bronkdilaterare,
otillräcklig effekt

Tillägg av teofyllin

Tillstånd och åtgärd kan även ställas mot varandra när man vill belysa om en av två
åtgärder bör framhållas mer den andra. Ett exempel på detta ses nedan:
Tillstånd

Åtgärd

Luftvägssymtom, nytillkomna,
utan tidigare behandling

Dynamisk spirometri med reversibilitetstest med ß2-stimulerare
Dynamisk spirometri med reversibilitetstest med kombination av ß2-stimulerare
och antikolinergikum

KOL, stadium 3-4

Kortverkande bronkdilaterare givet med
nebulisator i hemmet
Kortverkande bronkdilaterare givet med
pulver och spray, med och utan behållare

Riktlinjearbetets organisatoriska
uppbyggnad

Projektledningsgruppen har det yttersta
ansvaret för arbetet med riktlinjerna. Den
vetenskapliga faktaguppen arbetar med
det vetenskapliga underlagen som sammanställs av medlemmar i faktagruppen
och får sin slutgiltiga utformning genom
diskussioner med, i första hand ämnesansvarig i projektledningen. Prioriteringsgruppen arbetar med att prioritera olika
åtgärderna utifrån vetenskapliga evidens,
svårighetsgrad och hälsoekonomiska aspekter. En hälsoekonomisk faktagrupp
granskar de hälsoekonomiska aspekterna
på olika åtgärder där detta låter sig göra.
Ur riktlinjerna fångar och följer indikatorprojektgruppen upp kvalitetindikatorer
för god astma – KOL vård.
Litteratursökning

Efter ett antal möten identifierades närmare 160 tillstånd-åtgärdsrader som
ansågs vara av intresse för närmare
granskning. En vetenskaplig faktagrupp
bestående av över 30 författare som alla
är experter inom ett eller flera av de definierade ämnesområdena bildades och
varje deltagare tilldelades upp till 4 eller
5 tillstånds-åtgärdsrader. Faktagranskningen började med att varje författare
karakteriserade sina rader med hjälp av
ett standardiserat förfarande där frågor
klarlades i ett så kallat PICO-formulär.
Detta formulär baseras på Patient/Population/Problem, Intervention, Compari-
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Projektledningsgrupp

Vetenskaplig faktagrupp

Hälsoekonomisk konsult

Indikatorprojektgrupp

Prioriteringsgrupp

Figur 1. Organisation av Socialstyrelsens riktlinjearbete för astma och KOL.

son och Outcome och syftar således till
att definiera studiepopulation, behandling, kontrollbehandling och effektmått.
Baserat på detta formulär utfördes därefter omfattande litteratursökningar med
hjälp av Socialstyrelsens informationsspecialister. Sökning sker i samtliga relevanta
databaser och dokumentationen för sökningen redovisas detaljerat i det arbetsdokumenten.
Granskning av litteraturen

Granskning av de enskilda studierna som
kommit fram vid litteratursökningen
görs enligt med hjälp av särskilda granskningsmallar, olika mallar för olika studietyper. Således har systematiska översikter
en mall, randomiserade kliniska studier
en annan mall etc och varje författare
producerar ett formulär för varje studie.
Detta material redovisas inte öppet utan

är varje radförfattares arbetsmaterial.
Man har dock, under arbetets gång, möjlighet att lägga ut detta arbetsmaterial på
en gemensam websida och få synpunkter
från andra författare eller från projektledningsgruppen.
Granskningen av studierna sammaställs sedan i ett arbetsdokument som
kommer att finnas tillgängligt vid den
slutliga presentationen av hela riktlinjearbetet.
Gradering av studiekvalitet

Varje radförfattare gör därefter en sammanställning av litteraturen och underlaget för olika utfallsmått bedöms och evidensgraderas enligt en så kallad GRADEanalys (Gradings of Recommendations
Assessment, Development and Evaluation). GRADE-analysen baseras på fem
bedömningsgrunder i vilka man tar hän-
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syn till 1) studiekvalitet, 2) överförbarhet,
3) överenstämmelse, 4) dataprecision och
5) publikations- och rapporteringsbias.
Studiernas kvalitet bedöms enligt en
särskild mall. Här bedöms intern validitet
och hänsyn tas till randomiseringsförfarande, blindning, bortfall, med mera.
Starkaste evidens har åtgärder som baseras på systematiska översikter eller flera
randomiserade kliniska studier av god
kvalitet medan kohortstudier, fall-kontrollstudier och observationsstudier tillmäts lägre bevisvärde. Vanligtvis krävs två
välgjorda randomiserade kliniska studier
med entydig effekt för högsta evidensgrad. Dock kan en studie med mycket
stora och tydliga effekter även meritera
för högsta evidensgrad. Med överförbarhet menas att resultaten i studie ska vara
överförbara till den patientpopulation
som mest troligt kommer att bli föremål
för åtgärden. Exempel på detta är om
man har inkluderat patienter av båda
kön, om man inkluderat äldre och/eller
yngre patienter, om man inkluderat både
astma och KOL i studien, med mera. Med
överensstämmelse avses grad av överensstämmelse mellan olika studier. Skiljer
sig resultaten åt mellan olika studier?
Varierar resultaten mycket? Dataprecision avser säkerheten i den sammatagna
skattningen av resultat från olika studier.
Med publikations och rapporteringsbias
avses att det kan finnas undersökningar
som, av något, skäl aldrig publiceras eller
rapporteras i någon form.
Vid evidensgraderingen enligt GRADE
bedöms således evidensgraden för effekten av den vidtagna åtgärden för varje
utfallsmått, till exempel FEV1, hälsorelaterad livskvalitet, 6 minuters gångsträcka
etc. På så sätt värderas evidensen för alla
åtgärders effektivitet vilket ger en god
bild av evidensläget. Vi får på detta sätt
svar på frågor som: Hur säkra är vi på att
denna åtgärd verkligen har en effekt på
denna parameter? Hur starkt är det vetenskapliga underlaget för de åtgärder som
vi vidtar?
Baserat på ovan beskrivna bedömningar upprättar varje radförfattare ett arbetsdokument för varje tillstånd-åtgärdsrad.
Detta arbetsdokument innehåller 1)
resultat från litteratursökningen, 2) en
tabell med beskrivande resultat och effektdata från de inkluderade studierna
som granskats, 3) evidensgradering för
varje enskilt effektmått (till exempel livskvalitet, FEV1, etc, 4) en tabell med summering av effekt och evidensstyrka, 5)
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dokumentation av litteratursökningen, 6)
eventuellt exkluderade studier (normalt
redogörs inte för exkluderade studier), 7)
referenser och 8) förslag till text till det
vetenskapliga underlaget som innehåller
slutsatser. Arbetsdokumentet stäms av
med ledningsgruppen och, i första hand,
med den ämnesansvarige. Arbetsdokumenten utgör underlag för prioriteringsgruppens arbete.
Ibland finner man inget vetenskapligt
underlag för ett tillstånd – åtgärdspar som
man anser att det är viktigt att bedöma.
Man kan då, som sista alternativ, komma
fram till en rekommendation genom ett
konsensusförfarande. Beslut om konsensusförfarande tas av projektledningen. Vid
ett konsensusförfarande tillfrågas ett stort
antal experter i landet om vad de anser
om de aktuella tillstånds-åtgärdsparen
och en rekommendation kan utfärdas om
mer än två tredjedelar av de tillfrågade är
av samma åsikt. Dessa rekommendationer baseras således på beprövad erfarenhet och vad erfarna experter anser om en
åtgärd som det inte finns tillfredsställande
underlag för i vetenskapliga studier.
Svårighetsbedömning

Varje tillstånd ska bedömas utifrån dess
svårighetsgrad. Det är ju av största vikt att
man tar hänsyn till ett tillstånds svårighetsgrad när man ska ta ställning till prioriteringar inom vården. Vid bedömning
av ett tillstånds svårighetsgrad tar man
hänsyn till fysiska och psykiska symtom
och grad av funktionsnedsättning. Man
bedömer även eventuella aktivitetsbegränsningars praktiska och sociala konsekvenser och med vilken frekvens besvären
gör sig påminda. Vid svårighetsbedömning tar man även hänsyn till framtida
ohälsa baserat på tillståndets varaktighet
och vilka risker uteblivna åtgärder innebär. Slutligen bedöms även tillståndets
förmodade påverkan på livslängd och risk
för förtida död. Risken för de olika parametrarna bedöms på en femgradig skala;
ingen – liten – måttlig – stor – mycket
stor svårighetsgrad. I det slutliga dokumentet görs en sammanvägd bedömning
av påverkan på livskvalitet (aktuellt och
framtida hälsotillstånd) och livslängdspåverkan.
Riktlinjerna för astma och KOL
– prioritering av åtgärder

När faktaunderlaget finns tillgängligt påbörjades, senhösten 2013, arbetet med att
prioritera de olika åtgärderna. För detta

ändamål har en prioriteringsgrupp bestående av drygt 20 experter bildats. Gruppen sammansätts med syftet att få en bred
kompetens med deltagare som representerar olika professioner samt geografisk
spridning. Denna grupp tar noggrant del
av det framtagna faktaunderlaget och för
att sedan, vid ett flertal möte under våren 2014, diskutera de olika åtgärdernas
prioritet.
Prioriteringen baseras på det vetenskapliga underlaget och evidensgraderingen för åtgärderna men även på tillståndets allvarlighetsgrad. Hög prioritet
ges allvarliga tillstånd med stora behov
samt till åtgärder som gör stor medicinsk nytta eller nytta till låg kostnad.
Åtgärder som ger liten medicinsk nytta
i förhållande till kostnad och åtgärder
med ofullständigt eller motstridigt vetenskapligt underlag, framförallt om det
samtidigt finns andra alternativ med gott
vetenskapligt stöd, ges låg prioritet. Detta
gäller även åtgärder som betraktas som
andrahandsval. Ledningsgruppens ämnesansvariga deltar i prioriteringsgruppens möten men tillåts inte delta i själva
prioriteringsdiskussionerna. De deltar i
gruppen som observatörer och som konsulter vad gäller frågor rörande faktaunderlaget.
Prioriteringsgruppens arbete ska resultera i att varje tillståns-åtgärdsrad ges en
prioritering från 1 till 10, FoU eller ”inte
göra”. Det finns inga tydliga gränser för
hög, medelhög och låg prioritet men en
låg siffra (1-4) innebär oftast att åtgärden
bör vidtas. Prioritering i mittersta spannet (5-7) innebär att årgärderna kan vidtas medan lägre prioritering (8-10) oftast
innebär att man endast vidtar årgärden i
undantagsfall. Om en åtgärd ges FoU status innebär detta att den endast bör ske
inom ramen för kontrollerade former, ett
så kallat ordnat införande som kan ske
inom ramen för gemensam registrering av
data eller vetenskapliga studier. Prioriteringen ”inte göra” innebär att man direkt
avråder från att vidta åtgärden i fråga.

Riktlinjerna för astma och KOL
– hälsoekonomi
I de fall där åtgärder har direkta ekonomiska implikationer görs en hälsoekonomisk analys av en hälsoekonomisk faktagrupp. Detta gäller ju i hög grad behandling med läkemedel men även åtgärder
som tar sjukvårdsresurser i anspråk. Den
hälsoekonomiska analysen utförs av hälsoekonomer vid Linköpings universitet.
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Tidsplan för astma/KOL-riktlinjerna
Från starten av arbetet hösten 2012 beräknas den totala tiden för arbetet med riktlinjerna sträcka sig fram till en publicering
av den slutliga versionen i mitten av 2015.
Granskning av det vetenskapliga underlaget är idag (februari 2014) nästen avslutat
och prioriteringsarbetet har påbörjats. I
november 2014 beräknas en preliminär
version av riktlinjerna finnas tillgänglig
och under slutet av året genomförs regionala seminarier vid vilka riktlinjerna
diskuteras. Baserat på detta görs sedan
ändringar inför att det slutliga dokumentet offentliggörs sommaren 2015.
Figur 2. Preliminär tidplan för Socialstyrelsens riktlinjer för omhändertagande vid
astma och KOL

KJELL LARSSON

Institutet för Miljömedicin
Karolinska Institutet
Stockholm
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WCLC 2013 – Strålbehandling av
lungcancer
15th World Conference on Lung Cancer arrangerades i Darling

Bild 1

Harbour, Sydney, 27-30 oktober 2013. Strålbehandling av lungcancer ur olika aspekter fick ovanligt stort utrymme på detta
möte. Dels redovisades några viktiga studier med kemoradioterapi för lokalt avancerad NSCLC sjukdom, ett flertal olika abstacts behandlade stereotaktisk strålbehandling och frågan om
postoperativ strålbehandling till radikalt opererade patienter fick
nytt liv. Flera symposier diskuterade normalvävnadstoxicitet på
ett genomgripande sätt, både när det gäller akuta och sena effekter i lungvävnad och på lung-, hjärt- och esophagusfunktion.
Kemoradioterapi – doseskalering

