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Ledare SLMF

Vi går en intensiv vår till mötes!

När jag skriver det här är det vinter i 
Uppsala. Snön har vräkt ner och jag 
har tagit flera rundor med skidorna. 
Men annars har jag börjat få lite vår-
känslor, det börjar nämligen bli lite 
ljusare när jag går till sjukhuset på 
morgnarna. Då tänker jag med gläd-
je på allt som våren har att erbjuda 
i form av roligt arbete som SLMFs 
ordförande. 

Men först en liten återblick;
I förra veckan var jag på Postgraduate-
kursen om KOL på Skepparholmen utan-
för Stockholm (där bilden på mig togs). 
Kursen som arrangeras av SLMF med 
stöd av Boehringer Ingelheim gavs nu för 
18:e gången! På grund av ändrade spon-
sorregler får nu arbetsgivaren stå för hela 
resan och login men priset kunde hållas 
rimligt och kursen blev fulltecknad. Årets 
tema var omhändertagande vid svår KOL. 
Jag har ännu inte hunnit ta del av kurs-
utvärderingen men jag tyckte själv att 
kursen blev riktigt bra och hörde också 
många positiva kommentarer. Troligtvis 
kommer kursen med smärre justeringar 
även ges nästa år. 

Den Medicinska Riksstämman 4-5 de-
cember höll ju till i Stockholm Waterfront 
Congress Centre inne i city för andra året. 
Upplägget har ju ändrats rejält och de en-
skilda föreningarna/sektionerna har inga 
egna program. Det som SLMF var enga-
gerad i var ett symposium om målstyrd 
behandling av lungcancer och ett om de 
nya nationella riktlinjerna för astma och 
KOL. Det har ju varit lite osäkert kring 
fortsättningen av Riksstämman men Lä-
karsällskapet har nu beslutat att arrangera 
det på liknande sätt även 2015. 

Dagen före Riksstämman arrangerade 
Dagens Medicin i samarbete med SLMF 
ett Post ERS möte där flera SLMF-med-
lemmar bidrog med engagerade rapporter 
om det viktigaste från kongressen. Tanken 
är att liknande möten ska arrangeras även 
i fortsättningen och kanske inte bara ef-
ter ERS utan från andra kongresser också, 
som Chest t.ex. Alla sådana evenemang 
kommer annonseras via hemsidan. 

Styrelsen är nu i full färd med att förbe-
reda vårt vinterinternat. Denna gång ses 
vi i Åre på ett av de bättre hotellen. Tro´t 
eller ej men vi har faktiskt vunnit vistelsen 
och det är vår kassaförvaltare, Valentyna 
Yasinskas förtjänst. Hon svarade, mest på 
skoj, på några frågor och skrev lite om vår 
förening. Det blev första pris! Styrelsen 
får nu kost och logi gratis för två nätter på 
Holiday Club i centrala Åre! Vi har som 
vanligt mycket på agendan. Det händer ju 
mycket som berör oss, bl.a. den nya speci-
alistindelningen som gör lungmedicin till 
egen specialitet igen. Vi behöver ha lång 
framförhållning kring våra kommande 
möten och kurser. Bl.a. jobbas det för fullt 
med SLMF-mötet under ERS i Amster-
dam. Vi ligger också i slutfasen med ar-
rangemanget med bokning av hotellrum 
för SLMF-medlemmar. Allt detta kommer 
förstås att annonseras på hemsidan och i 
denna tidning när det blir klart. 

I Lund 23 mars är det dags för den 
muntliga och avslutande delen av årets 
specialistexamen. Sex kandidater är an-
mälda och de har fått ett antal frågeställ-
ningar tillsända att besvara skriftligt. En 
del av dessa svar kommer ju senare att 
publiceras i Lung och Allergi Forum. 

Vårens stora händelse är förstås Svenska 
Lungkongressen i Göteborg 20-23 april. 
I år är det ju ett samarrangemang med 
Svenska Föreningen för Allergologi, SFFA, 
så den som har möjlighet kan alltså vara 
på kongressen i fyra dagar! SFFA ansvarar 
för måndagen med temat ”multidicipli-
närt omhändertagande av allergipatien-
ten”. Den gemensamma utbildningsdagen 
på tisdagen handlar om svår astma. På 
kvällen blir det mingel på Svenska Mäss-
san. SLMF/SLIF-dagarna på onsdag och 
torsdag bjuder på ett varierat program om 
bl.a. lungtransplantation, thoraxradiologi 
och sömnrelaterade andningsrubbningar, 
samt vetenskapliga posters och presenta-
tioner. Är du verksamhetschef eller medi-
cinskt ledningsansvarig för en lungenhet 
så är du välkommen till ”chefsmötet” som 
går av stapeln på tisdagen 15-17. Det är 
ett bra tillfälle att diskutera gemensamma 
problem med kollegor från olika delar av 
landet.

SLMF har sitt årsmöte efter lunch på 
onsdagen. Vi hoppas på god uppslutning 
och bra diskussioner. Vi kommer bl.a. ha 
val av några nya styrelsemedlemmar och 
vi kommer presentera en ny hedersleda-
mot. Sedan ser vi ju särskilt fram emot 
festkvällen på onsdagen förstås. När du 
får detta nummer i din hand så är det 
hög tid att anmäla dig till kongressen via 
hemsidan. 

Det är för närvarande mycket aktivitet 
kring våra stora folksjukdomar astma och 
KOL. Det är många SLMF medlemmar 
som är engagerade som experter, dels i 
Socialstyrelsens arbete om Nationella 
riktlinjer för vård vid astma och KOL och 
dels i Läkemedelsverkets uppdatering av 
behandlingsriktlinjer för astma och KOL. 
Socialstyrelsens nya riktlinjer är för när-
varande ute på remiss och Läkemedels-
verkets nya behandlingsrekommendatio-
ner kommer publiceras under senvåren. 
Det är efterlängtade uppdateringar och 
jag hoppas de kommer innebära ett bättre 
omhändertagande och en mer jämlik vård 
över landet för våra patienter. 

Vår-vinter hälsningar

INGER DAHLÉN
Ordförande i SLMF

Sektionschef, överläkare
Lung-och allergisjukdomar

Akademiska Sjukhuset
Uppsala
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Ledare SFFA

Bästa föreningsmedlemmar!

Att kunna presentera programmet 
för SFFAs Vårmöte – tillsammans 
med programmet för Lungkon-

gressen samt utbildningsdagen om ”Svår 
astma” – just i Lung & Allergi Forum är 
väl passande. Tidskriften är ju ett gemen-
samt forum för medlemmarna i SFFA och 
SLMF och med kommande vårmöte tar 
vi nästa steg i samarbetet mellan fören-
ingarna. Vecka 17 kommer att vara en 
spännande vecka i Göteborg, den börjar 
med SFFAs Vårmöte – lika med förening-
ens årsmöte – och fortsätter sedan med 
SFFAs och SLMFs gemensam utbild-
ningsdag med temat ”Svår astma” och 
därefter följer Svenska Lungkongressen. 
Programmen är publicerade i aktuellt 
nummer av Lung & Allergi Forum och 
finns även på mötets hemsida www.mal-
mokongressbyra.se/slk samt som länk 
från båda föreningars hemsidor. Registre-
ringen är öppen, men glöm inte att om ni 
vill – förutom SFFAs Vårmöte – anmäla 
er även till utbildningsdagen eller Lung-
kongressen så måste detta göras separat.

SFFA-programmets rubrik ”Multidiscipli-
närt omhändertagande av allergipatien-
ten” låter oss diskutera hur närliggande 
specialiteter ser på våra patienter, fram-
för allt i de mer komplexa fall som kräver 
insatser från flera håll. Runt om i landet 
finns det olika modeller av hur samarbete 
mellan specialiteter inom ämnesområde-
na astma och allergi är organiserat, men 
syftet får ändå vara detsamma: att för-
bättra omhändertagande av patienter med 
allergi och/eller astma. Vårmötets rubrik 
skall dock inte blandas ihop med ett annat 
lika viktigt ämne, nämligen ”Interprofes-
sionell samverkan”. Vikten av samverkan 
i interprofesionella team inom vården 
har tacksamt nog fått mer uppmärksam-
het den senaste tiden. Bland annat har 
det tagits upp i Socialstyrelsens nya Na-
tionella riktlinjer för vård vid astma och 
KOL, och ämnet är klart värt att diskute-
ras i separat forum. En av SFFAs styrkor 
genom åren har varit att föreningen är en 
sammanslutning av läkare och andra med 
särskilt intresse för allergologiska sjuk-

TEET PULLERITS
Ordförande

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

domar, d.v.s. den kombinerar båda den 
multidisciplinära och den interprofesio-
nella samverkan, och vi hoppas att årets 
Vårmöte ytterligare kommer att föstärka 
denna position. 

Slutligen, ni har väl inte missat debatten 
i Läkartidningen från början av februari 
(Läkartidningen 07/2015) där svårigheter 
med ST-utbildningen inom allergologi 
diskuterades. Överläkare Victoria Strand 
har i artikeln klart definierat de problem 
som vi bemöter när beställarna tror att 
vårdinstanser bara ägnar sig åt sjukvård 
och det stora ansvaret för utbildning och 
forskning glöms helt enkelt bort.  Situa-
tionen i Stockholm är akut, men tyvärr är 
huvudstaden inte unik i detta avseende, 
och det var verkligen dags att lyfta pro-
blemet.

Hoppas vi ses med många av er  i Göte-
borg i april!
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Studiebesök vid
Network Genomic Medicine i Köln

Genomikbaserad skräddarsydd lungcancerbehandling (s.k. 
personalized medicine) är på snabb frammarsch och har 
delvis redan funnit sin plats i klinisk praxis. Projekt som 

The Cancer Genome Atlas (TCGA) har kartlagt lungcancer- 
genomet i sin helhet1. I snabb takt har nya potentiella ”drugable 
targets" identifierats med samtidig snabb läkemedelsutveck-
ling. Den största utmaningen består sannolikt idag i att matcha 
rätt målstyrd behandling till rätt patient. Hur mindre vanliga 
tumördrivande aberrationer bör handläggas står ännu oklart. 
Kunskapsluckorna behöver skyndsamt fyllas i och instiftandet 
av ett särskilt nationellt samarbete, Forskningsportalen för Can-
cer, syftar just till detta. De potentiella vinsterna med nationell 
samordning och erfarenhetsutbyte är stora. På uppdrag av RCC 
(Regionalt Cancer Centrum) i Samverkan har Svenska Lung-
cancerstudiegruppen därför bildat en arbetsgrupp i syfte att 
undersöka förutsättningarna för en nationell forskningsportal 
för lungcancer där såväl molekylärgenetiska data som behand-
lingsresultat och biverkningar kan samlas i en gemensam data-
bas kopplad till det befintliga kvalitetsregistret.