En studie som fick mycket uppmärksamhet var RTOG 0617
(Bradley et al), som är en amerikansk randomiserad fas III studie för patienter med lokalt avancerad NSCLC med hyggligt allmäntillstånd (PS 0-1). Studien jämför konkomitant och adjuvant
kemoterapi med paclitaxel och carbolatin och en standarddos
till 60 Gy med samma kemoterapi samt en högre stråldos, 74 Gy.
Dessutom får hälften av patienterna i varje grupp också tillägg
av konkomitant och adjuvant cetuximab, så det blir alltså en
4-armad studie. Se bild 1.
Studien startade 2007 och rekryterade totalt 544 patienter,
varav resultatet för 419 presenterades. Överlevnaden var signifikant sämre för patienterna i högdosarmen 19,5 månaders
medianöverlevnad mot 28,7 månader i standardarmen, se bild 2.
Detta var ju ett förvånande resultat, den första tolkningen
skulle då vara att toxiciteten ökade så att överlevnaden påverkades negativt för högdosarmen. I någon mån verkar det vara
så, man fann 10 patienter med grad 5 toxicitet (letal toxicitet) i
högdosarmen, mot 2 patienter i standardarmen. Vad som dock
är mycket märkligt är att den lokala kontrollen var sämre i högdosarmen, 34 % hade lokal progress vid 18 månader mot 25 % av
patienter med standarddos. Detta är mycket svårt att förklara.
Se bild 3.
Flera debatter ägnades åt att hitta förklaringsmodeller för
detta, utan att lyckas särskilt väl. En sak som påpekades var att
det var ett stort antal centra som deltog och som bara hade någon enstaka patient med i studien och där kan behandlingskvaliteten ifrågasättas. Hur var det då med tillägget av cetuximab?
Det blev en något högre toxicitet, men överlevnaden påverkades
inte. Se blid 4.
Hur ska man nu se på detta? Är frågan om högre stråldos död?
Vi vet att vi har en för dålig lokal kontroll med standard dosnivåer, och ett flertal fas II studier har visat riktigt bra resultat
med doseskalering, men sannorlikt då på selekterade patienter.
I Sverige drev vi den så kallade PLANET-studien på 6 sjukhus
2011-2013 med undertecknad som huvudprövare. Det är en randomiserad studie som jämför standard kemoradioterapi med
individuellt doseskalerad behandling upp till maximalt 84 Gy.
Efter en planerad säkerhetsanalys då 30 patienter behandlats
beslutade vi stänga studien på grund av alltför hög toxicitet i
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högdosarmen. Jag tror att en högre dos behövs, men att man
bör vara mer försiktig när det gäller mediastinala strukturer,
det är framför allt därifrån man ser allvarlig toxicitet, och regionala recidiv brukar inte vara huvudproblemet, utan det är nog
framförallt mot primärtumören som en högre dos kan behövas.

Bild 4

Kemoradioterapi med immunterapi

Ett annat koncept är tillägg av adjuvant immunterapi efter kemoradioterapi för lokalt avancerad sjukdom. Den internationella så kallade START-studien där flera svenska centra deltagit
redovisades (Butts et al). Studieupplägget presenteras i figur 4.
Patienter som genomgått kemoradioterapi och har regress
eller stabil sjukdom efteråt randomiserades till att få tillägg med
ett vaccin, Tecemotide (eller Stimuvax) som är ett MUC1 vaccin
med antigenet BLP25 som förväntas stimulera T-cells aktivitet
och pro-inflammatoriska cytokiner. Randomiseringen skedde i
ett 2:1 förhållande mot placebo och behandlingen pågick till progress. Drygt 1500 patienter randomiserades och biverkningarna
var förhållandevis milda. För studien i sin helhet fanns ingen
signifikant överlevnadsskillnad, 25,6 månader mot 22,3 i median.
Däremot för gruppen som hade fått konkomitant kemoradioterapi vilket var 2/3 av patienterna, fann man en signifikant vinst,
30,8 månader mot 20,6 i median. En ny studie planeras, START
2, där alla patienter får konkomitant kemoradioterapi och Sverige kommer även att deltaga i den.

Bild 5

Postoperativ strålbehandling

1998 publicerades en metaanalys av postoperativ strålbehandling av radikalt opererade patienter. Denna visade att överlevnaden försämrades av sådan behandling troligen beroende på
ökad toxicitet. Nio randomiserade studier ingick i analysen och
i dessa användes med dagens synsätt en ålderdomlig strålbehandlingsteknik med otillfredsställande dosplanering och stora
volymer. Frågan har sedan i princip varit död. På mötet presenterades dock interims resultat från en kinesisk studie (Hui et
al). Radikalt opererade patienter med stadium IIIaN2 fick först
adjuvant kemoterapi och efter re-evaluering om ingen progress
skett randomiserades patienterna till postoperativ strålbehandling till 50 Gy med modern teknik alternativt kontroll. En analys
av de 128 första patienterna visade en 3-års överlevnad på 81 %
för den strålbehandlade gruppen mot 59 % för kontrollgruppen.
Lokalrecidiv frekvensen var 14 respektive 28 %. Dessa siffror är
ej signifikanta och man kommer att fortsätta studien.

Bild 6

Stereotaktisk strålbehandling

Ett flertal studier redovisades med olika aspekter på stereotaktisk strålbehandling, SBRT, av mindre tumörer. Bland annat redovisades ett konsensusdokument om toleransdoser för olika
normalvävnads strukturer vid sådan behandling. När man behandlar med få fraktioner med höga doser per fraktion blir det
helt andra biologiska effekter än för konventionell fraktionering.
Figur 5 visar en användbar tabell i detta sammanhang.
I Sverige har man huvudsakligen använt tre fraktioner på en
vecka för SBRT vilket vi tycker fungerar väl. Den amerikanska
samarbetsorganisationen RTOG presenterade en studie med
två olika fraktioneringsmönster, RTOG 0915 (Videtic et al), se
figur 6.
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Strålbehandling mot CNS

Bild 7

Strålbehandling mot CNS är ju relativt vanligt förekommande
I lungcancersammanhang. Dels som behandling av hjärnmetastaser, dels som profylaktisk strålbehandling vid småcellig
cancer. En viss risk för neurologiska seneffekter finns vid sådan behandling, bland annat minnespåverkan. Det var därför
intressant att höra om en fas II studie där man försöker bevara
minnesfunktionen genom att undvika hippokampus bestrålning.
Det är där neurogenesen sker. Studien, RTOG 0933 (Gondi et
al), rekryterade 113 patienter med multipla hjärnmetastaser och
utvärderingen gjordes med ett minnestest, HVLT. Man fann 7%
försämring mot baseline, mot 30% för historiska kontroller. 4,5%
drabbades av progress i det avskärmade området, vilket man
ansåg vara acceptabelt. Jag tycker dock kanske att hippokampus besparande strålbehandling skulle vara mer intressant för
patienter med profylaktisk hjärnbestrålning och begränsad sjukdom där man har en potential för långtidsöverlevnad.

Man jämförde alltså en engångsfraktion med fyra fraktioner
hos patienter med NSCLC stadium I, T1-T2 N0M0 hos 94 patienter. Det var ingen skillnad i bieffekter, totalöverlevnaden vid
ett år var 85 % mot 91 %. Konklusionen blev att man kommer att
välja behandlingen med engångsfraktion som standard i fortsatta studier. Detta tycker jag är lite märkligt då uppföljningen
är kort, mindre än 2 år i median, och behandling med 3 eller 4
fraktioner är säker och väletablerad.

JAN NYMAN

Överläkare, docent
Onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
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SAMMANFATTNING AV AVHANDLINGEN:

The Voice of the Patient

Patient-reported outcomes in respiratory allergic disease,
with special focus on health-related quality of life

A

llergiska besvär från luftvägarna
utgör ett stort och växande folkhälsoproblem. Det finns idag
ingen bot mot dessa sjukdomar och de
kan, om de inte behandlas, utgöra ett betydande hinder i vardagen.
Även om dagens mediciner i de allra
flesta fall kuperar symtomen väl, vet man,
att många patienter är underbehandlade
trots diagnos. Målet med behandlingen är
att ha symtomen under kontroll så att patienten kan ha en normal vardag. Särskilt
för barn och ungdomar är detta av största
vikt, så att de får möjlighet att utvecklas
optimalt utifrån sina förutsättningar. Objektiva metoder såsom laboratorieprov eller fysiologisk undersökning är otillräckligt för att bedöma hur välkontrollerad
sjukdomen är. Därför behövs andra metoder som också tar hänsyn till patientens
upplevelse.
Målet för denna avhandling har varit
att utveckla bedömningsinstrument för
att utvärdera sjukdomsaktivitet utifrån
patientens upplevelse, s.k. patientrapporterade utfall samt att utvärdera hur barn
med pollenallergiska besvär påverkas under pollensäsong.

instrument hade bra tillförlitlighet och
kunde med precision värdera graden av
astmakontroll hos denna patientgrupp. I
vår databas som inkluderade 1779 primärvårdspatienter med astma, fann vi att en
stor andel hade besvär talande för en suboptimal kontroll. Över 50 % hade besvär
vid anstränging, hårt arbete och eller då
de utsattes för ospecifika irritanter så som
parfym och tobaksrök[2].
I delarbete II undersöktes hur gräspollen-

strävan har varit, att få med alla viktiga
aspekter av sjukdomen så att instrumentet kan fungera som en ”checklista” för
primärvårdsläkaren. Frågeformuläret
som kallas ALMA (Att leva med astma)
utvecklades tillsammans med astmapatienter för att försäkra oss om att allt
som upplevdes som väsentligt för patient
och läkare kom med. Vi fann, att detta

allergiska barn påverkades i sin livskvalitet under gräspollensäsongen. Förutom
vårt LILA-formulär använde vi DISABKIDS, ett etablerat livskvalitetsinstrument som tidigare har använts för barn
med kroniska sjukdomar. Det visade sig
att livskvaliteten är sänkt för dessa barn
under pollensäsongen. De upplevde både
fysisk och mental påverkan, som t.ex.
trötthet och sömnbesvär. De kände sig
också mer nedstämda. De barn som led
av både astma och hösnuva hade sämre
livskvalitet än de barn som bara hade hö-

I delarbete I har vi översatt och kvalitetssäkrat ett hälsorelaterat livskvalitetsformulär som utvecklats i England för barn
med allergiska besvär.
98 barn inkluderades i undersökningen
och följdes över en sommar. Barnen fick
redovisa sina besvär i en dagbok. Utöver
detta fick de regelbundet fylla i livskvalitetsformuläret. Detta har uppfattats som
enkelt att använda och visat sig fungera
väl för att skilja barn med olika grad av
besvär. Formuläret som vi valt att kalla
”Livskvalitet vid luftvägsallergi” (LILA)
fungerade också väl för att följa sjukdomsförloppet över tid [1].
I delarbete IV utvecklade vi ett bedöm-

ningsinstrument för astmapatienter som
är tänkt att användas i primärvården. Vår
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snuva. Livskvaliteten var jämförbar med
den hos barn med andra kroniska sjukdomar[3].
I delarbete III undersökte vi hur symto-

men påverkades dag för dag under pollensäsongen. Det visade sig att symtomen
fanns kvar i flera dagar efter pollenexponering. Vi fann ingen skillnad i reaktivet
tidigt och sent i pollensäsongen.
För att kommunicera pollenprognoser
med barn föreslår vi en trafikljusmodell.

Sammanfattningsvis visar resultatet av

vårt arbete, att luftvägsallergi kan påverka
livskvaliteten hos barn. Vi har också visat
att patientrapporterade metoder är bra
instrument för att värdera detta. Eftersom
målet med vår behandling är att förbättra
patientens vardag och livskvalitet är vår
övertygelse att sådana mätningar kan vara
till hjälp både i forskning och i sjukvårdens vardag.

Referenser
1. Kiotseridis, H., et al., Swedish translation and
validation of the Pediatric Allergic Disease
Quality of Life Questionnaire (PADQLQ). Acta
Paediatr, 2011. 100(2): p. 242-7.
2. Kiotseridis, H., et al., ALMA, a new tool for
the management of asthma patients in clinical
practice: development, validation and initial
clinical findings. Prim Care Respir J, 2012.
3. Kiotseridis, H., et al., Quality of life in children
and adolescents with respiratory allergy, assessed with a generic and disease-specific instrument. Clin Respir J, 2012.
4. Kiotseridis, H., et al., Grass pollen allergy in
children and adolescents-symptoms, health
related quality of life and the value of pollen
prognosis. Clin Transl Allergy, 2013. 3(1): p. 19.

grön – inga problem
gul – var försiktig
röd – hög risk[4].

HAMPUS KIOTSERIDIS

Barn- och ungdomsallergologi
Skånes universitetssjukhus
Lunds universitet
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ERS 2013

Är Sverige en del av Europa?
Ja, det är svårt att förneka att Sverige tillhör Europa. Men
hur har vi det med vår identitet och vår hållning – EU-frågan
har ju belyst detta under några årtionden.
Jag hade nöjet att åka till ERS’ årliga kongress i höstas, då i
Barcelona. Jag åkte som SLMFs internationella representant
och deltog i ett par möten som hölls samtidigt med kongressen. Jag fick med mig en del tankar och intryck därifrån som
jag kort vill berätta om.

D

et europeiska samarbetet kring högre utbildning har
till stor del sin början i Bologna 1999, där man hade ett
möte och beslöt att sätta europeisk högre utbildning ”på
kartan”. Nu finns det flera grupperingar som samarbetar kring
dessa frågor. En är UEMS (Union Européenne des Médécins
Specialists).
UEMS organiserar 1,4 miljoner läkare (däribland oss, genom
Sveriges Läkarförbund), från 35 länder. UEMS arbetar med att
ge ut publikationer, driva krav på utbildning, arbeta med ackreditering och vårdkvalitet. Man driver också frågor om läkares
rörlighet på arbetsmarknaden och till exempel arbetstidsregler.
Ibland har UEMS synpunkter på regeringars agerande i olika
frågor och man bedriver också ett lobby-arbete inom EU med
syfte att få upp lungsjukdomar och antitobaksdirektiv högre upp
på agendan.
Vid UEMS årliga möte för lungspecialistföreningar togs några

frågor upp:

Specialistutbildningens längd. Denna kan variera från 4 år till

7 år räknat från den teoretiska utbildningen slut. UEMS arbetar för att specialistutbildningen inte ska vara för kort, givetvis för att uppehålla kvaliteten. Detta möter ibland motstånd
från olika myndigheter som har andra prioriteringar, t.ex. att
få ut fler färdiga specialister på kortare tid. UEMS försöker
få de nationella professionella organisationerna att sätta mål
och gränser som inte så lätt kan ignoreras av beslutsfattare. I
somliga länder är utbildningen på papperet inte så lång men
ett kösystem till obligatorisk tjänstgöring på universitetssjukhusen gör att det blir fördröjt och drar ut på tiden. Hur har
vi det i Sverige?

HERMES* kurser. UEMS samarbetar med ERS kring HERMES,

vilket är ett initiativ som syftar till att förbättra specialisters
fortbildning. Inom HERMES ordnas utbildningsaktiviteter
såsom kurser i de olika områdena pediatrisk lungmedicin,
spirometri, sömnrelaterade sjukdomar, intensivvård, onkologi och fysioterapi. Dessa kurser kostar snarast mindre än
en ordinarie kurs i Sverige men jag vet inte hur mycket vi
utnyttjar utbudet. Inte ens med resa och boende torde det bli
påtagligt mycket dyrare.
HERMES-examineringen. Denna europeiska specialistexamen

har funnits i några år, sammanlagt över 900 lungläkare har
gjort den, varav 160 examinerades 2013. Några länder har
också godtagit HERMES-examineringen som sin nationella
obligatoriska specialistexamen. I Sverige har SLMF en egen
specialistexamen. Borde vi överge den? Det som talar emot
det kan vara att fokus i HERMES-examineringen ligger något
annorlunda, t.ex. är intensivvård en integrerad del i lungspecialiteten i de flesta andra länder. Dessutom ställs frågor om
t.ex. antibiotikaregimer, där svaret i Sverige, med hänsyn taget till våra riktlinjer, skulle vara direkt felaktigt. Ändå ger en
europeisk examination säkerligen vidgade vyer och innebär
ju också ett godkännande av både vårt individuella kunnande
och indirekt även vår egen specialistutbildning.
Obligatorisk specialistexamen? Rent allmänt höjer de europe-

iska representanterna lite på ögonbrynen inför vår ”nordiska
modell” som inte innefattar någon obligatorisk examinering
utan bygger på kontinuerlig handledning och fortlöpande utvärdering av kompetensutvecklingen – så var det i alla fall
tänkt! Skulle det påverka den teoretiska kvaliteten i Sverige
om specialistexamen gjordes obligatorisk?

Specialisters fortbildning. De flesta som har varit på ett inter-

nationellt möte har sett hur läkare från de flesta länder köar
för att få ett kursintyg. Detta handlar om att samla CMEpoäng, vilket är ett system som bygger på att ett visst antal insamlade poäng krävs per år för att få behålla sin specialisttitel.
Sverige och t.ex. de övriga nordiska länderna har inte infört
CME. Varför? Man har inte kunnat visa att detta system ger
en verklig kvalitetshöjning. Men ändå kan man ju fråga sig nu
då avtalen med sponsrande läkemedelsbolag skrivs om, hur vi
i Sverige kan säkra vår rätt till fortbildning.

Er representant i Europa
LENA OLSSON

Adjungerad medlem av SLMFs styrelse
Lungläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Lena.marg.olsson@vgregion.se
HERMES – Harmonising Education in Respiratory Medicine for
European Specialists
ERS – European Respiratory Society
UEMS – Union Européenne des Médécins Specialistes
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Vad betyder de nya internationella
KOL-riktlinjerna för Sverige?

G

lobal Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD)
är ett internationellt strategidokument för diagnos och omhändertagande
av KOL. Den första GOLD-rapporten
kom ut 2001 (1) och dokumentet uppdateras årligen. Även om GOLD främst skall
ses som ett strategidokument än faktiska
riktlinjer så är det basen för de flesta länders nationella KOL-riktlinjer.

Figur 1. Svenska stadieindelning av KOL. Modifierad från referens 2.

Efter bronkvidgning
* <0,65 om patienten > 65 år

Läkemedelsverkets riktlinjer

Läkemedelsbehandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) som kom ut
2009 (2) innebar att de svenska riktlinjerna i stort sett anpassades till GOLD. Det
fans dock några undantag, vilka främst
gällde diagnostiska kriterier för KOL. I
GOLD så använder man sig av kvoten
mellan den forcerade expiratoriska volymen på en sekund (FEV1) och den forcerade vitalkapaciteten (FVC) efter bronkdilatation. I de svenska riktlinjerna använder man sig av kvoten mellan FEV1 och
vitalkapaciteten (VC), där VC helst bör
göras både forcerat och långsamt. Man
rekommenderas använda den högsta av
de två värdena. Vidare så använder man i
GOLD en gräns på 0,70 vad gäller kvoten
FEV1/FVC, medan man i de svenska riktlinjerna anger att den gränsen bör sänkas
till 0,65 hos patienter äldre än 65 år.
I slutet av 2011 så kom det ut en ny
revision av GOLD som innebar en stor
förändring i hur man svårighetsgraderar
KOL. Dessa nya riktlinjer innebar också
som en konsekvens av detta en betydande
förändring när det gäller läkemedelsbehandling av KOL I tidigare versioner av
GOLD så baserades svårighetsgradering
huvudsakligen på FEV1 som % av det förväntade värdet. Den nuvarande svenska
stadieindelning som är baserad på just
FEV1 som % av förväntat presenteras
i bild 1. I den nya stadieindelningen i
GOLD (3), så är FEV1 bara en av flera parametrar om man använder (Bild 2). Övriga parametrar är antalet försämringsepisoder (exacerbationer) under det senaste
året samt hur mycket symtom patienten
har mätt antingen med den modifierade
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Figur 2. Stadieindelning av KO; enligt GOLD. Modifierad från referens 3

Medical Research Council (mMRC) dyspnéskalan, COPD Assessment Test (CAT)
(4) eller Clinical COPD Questionnnaire
(CCQ) (5). Baserat på detta så kan man
sedan placera patienten i grupp A, B, C
eller D. När det gäller den lodrätta klassificeringen, så använder man sig av det
mått som ger den högsta svårighetsgraderingen, det vill säga antingen lågt FEV1
eller upprepade exacerbationer.

Denna nya stadieindelning har effekter på vilken farmakologisk behandling
som rekommenderas. Det gäller särskilt
användning av kombinationsbehandling
med inhalationssteroider och långverkande beta2-agonister. I de nuvarande svenska riktlinjerna rekommenderas den typ av
behandling enbart om man samtidigt har
ett FEV1 lägre än 50 % av förväntat och
haft upprepade exacerbationer (Bild 3). I
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de nya GOLD-riktlinjerna så är däremot
denna kombinationsbehandling ett förstahandsval både om man tillhör kategori
C eller D. Det betyder att det räcker att ha
antingen ett FEV1 under 50 % av förväntat
eller upprepade exacerbationer.

Figur 3. Behandling av KOL enligt de svenska riktlinjerna. Modifierad från referens 2.

Det nya GOLD-riktlinjerna har diskuterats

i samband med flera SLMF initierade aktiviter. Dels så var de nya GOLD-riktlinjerna ämnet för ett expertmöte i Uppsala
i maj 2012 och dels så ordnade vår sektion ett symposium på riksstämman den
6 december 2013 med en pro och con debatt kring nya GOLD och huruvida dessa
borde implementeras i Sverige. I det symposiet så tog professor Kjell Larsson från
Karolinska institutet på sig rollen som
förespråkare medan Björn Ställberg som
är allmänläkare i Gagnef och forskare vid
Uppsala universitet pratade mot.
Jag har försökt sammanfatta argumenten för och emot en implementering av
de nya GOLD riktlinjerna (tabell 1). För
närvarande så pågår ett arbete med att
utforma en revision av Socialstyrelsens
nationella riktlinjer för vård av astma och
KOL (6). I det arbetet ingår en bedömning av vissa aspekter av de nya GOLDriktlinjerna – främst behandling. Vi hoppas också snart få genomföra en ny workshop för revison av läkemedelsverkets
riktlinjer kring läkemedelsbehandling av
KOL. Det är viktigt att betona att till dess
att nya riktlinjer kommit ut så är det de
nuvarande svenska KOL riktlinjerna (2)
som gäller.

Tabell 1. Fördelar och nackdelar med de nya GOLD riktlinjerna
Fördelar

Nackdelar

Innebär en tydligare helhetssyn på KOL i och
med att man inte bara bedömer lungfunktionen
vid svårighetsgraderingen

Blir mer komplicerat för vårdgivare som behandlar och följer upp patienter med KOL

Patienter med upprepade exacerbation som
har en relativt välbevarad lungfunktion kommer också få förebyggande behandling mot
exacerbation med kombinationspreparat och
roflumilast

Risk för överanvändning av kombinationspreparat

Minskad totalkostnad och minskat lidande pga
färre exacerbationer genom att fler patienter får
exacerbationsförebyggande behandling.

Ökad läkemedelskostnad pga att fler patienter
behandlas med kombinationspreparat

Bidrar till att KOL behandlas på samma sätt
över hela världen

Det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Referenser
1. Pauwels RA, Buist S, Calverley PM, Jenkins CR, Hurd SS. Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. NHLBI/WHO Global Initiative
for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) Workshop Summary. Am J Respir Crit Care Med
2001; 163:1256-1276.
2. Läkemedelverkets expert panel. Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom
(KOL) – behandlingsrekommendationer. Information från Läkemedelsverket 2009; suppl 2:13-28.
3. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. http://www.goldcopd.org/
4. COPD Assessment Test. http://www.catestonline.se/
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Behandlingsriktlinjer för CPAP vid sömnapné
Kvalitetsregister ska inte bara registrera, de ska också bidra till utveckling och förbättring.
Ett av verktygen för detta arbete är att tillhandahålla behandlingsriktlinjer för sjukdomar eller behandlingar som ingår i registret. I Lung & Allergiforum nr 2 från 2013 presenterade vi
nya behandlingsriktlinjer för syrgas i hemmet och för hemrespirator. Turen har nu kommit
till behandlingsriktlinjerna för CPAP som här presenteras för första gången.

D

et är mer än 25 år sedan som CPAP för sömnapnébehandling introducerades i Sverige, först i Uppsala och
strax efter i Lund och Göteborg. Behandlingen ligger
litet vid sidan av den traditionella lungmedicinen och ÖNHkirurgin. Den berör flera specialist- och intresseföreningar. Allas
ansvar kan dock lätt bli ingens ansvar och hanteringen av CPAPbehandling varierar därför mycket inom landet.
För cirka fem år sedan blev jag därför anmodad av Styrelsen
för Svensk Lungmedicinsk Förening att införa en CPAP-arm i
Andningssviktregistret Swedevox. Syftet var att ge en överblick
över situationen på olika ställen i landet och att ge klinikcheferna
ett bättre underlag för lokalt kvalitetsarebete.
Det uppdraget har vi fullgjort, kompletta registerdata finns
för 2011-2013 och den nationella registreringen fortsätter. Turen
har nu kommit till nästa steg, nämligen att ta fram nationella
riktlinjer för CPAP-behandling vid sömnapné.
Skånsk förlaga

Arbetet har underlättats av att Skånsk Sömnapnégrupp redan
2001 utarbetade sina första regionala riktinjer för handläggning
av sömnapné. Den senaste upplagan är från 2013 och har i til�lämpliga delar återanvänts i våra nationella riktlinjer för CPAPbehandling. I den skånska gruppen svarar lungläkare, ÖNHläkare och klinisk neurofysiolog för den kompetensmässig
bredd.
Både det skånska dokumentet och vårt nya nationella använder huvudsakligen SBU-rapporten från 2007 samt guidelines
från American Academy of Sleep Medicine från 2009 som faktaunderlag. Tyvärr har vi inte hittat några europeiska guidelines
av motsvarande dignitet som hjälp i vårt arbete.
Dokumentet (på 24 sidor) kan hämtas från www.ucr.uu.se/
swedevox. Vi skickar under våren 2014 ut ett antal exemplar i
pappersform, inte bara till de kliniker som rapporterar CPAPpatienter till Andningssviktregistret Swedevox utan även till de
övriga CPAP-kliniker som vi känner till. Länk till dokumentet
ligger också på SLMFs hemsida.
Är det något som är kontroversiellt?