Forskningsportalen är inte ett register i sig, utan är snarare att 
betrakta som en länkfunktion där information från flera system 
digitalt kan sammanlänkas. Syftet är att samla in translationella 
data av klinisk betydelse som t.ex. toxicitetsdata vid målstyrd 
behandling. Portalen skall på sikt innefatta flera tumörformer 
och olika tumördrivande genomiska aberrationer. Uppbyggna-
den av den övergripande web-baserade portalen inleds med en 
mindre pilot-portal tillägnad ALK-translokerad icke-småcellig 
lungcancer (s.k. ”ALK-portalen”). Liknande projekt finns idag 
framgångsrikt implementerade i både USA och Europa. Det 
amerikanska projektet ”Lung Cancer Mutation Consortium” 
(LCMC) har fullständigt karakteriserat ca 1000 lungadenocar-
cinom2. I Frankrike har ett nationellt samarbete mellan 28 centra 
finansierats av regeringen och lyckats karakterisera ca 10 000 fall 
av icke-småcellig lungcancer (NSCLC)3. Den tyska plattformen 
med säte i Köln, Network Genomic Medicine, hade 2012 hunnit 
karakteriserat 3500 fall av NSCLC4. 

Delar av ALK-portalens arbetsgrupp besökte det världsle-
dande lungcancercentret i Köln den 21 januari 2015 (Bild 1). 
Centret arbetar med systematisk molekylärpatologisk testning 
av regionens samtliga lungcancerfall5,6. Tågincidenter, inställda 
flyg och brist på hotellrum i staden till trots, blev studiebesöket 
vid Network Genomic Medicine–centret vid Kölns universi-
tetssjukhus mycket lyckat. Välkomnandet var varmt och stu-
diebesöket välstrukturerat (Bild 2). Ett helt team bestående av 
onkolog, molekylärpatolog, biolog, hälsoekonom m.fl. tog hand 
om sju kollegor från hela Sverige samt en industrirepresentant. 
Förmiddagen ägnades åt ett flertal presentationer över hur cen-
tret byggts upp, vilka resultat de uppnått, hur deras testalgo-
ritmer numera ser ut samt över vilka framtidsvisioner de har. 

1. Arbetsgruppen på besök i Köln.

2. Dagsprogrammet.

3. Kölncentrets struktur.

Lungcancer
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Eftermiddagen ägnades åt rundvandring på labbet och särskild 
demonstration av deras elektroniska databas, tillhörande rap-
porteringssystem samt hands-on demonstration i konsten att 
avläsa FISH-resultat (Fluorescent In-Situ Hybridisation).

Värd för dagen var professor Wolf som illustrerade hur det 
framgångsrika genomikcentret tillkommit och utvecklats från 
det att det startades 2004 med hjälp av mångmiljonanslag från 
bl.a. EU (Bild 3). Initialt var centret enbart dedikerat till att stu-
dera hematologiska maligniteter. 2007 följde ett motsvarande 
initiativ för solida tumörer. Den snabba prognosförbättringen 
vid lymfom som centret bidragit till och den då dystra femårs-
prognosen vid lungcancer, trots utvecklingen av nya behand-
lingsalternativ (angiogeneshämmare och nya cytostatika-kombi-
nationer), låg båda till grund för nästa steg i centrets utveckling. 
2007 invigdes ett lungcancerinriktat genomikcentrum7.

Molekylärpatologisk testning utförs i varierande 
utsträckning i Tyskland
Andelen kliniker som bedriver molekylärpatologisk testning va-
rierar stort i Tyskland. Enbart 14 % av privata onkologkliniker 
och 50 % av universitetsklinikerna visade sig testa för EGFR-
mutationer 2012 och enbart 3 % av samtliga instanser bedrev 
ALK-testning. Universitetsklinikerna har idag inte tillräckliga 
resurser för att ensamma omhänderta landets alla lungcancer-
fall. Uppbyggnaden av ett nationellt samarbete mellan privata 
och offentliga kliniker har därför prioriterats.

En avgörande anledning att molekylärpatologisk testning 
varierar så stort i Tyskland är befintligt ersättningssystem, 
förklarade Anna Kostenko som är ansvarig hälsoekonom, head 
controller och vetenskaplig koordinator för Kölns kliniska pröv-
ningsenhet. Generella statliga finansieringsmöjligheter saknas. 
Kostnaderna för molekylärpatologisk karakterisering av tumörer 
förväntas täckas av sedvanliga DRG-intäkter för inneliggande 
patienter och ersätts inte för öppenvårdspatienter. Inte heller 
utgår ersättning från de nationella försäkringsbolagen för off-
label-användning av nya droger. I nuläget utförs därför NGS 
(Next Generation Sequencing) endast vid ett fåtal centra och 
regeringen har ännu inte tagit ställning till om, och i så fall hur, 
testkostnaderna skall ersättas.

Kölncentrets policy har varit att inte låta patienter bekosta 
NGS-testningen själva. I väntan på att tekniken och/eller nya 
målstyrdabehandlingar under utveckling godkänns i klinisk 
praxis, måste centret söka anslag både från regering, privata 
aktörer och från EU. Centret har därför bedrivit intensivt PR-
arbete med offentliga seminarier för att förklara för allmänheten 
vad ”personalised medicine” innebär och varför molekylärpato-
logisk testning är central i modern lungcancervård. 

2010 fick centret sitt första stora anlag från sjukvårdsminis-
teriet på 3,5 miljoner Euro för att utveckla parallell sekvenstest-
ning, bygga upp nätverket och tidigt kunna erbjuda nya preparat. 
Sedan april 2014 har finansiering för NGS-baserad multiplex 
testing på icke-småcellig lungcancer stadium IIIB/IV erhållits 
på regional nivå (AOK Rheinland/Hamburg). Ersättning utgår 
motsvarande 2000-5000 Euro/test. Priset varierar beroende på 
om det ersättningsskyldiga sjukförsäkringsbolaget är privat eller 
offentligt. Tack vare denna ersättningsmodell har Kölncentret 
kunnat genomiskt karakterisera 785 patienter sedan sommaren 
2014.

High quality molecular testing 
Konsten att identifiera rätt målstyrd behandling till rätt in-
divid bör enligt prof. Wolf numera grunda sig på en s.k. high 
quality molecular testing. I takt med att nya drugable targets 
identifierats och nya droger utvecklats, krävs alltmer av mo-
lekylärpatologerna redan vid diagnostillfället. Att stegvis testa 
en aberration i taget är inte längre optimalt; listan på kända 
drugable targets blir allt längre och tumörmaterialet ska räcka 
till fler än ett fåtal singel-analyser. Däremot finns det numera 
möjlighet att testa flera genomiska aberrationer samtidigt 
med hjälp av Next Generation Sequencing (NGS). Prof. Wolf 
beskrev hur centrets förbättringsarbete baserats på en 3-stegs-
modell (”NGm-3-step model toward single-assay diagnostics”) 
där först Sanger-sekvensering och FISH användes t.o.m. mitten 
på 2012. Därefter följde steg två: en smältkurveanalys med högre 
känslighet för vissa analyser. Steg 3 består i pågående använd-
ning av NGS som använts sedan 2010. Bara i Köln har drygt 
3500 lungcancerfall genomiskt karakteriserats med NGS. Ca 150 
centra samarbetar i dagsläget runt om i Tyskland: sammanlagt 
finns nu 5000 genotypade patienter, motsvarande ca 10% av 
samtliga tyska lungcancerfall. Bara förra året lyckades Net-
work Genomic Medicine genotypa 1000 nya fall med hjälp av 
NGS men behovet är ännu större och i slutet på januari öppnar 
centret en ny filial i Göttingen. På sikt tror prof. Wolf att 10 sam-
ordnade centra uppskattningsvis skulle klara centraliseringen av 
lungcancerutredning och vård i Tyskland. 

Andreas Scheel, metodansvarig för FISH och ST-läkare i Pato-
logi, illustrerade tillsammans med Sabine Merkelbach-Bruse, 
chef för molekylärpatologilabbet i Köln där all NGS körs, vilka 
metoder och testpaneler de använder. Förra året utfördes 9900 
FISH-tester (multipla test för varje patient motsvarande ca 4400 
patienter eller 10 % av den tyska incidensen för NSCLC). CISH 
eller bright-field/ Chromogenic-based In-situ Hybridization ut-
förs inte i Köln utan endast FISH används rutinmässigt. I snitt 
analyserar patologen 50 FISH-tester om dagen. 28 olika FISH-
prober ingår i klinisk praxis. Probernas kvalitet har förbättrats. 
Alla glas förvaras i +4oC och kan därmed avläsas eller dubbel-
granskas under flera månaders tid vid behov. De använder ett 
skräddarsytt elektroniskt scoring system (”Firemaker database”) 
och har en heltidsanställd tekniker för ändamålet. Samma da-
tabas används för NGS.

FISH-analysen redogjordes för i detalj, följt av praktisk de-
monstration på eftermiddagen. FISH kan köras både på paraf-
fininbäddat material och på liquid cytologi med smears och cyto-
spin. De startar med en klassiskt eosinfärgning för att bedöma 
tumörcellsinnehåll och hybridererar därefter ALK-proben. För 
varje prov räknas 100 tumörceller och för ALK-positivitet ligger 
cut-off kvar på tidigare beskrivna 15 %. Dr. Scheel poängterade 
även han att de blivit varse hur viktig frågan om tumörhetero-
genitet är och förklarade ingående hur FISH kan identifiera 
stora kromosomförändringar (translokationer; copy-number 
changes: amplifikation, polysomi, deletioner och nu utgör in-
situ diagnostik för bröstcancer). FISH kan dock inte identifiera 
mindre kromosomaberrationer (punktmutationer, epigenetiska 
förändringar, transkriptionsförändringar etc.). Det som sam-
manfattningsvis talar positivt för FISH-metoden är att den 
utgör golden standard för detektion av HER2, ALK och ROS1. 
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4. Testportfolio. 5. Testalgoritm 1.