Vi tror inte att det finns något i dokumentet som är kontroversiellt beträffande själva behandlingen med nattlig CPAP. Åsikterna
kan dock gå isär beträffande indikationsgränserna, mätta som
AHI. Vid vilket AHI-värde ska man ge patienten en CPAP helt
eller delvis bekostad av allmänna medel? Den andra tvistefrågan
brukar vara i vilken utsträckning patienterna skall erbjudas svalgoperation eller antiapnéskena. Eftersom registret bara omfat-
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Behandlingsriktlinjerna för CPAP vid sömnapné kommer i sin första
upplaga våren 2014. Enligt planen ska de revideras senast under år
2016.

tar CPAP har vi ingen anledning att ge kompletta riktlinjer om
terapival. Vårt ställningstagande är dock följande:
"I grova drag kan man säga att en patient med uttalat förhöjt
AHI alltid i första hand skall erbjudas CPAP. Även ett måttligt
högt AHI är en god indikation för CPAP och ett lindrigt förhöjt
AHI kan vara det. Fasta gränser för vilket AHI som skall ”berättiga” till CPAP är direkt olämpliga.
Det är behandlande läkares samlade kliniska bedömning
som avgör behandlingsvalet. I nedanstående terapistege (figur
2) presenterar vi vår syn på relationen mellan de olika terapimöjligheterna."
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Kvalitetsregister

Genom att nu lägga ut dokumentet offentligt och skicka ut det

till övriga aktörer exponerar vi oss för kritiska synpunkter. Som
vi ser det kan riktlinjerna bara bli bättre ju mer kritik och ändringsförslag vi får in. Vår ambition är att ha en reviderad version
klar senast 31/12 2016.
Styrgruppen för Swedevox står gemensamt bakom riktlinjerna. Huvudansvariga är, förutom jag själv, docent Yüksel Peker
Skövde, med dr Lars-Gunnar Larsson Sunderbyn och med dr
Jenny Theorell-Haglöw Uppsala.

Denna terapistege är hämtad ur behandlingsriktlinjerna för CPAP.
Svårighetsgraden av sömnapné beskrivs ibland utifrån antalet apnéer
och hypopnéer per timma (AHI). Värden mellan 5 och 15 brukar
beskrivas som lindrigt förhöjda och värden mer än 30 som uttalat
förhöjda. Vi ser terapistegen som vår ”expert’s opinion” snarare än
som ett solitt evidensbaserat terapidirektiv.

BENGT MIDGREN

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

SLMF arrangerar följande
stundande kurstillfällen
Pleurasjukdomar • Umeå, 12-14 mars 2014
Interstitiella lungsjukdomar • Stockholm, 24-26 september 2014
Respiratorisk insufficiens, hemrespirator och oxygen • Uppsala,
3-7 november 2014

Läs om fler kurser på

www.slmf.se
Kalendern m.m. finns även
på vår webb-app:
app.slmf.se
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Avhandling
SAMMANFATTNING AV AVHANDLINGEN:

Aspects of eczema in childhood
Bakgrund

Resultat

Eksem (atopisk dermatit) är en kliande
kronisk hudsjukdom som vanligtvis startar i barndomen. Att ha eksem är jobbigt
och har visat sig kunna inverka mycket
negativt på livskvaliteten hos både barn
med eksem och deras familjer. Tillsammans med astma och rinit räknas eksem
till gruppen allergirelaterade sjukdomar
och förekomst av eksem ökar risken för en
individ att utveckla astma eller rinit. Kunskapen om eksemsjukdomens förlopp och
associationen till astma och rinit i barndomen är begränsad. Trots att de flesta
barn med eksem har en lindrig sjukdom
så har merparten av forskningen, både
gällande livskvalitet och associationen
till astma och rinit, gjorts på selekterade
populationer från sjukhusmaterial och
specialistkliniker inkluderande patienter
med medelsvår till svår sjukdom.

I delarbete I studerade vi utveckling av eksem, astma och rinit från födelsen till 12
år. Vi fann att 38 % av barnen hade eksem
någon gång under uppväxten och att 58%
hade någon av sjukdomarna eksem, astma
eller rinit innan 12 års ålder. Komorbiditeten mellan dessa sjukdomar ökade med
stigande ålder och vid 12 års ålder hade
30 % någon allergirelaterad sjukdom och
7,5 % av barnen två eller tre av sjukdomarna eksem, astma och rinit.
I det andra delarbetet undersökte vi
eksem vid 12 års ålder med fokus på eksemets svårighetsgrad i relation till mutationer i filaggringenen samt till förekomsten av astma och rinit. Mutationer i filaggringenen var som förväntat associerat
till förekomst av eksem, men däremot var
mutationer i filaggringenen inte associerat till eksemets svårighetsgrad. Astma
och rinit var vanligare hos 12-åringar med
medelsvårt till svårt eksem jämfört med
12-åringar med lindrigt eksem. Högst risk
för astma och rinit hade pojkar med medelsvårt till svårt eksem. Bland dessa hade
59 % astma och/eller rinit jämfört med
40 % bland flickorna.

Syfte

Det övergripande syftet med avhandlingen ”Aspects of eczema in childhood”
var att öka kunskapen om och förståelsen
av eksem i barndomen med särskilt fokus
på hur det ser ut på befolkningsnivå och
på eksemsjukdomen i relation till astma
och rinit.

I det tredje delarbetet studerade vi livskvalitet och självupplevd hälsa i relation
till eksem, astma och rinit hos 12-åringar.
Vi fann att eksem hos 12-åriga flickor
var associerat till en negativ påverkan på
självupplevd hälsa. Denna påverkan sågs
även hos gruppen flickor med lindrigt eksem och kunde inte förklaras av samsjuklighet med astma eller rinit. Eksem hos
pojkar i samma ålder påverkade inte den
självupplevda hälsan.
I det sista delarbetet undersökte vi
prognosen för barn med infantilt eksem
samt riskfaktorer för allergirelaterade
sjukdomar vid 12 år. Vi fann att 49 % av
barnen med eksem innan 2 års ålder hade
eksem, astma eller rinit vid 12 års ålder
men hos tre av fyra barn hade eksemet
försvunnit (se figur). Hos barn med infantilt eksem var förekomst av allergiantikroppar vid 2 års ålder, ärftlighet för
allergirelaterad sjukdom, exponering för
tobaksrök tidigt i livet, rinit innan 2 års ålder och svårt infantilt eksem riskfaktorer
för utveckling av allergirelaterade sjukdomar i tonåren. Hos barn med infantilt
eksem enbart under sitt första levnadsår
hade eksemet god prognos. Dock hade

Metod

De fyra epidemiologiska studierna i avhandlingen baserar sig på material från en
populationsbaserad födelsekohort bestående av 4089 barn födda i norra Stockholm under åren 1994-1996. Projektet
med namnet BAMSE (Barn Allergi Miljö
Stockholm Epidemiologi) har därefter
följt upp barnen med upprepade frågeformulär och undersökningar till 16 års
ålder med syfte att undersöka riskfaktorer
för utveckling av allergirelaterad sjukdom.
I avhandlingen användes enkätdata från 0,
1, 2, 4, 8 och 12 års ålder. Svarsfrekvensen
vid 12 årsuppföljningen var 82 %. DNA
analyserades hos 1854 individer i blodprov
som togs vid 4-års ålder och förekomsten
av allergi-antikroppar (IgE) i serum undersöktes vid 2 års ålder hos 137 barn med
infantilt eksem.
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Figuren visar förekomst av eksem, astma och rinit vid 12 års ålder bland barn som haft infantilt
eksem och bland barn som inte haft infantilt eksem. Venndiagramen är proportionella. Eftersom
en del barn har mer än en sjukdom överstiger summan av procenttalen i cirklarna 100 %
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Stipendie
dessa barn, i likhet med andra barn med
eksem innan 2 års ålder, en ökad risk att
utveckla astma och rinit.
Slutsats

Resultaten från avhandlingen har bidragit
till att öka kunskapen och förståelsen gällande eksem hos barn. Avhandlingen visar
att allergirelaterade sjukdomar verkligen
är ett folkhälsoproblem samt att eksem,
astma och rinit är sjukdomar som i hög
grad är relaterade till varandra under
barndomen. Denna kunskap är viktig
både i forskningssammanhang och för
läkare och annan sjukvårdspersonal som
träffar barn med eksem, astma eller rinit.

NATALIA BALLARDINI

MD, PhD
Överläkare
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
Södersjukhuset AB, Stockholm

Anna Nopp Scherman
– vinnare av Stora SFFA-stipendiet 2013

U

nder Svenska Läkaresällskapets Riksstämma den 6:e
december delades det för femte året i rad ut ”Stora
SFFA-stipendiet”, en utmärkelse från Svenska föreningen för Allergologi (SFFA) samt Svensk Allergiforsknings Stiftelse
(SAS). Som vinnare av stipendiet år 2013 korades Anna Nopp
Scherman från Enheten för klinisk immunologi och allergi,
Karolinska Institutet, Stockholm, för sitt forskningsprojekt
”Utveckling av ”basophil-on-chip” teknik för förbättrad diagnostik och behandling av allergiska sjukdomar”. Stipendiejuryn
motiverade beslutet med följande formulering:
”Med. Dr. Anna Nopp Scherman tilldelas stora SFFA stipendiet
2013 för sitt pionjärarbete i att söka nya vägar för klinisk allergologisk diagnostik.
I sina studier av basofila granulocyternas aktivering vid allergiska reaktionen har hon utvecklat en ny metod med stor
klinisk användningspotential vid diagnostik av allvarliga allergiska reaktioner, som alternativ till allergenprovokationer och vid
utvärdering och uppföljning av allergenspecifik immunoterapi,
monoklonal antikroppsterapi och naturlig toleransutveckling
hos barn.
I sitt nya innovativa projekt söker hon att med modern mikrochip teknologi vidareutveckla metoden till en snabb och känslig microarray analys. Annas forskning utmärker sig med stort
originalitet och kreativitet och förenar basala immunologiska
studier med klinisk tillämpning – translationell forskning när
den är som bäst.”
I anslutning till prisutdelningen under Riksstämman höll Anna
Nopp Scherman en översiktsföreläsning om sin forskning med
tillbakablick på metodutvecklingen och hittills erhållna resultat.
Stora SFFA-stipendiet är ett forskningsstipendium som delas ut

till en eller två etablerade självständiga forskare med syfte att
stimulera forskningsprojekt inom astma- och allergiområdet i
Sverige. Prissumman för år 2013 var 300 000 SEK och förutom
SFFA bidrog år 2013 följande företag med 50 000 SEK vardera:
Lung & Allergiforum • Nummer 1/2014

ALK Nordic, Boehringer Ingelheim AB, Meda AB, Novartis AB
och Thermo Fisher Scientific.
Sedan ”Stora SFFA-stipendiet” instiftades år 2009 har det
delats ut under Läkaresällskapet Riksstämma. Under dessa fem
år har dock Riksstämmans fokus flyttat mer till samarbete mellan olika sektioner och till frågor täckande flera specialiteters
intresseområden. Ämnen samt aktiviteter som skattas väldigt
högt av enskilda föreningar men som är mindre relevanta för
större auditoriet har däremot fått mindre uppmärksamhet på
Riksstämman. Av denna anledning har SFFA och Svensk Allergiforsknings Stiftelse tagit beslut att flytta stipendieutdelningen
framöver till SFFAs vårmöte. Således kommer nästa prisutdelning ske under Vårmöte 2015 i Göteborg. Håll utkik efter annonsering, bland annat i ”Lung och AllergiForum”!
TEET PULLERITS
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Specialistexamen 2013 – frågor/svar
I de två senaste numren av Lung och Allergiforum har det presenterats frågor och svar från senaste
specialistexamen. Här kommer nu ytterligare två frågor och svar från den skrifliga delen av samma
examen. Det är Jonas Gier Enarsson från Lund som besvarat på frågan om tuberkulos och Oscar
Grundberg från KS på den som rör KOL/emfysem. Läs och lär! Det gör i alla fall jag!
Lennart Nilholm
Utbildningsansvarig SLMF

Svar från Jonas Gier Enarsson
Fråga 3. Tuberkulos
Vid diagnostik av tuberkulos används flera olika diagnostiska
metoder. Diskutera dessa och jämför indikationer, kontraindikationer och bedöm om möjligt diagnostisk träffsäkerhet med
angivande av sensitivitet och specificitet.
En patient har fått diagnos tuberkulos. Vilka lagar gäller för
smittspårning, isolering av smittsamma fall och behandling
i Sverige?
Tuberkulos är en smittsam sjukdom som orsakas av Mycobacterium tuberculosis (TB). Det är estimerat att 9 miljoner människor blev smittade av TB 2011. Sjukdomen är vanligare hos män
än kvinnor och incidensen är väldigt olik mellan världsdelar och
land. I Sverige är incidensen låg, ca 5 fall per 100 000 invånare
varje år (1, 2).
Det är vanligast att ha TB i lungorna men andra organ kan
också drabbas. Allvarligaste formen är miliär TB och infektion
i CNS men obehandlad har TB hög mortalitet, upp till 70 % har
dött innan 10 år (1).
Referensmetodik för diagnos av TB är positiv odling men diagnos av TB kan ibland vara svår och i 15-20 % av fallen föreligger
inte bakteriologisk diagnos när kliniska diagnosen TB ställs (3).
Vid utredning är det flera faktorer som måste tas hänsyn till
och utredningsprocessen kan vara olika. Samma principer gäller
inte alltid vid utredning av latent TB, aktiv lungtuberkulos och
tuberkulos i andra organ. Tolkning av diagnostiska prover kan
även vara annorlunda hos barn, immunosuppressiva patienter
och patienter som är vaccinerade (4).
Viktig del av utredningen är kliniska fynd och epidemiologisk
information. Har patienten symptom som kan förekomma vid
TB? Kommer patienten från område var incidensen är hög eller
har patienten haft nära kontakt med någon som har varit TB
smittat? Denna information ger förstås inte definitiv diagnos
men är en viktig pusselbit när beslut ska tas om behandling men
det är inte alltid som säker mikrobiologisk diagnos föreligger
när behandling börjas. Röntgenundersökningar kan också ge
vägledning (4, 5).
PPD

PPD-prov eller Mantoux-prov kan vara svårtolkade men det
förekommer både falskt positiva och negativa resultat. Negativt test kan t.ex. förekomma hos TB-smittad patient som också
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har HIV och tidigare vaccination kan också ge positivt resultat
utan att personen är smittad. Positivt testresultat kan inte skilja
emellan patienter med aktiv och latent TB men kraftig reaktion hos patient med latent TB ökar risken för aktiv TB senare
i livet. PPD-test kan användas vid de flesta kliniska situationer
där TB misstänks. Vid tidigare vaccination kräver man kraftigare
reaktion för att testet ska tolkas positivt eller annan klinisk data
som stödjer eventuell TB diagnos. Om PPD har varit kraftigt
positivt tidigare eller om patienten har haft TB 12 ger nytt test
ingen klinisk signifikant information. PPD rekommenderas inte
till barn yngre än 12 veckor gamla (6).
IGRA

På senare år har det tillkommit så kallade IGRA-tester (interferon gamma release assay). Vid detta test stimulerar man patientens vita blodkroppar med antigener från mycobaterium tuberculosis och mäter sedan interferon gamma som utsöndras från
de vita blodkropparna. Provet kan bli positivt om patienten har
blivit smittat med TB (4). Provet har varken 100% sensitivitet
eller specificitet vid aktiv TB men studier har visat sensibilitet
och specificitet upp till ca 80 % (7) medan andra studier har
visat lägre värde (8). Vid latent TB verkar det som om testet har
hög specificitet och möjligen bättre sensibilitet än PPD-testet
men testet har visat sig korrelera bättre med exponeringsrisk än
PPD-testet. Det är dock oklart vad sensibilitet och specificitet är
exakt. Positivt IGRA-test skiljer inte mellan aktiv TB och latent
TB. En av fördelarna med testet är att varken tidigare vaccination eller infektion med de andra vanligaste mycobakterierna
påverkar resultatet. IGRA-test kan användas vid diagnostik av
aktiv och latent tuberkulos men negativt test utesluter inte infektion (4,9).
Odling

Mycobacterium tuberkulosis kan angripa olika organ. Hörnsten
i diagnostiken av TB är att odla fram bakterien. Prov både från
vävnad och vätska kan användas för att försöka odla fram bakterien. Prov kan behöva hämtas med operation men vanligast är
att odla fram bakterierna i sputumprov. Vid utredning av TB ska
minst 3 sputumprov tas med 8-24 timmars mellanrum. Ett av
proverna ska helst tas på morgonen. Om det inte går att få upp
sputum kan man försöka inducera sputumprov med hypertonisk
koksaltslösning. När det inte går att få upp sputum eller om
prover har varit negativa och det föreligger hög misstanke om
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TB kan bronkoskopi göras (4). I en studie som jämförde inducerat sputum och bronskoskopi visade det sig att sensitivitet och
negativt prediktivvärde för positiv odling var 73 % och 91 % för
bronkoskopi och 87 % och 96 % för inducerat sputum (10). Exakt
sensitivitet kan vara svår att estimera för att annan guldstandard
saknas. I USA är det ca 15-20 % av TB-fallen som behandlas
utan att ha positiv odling och i vissa länder i Afrika är det även
fler som behandlas utan säker odling (3, 4). Prover tagna vid
ventrikelskjölning kan användas för odling. Detta görs helst när
patienten inte kan hosta upp sputum och även hos barn. Olika
resultat är rapporterade vad gäller sensibilitet som sannolikt är
sämre hos vuxna än barn pga. ökad syreproduktion i magen
hos vuxna. Ventrikelskjölning är ett diagnostiskt alternativ men
numera föredras bronkoskopi eller inducerat sputumprov hos
vuxna (4, 5, 11, 12).
Mikroskopi

Mikroskopisk undersökning är en snabb, enkel och specifik
diagnostisk metod och är speciellt viktig för smittsamhetsbedömning. Sensitivitet kan ökas med att göra centrifugering och
fluorescensmikroskopi och rapporteras vara från 25 och upp
till 90 % vid optimala omständigheter om flertal prover är tagna
med volym på minst 5ml. Specificiteten är nära 100 % (4, 13–15).
Molekylär diagnostik

Polymeraskedjereaktion (PCR) är snabbdiagnostisk metod som
kan användas vid diagnostik av TB. När både sputumodling och
mikroskopiundersökning på sputum är positiva har PCR-analys
sensitivitet ca 95-100 %. Vid negativ mikroskopi och positiv odling sjunker sensitivitet ner till 50-60 %. Vid negativt prov kan
man därför inte utesluta TB. Patienter kan ha positivt PCR-test
utan att mikroskopi eller odling blir positiva men detta kan bero
på att icke viabla bakterier kan påvisas t.ex. efter att behandling
har påbörjats. PCR-metoden kan användas på olika provmaterial t.ex. sputum, serösa sekret och även vävnadsprov (4, 15,
16). Guldstandard vid diagnostik av tuberkulos är positiv odling.
Vanligast är att diagnosen fås från sputumodling men andra
typer av prover kan behöva tas för att säkra diagnosen. Olika
andra diagnostiska test kan användas för att styrka misstankarna
om TB. Flesta dessa prov har gemensamt att ge sällan falsk positiva resultat men negativt test kan aldrig utesluta tuberkulos
infektion.
I Sverige är det Smittskyddslagen som gäller när en patient blir
diagnostiserat med tuberkulos men tuberkulos klassas som allmänfarlig sjukdom. Detta innebär att alla fall av aktiv tuberkulos
ska anmälas till smittskyddsläkaren i respektive landsting samt
till Smittskyddsinstitutet. Ansvarig läkare är ansvarig för att
anmälan görs. Smittspårning ska göras kring varje nytt fall och
även om patienten återinsjuknar i tuberkulos. Smittspårning ska
föras av läkaren eller annan hälso- och sjukvårdspersonal med
särskild kompetens för uppgiften. Det ska registreras i patientens journal att smittspårning har gjorts. Om patient har aktiv
smittsam tuberkulos ska patienten isoleras. Detta kan innebära
isolering på sjukhus men även i hemmet eller någon annanstans
där det inte föreligger risk för att smitta andra. Om det bedöms
som om patienten inte frivilligt följer rekommendationer för att
hindra spridning av sjukdomen kan patienten isoleras emot sin
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vilja. Smittskyddsläkaren gör ansökan om isolering och Länsrätten beslutar i frågan. Behandling av multiresistent tuberkulos
rekommenderas inneliggande. Varje patient som behandlas för
tuberkulos i Sverige bör ha möjlighet till övervakad behandling
eller stödinsatser vid behandlingen. Detta kan innebära att medicinerna tas under direkt observation – DOT eller att patienten
får mediciner uppdelade för en begränsad period. Läkemedel
mot tuberkulos är kostnadsfria för patienten (17–19).
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Svar från Oscar Grundberg
Fråga 7. KOL/emfysem
Beskriv emfysemsjukdomen patofysiologiskt, redogör för vilka
diagnostiska metoder vi har till förfogande och vilka behandlingsmöjligheter vi har idag för patienter med avancerat
emfysem.
Emfysem är egentligen en histologisk diagnos. Definitionen
enligt CIBA-symposium från 1959 (1) är ett tillstånd med patologiskt förstorade luftvägar distalt om terminala bronkioli antingen beroende på destruktion av väggar eller dilatation, ofta
utan eller med enbart diskret fibrosbildning. Snarlika definitioner har även angivits av ATS och WHO.
Tre morfologiska typer beskrivs. Centriacinärt eller centrilobulärt emfysem har större koppling till rökning, är oftare beläget mer apiakalt i lungorna och där utgår destruktionen från
bronkioli för att sedan spridas mer perifert i acinus. Panacinärt
emfysem ses oftare vid alfa-1-antitrypsin-brist och mer basalt
i lungorna, destruktionen av alveolarväggarna är där mer homogen. Paraseptalt emfysem är perifert beläget, vid septae eller vid pleura, just denna form kan leda bidar till uppkomst av
spontanpneumothorax då perifert belägna bullae kan rupturera.
Emfysem kan vara oregelbundet fördelat och man ser inte
sällan store luftfyllda rum som när de passerar 1 cm i diameter
kalls för bulla (blåsa).
Emfysem orsakas i regel av rökning och ses då ofta tillsammans med kronisk bronkit. Denna kombination bidrar till en
kronisk obstruktivitet och sjukdomen KOL.
Mekanismen bakom uppkomsten av emfysem vid rökning är
komplex och ej helt säkerställd, men sannolikt beror destruktionen av lungvävnad på frisättning av olika vävnadsnedbytande
enzym från både makrofager och neurofila granulocyter. Det
krävs nog också en känslighet för cigarettrök då det inte alltid
föreligger ett klart dossamband mellan antal cigaretter och emfysemuppkomst/emfysemgrad.
Andra orsaker till emfysem är alfa -1 antitrypsinbrist och beror då på en bristande hämning av vävnadsnedbytande enzym
(neutrofilelastas) (2).
Då emfysem är starkt kopplad till sjukdomen KOL delar den
även dess symptom (dyspné, trötthet och obstruktivitet).

Ett ojämnt fördelat emfysem bidrar till en perfusions- och
ventilationsmissmatch.
Vid uttalat emfysem minskar dessutom, pga. destruktion av
alveolarväggarna, ytan för gasutbyte vilket bidrar till hypoxi.
Diagnostik

Klinisk Fysiologi
Genom fysiologiska undersökningsmetoder mäts graden av
obstruktivitet.
Fullständig spirometri med kroppspletysmografi och reversibilitetstest bör helst utföras. FEV1 ger oss då ett mått på obstruktivitet och har dessutom både ett prognostikt och prediktivt värde. Vid emfysem skall det dessutom inte finnas någon
reversibilitet. Utöver detta bör man se pga. hyperinflation både
en påverkan på både TLC och residualvolym.
Möjlighet finns på vissa klinisker att indirekt mäta lungans
elasticitet (genom manometrisk tryckmätning i esofagus i samband med andningsarbete). Man kan på detta sätt evaluera hur
stor del av obstruktiviteten hos en patient som kan härröras
från ovan nämnda dynamiska kompression och hur mycket som
beror på trånga luftrör och ökad glatt muskeltonus i bronker (6).
Röntgen
Lungröntgen:
Typiska fynd är ett hyperlucent lungparenkym med minskad
kärlteckning samt tecken på hyperinflation (nedpressade diafragmavalva med vida costophrensika vinklar, horisontellt ställda revben samt avsmalnat mediastinum). Dessa fynd uppträder
framför allt vid mer framskriden sjukdom och vanlig lungröntgen kan egentligen inte användas för att ställa diagnos. Vid en
obduktionsstudie studie från 1978 jämfördes den på röntgen
bedömda emfysemgraden med den säkerställda histologiska
som hittats i samband med obduktion. Pos röntgenfynd såg hos
endast 41 % av pat med måttligt emfysem och hos 65 % av de med
uttalad sjukdom (7). Lungröntgen kan därför ej användas för att
ställa diagnosen emfysem.
Datortomografi:
Även när det kommer till CT finns obduktionsstudier. Dessa
har visat hög korrelation mellan bedömning av bilder och histologisk bild, med både hög sensitivitet och specificitet (8). Av
denna anledning kan diagnosen emfysem ställas på basen av
röntgenbilder och lungbiopsi anses egentligen endast undantagsvis indicerad.

Patofysiologi

Behandlingsmöjligheter

För att förstå patofysiologin måste man betrakta alveoler och
bronkioli ej som små oberoende enheter (3) utan se dem som
delar av ett större matrix där deras väggar delas med andra alveoler (4). Denna matrix har en elasticitet och återfjädringsförmåga som tänjer ut lungvävnaden och hindrar luftvägarna
från att kollabera. Vid emfysem minskar denna elasticitet, mekanismerna bakom denna är sannolikt många (5) (Saetta). Pga.
denna minskade elasticitet ser man vid expiration, framför allt
under ändexpiriet när trycket i luftrörsväggarna minskar, en
tilltagande kollabering av luftvägarna. Detta fenomen benämns
som dynamisk kompression och är den huvudsakliga orsaken
till den obstruktiva andningsstörning och hyperinflation som
ses vid emfysem.