6. Fast Track.

Faktorer som talar emot FISH är: arbetsbördan, att det förblir 
ett singel-gentest och därmed medför höga testkostnader samt 
endast ser stora kromosomförändringar. I framtiden tror de på 
att använda nya prober i form av TriCheck-prober samt på att 
kombinera FISH med en sekvensbaserad detektion av kromo-
somala aberrationer för att lära sig metoderna.

Testalgoritmerna som är uppsatta i klinisk praxis förevisa-
des (se bild 5). Deras lungcancerpanel innefattar s.k. drugable 
targets, inklusive behandlingsmål för kliniska prövningar och 
forskning (se bild 4). ”Turnover”-tiden är dock ännu otillfred-
ställande (upp till 2 veckor) varför möjlighet till snabbspårstest-
ning (”fast track” se bild 6) finns med ”melting point"-teknik. 
Denna teknik innebär att de snabbt kan ta reda på om en tumör 
är muterad eller inte (t.ex. KRAS eller EGFR) men de måste 
sedan invänta svaret från den djupa sekvenseringen för att veta 
vilken typ av mutation som föreligger. Vid relapse under pågå-
ende TKI-behandling mot aktiverad EGFR-mutation finns ett 
rebiopisprogram uppsatt och de kan snabbtesta det kända resis-
tensstället exon 20 i EGFR med Sanger-sekvensering.

7. Resistenspanel.

Sabine Merkelbach-Bruse illustrerade tekniska aspekter vid 
NGS. Alltsedan 2007 har antalet tester per tumörprov stadigt 
ökat. Tiden är knapp och testningen är dyr och de har tving-
ats prioritera vilka analyser som ska utföras. De introducerade 
därför parallell sekvensering för att optimera tid och teknik. De 
använder ett Maxwell 16-system från Promega för DNA-pre-
parationer och använder Qbit för att uppskatta DNA-koncen-
trationer. De behöver ca 10 nanogram av DNA för att köra sin 
multiplex-testning och använder Illuminas MiSeq-plattformför 
detta. På 2 dagar har de svar på gene libraries på 50 patienter 
och bearbetar sedan dessa för parallell sekvensiering genom s.k. 
stepwise incorporation of fluorescent labelled nucleotides (Bild 4). 
I deras första version av lungcancerpanel ingår 14 olika gener. De 
arbetar ännu med AmpliSeq Design med 102 amplicons. Med 
denna panel har de analyserat 3600 lungcancerprover från 2800 
lungadenocarcinom och från 800 skivepitelcancerfall. När det 
utförs beställningsanalyser för andra patologlab så kör de inte 
hela NGS-panelen utan besvarar endast de frågeställningar de 
fått (vanligtvis EGFR och ALK-status). Efter teknikbytet från 
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Sangersekvensning till NGS observerar de samma fördelning av 
genetiska aberrationer. Intressant nog har de hittat 9 patienter 
med aktiverande EGFR-mutationer bland skivepitelcancerfallen 
(sic!) varav 4 med exon 19-deletion, 81 ALK-translokerade fall 
samt ROS1-positiva fall i förvånansvärt stor utsträckning (Bild 8).

För att analysera NGS-data använder de en mjukvara, IGV 
(Integrative Genomics Viewer), som är gratis att ladda ner. De 
analyserar också data med hjälp av olika databaser, inklusive 
bortfiltrering av SNPs, prediktion av funktion och klinisk rele-
vans av mutationerna. 

De använder 5 % som cut-off: mutationer <5% i frekvens är 
sannolikt inte äkta mutationer utan artefakter från själva DNA-
processandet. Vi fick också se hur molekylärpatologirapporten 
ser ut: samtliga genetiska aberrationer som rapporteras (≥5 % 
om det skall vara äkta mutationer, se ovan) får en tolkning 
som skall vara kliniskt användbar (Bild 9).

För närvarande arbetar de med att ändra design av primers 
för att få bättre överlappning i generna och har nu många fler 
amplicons än tidigare. Planer för 2015 består i att köra metoden 
”hybrid selection” i stället för multiplex PCR, införskaffa den 
senaste versionen av MiSeq (“NextSeq”) samt börja arbeta med 
en ny teknik kallad Nanopores. De arbetar även med att kunna 
utföra NGS på blodprover, s.k. liquid biopsies.

Prof. Wolf poängterade slutligen att den stora kliniska 
utmaningen nu består i att tolka den stora mängden data 
som NGS producerar och förstå kliniska implikationer även 
av ovanliga genetiska aberrationer, att tumörheterogenitet allt 

8. Fördelning av påvisade tumördrivande mutationer i Köln: (a) Adca och (b) SCC.

A: Adca

10. Klinisk tolkning av NGS-data.

9. Svarsrapport.

tydligare framträder i takt med att den molekylärpatologiska 
diagnostiken optimerats (Bild 11) och att samarbete mellan olika 
lab är nödvändigt (Bild 10).

Rapid innovation transfer
En drivande tanke bakom att de valt att starta just ett lung-
cancercentrum var att de ville ha mycket snabb tillgång till 
nya läkemedel (Bild 4) och inte ansåg det rimligt att ständigt 
tvingas invänta resultat från stora fas 3-studier innan deras 
lungcancerpatienter fick tillgång till nya behandlingsalternativ. 
För Kölncentret öppnades således även möjlighet att bedriva 
translationell forskning; aldrig tidigare menade prof. Wolff att 
han upplevt ett så nära och konstruktivt samarbete från bench 
to bedside, vilket ännu är något som utmärker Köln från många 
andra centra i världen. Gruppen kring Roman Thomas ligger 

B: SCC

Denna målande beskrivning av mängden data som skall sorteras, fann jag 
uppsatt på ett kylskåp på ett av labben under besöket i Köln.
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t.ex. bakom upptäckten av FGFR1-amplifikationer i skivepi-
telcancer (SCC) 20098 och utvecklade även en FISH-analys av 
dessa9. Detta har lett till en fas 1-studie med en FGFR1-hämmare 
vid SCC. Entusiasmen kring denna nya behandlingsmöjlighet 
var initialt stor; läkemedlet är aktivt men overall response rate 
(ORR) otillräcklig (15,4 %). Fortsatt analys av studiedata fortgår.

Vidare har Köln-gruppen kunnat visa att en betydande över-
levnadsvinst vid TKI-behandling (TKI: tyrosinkinasinhibitor) 
av aktiverande EGFR-mutationer (31,5 vs 9,6 månader) och 
vid specifik ALK-hämning (23 vs 11 månader) (Bild 12). Tack 
var dessa data har Tysklands största sjukförsäkringssystem ac-
cepterat att ersätta kostnaderna för molekylärpatologisk NGS-
testning vid NSCLC stadium IIIB/IV.

En ytterligare positiv spin-off effekt som deras verksamhet 
genererat är en betydande ökning avseende andelen patienter 
som kunnat inkluderas i kliniska studier sedan genomikcentret 
startades. Preliminära data från 2014 visar att ca 40 % av patien-
terna med hematologisk malignitet kunnat inkluderas i någon 
form av läkemedelsprövning. För solida tumörer och lungcancer 
uppgick studieinklusionen 2014 till 11,2 % respektive ca 12 %.

Early proof of concept-program
Som led i visionen om rapid innovation transfer etablerades ti-
digt ett särskilt program för early proof of concept med ett flertal 
fas 1- och fas 2-studier, vilka givit tidig tillgång till en uppsjö 
av nya målriktade läkemedel. Inom ramen för detta program 
behandlade Kölncentret sin första ROS1-positiva patient med 
crizotinib år 2013; patienten ifråga gick från att befinna sig i ett 
sent palliativt skede till komplett remission året efter. Crizotinib-
användningen i detta fall var off-label. Uppmuntrande resultat 
från följande 14 stycken behandlade ROS1-positiva patienter 
publicerades samma år10. Därefter startade Kölncentret i maj 
2014 EUROCROSS-studien med crizotinib-behandling av ROS-
1-positiva patienter. Trots att ROS1-positivitet förekommer en-
dast i ca 1 % av lungadenocarcinomfallen har Kölncentret redan 
lyckats rekrytera ca 50 patienter sedan i våras med hjälp av ett 
internationellt samarbete.

Prof. Wolf gjorde oss slutligen uppmärksamma på att ett early 
proof of concept-program kan uppfattas som kontroversiellt och 
därmed väcka etiska och kliniska frågeställningar men han be-
tonade samtidigt att kollegiets inställning är att de vill kunna 
erbjuda sina patienter nya preparat så tidigt som möjligt trots 
att risken därmed blir stor att de skulle ta steget tillbaka från 
evidence based medicine till empirisk medicin.

Sammanfattning
Fördelarna med systematisk Next Generation Sequencing (NGS) 
är många. Köln-centret har klarat internationellt kompetitiv pa-
tientrekrytering till ett flertal fas 1-studier och den translatio-
nella forskningen har blomstrat. Utan samarbete mellan de mo-
leylärpatologiska labben hade detta aldrig varit möjligt. En tysk 
motsvarighet till den tilltänkta svenska ALK-portalen (inklude-
rande både epidemiologiska och molekylärpatologiska data) har 
implementerats. Finansiella begränsningar kvarstår. Förhopp-
ningen är att inom kort påbörja ett internationellt samarbete 
”beyond diagnosis” och behandla molekylärpatologiska avvikel-
ser off-label inom ramen för det tilltänkta världsomspännande 
ASCO-samarbetet. Arbetsgruppen för ALK-portalen tackar 
Kölnkollegerna för ett inspirerande och lärorikt studiebesök.