Då emfysem är starkt sammankopplat med KOL råder egentligen
samma behandlingsprinciper som vid denna sjukdom vad gäller rökstopp, sjukgymnastik och farmakologisk behandling (9).
När det gäller Alfa-1 antitryspsinbrist finns studier som försökt utvärdera effekt av substitution med humant alfa 1 antitrypsin. Några effekter på lungfunktion eller dyspné har man ej kunnat se (10).
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Lungkirurgi
Vid oregelbundet fördelat emfysem finns områden i lunga som
är mer emfysemomvandlade än andra och som är respiratoriskt
inerta och enbart bidrar till patologi. Teoretiskt skulle kirurgisk
resektion av dessa områden kunna leda till förbättring av lung-
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vävnadens återfjädringsförmåga och minskad hyperinflation.
En Cochrane-analys (11) från 2009 går igenom de RCT som
studerat volymsreducerande kirurgi utfört på patienter med diffust emfysem (totalt n=1663). Den Amerikanska NETT-studien
bidrog med störst antal patienter. Även den svenska Volremstudien inkluderades. Någon sammanlagd överlevnadsvinst
fann man ej för den opererade gruppen (med uppfölningstider
som varierade mellan 12 och 36 månader). Den postoperativa
mortaliteten (som i Cochrane studien definierades som inom
90dagar efter operation) var inte obetydande (NNH på 16) med
ökad risk för pat med FEV1<20%. En signifikant förbättrad arbetsförmåga, FEV1 och livskvalitet jämfört med baselines sågs
i den opererade gruppen.
Möjligen skulle denna metod kunna förbehållas till selekterade patienter.
Endobronkiella ventiler
Ett teoretiskt alternativ till volymsreducerande lungkirurgi är att
åstadkomma lokaliserade atelektaser, genom att på olika sätt obstruera bronkerna. På detta sätt skulle man kunna utplåna stora
emfysematösa områden. En teknik som skulle kunna åstadkomma detta är placering ventiler i lämpliga huvud- och segmentbronker med fiberbrokoskopi. Dessa ventiler är »enkelriktade«
och tillåter inget luftinträde men fritt utträde av luft och sekret.
I VENTstudien (12), en multicente studie, har man utvärderat effekt av ventiler(av fabrikatet Emphasys) i ovanloberna och
funnit signifikanta om än blygsamt positiva resultat avseende
lungfunktion och dyspné. Man har beskrivit förekomst av kollateral ventilation framför allt i höger ovanlob som leder till
behandlingssvikt.
I EASE-studien, en multicenter RCT med “sham-kontroll”
jämfördes 208 ventilpatienter (ventil av fabrikat Exhale) med 107
“shamkontroller”, inklusionskriterier var emfysem och hyperinsufflation. Vid uppföljning efter 6 månader kunde inte någon
bestående förbättring ses. Någon problematik med kollateralflöden beskrivs ej (13).
Lungtransplantation
Huvudindikationen för transplantation är lungsjukdom eller
pulmonell hypertension i slutstadiet med en förväntad överlevnad <2 år. Det primära behandlingsmålet är överlevnadsvinst,

och flera studier har visat att vid avancerad cystisk fibros, lungfibros och primär pulmonell arteriell hypertension åstadkommer
lungtransplantation detta. Vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom
(KOL)och emfysem är resultaten mer motsägelsefulla när det
gäller överlevnad men en klar vinst i både lungfunktion och
livskvalitet har påvisats. Ett stöd för att remittera patienter med
svår KOL för lungtransplantation är det s.k. BODE-index, som
värderar BMI, grad av luftvägsobstruktivitet, dyspné och arbetsförmåga med 6 minuters gångtest. En poäng på >5 av maximalt
10 utgör för närvarande indikation för att kontakta ett transplantationscentrum för diskussion om eventuell utredning (14). En
genomgång av danska siffror har efter ålderskorrigering ej visat
någon skillnad mellan AATbrist och KOL (15).
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Nästa års svenska lungkongress kommer att ha ett nytt upplägg där vi utökar till tre hela kongressdagar.

Utbildningsdagen tisdagen den 25 mars kommer att handlar om Cystisk Fibros. Samtliga yrkesgrupper, som arbetar
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SAMMANFATTNING AV AVHANDLINGEN:

Studies of different clinical manifestations of
sarcoidosis and the role of genetic factors
Pernilla Darlington, uppväxt och utbildad i Stockholm.
Bor idag i Nacka. Började arbeta efter läkarexamen på
Nackageriatriken och gjorde därefter AT på Södersjukhuset.
Gör nu ST inom lungmedicin på Södersjukhuset.
Intresset för sarkoidossjukdomen väcktes efter kontakt med
lungforskningslaboratoriet, Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset, där det bedrivs forskning kring sarkoidos
sedan många år.
Avhandlingen försvarades 6/12-2013.
Opponent professor Anders Blomberg, Institutionen för
folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet.

S

arkoidos är en inflammatorisk sjukdom som vanligtvis drabbar unga
vuxna i åldrarna 20-40 år. Orsaken
till sjukdomen är okänd. I Sverige är det
ungefär 1500-2000 personer som insjuknar per år. Lungförändringar ses hos de
allra flesta med sarkoidos, men inte bara
lungorna drabbas utan även andra organ
kan engageras. Detta kan yttra sig i form
av ögoninflammationer, svullna lymfkörtlar, nytillkomna hudförändringar och exempelvis oregelbunden hjärtrytm.
Vid sarkoidos leder inflammationen i
lungorna till ansamling av vita blodkroppar, som främst utgörs av CD4 positiva
T-celler men också till viss del av CD8
positiva T-celler. T-cellerna aktiveras i
lungornas lymfknutor via antigenpresenterande celler. Dessa visar upp delar
av potentiellt skadliga partiklar i form
a små proteinfragment för T-cellerna.
Presentationen av olika proteinfragment
sker via de antigenpresenterande cellernas s k human leukocyte antigen (HLA)molekyler vilka är receptorer som sitter
fästa i cellmembranet. T-cellerna har
motsvarande receptorer, vilka kallas för
T-cellsreceptorer och finns i miljontals
olika varianter. Bara de T-celler med den
rätta passformen på sina receptorer kan
binda en specifik kombination av HLAmolekyl med bundet antigen.
De gener som styr HLA-molekylens
utseende finns i olika varianter och kal�las för HLA-alleler. Vid sarkoidos, men
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även vid många andra inflammatoriska
sjukdomar finns det kopplingar mellan vissa HLA-alleler och sjukdomsrisk.
Vid sarkoidos är exempelvis HLA-genen
HLA-DRB1*03 klart överrepresenterad
hos patienter med Löfgrens syndrom, en
form av sarkoidos som karakteriseras av
akut sjukdomsdebut med feber, smärta
och svullnad av fotleder och/eller röda
ömmande utslag på underbenen, så kal�lad knölros, och förstorade lymfkörtlar
centralt kring luftrören samt ibland även
på lungröntgen synliga infiltrat. HLADRB1*03 hos patienter med sarkoidos
är även kopplat till en ansamling av CD4
positiva T-celler i lungorna som uttrycker
en viss T-cellsreceptor inkluderande ett V
(variable) gensegment som kallas AV2S3.
Det övergripande syftet med studierna i

denna avhandling har varit att undersöka
samband mellan olika faktorer inklusive
HLA-alleler och risken att drabbas av
olika organmanifestationer vid sarkoidos. Ett delmål har också varit att förstå
betydelsen av de inflammatoriska cellerna
som återfinns i lungorna hos patienter
med sarkoidos.
I det första av avhandlingens fyra delarbeten visades att HLA-DRB1*04 positi-

va personer hade en ökad risk att drabbas
av symtom ifrån ögon, spottkörtlar och
hjärnnerver. Dessa tre organengagemang
ingår i Heerfordt´s syndrom, som i sin

kompletta form utgörs av ögoninflammation, svullna spottkörtlar samt oftast förlamning av ena ansiktsnerven. I kontrast
till detta hade HLA-DRB1*04 generellt
sett en skyddande effekt mot sarkoidos.
I det andra delarbetet visades att till

skillnad från en förhöjd CD4/CD8-kvot
(antalet CD4+ T-celler/CD8 + T-celler) i
lungsköljvätska, vilken är starkt kopplad
till sarkoidos, kunde CD4/CD8-kvoten
i de förstorade lymfkörtlarna i lungorna
hos patienter med sarkoidos inte användas i diagnostiskt syfte. De specifika lymfocyter (så kallade AV2S3+ T-celler) som
ansamlas i lungorna hos HLA-DRB1*03
positiva patienter, återfanns inte heller i
samma grad i de förstorade lymfkörtlarna
hos samma individer. Resultaten visade
således att inflammationen vid sarkoidos
främst är lokaliserad till de små luftvägarna.
I delarbete tre visades att risken för hjär-

tengagemang hos patienter med sarkoidos
var starkt associerad med ett avvikande
elektorkardiogram (EKG). Allra störst var
risken hos de patienter som hade EKGförändringar ihop med symtom i form
av hjärtklappning eller svimningskänsla/
svimning. Risken var också större hos de
patienter som inte hade Löfgrens syndrom. Patienter med ett normalt EKG och
utan symtom på hjärtbesvär vid insjuknandet hade däremot en närmast obefintlig risk att senare utveckla hjärtsarkoidos.
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I delarbete fyra visades att avsaknaden av

HLA-DRB1*03 var en riskfaktor för organengagemang utöver lungorna hos patienter med Löfgrens syndrom (symtom
ifrån fotleder samt knölros borträknade).
En annan riskfaktor för engagemang av
andra organ än enbart lungorna var HLADRB1*04/*15, där hälften av patienterna
med denna kombination hade detta.

Studie I. Skillnader i förekomst av HLA-DRB1*04 mellan friska kontroller,
alla patienter med sarkoidos, samt de med ögonengagemang.

Sammanfattningsvis visades i denna av-

handling att den genvariant som kallas
HLA-DRB1*04 hos patienter med sarkoidos var kopplad till en ökad risk för
engagemang utav ögon, spottkörtlar och
hjärnnerver. Vidare så var CD4/CD8-kvoten i de förstorade lymfknutorna i lungorna hos patienter med sarkoidos inte
diagnostisk till skillnad mot CD4/CD8kvoten i lungsköljvätska, där en förhöjd
kvot är starkt associerad med sarkoidos.
Ytterligare så var ett patologiskt EKG hos
patienter med sarkoidos starkt kopplat till
en ökad risk för hjärtengagemang. Baserat
på resultaten i denna avhandling rekommenderas således att alla sarkoidospatienter med ett avvikande EKG bör utredas
vidare för hjärtengagemang. Slutligen
visades att uppsättningen av HLA-DRB1
alleler var av stor betydelse för risken att
drabbas av olika organengagemang vid
sarkoidos. Således kan HLA-typning utgöra ett bra komplement för att identifiera
sarkoidospatienter med en hög risk att
drabbas av ytterligare organengagemang
utöver lungorna.

Studie IV. Förekomst av hjärtsarkoidos beroende på symtom (hjärtklappning
eller svimningskänsla/ svimning) och patologiskt EKG.
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ASCO

Lungcancer är ett stort ämne på ASCO
– rapport från ASCO 2013
American Society for Clinical Oncologys (ASCO) årsmöte är utan tvekan det största
årliga vetenskapliga cancermötet och samlar fler än trettiotusen delegater från
olika specialiteter årligen. Mötet är välkänt bland svenska läkare och forskare
men mindre välkänt är att lungcancer är en av de största diagnoserna på ASCO.
Den lungcancerintresserade som ännu inte besökt ASCO bör definitivt överväga
att delta någon gång under sin karriär.

tionsstatus för standardkirurgi utgör sublobär resektion eller stereotaktisk strålbehandling behandlingsalternativ. Kent och
medarbetare (ASCO abstr #7524) visade
i en randomiserad studie på hela 213 patienter opererade med kilexcision eller
segmentektomi att 3 års överlevande var
hela 71,4 %. Stereotaktisk strålbehandling
(SBRT) är huvudsakligen en behandling
som används till patienter som inte är i
tillräckligt gott funktionsstatus för att
kunna opereras. Timmerman och medarbetare (#7523) visade resultat från RTOG
0618 där en liten grupp operabla patienter
som vägrat kirurgisk behandling i stället
erhållit SBRT med tre 18 Gy fraktioner.
En två års överlevnad på hela 84,4 % rapporterades och författarna ställer frågan
om inte SBRT bör vara ett bra alternativ
för operabla högriskpatienter också.
För lokalt avancerad icke småcellig
lungcancer är radiokemoterapi idag den

A

SCO 2013 hölls i Chicago 31 Maj till
4 juni. Mötet samlade i år 32 200
delegater från världens alla hörn.
Drygt 12 000 av de närvarande kom från
USA vilket gör att flera än 20 000 rest till
Illinois för att delta på mötet. Efter att
under många år turnerat runt USA har
ASCOs årsmöte sin för tillfället permanenta hemvist på det stora konferenscentret McCormick place utanför downtown Chicago. Konferenscentret tillhör
kontinentens större och ASCO är nu
en väloljad apparat där logistiken är väl
anpassad för storleken. Mötet är givetvis
stort men transporter och möteslokaler
fungerar bättre än på många konferenser.
I år skickades fler än 5000 abstrakt in till
mötet och 2720 abstrakt presenterades
varav hälften från USA. Abstrakten representerade vetenskap från sjuttiofem
länder. Sammanlagt 452 abstrakt rörande
lungcancer presenterades vilket gör lungcancer till en av de största diagnoserna på
ASCO. I år presenterades det lika många
lungcancerabstrakt som bröstcancerabstrakt vilket säger något om hur intensivt
lungcancerfältet för närvarande är. I sam-
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band med registreringen får delegaterna
också ange vilket område som intresserar
dem mest. I år angav 10 % att bröstcancer var mest intressant och 8 % angav att
lungcancer var den diagnos som intresserade dem mest. Sammantaget gör detta
ASCO till det största årliga lungcancermötet vilket även avspeglas i att många
stora fas III studier presenteras på ASCO i
första hand och inte på mer sjukdomsspecifika möten. ASCOs mediala genombrott
är givetvis stort och i år fick nya rön från
ASCO ett relativt stort utrymme i svensk
press. Svenska Dagens Medicin bevakade
mötet särskilt noga i år och hade redaktionell personal på plats för dagliga nyhetsrapporter från mötet.
Det är givetvis svårt att sammanfatta
lungcancer på ASCO på ett begränsat
utrymme men undertecknad skall nedan
försöka att nämna de studier som fastnade i minnet mer än andra.
Vad gäller lokaliserad icke småcellig
lungcancer är kirurgisk behandling oho-

tat den viktigaste behandlingen även idag.
För de patienter som är i för dålig funk-

vanligaste kurativa behandlingen. Mot
bakgrund av publicerade metaanalyser
är konkomittant radiokemoterapi att föredra framför sekventiellt given behandling. Vad gäller typ av cytostatika, fraktioneringsmönster och slutdoser finns
det fortfarande många frågor att besvara.
En av de mest omtalade studierna bland
lungcancerintresserade från ASCO 2013
var nog doseskaleringsstudien RTOG
0617 (#7501). Studien är en fyrarmad fas
III studie där patienterna randomiseras
till 60 Gy eller 70 Gy slutdos. Samtidigt
med strålbehandlingen erhöll patienterna veckovis konkomitant kemoterapi
med paklitaxel och karboplatin samt fyra
adjuvanta konsoliderande kurer efter
strålbehandlingen. I en andra randomisering lottades patienterna till tillägg av
cetuximab eller inte. Studien kan således
sägas vara fyrarmad men på ASCO redovisades endast resultaten för högdos (70
Gy) respektive normaldos (60 Gy). Förvånande nog noterades en sämre överlevnad
i högdosarmen med en medianöverlevnad
på 19,5 månader mot hela 28,7 månader
i normaldosarmen. Mot bakgrund av
den kunskap från andra studier får man

Lung & Allergiforum • Nummer 1/2014

ASCO

nog säga att resultaten var förvånande.
Märkligt nog redovisades även en högre
grad lokala recidiv i högdosarmen jämfört
med normaldosarmen (34,3 % mot 25,1 %
efter 18 månader). Dessa data skakade om
närvarade radioterapeuter och stämmer
givetvis till eftertanke. Framtida studier
av doseskalerad strålbehandling vid lokalt
avancerad icke småcellig lungcancer måste beakta dessa resultat. Vad som orsakar
det förvånande resultatet är ännu inte
klart men författaren diskuterade i första
hand möjligheten av en underrapportering av allvarlig toxicitet i högdosarmen
kombinerat med en misstolkning av strålfibros och penumonit som lokala recidiv
i högdosarmen. Säkert är att RTOG 0617
kommer att diskuteras länge framöver.
Underhållsbehandling efter genomförd
förstalinjens cytostatikabehandling är
ett omdiskuterat ämne där flera stora
studier presenterats de senaste åren. På
ASCO 2013 redovisades ett fleratal subgruppsanalyser från de senast stora fas
III studierna. Grindelli och medarbetare
(#8068) redovisade data för patienter
äldre än 70 år ur Paramountstudien där
en trend till bättre OS kunde konstateras
men även fler behandligsavbrott pga biverkningar. Subgruppsanalyser av de patienter som gått vidare till underhållsbehandling i Avaperl (#8014) och Pointbreak
(#8012) talar för att undehållsbehandling
med bevacizumab i kombination med pemetrexed ger bättre progressionsfri överlevnad än underhållsbehandling med ett
medel. Vidare presenterades Navotrial,
en randomiserad fas II studie av fortsatt
underhållsbehandling med vinorelbin
eller pemetrexed efter cisplatinbaserad
induktionsbehandling. Någon skillnad
i överlevnad kunde inte konstateras vilket gör vinorelbin till ett intressant preparat att studera vidare i fas III. Tyvärr
lyste underhållsbehandlingsstudier med
en strukturerad andra linjens behandling
vid progress med sin frånvaro även på
ASCO 2013.
En av de mest intresanta presentationerna på ASCO var nog den franska biomar-

körstudien Biomarkers France (#8000)
där populationsbaserade data på knappt
10 000 lungcancerpatienter redovisades. I
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projektet har man med en decentraliserad
modell med 28 samverkande laboratorier
kunnat screena de vanligaste mutationerna (EGFR, ALK, KRAS, HER2, BRAF,
PI3K). Frekvenserna som rapporterades
skiljer sig inte mycket från vad som förväntas men projektet visar att molekylär
profilering av lungcancerpatienter är möjligt i ett sjukvårdssystem ganska likt det
svenska. En liknande screeeningmodell
i kombination med våra svenska kvalitetsregister skulle kunna bli en utmärkt
plattform för individualiserad behandling
av svenska lungcancerpatienter!

sen har visat fina resultat vid behandling
av metastaserande malignt melanom. På
ASCO presenterades ett flertal pågående
studier av ipilimumab (#8117, #7608) vid
såväl icke småcellig som småcellig lungcancer. Dessa studier går för närvarande
även i Sverige. Nästa generations immunstimulerande antikroppar mot PD-L1 har
även de börjat exploreras vid lungcancer
(#8008). Huruvida immunterapi kan vara
av värde för lungcancerpatienter får framtiden utvisa men ett flertal större studier
är på gång och svaren börjar nog snart
dyka upp på framtida möten.

Vad gäller målstyrd behandling redovi-

Sammanfattningsvis kan man nog slå fast

sades Lux-Lung 3 (#8016) där förstalinjens behandling med afatininb hos EGFR
muterade patienter var överlägset cytostatikabehandling. Små fas I studier av crizotinib vid Ros1 mutationer (#8032) och
dabrafenib vid BRAF mutationer (#8009)
visar goda responssiffror som om de håller i större studier snart kommer att innebära att dessa ovanliga mutationer måste
inkluderas i den rutinmässiga profileringen av våra lungcancerpatienter.
Behandlingen av småcellig lungcancer

(SCLC) har inte förändrats så mycket
de senaste åren. Värdet av tidig torakal
strålbehandling vid begränsad sjukdom,
irinotekan vid metastaserad sjukdom
samt värdet av profylaktisk helhjärnsbestrålning har varit små steg framåt men
det stora genombrottet låter ännu vänta
på sig. På ASCO i år presenterades en fas
III studie av antracyklinen amrubicin eller etoposid i kombination med cisplatin
i första linjens behandling av avancerad
sjukdom (#7507). Någon skillnad i överlevnad kunde tyvärr inte konstateras.
Målstyrd behandling vid SCLC har hittills
varit något av en besvikelse. Rapporten av
Ready och medarbetare (#7506) att underhållsbehandling med VEGFR tyrosinkinas inhibitorn sunitib kan ge förlängd
överlevnad var därför tankeväckande.
Studien var en liten (n=85) randomiserad
fas II prövning som givetvis måste tolkas
med försiktighet.
Immunterapi var ett av de större ämnena

på ASCO 2013. De nya immunstimulerande antikropparna med ipilimumab i spet-

att ASCO är ett av våra största lungcancermöten och ett möte väl värt att besöka
för den lungcancerintresserade. ASCO
2013 innehöll inga större behandlingsrutinsomvälvande studier men väl en hel
del intressant information. Doseskalerad
strålbehandling vid lokalt avancerad icke
småcellig lungcancer ifrågasattes. Biomarkers France visade att populationsbaserad molkeylärpatologisk screening
av lungcancer är möjlig och snart helt
nödvändig. Modern immunterapi vid
lungcancer studeras för närvarande men
några färdiga data finns ännu inte. För
den intresserade rekommenderas varmt
att åka till Chicago på ASCOs 50 års jubileum 30/5 – 3/6 2014. Hinner du inte ta
dig till Chicago kommer ett Post ASCO
symposium att arrangeras av Svensk Onkologisk Förening i samarbete med Cancerakademi Norr den 22/8 på Clarion
hotell Arlanda Airport. En kavalkad av
det bästa på ASCO 2014 kommer då att
avrapporteras utan risk för jet-lag.

MIKAEL JOHANSSON

Universitetslektor/Överläkare
Cancercentrum, Norrlands Universitetssjukhus
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Avhandling
SAMMANFATTNING AV AVHANDLINGEN:

Allergisk luftvägssjukdom – studier av dieselavgasexponering, oxylipiner och antioxidanter

A

llergisk luftvägssjukdom (allergisk
rinit (AR) och astma) är ett globalt
hälsoproblem. Förekomsten ökar i
de flesta länderna i världen (1, 2). Trafikavgaser har kopplats till både insjuknande
i och förvärrade symtom av allergisk luftvägssjukdom, men de bakomliggande mekanismerna är inte klarlagda (3, 4).
Oxylipiner är fettsyrametaboliter, varav
flera har kopplats samman med astmatisk
luftvägsinflammation (5). Oxylipinprofiler
har tidigare undersökts i bronkoalveolär
sköljvätska (BAL) (6), vilket framför allt
reflekterar de perifera luftvägarna, men
inte i bronkiell sköljvätska (BW), som
bättre representerar de proximala luftvägarna.
Luftvägarnas slemhinna täcks av ett
tunt vätskelager, benämnt 'respiratory
tract lining fluid' – RTLF, vilket innehåller
antioxidanter som skyddar mot oxidativ
skada från luftföroreningar (7). Tidigare
studier har visat lägre halter av vitamin C
i RTLF hos astmatiker jämfört med friska
(8), men hur vitamin C regleras i lungan
är okänt.

Syftet med denna avhandling var att

undersöka det inflammatoriska svaret i
luftvägarna hos patienter med AR och
allergisk astma efter exponering för dieselavgaser, att undersöka oxylipinprofiler
i olika delar av lungan hos patienter med
allergisk astma samt att studera förekomst
av vitamin C-transportörer i lungslemhinnan hos patienter med astma.
Arton timmar efter exponering för dieselavgaser (PM10 100 µg/m3 i 2 timmar)
såg vi en neutrofildominerad luftvägsinflammation hos friska försökspersoner
(Figur 1). Hos försökspersoner med AR
eller astma sågs ingen ökad luftvägsinflammation. Man kunde se en liten ökning av myeloperoxidas i BAL hos försökspersonerna med AR, liksom sänkta
nivåer av tryptas i luftvägsslemhinnan
och stamcellsfaktor i BW. Detta tyder på
att andra mekanismer än klassisk inflammation ligger bakom den ökade känslighet för luftföroreningar som har setts hos
patienter med allergisk luftvägssjukdom.
Oxylipinprofiler skiljde sig åt mellan proximala (BW) och perifera (BAL)

luftvägar, både hos astmatiker och friska
(Figur 2). Totala oxylipinkoncentrationer
och fem individuella oxylipiner, framför
allt sådana som genereras via enzymet
15-LOX, var högre i BW hos astmatiker
än hos friska, vilket även överensstämde
med immunhistokemisk färgning av 15LOX-1 i biopsier från bronkslemhinnan.
Detta innebär att separat provtagning
från proximala och perifera luftvägar bör
övervägas i framtida studier.
Vitamin C-transportören SVCT2 lokaliserades i biopsier från bronkslemhinnan, och sågs framför allt i bägarceller
(Figur 3). Det fanns en negativ korrelation mellan nivån av vitamin C och antalet bägarceller som uttryckte SVCT2,
vilket antyder att bägarcellerna spelar en
hittills okänd roll i regleringen av vitamin
C i lungan.
Avhandlingen baserades på följande
fyra delarbeten:

Behndig AF, Larsson N, Brown JL, Stenfors N, Helleday R, Duggan ST, Dove RE,
Wilson SJ, Sandström T, Kelly FJ, Mudway
IS, Blomberg A. Proinflammatory doses
of diesel exhaust in healthy subjects fail
to elicit equivalent or augmented airway
inflammation in subjects with asthma.
Thorax. 2011 Jan;66(1): 12-9
Larsson N, Brown JL, Stenfors N, Wilson
SJ, Mudway IS, Pourazar J, Behndig AF.
Airway inflammatory responses to diesel
exhaust in allergic rhinitics. Inhal Toxicol;
2013 Feb;25(3):160-7
Larsson N, Lundström SL, Pinto R, Rankin G, Karimpour M, Blomberg A, Sandström T, Pourazar J, Trygg J, Behndig AF,
Wheelock CE, Nording ML. Lipid mediator profiles differ between lung compartments in asthmatic and healthy humans.
Eur Respir J. 2013 Sep 13 (Epub ahead of
print)