STÉPHANIE MINDUS,
Redaktör för Lung & Allergi Forum,

Specialistläkare
Lung-, Allergi och Sömnforskningen

Akademiska sjukhuset, Uppsala Universitet

SIMON EKMAN,
Överläkare vid Onkologkliniken,

Akademiska sjukhuset, Uppsala Universitet 
samt arbetsgruppsledare för ALK-portalen

inom ramen för RCC-projektet ”Forskningsportalen för Cancer”

12. Överlevnadsvinst.
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Certifiering av astma-, allergi- och KOL- 
mottagning inom primärvården i Skåne

Ett förbättringsarbete med kontinuerlig uppföljning

A stma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är sto-
ra folksjukdomar som ökar. I Sverige lever idag ungefär 
800 000 barn och vuxna med astma. När det gäller sjuk-

domen KOL är mörkertalet stort och därför är det totala antalet 
mer osäkert, men det uppskattas att mellan 400 000 – 700 000 
personer lider av sjukdomen och förekomsten ökar. Dessa pa-
tientgrupper tas huvudsakligen om hand i primärvården. 

Det finns en stor underdiagnostik inom både astma och KOL, 
vilket innebär att många personer saknar en effektiv behandling 
med sämre hälsa som följd. För att utreda och behandla misstänt 
astma och KOL krävs ett strukturerat omhändertagande med ett 
väl fungerande team.

För att kunna säkerställa omhändertagandet och kvaliteten på 
astma-, allergi- och KOL-mottagningarna, både inom offentlig 
och privat verksamhet i primärvården inom Hälsoval Skåne, 
fick AlllergiKompetensCentrum (AKC) uppdraget att certifiera 
primärvårdens astma/allergi/KOL-mottagningar. En certifiering 
innebär ett kontinuerligt förbättringsarbete och detta säkerställs 
via en årlig uppföljning av verksamheterna. Idag finns grund-
certifiering och det planeras nu för nästa nivå som kallas för 
premiumcertifiering.

En premiumcertifiering innebär förutom grunderna att man 
tillägnat sig fördjupad kompetens t.ex. i att kunna fullfölja al-
lergenspecifik immunterapi som initierats på sjukhus.

Ett krav för certifiering är också att mottagningen är ansluten 
till Luftvägsregistret som är ett nationellt kvalitetsregister och 
samtidigt ett pedagogiskt förbättringsverktyg. Rätt använt kan 
Luftvägsregistret vara ett instrument för kvalitetsutveckling på 
den enskilda mottagningen. Luftvägsregistret bidrar också att 
till jämlik vård för patienter med astma, allergi och/eller KOL 
oavsett var i Sverige dessa bor.

AKC ansvarar för stora utbildningsinsatser för att möjlig-
göra för så många vårdcentraler som möjligt att bli certifierade. 
Som exempel på utbildning kan Spirometrikörkortet för läkare, 
sjuksköterska eller annan utsedd medarbetare nämnas. Spiro-
metriundersökningar ingår som en central del i astma/allergi/
KOL-mottagningarnas verksamhet både vid diagnostik och vid 
uppföljning. Rätt utförda spirometri-undersökningar, som är 
en förutsättning för korrekt KOL-diagnos, kräver personal med 
dokumenterad utbildning. Därför måste också den medicinskt 
ansvarige allmänläkaren ha kunskap att tolka och bedöma spi-
rometriundersökningar. 

Certifieringen av astma-, allergi- och KOL-mottagningar har 
tagits emot väl i primärvården. En tredjedel av Skånes vårdcen-
traler har redan nått de hårda certifieringskraven."En certifiering innebär ett kontinuerligt 

förbättringsarbete och detta säkerställs via 
en årlig uppföljning av verksamheterna"

Astma/KOL

BIRGITTA JAGORSTRAND
Allergikompetenscentrum syd.

Skånes Universitetssjukhus, Lund

ALF TUNSÄTER
Överläkare, docent

Lung- och allergikliniken
Skånes Universitetssjukhus, Lund

Kraven för en grundcertifierad astma, allergi och KOL mottag-
ning är bland annat följande:
• Sjuksköterskan ska ha avsatt tid enligt nationella kriterier för 

astma/KOL mottagning vilket är 2 timmar/vecka/1000 listade 
patienter vid ansvar för vuxna och barn fr.o.m. skolåldern. 

• Astma/allergi/KOL mottagningarna ska ha adekvat avsatt tid 
för verksamheten för att undvika kvalitetsförsämring med 
bl.a. långa väntetider till patientutbildning och spirometri-
undersökningar.

• Sjuksköterskan som leder mottagningen ska ha relevant ut-
bildning inom ämnesområdet. Därför ska sjuksköterskan ha 
utbildning på minst 15 högskolepoäng inom astma/allergi/
KOL. Det är också viktigt med tidsbeställd mottagning med 
organiserad telefonrådgivning. 

• Den medicinskt ansvarig för astma, allergi och KOL mottag-
ningen ska vara specialist i allmänmedicin. 

• Etablerad kontakt med sjukgymnast skall prioriteras.
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VI Scandinavian COPD Research 
Symposium Holmenkollen 

Mötesreferat 

I mitten av november 2014 anordnades 
det VI Skandinaviska KOL forsknings-
symposiet i vackra Holmenkollen. Te-

man för detta möte var ”Inflammation 
vid KOL” och ”KOL som inte orsakas av 
rökning”. 

Det första symposiet gavs för 10 år se-
dan, och det gamla sanatoriet vid Hol-
menkollen har fortsatt att vara en viktig 
mötesplats för diskussioner kring KOL-
forskningen i Skandinavien, och hur vi på 
bästa sätt ska kunna driva den framåt. Till 
årets möte kom cirka 100 deltagare från 
våra skandinaviska länder. Mötet arrang-
erades av en vetenskaplig kommitté bestå-
ende av Professor Magnus Sköld Sverige, 
Professor Johny Kongerud Norge, Docent 
Thomas Ringbaek Danmark och Docent 
Terttu Harju från Finland, detta i samar-
bete med Boehringer Ingelheim. 

Som tidigare blandades state-of-the-
art-föreläsningar med föredrag av unga 
forskare. Nytt för detta år var också dis-
kussion i ”break-out sessions” för att yt-
terligare stimulera utbyte av tankar och 
erfarenheter bland deltagarna. 

Professor Dirjke Postma från Neder-
länderna, startade med en utmärkt state-
of-the-art-föreläsning om inflammation 
vid KOL. Välkänt är att inflammatoriska 
celler spelar en viktig roll i KOL-utveck-
lingen, där neutrofiler och CD8+ lymfo-
cyter har en etablerad roll. Emellertid är 
många andra celler viktiga, t.ex. makrofa-
ger, eosinofiler, mastceller, B-lymfocyter, 
dendritiska celler och epitelceller. Att 
KOL inte bara är EN sjukdom utan har 
många olika fenotyper känns väl igen 
från ett kliniskt perspektiv. För att för-
stå de sjukdomsdrivande mekanismerna 
poängterade hon vikten av att noggrant 
beskriva olika kliniska sub-fenotyper, men 
även studera genetik, epigenetik och kart-
lägga den inflammatoriska bilden med 
olika omics-teknologier. 

Därefter följde sex korta föredrag av unga 
forskare. Jing Gao från Helsingfors talade 
om ACOS, astma-COPD-overlap syndro-
me, och möjliga biomarkörer för detta. 
Helena Forsslund, Stockholm, visade att 
det adaptiva immunsvaret vid KOL i för-
sta hand påverkas av pågående rökning 
och inte primärt av luftvägsobstruktion. 
Mia Moberg från Köpenhamn hade stu-
derat D-vitamin och KOL men fann inga 
samband mellan olika KOL-fenotyper och 
D-vitamin. Inte heller kunde man predik-
tera mortalitet eller sjukhusinläggningar 
med hjälp av vitamin D-status. Angelica 
Brandelius från Lund hade i en KOL-
cellmodell studerat simvastatin och dess 
potentiella anti-inflammatoriska egenska-
per. Man har tidigare visat att TSLP (thy-
mic stromal lymphopoietin), ett cytokin 
som sammankopplar det medfödda och 
det adaptiva immunförsvaret och startar 
upp en Th2-inflammation, uppregleras 
efter exponering för virus eller dsRNA. 
Hon visade att simvastatin, men inte 
dexametason, hämmade den dsRNA in-
ducerade TSLP-produktionen. Däremot 
påverkades inte NFκB, TNFα eller CXCL8 

av simvastatin. Fadila Cero från Oslo vi-
sade i en musmodell att inflammasomer 
kan vara involverade i patogenesen vid 
pulmonell hypertension (PHT). Knock-
out möss som saknade ett av de proteiner 
som ingår i inflammasomet (adaptor pro-
tein ASC) var skyddade mot utveckling 
av PHT. Laura Thomsen från Köpenhamn 
hade studerat på HRCT-bilder från den 
danska lungcancer-screening studien och 
kunde visa att emfysemprogress kan stop-
pas med rökstopp. 

Dagens nästa state-of–the-art föreläs-
ning hölls av Professor Paul Henneberger 
som talade om ”Omgivningsexponering 
och KOL”. För om det inte är rökning som 
driver KOL-utvecklingen vad är det då? 
Han talade om yrkesexponering, biomas-
seförbränning och andra luftförorening-
ar, som klart är kopplade till utvecklingen 
av KOL. Kvinnor är också mer känsliga 
för yrkesexponering jämfört med män.

Vid den efterföljande middagen ge-
nomfördes också den nu legendariska 
”Scandinavian Song Contest”, som denna 
gång vanns av Norge, dock i hård konkur-
rens av övriga deltagande bidrag. �
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Lördagen inleddes med att Professor An-
drew Bush från London gav en state-of-
the-art föreläsning om ”Early life origin of 
COPD”. Han började med att ifrågasätta 
om KOL som sjukdom verkligen finns, då 
det egentligen finns många olika geneser 
till en kroniskt obstruktiv lungsjukdom. 
Enligt professor Bush var det lika förlegat 
att tala om KOL som att tala om anemi 
eller artrit som EN sjukdom. Där det enda 
rimliga vore att ännu tydligare beskriva 
vilken typ av KOL vi faktiskt pratar om.  
Möjligheten till framgångsrik behandling 
är till viss del också kopplad till den bak-
omliggande genesen. Som exempel tog 
han upp förtidigt födda barn, där födel-
sevikten kan prediktera lungfunktionen 
i vuxen ålder. Han talade även om vikten 
av en fortsatt aktiv kamp mot rökning, där 
E-cigaretterna nu seglar upp som ett nytt 
allvarligt hot mot lunghälsan i världen. 

För att stimulera till diskussion i min-
dre grupper ordnades ”break-out-ses-
sions”. Här diskuterades ”COPD-guideli-
nes and GOLD” under ledning av Jörgen 
Vestbo. Dirkje Postma ledde diskussionen 
om ”COPD-just another inflammatory 
disease?”. Andrew Bush ledde gruppen ” 
Does COPD start in childhood?” och slut-
ligen ”Occupational COPD – does it ex-
cist? under ledning av Paul Henneberger. 

Ytterligare fem unga forskare fick därefter 
presentera sina studier. Päivi Piirilä från 
Helsingfors redogjorde effekten av kom-

binationen rökning och yrkesexponering, 
där dubbelexponering hade en additiv ef-
fekt på incidensen av KOL. Öisten Sva-
nes från Bergen hade studerat emfysem-
utveckling i relation till yrkesexponering 
hos friska och hos patienter med KOL; 
detta med hjälp av datortomografi. Han 
visade att KOL-patienter som expone-
rats för biologiskt damm hade ett mer 
utvecklat emfysem jämfört med KOL-
patienter som inte exponerats. Per Thun-
qvist Stockholm talade om förtidigt födda 
barn och deras lungfunktionsutveckling. 
Neonatalvården har blivit allt bättre och 
överlevnaden bland extremt prematura 
barn (<28v) har fördubblats det senaste 
årtiondet. Uttalat prematura barn löper 
stor risk att utveckla bronkopulmonell 
dysplasi (BPD). BPD klassificeras utifrån 
hur länge barnen är syrgaskrävande, men 
det finns däremot ingen korrelation mel-
lan BPD-klassifikation och grad av lung-
funktionsnedsättning vid uppföljning ef-
ter 6 och 18 månader. Alla barn med BPD 
visade sig också få nedsatt lungfunktion, 
men detta helt utan subjektiva symtom. 
Yunus Colak Köpenhamn talade om KOL 
hos aldrig rökare, som i Danmark utgör 
drygt 20 % av samtliga KOL-fall. Man fann 
att aldrig-rökare med KOL hade en min-
dre allvarlig KOL-sjukdom jämfört med 
rökarna.  Förvånansvärt nog hade aldrig-
rökarna som utvecklade KOL en lägre 
exponering för passiv rökning och yrkes-
exponering jämfört med rökarna. Här 

kommer man att gå vidare och studera 
om det i denna grupp finns odiagnostise-
rad astma. Slutligen fick Stig Hagstad från 
OLIN-gruppen presentera en epidemio-
logisk studie på KOL hos aldrig rökare. I 
detta material var prevalensen KOL bland 
aldrig-rökarna 6.9 %, där 3.5 % uppvisade 
KOL enligt GOLD stadium ≥II. Expone-
ring för passiv rökning var den största 
riskfaktorn för att utveckla KOL hos per-
soner som själva inte var rökare. Så det 
står fullständigt klart att rökningen inte 
bara drabbar rökaren själv på ett nega-
tivt sätt, utan även de personer som pas-
sivt utsätts för tobaksröken. Ett fortsatt 
aktivt tobakspreventivt förhållningssätt är 
därför det absolut viktigaste för att för-
bättra lunghälsan i världen.

Att mötas och diskutera forskning på 
detta vis var mycket stimulerande och 
trevligt, och vi ser fram emot ett nytt 
Holmenkollen-symposium om två år. Då 
kanske symposiet har fått byta namn till 
”Symposiet om kronisk luftvägsobstruk-
tion”. Den som lever får se. 

ANNELIE BEHNDIG
Överläkare och medicine doktor

vid Norrlands Universitetssjukhus, Umeå.
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Morgondagens möjligheter till tidig upptäckt 
och behandling av lungcancer är redan här!

Idag drabbas var tredje svensk av 
cancer. Snart kommer varannan att 
drabbas. Detta ställer stora krav på 
samhället att i första hand sätta in 
resurser för att minska insjuknandet. 

Vi vet att det inte finns någon enskild 
faktor på kort eller lång sikt som kan 
vara lika effektiv som att få stopp på rök-
ning för att undvika lungcancer och även 
många andra cancerformer. En utmaning 
är också att finna bättre metoder än vad 
vi har idag för tidig upptäckt. Detta gäller 
framförallt aggressiva tumörformer som 
lungcancer med diskreta symptom i tidigt 
skede och där idag cirka hälften av fallen 
är spridda vid diagnos. 

Samtidigt har kunskapen om cancer-
sjukdomarnas biologi ökat lavinartat de 
senaste åren med alltmer förfinade meto-
der för att karakterisera lungcancersjuk-
domen eller rättare sagt lungcancersjuk-
domarna då vi med den ökade kunskapen 
ser alltfler varianter av lungcancer. Denna 
kunskap visar alltså på specifika subgrup-
per av lungcancer med särskilda moleky-
lära förändringar. Vi har med den ökade 
kunskapen erhållit helt nya möjligheter 
för att finna innovativa läkemedel för 
behandling och vi ser en ökad optimism 
även bland de mest nihilistiska kollegorna 
då alltfler lungcancerpatienter med avan-
cerad sjukdom svarar bra på dessa nya be-
handlingskoncept. 

Nya målstyrda behandlingar
vid lungcancer

Denna utveckling är fascinerande. 
Under de snart 30 år som vi har arbetat 
med lungcancer har vi aldrig känt en så-
dan optimism att inom en nära framtid få 
möjlighet att erbjuda alltfler patienter in-
dividuellt anpassade behandlingsregimer.

Med detta som bakgrund genomförde 
Svensk onkologisk förening och Svensk 
Lungmedicinsk förening symposiet Mål-
styrd behandling vid lungcancer under 
Läkarstämman 2014.  

EVA BRANDEN
ROGER HENRIKSSON

De senaste decennierna har vår 
kunskap inom tumörbiologi 
ökat lavinartat och vi förstår nu 

allt bättre vilka mekanismer som ligger 
bakom tumörers tillväxt och överlevnad. 
Detta gäller allmänt för tumörer men 
även specifikt för lungcancer. Vi har ock-
så lärt oss att det inte bara är urspårad 
cellsignalering inne i tumörcellerna som 
driver tumörtillväxt och överlevnad utan 
även mekanismer i tumörernas mikromil-
jö, det vill säga i den omgivande miljön. 
Man brukar tala om ”hallmarks of cancer” 
och menar då olika egenskaper som krävs 
för att tumörer ska överleva och tillväxa; 
bland dessa kan nämnas kärlnybildning 
(angiogenes), inflammation, nedreglering 
av immunförsvar och resistens mot cell-

död (Hanahan and Weinberg 2011). Allt 
fler nya läkemedel utvecklas i snabb takt 
för att hämma tumörernas olika signale-
ringsvägar och överlevnadsmekanismer.

Ett stort språng i vår förståelse av 
lungcancer togs i september 2012 då full-
ständiga kartläggningar av lungcancers 
arvsmassa publicerades för de histolo-
giska undergrupperna adenocarcinom 
(Imielinski, Berger et al. 2012), skivepi-
telcancer (Network 2012) och småcellig 
lungcancer (Peifer, Fernandez-Cuesta et 
al. 2012). Därigenom har våra möjlighe-
ter ökat betydligt att kunna utveckla nya 
målstyrda behandlingar som riktar sig 
specifikt mot drivande mutationer och 
andra genetiska avvikelser i tumörerna. 
Från att ha behandlat alla patienter lika 

har vi nu fått stora möjligheter att med 
hjälp av molekylärbiologiska analyser av 
tumörerna skräddarsy behandlingarna 
utifrån individuella tumörkarakteristika, 
det som kallas ”personalized medicine” 
(se figur 1). Man har i olika studier kunna 
visa att sådan målriktad behandling kan 
öka överlevnaden hos patienter med av-
ancerad lungcancer med över 1 år jämfört 
med standardbehandling.

Det finns många nya behandlingsmål i 
lungcancer vilka studeras intensivt i olika 
kliniska studier. Bland de målriktade tera-
pier som kommit längst i studier och som 
står närmast ”för dörren” kan nämnas 
ROS1 (som kan behandlas med crizoti-
nib), BRAF (dabrafenib), DDR2 (dasati-
nib) och PD-1 (nivolumab).

Riksstämman 2014

Referat från MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 2014
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Ett vanligt förekommande kliniskt pro-
blem är resistensutveckling mot målrik-
tade terapier, där nya resistensmutationer 
i behandlingsmålen, ofta tyrosinkinaser, 
förr eller senare uppstår. Även detta är 
föremål för många studier och för detta 
ändamål har det nu utvecklats både an-
dra generationens hämmare av Anaplastic 
Lymphoma Kinase (ALK) och tredje 
generationens hämmare av Epidermal 
Growth Factor Receptor (EGFR), vilka 
uppvisar klinisk aktivitet även vid upp-
kommen resistens.

Figur 1. Indelning av lungcancer i molekylära undergrupper med möjligheter till målriktade behandlingar mot drivande mutationer.
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Med en allt noggrannare karakterise-
ring av lungtumörerna på protein-, gen- 
och RNA-nivåer samt även kartläggning 
av patienternas egenskaper, inklusive 
blodbaserade biomarkörer och metabo-
lism, så kommer vi få allt större möjlig-
heter till skräddarsydda och därmed ef-
fektivare behandlingar samtidigt som vi 
kan undvika att patienter utsätts för inef-
fektiva behandlingar med betydande risk 
för biverkningar.