Figur 1. Neutrofila inflammationsmarkörer hos friska och patienter med allergisk luftvägssjukdom efter exponering för luft och dieselavgaser (DE).
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Larsson N, Rankin GD, Bicer EM, RoosEngstrand E, Pourazar J, Blomberg A,
Mudway IS, Behndig AF. Vitamin C transporters in the airways of healthy and asthmatic humans. (Submitted)
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Figur 2. Multivariat modell (OPLS-DA) visar att oxylipinprofiler skiljer sig åt mellan bronkiell
sköljvätska (BW, röda cirklar) och bronkoalveolär sköljvätska (BAL, gula cirklar), både hos astmatiker (A) och friska (H).
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diseases. Eur J Pharmacol. 2006;533(1-3):222-39.
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Figur 3. Immunhistokemisk färgning av vitamin C-transportörer i bronkslemhinnebiopsier.
A: GLUT1 kunde ses i cellmembran. B: GLUT2 kunde ses apikalt i epitelet. C: SVCT1 kunde ses
i blodkärl. D: SVCT2 kunde ses i blodkärl och apikalt i epitelet. E: Periodic acid-Schiff (PAS)
färgar bägarceller. F: SVCT2 i bägarceller.
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Annons

Luftvägsregistret

Luftvägsregistret
– med fokus på astmadelen

S

edan 2010 då Kol-registret och NAR (Nationella Astmaregistret) slogs samman till ”Luftvägsregistret” har en intensiv implementeringsprocess startat under hösten. För
att underlätta så mycket som möjligt för alla medarbetare på
fältet att komma igång med registreringar i astmamodulen har
vi skapat en ”light-light-version” med ett mycket begränsat antal
frågor att besvara. Exempelvis frågas om spirometri (FEV1) och
allergiutredning är utförd, rökvanor samt astmakontroll. Vill
man fylla i fler frågor än de som ingår i denna lätta version så
är det naturligtvis möjligt. Allt fler i landet tycks nu veta att vi
kommit igång med Luftvägsregistret och antalet registreringar
växer kontinuerligt. Eftersom astmadelen av registret även omfattar barn har vi gjort en extra satsning på denna grupp med
början i Mälardalen.
Vi har redan från början arbetat för att minimera arbetet för
den doktor eller sköterska som registrerar patienter i Luftvägsregistret. Detta gör vi med program som direktöverför journaluppgifter från journal till register. För närvarande arbetar vi
med programmet RAVE, som för övrigt också används i diabetesregistret. På de enheter där vi hittills testat systemet har vi
mycket goda erfarenheter. Naturligtvis ställer det höga krav på
att journalen är välstrukturerad, men även här har vi kommit en
bra bit på vägen genom att ge hjälp till strukturering.
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Vår förhoppning är att allt fler skall upptäcka att enheten har

mycket att vinna på att vara med i registreringen av astmapatienter. Registreringarna ger automatiskt struktur på såväl nybesök
som uppföljningar. Vi har även tagit fram en statistikmodul där
verksamheten kontinuerligt och närsomhelst kan gå in och titta
på sina resultat och jämföra dem med övriga landet. Vi tror att
denna feedback är mycket viktig för användarna då man självklart vill se frukten av sitt arbete och använda utdatan i vidareutvecklingen av sin verksamhet. Man kan tycka ett det vore
självklart att då sjukvården skriver ut läkemedel för miljarder
vore det rimligt att kontinuerligt följa hur patienterna faktiskt
mår på ett strukturerat sätt. Vi översköljs av medicinska resultat
från industrins väldesignade studier (vilka är nödvändiga naturligtvis) men vet mycket lite om hur det egentligen ser ut i ”real
life”. Låt oss ta reda på det och kontinuerligt förbättra vården
för våra patienters skull!

ALF TUNSÄTER

CHRISTOPHE PEDROLETTI

Docent, överläkare, SUS, Lund

Överläkare, verksamhetschef,
Akademiska Sjukhuset, Uppsala
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Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF) och
Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm
arrangerar SK-kurs i

Interstitiella lungsjukdomar
Karolinska Universitetssjukhuset Solna 24/9-26/9 2014
Kursbeskrivning: Kursen omfattar interstitiella lungsjukdomars patofysiologi, diagnostik
och terapi utifrån ett specialistperspektiv. Bild- och vävnadsdiagnostik belyses med hjälp
av patientfall och vikten av multidisciplinära konferenser exemplifieras. Kursen består
av föreläsningar och patientdemonstrationer och är granskad och godkänd som specialistutbildningskurs av SLMFs styrelse. Kursen innefattar delmål 8 i målbeskrivningen för
specialistutbildningen i lungsjukdomar.
Tid: 24-26 september 2014
Plats: Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Kursens målgrupp: Blivande specialister i lungsjukdomar och internmedicin.
Även blivande specialister i reumatologi kan finna kursen av intresse.
Antal deltagare: 30 st.
Kursavgift: 6000 SEK (inkluderar även kursmaterial, lunch och kaffe/te).
Resa och boende bekostas av deltagarna.
Sista anmälningsdag: 30 juni 2014
Anmälningsblankett kan laddas ned på www.slmf.se/kalender
Kursledare/ansvarig: Maryam Fathi, Med Dr, Överläkare, Lung-Allergikliniken,
Karolinska Universitetssjukhuset Solna

ERS Annual Congress Munich 2014
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Utlysning av

SLMFs Lungmedicinska forskningsanslag
Ett av Svensk Lungmedicinsk Förenings (SLMFs) viktigaste syften är att stödja klinisk forskning inom lungmedicin i Sverige,
och i detta arbete inkluderas även samarbeten med läkemedelsindustrin.
SLMF utlyser därför för första gången ett lungmedicinsk forskningsanslag till projekt som anses ha särskild hög kvalitet och
god klinisk potential. Anslaget skall användas för forskning inom klinisk lungmedicin och syftar till att stimulera genomförandet av angelägna forskningsprojekt i Sverige. Den totala anslaget uppgår under 2014 till 450 000 SEK, och förutom SLMF
bidrar följande läkemedelsföretag med 50 000 SEK vardera: AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi, GlaxoSmithKline,
InterMune, MundiPharma, Novartis och Teva.
Anslaget avser bidrag till en sökande, men kan i vissa fall, om bedömningskommitten så rekommenderar, utdelas till högst
två sökanden. Mottagare kan endast vara en enskild person.
Sökande ska vara disputerad, självständig och i första hand etablerad klinisk forskare med patientorienterad forskning inom
det lungmedicinska området. I andra hand kan anslaget utdelas till icke kliniskt verksam forskare men med dokumenterat nära
samarbete med kliniker. Sökande måste dessutom vara medlem i SLMF sedan minst ett år tillbaka. Anslaget är att betrakta
som basanslag och får fritt disponeras av sökanden med krav på ekonomisk och vetenskaplig redovisning. I vetenskapliga
artiklar som tillkommit med stöd av SLMF forskningsanslag skall i publikationen anges "Swedish Respiratory Society". Vidare
förutsätts att anslagstagaren presenterar sitt projekt i en artikel i Lung&Allergiforum.
Ansökan om maximalt fyra A4-sidor (Arial 12 pt, 1,5 radavstånd) ska göras på svenska språket och innehålla följande rubriker:
Titel:
Bakgrund:
Målsättning/Frågeställning:
Material och metoder:
Patientbetydelse:
Genomförbarhet:
Andra anslag för projektet:
Till ansökan ska bifogas kort CV (max 1 A4-sida) och publikationslista med de senaste 5 årens vetenskapliga publikationer.
Sista ansökningsdatum 2014-04-15.
Ansökan insändes elektroniskt till SLMFs vetenskaplige sekreterare (vetenskaplig-sekr@slmf.se).
Bedömningskommittén består av SLMFs vetenskaplige sekreterare (Professor Anders Blomberg, Umeå) och ordförande i SLMFs
vetenskapliga kommitté (Professor Christer Janson, Uppsala) samt två externa ledamöter (Professor Marjukka Myllärniemi,
Helsingfors och Docent Kerstin Ström, Karlskrona). Kommittens beslut kan inte överklagas. Om inga tillfredsställande ansökningar inkommit kan SLMFs styrelse besluta att ny utlysning skall ske. Vid tilldelning tas hänsyn till forskningsprojektets
originalitet, kliniska relevans och dess vetenskapliga värde liksom den sökandes vetenskapliga bakgrund, kompetens och
möjligheter att kunna fullfölja forskningsplanen. Anslag kan inte delas ut till samma mottagare två år i rad.
Beslut om fördelning av anslaget fastställs av SLMFs styrelse och meddelas sökande skriftligen under juni 2014. Projekt som
erhållit anslag presenteras genom en föreläsing och utdelning av diplom vid Svenska Lungkongressen 2015.
Vid frågor angående anslaget, kontakta SLMFs vetenskaplige sekreterare, Anders Blomberg, e-post enligt ovan.

Swedevox årliga registerdag • 19 september
Tema: (Flyg)resa med andningshjälpmedel
Plats: Rosersbergs slott, fyra taximinuter från pendeltågsstationen
och tio taximinuter från Arlanda
Tid: 10.00 – 15.30. Vi ordnar transferbuss efter mötet till pendeltågsstationen
och till Arlanda
Avgift: Ingen
Anmälan: Sker på Swedevox hemsida www.ucr.uu.se/swedevox
Andningssviktregistret Swedevox inbjuder till den årliga registerdagen, denna gång i september
och numera frikopplat från Svensk Lungmedicinsk Förenings möte på våren. Programmet vänder
sig till läkare, sjukgymnaster och sjuksköterskor som arbetar med andningssvikt och registret
Swedevox. Mötet ligger i direkt anslutning till oxygenkursen (18-19 september) och det går
utmärkt att kombinera deltagande vid kursen och registerdagen.

Preliminärt program för registerdagen
10.00 – 10.30
10.30 – 11.30
11.30 – 12.00
		
12.00 – 13.00
13.00 – 14.20
		
14.20 – 14.40
14.40 – 15.30

Introduktion, allmänt om registret och vad som är på gång.
Senaste registerdata (oxygen, ventilator, CPAP) från 2013
Kommande nya variabler i oxygendelen presenteras.
En speciell registervariant för barn är också på gång.
Lunch
Flygning och andningshjälpmedel. Anne Edvardsen från Oslo presenterar
sin avhandling och vi har också inbjudit representanter från flygindustrin.
Kaffepaus
Praktiska registertips, checklistor.

Observera att detaljer i programmet kan komma att ändras men temat (flyg)resa med andningshjälpmedel kommer inte att ändras.

Swedevox årliga oxygenkurs • 18-19 september
Andningssviktregistret Swedevox inbjuder till den årliga oxygenkursen to-fr 18-19 september.
Plats: Rosersbergs slott, fyra taximinuter från pendeltågsstationen och tio taximinuter från Arlanda.
Övernattningsmöjlighet finns både för natten 17-18 samt 18-19 september.
Kostnad: Se Swedevox hemsida www.ucr.uu.se/swedevox där man också anmäler sig till kursen.
Målgrupp: Sköterskor och andra som arbetar praktiskt med oxygenterapi i hemmet.
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Kongresskalender

SLMF
2014
24-27 mars

Svenska Lungkongressen 2014
www.lungkongressen.se

Malmö

9-10 april

Lund Respiratory Network (LURN)

Ystad, Saltsjöbad

7-9 Maj

Respiratorbehandling i hemmet

Höör

24-26 september

Interstitiella lungsjukdomar

Stockholm

3-7 november

Respiratorisk insufficiens, hemrespirator och oxygen

Uppsala

3-4 mars

Övergripande kurs i allergiska sjukdomar/ASIT-kurs

Falun

3 april

SFFA:s Vårmöte – tema “Allergidiagnostik nu och i framtiden”

Umeå

9-12 april

Drug Hypersensitivity Meeting, DHM

Bern, Schweiz

21-24 maj

7th World Conference of the International Primary Care
Respiratory Group (IPCRG)

Aten, Grekland

7-11 juni

EAACI Congress 2014

Köpenhamn, Danmark

2-3 september

Övergripande kurs i allergiska sjukdomar/ASIT-kurs

Halmstad

18-20 september

Skin Allergy Meeting (SAM)

Krakow, Polen

25-26 september

Barnallergisektionens höstmöte

Stockholm

3 oktober

Allergidagen 2014

Stockholm

9-11 oktober

Food Allergy and Anaphylaxis Meeting (FAAM)

Dublin, Irland

6-10 november

American College of Allergy, Asthma & Immunology
(ACAAI) Annual Meeting

Atlanta, USA

13-15 november

ISAF 2014, International Severe Asthma Forum

Aten, Grekland

4-5 december

Medicinska riksstämman

Stockholm

6-9 december

WAO International Scientific Conference (WISC 2014)

Rio de Janeiro, Brasilien

SFFA
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