SIMON EKMAN
Överläkare, Onkologikliniken
Uppsala Akdemiska Sjukhus
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Patologi – multiverktyg för lungcancerterapi

De senaste årens utveckling av nya 
lungcancerbehandlingar ställer 
nya krav på den diagnostiska 

patologin, både när det gäller etablering 
av nya analystekniker och substratet för 
dessa, d.v.s. vävnadsprovernas mängd och 
kvalitet. Tidigare räckte ett Hematoxylin-
Eosin-färgat vävadssnitt för att ställa di-
agnosen ”icke-småcellig lungcancer”. 
Med introduktion av pemetrexed och 
angiogeneshämmare blev distinktionen 
mellan skivepitel- och adenocarcinom 
viktig, med ökande användning av stöd-
jande immunhistokemi som följd. Test-
ningen av aktiverande EGFR-mutationer 
tog fart 2009 och ett par år senare eta-
blerades analys av ALK-fusionsgener, 

vilket inneburit att gensekvensering res-
pektive in-situ-hybridisering nu ingår i 
rutinutredningen av lungcancerprover. 
Via explorativ ny sekvenseringstekno-
logi, s.k. ”next generation sequencing” 
(NGS) har dock kunskapen om tumör-
drivande mutationer vuxit lavinartat, lik-
som arsenalen av kopplade målinriktade 
läkemedel (se ovan/nedan). Att testa för 
alla dessa mutationer, en och en, med 
dagens ”singelplex”tekniker är ohåll-
bart – dels räcker inte vävnadsproverna 
till, dels skenar kostnaderna. En parallell 
utveckling av diagnostisk ”målinriktad” 
NGS, där sekvenseringskraften med hög 
sensitivitet och specificitet fokuseras till 
utvalda delar av tumörens arvsmassa, gör 

att hundratals olika mutationer kan ana-
lyseras samtidigt i 10-50 olika gener, på 
samma vävnadsmängd som idag används 
för en EGFR-analys. Idag finns dock ingen 
teknologi som på ett bräde kan hantera 
punktmutationer (EGFR), fusionsgener 
(ALK), och amplifieringar (MET, FGFR), 
varför vi under många år framöver behö-
ver leva med en bukett av nya och gamla 
analystekniker för att få en heltäckande 
bild av måltavlorna i en lungcancer. De 
nya analysmöjligheterna gör således att 
fler patienter (också småcellig- och ski-
vepitelcancer) behöver testas oftare (vid 
behandlingssvikt etc) med större biopsier 
respektive rikligare cytologiskt material.

JOHAN BOTLING
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Målstyrd behandling vid lungcancer

Bakgrund
Långtidsöverlevnad vid lungcancer var 
länge förbehållet patienter som kunde ge-
nomgå kurativt syftande kirurgi, vanligen 
lobektomi. På 70-talet kunde man visa 
att patienter med småcellig lungcancer, 
hade nytta av cytostatikabehandling. Vid 
icke-småcellig lungcancer, som omfattar 
ca 80 % av all lungcancer, kunde man i 
metaanalyser först vid  mitten av 90-talet 
visa att cytostatikabehandling förbättrade 
livskvalitet och gav förlängd överlevnad 
vid avancerad sjukdom. Vinsterna var 
dock att betraktas som små, och inte för-
rän nya, mindre toxiska cytostatikakom-
binationer kom i bruk i slutet av 90-talet 
slog behandlingen igenom på bred front.

Modern grundforskning kartlade med 
början på 90-talet faktorer som driver 
tumörtillväxt, och selektiva hämmare 
började prövas in vitro och småningom 
även i kliniska prövningar. Det första 
genombrottet vid lungcancer kom när 
gefitinib togs fram vid millenieskiftet. 
Medlet blockerar tyrokinkinasdelen av 
EGF-receptorn selektivt (tyrosinkina-
sinhibitor, TKI). Att en selektiv hämning 
av en tillväxtväg skulle kunna modifiera 
sjukdomsförloppet vid en så pass hete-
rogen tumör som lungcancer framstod 
länge som osannolikt. För de av oss som 
prövade läkemedlet för ett tiotal år sedan 
var dock det uppenbart att en del patien-
ter hade nytta av medicinen, medan för 
det stora flertalet tumörförloppet inte på-
verkades. Dock utföll fas lll-prövningar i 
huvudsak negativa, och medlet kunde 
endast lanseras i Japan. En annan TKI, 
erlotinib kom i stället att lanseras efter det 
att en prövning som 2:a eller 3:e linjens 
behandling vid icke småcellig lungcancer 
visades vara bättre än placebo (BR21). 
Genom att närmre karakterisera patien-
ter som svarat bra på gefitinib kunde man 
2006 påvisa mutationer i EGFR-domänen 
vid dessa tumörer i hög andel. EGFR-mu-
tationsanalys har sedermera visats ha ett 
stark prediktivt värde för TKI. Mutationer 
kan förekomma vid alla tumörtyper. An-
delen med EGFR-muterade tumörer tycks 
dock vara särskilt hög hos aldrig rökande 

Bild 1. Identifierade mutationer vid lungadenocarcinom av betydelse för behandling

Bild 2. Resultat vid en första fas 1-prövning av crizotinib vid ALK/EML-4 translokerad lungcancer
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individer med adenocarcinom, ca 45 %, 
medan skivepiteltumörer sällan (<1 %) 
är muterade. EGFR-muterad lungcancer 
drabbar i alla åldrar (>30 år), och tycks 
oberoende av rökvanor. Adenocarcinom 
av denna typ har bättre prognos än annan 
lungcancer med en dubblerad medianö-
verlevnad. Den tycks också svara bättre 
på traditionell cytostatikabehandling än 
icke-muterad lungcancer. Framför allt 
ser man höga responsrater och förlängd 
progressionsfri överlevnad som svar på 
behandling med TKI. Detta är bakgrun-
den till att mutationsanalys idag starkt re-
kommenderas vid fynd av icke-skvamös 
icke-småcellig lungcancer.  

Man hyser stort hopp vid kartläggning 
av andra prediktiva markörer vid lungcan-
cer. Rubbningar i ALK-domänen har varit 
kända sedan 70-talet vid hematologiska 
maligniteter. På senare år har även lung-
cancertumörer med ALK/EML4 translo-
kationer kunnat identifieras. Rubbningen 
kan påvisas i <5 % av all lungcancer.  Dessa 
tumörer tycks, liksom de EGFR-mutera-
de, utvecklas oberoende av rökningssta-
tus, och kunna drabba alla åldrar, framför 
allt yngre och de av adenocarcinomtyp. 
Vi har vid Karolinska tidigt intresserat oss 
för denna typ av lungcancer, och kunnat 

identifiera ett 50-tal patienter. En selektiv 
hämmare, crizotinib (också en tyrokinki-
nasinhibitor), har visats ha god primär 
effekt och är sedan ngt år inregistrerad i 
Sverige för behandling av ALK-muterade 
tumörer som progredierat efter genom-
gången cytostatikabehandling. Prognosen 
har därigenom kunnat förbättras även vid 
denna vanligen svåra form av cancersjuk-
dom. 

KARL KÖLBECK
Överläkare och sektionschef

Lung Allergikliniken
Karolinska Universitetssjukhuset

Aktuell Sömnforskning
– Nordisk Sömnkonferens arrangeras i Göteborg 6-8 Maj 2015

Välkommen till Svensk Föreningen för Sömnforskning och Sömnmedicin (SFSS´s)
8:e årskongress som samarrangeras med 16:e ”Nordic Sleep Conference” 6-8 Maj, 2015 
på Konferenscentrum Wallenberg i hjärtat av Göteborg. Det preliminära programmet 
har komponerats av nordiska experter och omfattar basal sömnforskning, aktuella 
ämnen inom klinisk sömnmedicin, samt flera kurser för att möta det breda utbildnings-
behovet inom sömn. Årets möte riktar sig till forskare, klinisk verksamma läkare, tand-
läkare, sjuksköterskor och psykologer.

Glöm inte att boka denna viktiga kongress i din kalender. Besök vår hemsida på
www.nsc2015.se för vidare detaljer och preliminärt vetenskapligt program/kursutbud.
Inlämning av abstracts samt registrering till kurser och kongress kan genomföras
genom ovannämnd hemsida.

Ludger Grote, Jan Hedner, Yüksel Peker, Johan Hellgren och Ding Zou
Lokal organisationskommittee

Lena Leissner
Ordförande SFSS

Kontakt
Sweden MEETX AB är kontrakterad som kongressarrangör för Nordic Sleep Conference.
För mer information och frågor vänligen kontakta:
Sweden MEETX AB E-post: nsc2015@meetx.se Telefon: +46 31 708 86 90

Riksstämman 2014

Referat från MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 2014

Nordic Sleep Conference
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Kvalitetsregister

Swedevox och barnen
När oxygenregistret startade fanns inget barnperspektiv. I hemrespiratorregistret 
ville vi ha med även barn, men bortfallet har varit stort. CPAP-armen exkluderar 
aktivt barn genom att ha en lägsta åldersgräns på 18 år. Nu lovar vi bättring!
En ny registermodul kommer och registerdagen 2015 har barn som tema.

Oxygenregistret
Kvalitetsregister fokuserar ofta på stora sjukdomsgrupper där 
även små behandlingseffekter kan vara viktiga eftersom de på-
verkar så många. Oxygenregistret (från 1987) är ett exempel på 
det. Vi uteslut från början oxygenförskrivning till barn under 18 
års ålder. Dels bedömdes det vara sällanhändelser, dels antogs 
indikationerna vara mycket heterogena. Därmed blir ett regis-
ter ett trubbigt redskap för att värdera vårdkvalitet. Vi har inte 
ändrat denna bedömning.

Hemrespiratorregistret
Däremot ville vi från början ha barn med i hemrespiratorregist-
ret (startat 1996). Våra danska kolleger upplyste oss om att de 
hade många barn med hemrespirator. Vi försökte med personli-
ga kontakter, rundbrev etc, att få med barnklinikerna i registret. 
Tyvärr har vi i stort sett misslyckats. Det finns två huvudorsaker. 
Dels är detta sällanhändelser för en barnklinik och registermed-
verkan är inte det första man tänker på. Dels har vi uppenbara 
svagheter i registrets struktur som gör att en barnläkare inte 
känner igen sin verklighet när man går in registret.

CPAP-registret
I CPAP-delen bestämde vi oss tidigt för att enbart registrera 
vuxna. Vanlig obstruktiv sömnapné är en folksjukdom som har 
litet gemensamt med den komplexa sjukdomsbild som kan mo-
tivera CPAP-behandling till barn. Det finns därför en teknisk 
18-årsgräns i registret.

Fokus på hemrespirator
Vi vill nu att Andningssviktregistret Swedevox ska bli en ange-
lägenhet även för barnmedicinen. Vi måste då utgå från hemre-
spiratordelen där vi har den största gemensamma verksamheten.

Agneta Markström vid barnrespiratoriskt centrum Astrid 
Lindgrens Barnsjukhus sitter i styrgruppen för Andningssvikt-
registret Swedevox. Hon har tillsammans med mig lagt upp den 
kommande barnmodulen. De bakomliggande tankarna presen-
terade hon i Lung- och Allergiforum nr 4 2014. Vi har också en 
referensgrupp bestående av Bill Hesselmar från Göteborg, Björn 
Stjernstedt från Sundsvall och Johan Aronsson från Jönköping.

CPAP i samma registermodul
Inom pediatriken verkar skillnaden mellan CPAP och hemrespi-
rator inte vara lika tydlig som hos vuxna. För att även i fortsätt-
ningen separera vuxen-OSA från andningssvikt hos barn kom-
mer vi att ha kvar åldersgränsen i CPAP-registret. Däremot läg-
ger vi till CPAP som ett valbart alternativ i barnmodulen. Vidare 
kommer vi att ha med diafragmapacing som ibland kompletterar 
hemrespirator till barn med central alveolär hypoventilation

ICD10 oanvändbart
Vi kommer att ha en ny uppsättning valbara diagnoser eftersom 
barnens diagnospanorama ser så annorlunda ut. Vi övervägde 
att använda ICD10-diagnosen i registret men backade när vi 
insåg att diagnosen CCHS (congenital central hypoventilation 
syndrome) saknar egen ICD10-kod.

Symptomindikationerna återinförs
När hemrespiratorregistret var nytt hade vi ett antal symptom-
indikationer (dagtrötthet, hostinsufficiens m fl) som skulle rap-
porteras till registret. När vi använt dessa data för ett par veten-
skapliga arbeten ansåg vi att det hade gjort sitt och därför tog 
vi bort dem. Våra kunskaper om vilka kliniska skäl man har att 
starta hemrespiratorbehandling hos barn är dock fortfarande 
dåliga. Vi kommer därför att återinföra denna variabel i barn-
modulen.

Tilläggsutrustning
Ett barn som får hemrespirator eller CPAP är i regel multisjukt 
och behöver ofta annan teknisk utrustning. Vi kommer där-
för att ha kryssrutor för tilläggsbehandling. Exempel på detta 
är oxygen, CPAP som hosthjälp dagtid, mekanisk insufflator-
exsufflator (hostmaskin), slemsug och PEG för sondmatning. I 
vuxenregistret har vi bara oxygen som möjligt tillägg men vi har 
övervägt att registrera även hostmaskiner.

Klart att barnen ska vara med…
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Kapillära blodgaser
På begäran inför vi en switch för blodgasrutorna där man kan 
välja om provet är taget arteriellt eller kapillärt. Denna switch 
kommer att införas även i vuxendelen av registret

Inte ett rent trach-register
Det har ibland föreslagits att barn med trachealkanyl men utan 
respirator också skulle registreras, antingen i vårt register eller 
i något annat. Det är kanske en god idé; det är resurskrävande 
och potentiellt komplikationsfylld vård. Vi anser dock att det är 
klokast att börja där vi har störst gemensamma intressen mellan 
barn- och vuxenmedicinen, dvs med respiratorerna. Om vi får 
god acceptans i hela Sverige (coverage) för vår barnmodul kan 
det kanske vara läge att senare införa även en ren trach-modul.

Årlig uppföljning
Vuxna hemrespiratorpatienter följs upp efter 1 och 3 år. Vi ville 
inte överarbeta uppföljningen för att inte överbelasta regist-
rerande kliniker. Dessutom är situationen ofta rätt stabil efter 
första året. Genom kopplingen till befolkningsregistret får vi 
ändå koll på avlidna patienter. I barnmodulen kommer vi att ha 
årliga kontroller eftersom det kan antas hända mycket mer med 
barnen än med vuxna, även efter tre år.

BENGT MIDGREN
Docent, överläkare 

Lung- och Allergikliniken,
Skånes Universitetssjukhus i Lund

Registerhållare för Andningssviktregistret Swe-
devox.

Tidsperspektivet
Vårt registercentrum Uppsala Clinical Research Center börjar 
arbeta med barnmodulen under våren 2015 och vi räknar med 
att den ska kunna sättas i drift under hösten 2015. Årets register-
dag (15 september) kommer också att ha barn som tema.

Annons
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Dyspné

Fysioterapi vid andnöd

Dyspné eller andnöd, är en subjektiv 
upplevelse av svårigheten att an-
das. Det är ett skrämmande sym-

tom och orsakerna är oftast komplexa. 
Svårigheten att inte kunna ta djupa ande-
tag kan bero på lungans strukturer, själva 
luftrören, lungvävnader eller orsaker ut-
anför lungan t.ex. lungsäcken. Vanliga 
sjukdomar som orsakar dyspné är astma, 
KOL, hjärtsjukdom och interstitiell lung-
sjukdom t.ex. lungfibros. Muskelsvaghet 
vid neurologisk sjukdom kan också orsaka 
andnöd. Patienter beskriver andnöden på 
många olika sätt: svårt att andas, inte få 
luft, andningen är tung, inte få ner luften. 
Patientens beskrivning ger oss värdefull 
information om vad som orsakar and-
ningssvårigheten hos den enskilde indi-
viden.

Det är vanligt att flera fysiska förete-
elser samtidigt hos en person orsakar 
andnöd. Som exempel kan en person 
med KOL uppleva andnöd i samband 
med fysisk aktivitet pga. obstruktivitet, 
nedsatt kondition, syrebrist och sk. hy-
perinflation.

Andnöd kan begränsa ens vanliga dag-
liga aktiviteter, det sociala livet och vid 
svår sjukdom även upplevas i vila. 

Patientens andnöd påverkar inte sällan 
de närstående som kanske reagerar på ett 
sätt som inte alltid gagnar den som lider 
av andnöd. Stress ökar andnöden och när 
patienten känner att andra blir stressade 
och uppmanar till ”ta det lugnt, andas 
lugnt, andas med magen” osv. förvärras 
situationen. 

Patienter som nyligen har blivit sjuka 
behöver hjälp att tolka och förstå orsaken 
till sin andnöd samt hur de kan förhålla 
sig till den samt till sin omgivning.

Patienter som lider av en kronisk sjuk-
dom och har levt med andnöd länge har 
oftast själva hittat strategier som lindrar. 
Då är omgivningens uppgift att stödja 
och möjliggöra dessa åtgärder t.ex. öppna 
fönster, ge utrymme dvs. inte trängas runt 
patienten, sätta igång bordsfläkt, ta fram 
inhalator om bronkvidgande medicine-
ring är aktuell. 

Fysioterapi 
Det är vanligt att sjukgymnaster som ar-
betar med svårt sjuka patienter kommer 
i kontakt med problematiken kring and-
nöd och efterfrågan på ickefarmakologisk 
symptomlindring är vanlig. Även när and-
nöd som symptom i samband med t.ex. 
mobilisering begränsar patientens fysiska 
förmåga aktualiseras fysioterapeutisk åt-
gärd.

Innan behandling kan provas är det 
viktigt är att orsaken till patientens and-
nöd är utredd och att medicinsk sym-
tomlindring har initierats och optimerats 
med bronkdilaterande medicinering vid 
bronkospasm, vätskedrivande vid ödem, 
pleuratappning vid pleuravätska, eventu-
ell lugnande medicin vid svår ångest osv.

Sjukgymnastiska behandlingsmeto-
der som kan användas är samtal, fysisk 
aktivitet/träning, andningskontroll, and-
ningsteknikträning i vila och vid aktivitet, 
sekretevakueringstekniker, utprovning 
av hjälpmedel, inandningsmuskelträ-
ning – IMT- och positionering – att hitta 
kroppspositioner som underlättar för 
andningsarbetet. Åtgärderna kan använ-

das tillsammans eller var för sig beroende 
på situationen, vad patienten orkar, orsak 
till andnöden, om situationen är akut el-
ler inte, om patienten har behandlats av 
sjukgymnasten tidigare eller inte.

Patienten i kontroll
Att patienten förstår orsaken till sin 
andnöd ökar känslan av kontroll. Då pa-
tienten berättar om sina symtom kan en 
teoretisk förklaring om andningsfunktion 
och sambandet med andra kroppsfunk-
tioner t.ex. ökad muskelaktivitet, stress, 
kroppsställning, luftvägarnas tillstånd osv. 
förbättra patientens kontroll.

Ökad medvetenhet om den egna and-
ningen i olika situationer och en känsla av 
att kunna påverka andningen för att mins-
ka andnöden – det ger andningskontroll. 
Träning av andningsteknik ingår som en 
del i att uppnå andningskontroll och ökad 
andningskontroll minskar andnöden.

Fysisk aktivitet/träning
Träning är en av behandlingarna som 
erbjuds patienterna med andnöd och 
innehåller både konditions- och styrke-
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träning. Konditionsträning kan utföras på 
cykel såväl i intervall som kontinuerligt 
och syremättnad bör kontrolleras. Patien-
tens egen skattning av ansträngning och 
andnöd bör användas parallellt då det ger 
patienten ökad kunskap. Det är viktigt för 
patienten att känna till att fast andnöden 
är påtaglig, så är det ingen syrebrist. Den 
vetskapen minskar stressen och därmed 
upplevelsen av andnöd. 

Vid styrketräning aktiveras få muskel-
grupper åt gången och med låg belast-
ning. Belastningen ökas successivt i takt 
med patientens tolerans för dyspné och 
ökad muskelstyrka. 

Det är med stor glädje vi ser utveck-
lingen hos patienter som med tveksam 
blick inlett sin träning och med en anhö-
rig som kör dem till gymnastiksalen i rull-
stol och som efter några veckors träning 
kommer in gåendes med en stolt utstrål-
ning trots sina kvarvarande andningssvå-
righeter!

Fysioterapeuter är vana att koppla teori 
till praktiska övningar och när kropps-
medvetenhet skall läras ut är det en för-
del. Vana vid fysisk närhet med patienter 
underlättar för att kunna förnimma och 
höra förändringar i patientens andning. 
Manuell vägledning med händerna på 
bröstkorgen hjälper patienten att öka sin 
känsla för andningen.

Andningsteknik
Andningstekniker skall tränas när inte 
andnöden är som värst. När patienten 
har lärt sig att behärska tekniken kan den 
användas i akuta lägen. 

Vid KOL är syftet med andningsträning 
oftast att sänka andningsmedelläget, öka 
tidalvolymen samt sänka andningsfrek-
vensen. Detta kan minska dyspnén då 
patienten får en känsla av att kunna ta ett 
djupare andetag. Fokus är då på utand-
ning och ett motstånd vid utandningen, 
s.k. PEP (positive expiratory pressure). 
PEP åstadkoms med hjälp av olika hjälp-
medel eller genom att de egna läpparna 
formas så att det blir ett motstånd för 
utandningsflödet. Ett litet motstånd med 
de flesta hjälpmedlen som för PEP kan 
användas även vid inandning för att sti-
mulera inandningsmusklerna.

Vid lungfibros instrueras förlångsam-
made andetag med fokus på inandningen. 
Då är inte sänkning av andningsmedel-
läget aktuell men PEP kan användas om 
den ger nytta. 

För att mobilisera slem vid ökad se-
kretbildning tränas djupandning och även 
kontrollerad hosta. 
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Inspiratorisk muskelträning-IMT syftar 
till att minska andningsarbetet genom att 
stärka inandningsmusklerna. Flera studier 
har gjorts och resultaten visar att IMT är 
ett alternativ för patienter som inte orkar 
med fysisk träning som involverar hela 
kroppen (Lisboa C, Borzone G). 

Utprovning av gånghjälpmedel
Gånghjälpmedel som rollator och gåbord 
fungerar som avlastning och balansstöd 
och minskar bevisligen graden av dyspné 
vid gång och därmed möjliggörs prome-
nader. Patienter har ibland svårt att ac-
ceptera ett så påtagligt och synligt hjälp-
medel men när de upptäcker nyttan ökar 
patienten sin självständighet och bryter 
även sin isolering instängd i sin bostad 
(Solway et al).

Positionering – att hitta viloställningar
Vanligtvis underlättas andnöd av kropps-
lägen där patienten sitter eller står fram-
åtlutad med armarna som stöd. Ofta har 
patienten hittat vilolägen för att minska 
dyspnén. Men patienten kan inta ett helt 
annat läge, t.ex. att ligga raklång och platt 
på ryggen eller magen vilket gynnar just 
den personens andningsmekanik

Min erfarenhet är att en ökad andnings-
kontroll minskar andnöden. Med sjuk-
gymnastiska åtgärder kan vi åstadkomma 
det förutsatt att orsaken till dyspnén är 
klar, att patienten har kognitiv förmåga 
att ta till sig information och orkar lära 
sig nya strategier.

EEVA EUROPE
MSc, Specialistsjukgymnast

Fysioterapikliniken R41
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Dyspné
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Från smittspårning till Tobacco Endgame
– så kan lungsjukvården åter visa vägen!

V i som kom in i lungsjukvården medan tuberkulospatien-
ter ännu var vanliga på mottagningar och vårdavdel-
ningar kommer ihåg rutinen att alltid spåra smittkällan. 

Det var självklart att leta upp källan och behandla den för att 
förhindra fler fall. I själva verket var ju isolering av smittan och 
andra åtgärder i samhället grundläggande insatser innan den 
farmakologiska eran ändrade scenariet.

Tuberkulospatienterna ersattes av andra grupper. Patienter 
med astma och kronisk bronkit – som blev kronisk bronkit med 
emfysem – som blev kroniskt obstruktiv lungsjukdom – fyllde 
tillsammans med lungcancer den moderna lungsjukvården.  

Men trots våra stolta traditioner som förebyggare glömde vi 
under vägen våra föregångares framgångsrika smittspårning och 
samhällsåtgärder. Visst har vi länge konstaterat att KOL- och 
lungcancerpatienter luktar tobaksrök, visst har vi förklarat att 
”du måste sluta”, visst har vi småningom erbjudit avvänjnings-
stöd.

Lung- och övriga sjukvården har dock alltmer förvandlats 
till en nedströms liggande reparationsverkstad som med en allt 
större frustration insett att produktionen aldrig hinner ikapp 
behoven. Varje nyårsafton konstaterar vi – oj da, nu har 100 000 
rökare insjuknat med behov av sjukhusvård. Och åter har året 
sett 12 000 rökare dö av sin rökning (1). Tobaksrökning intar en 
framträdande plats på listan över de riskfaktorer som orsakar 
störst sjukdomsbörda i Sverige (2).

Allteftersom rökvanorna förändrats har rökrelaterad sjukdom 
blivit alltmer ojämlikt fördelad i samhället. Detta är i sig ett 
oacceptabelt förhållande som bör mana till åtgärder – äntligen!

Smittkällan
Vad skulle vi då se om vi för varje rökskadad patient återtar 
vår gamla rutin att titta uppströms? En helt amoralisk global 
industri som producerar produkter som tar livet av varannan 
vaneanvändare, som senaste hundra åren dödat fler människor 
än världskrig och katastrofer tillsammans, vars produkter de-
signas för att tolereras av användaren och, genom nikotinbe-
roende, möjliggöra fortsatt bruk som skapar ohälsa och ska-
dar omgivningen – individer, luft och jord. Den ekonomiska 
bördan är enorm för alla parter – utom för tillverkaren. Dess 
framgångsrika taktik är att med hjälp av sina omåttliga resurser 
förhindra, förminska eller försena samhällets försök att begränsa 
marknadsföringen av sina produkter.

Denna hälsokatastrof är ju global. WHOs Tobakskonvention 
kom till 2003 som den första konventionen på hälsoområdet, 
nu ratificerad av 180 länder (3). Den innehåller en bred åtgärds-
strategi för att långsiktigt minska tobaksbruket och dess skador. 
Sverige ratificerade detta internationellt juridiskt bindande av-
tal 2005 men regeringens ointresse för förebyggande aspekter 
under de senaste två mandatperioderna har visat sig också i 
försummelse att implementera konventionens åtgärder. 

Senaste åren har även FN pekat ut tobaksrökning som en 
värsting bland NCDs (Non Communicable Diseases, icke smitt-
samma sjukdomar). Gruppen av cancer, hjärt-kärlsjukdomar, 
kroniska lungsjukdomar och diabetes dödar globalt två av tre 
individer. Bakom dessa sjukdomar står riskfaktorer som rök-
ning, ökat alkoholintag, osunda matvanor och fysisk inaktivitet. 

Efter införande av rökfria restaurangen år 2005 har inga reella 
politiska initiativ tagits i svensk tobakspolitik förrän i år och 
Sverige har halkat efter i preventionsligan. Men vi har under de 
åtta ”magra åren” alltmer inspirerats av aktiviteter internationellt 
som t.ex. exponeringsförbud på säljställen som i bl.a. Norge och 
neutrala tobakspaket som i Australien. Viktigast är dock förete-
elsen i allt fler länder att manifestera en politisk vilja och beslut 
att minska tobaksrökning till ”noll eller nästan noll” till ett visst 
måldatum. Våra förebilder är Nya Zeeland (måldatum 2025), 
Irland (2025), Skottland (2034) och Finland (2040).   

Denna strategi har internationellt fått namnet Tobacco End-
game. I svensk tappning har Tobaksfakta – oberoende tanke-
smedja och dess medlemsorganisationer föreslagit begreppet 
Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025. Men hänsyn till snusets 
”ställning” i svenska slott och kojor fokuserar vi i första hand på 
den dödande rökningen – därav valet av rökfritt Sverige. Det 
förebyggande arbetet mot användningen av snus, vattenpipa och 
e-cigaretter ska inte prioriteras ned men får ha sin tidtabell… 

Rökning
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Målet för Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025
Vårt mål är ett politiskt beslut inom denna mandatperiod omfat-
tande två delar: 1) ett principbeslut om ett tidsbestämt datum 
(vårt förslag alltså 2025) då rökningen ska ha nedbringats till 
(vårt förslag) mindre än fem procent i befolkningen, och 2) en 
handlingsplan som leder till detta mål – i stort liktydig med 
en konsekvent implementering av Tobakskonventionens breda 
åtgärdsstrategi. Detta innebär ett tydligt perspektivskifte jämfört 
med nyårssucken ovan…

Nationell opinionsbildning
Ingen regering oavsett färg kan förväntas fatta ett sådant beslut 
utan ett brett stöd i befolkningen. Tobacco Endgame Rökfritt 
Sverige 2025 ska därför i första hand och just nu ses som ett 
opinionsbildningsprojekt omfattande alla sektorer i samhället 
för ett brett uttalat stöd för ett politiskt långsiktigt utfasningsbe-
slut. I januari 2015 har ett 60-tal organisationer ställt sig bakom 
tanken på en endgame-strategi, de flesta inte oväntat verksamma 
inom hälso- och sjukvården (4). Även den nya regeringen har 
visat intresse för endgame-tanken – en följdriktig attityd med 
tanke på regeringsförklaringens ambition att ”sluta påverkbara 
hälsoklyftor inom en generation”. 

Regional opinionsbildning
Sveriges landsting, regioner och kommuner bär en stor eko-
nomisk börda av rökningens effekter. Man hade därför kunnat 
förvänta sig ett intresse från paraplyorganisationen Sveriges 
Kommuner och Landsting att främja en utfasningsstrategi. 
Dock har SKLs politiska ledning, analogt med förra regering-
ens inställning, hittills inte ställt sig positiv. Men efter ett snart 
genomfört politiskt maktskifte torde en förändring vara på väg… 
Ett landsting har hittills (Jämtlands län, oktober 2014) genom ett 
fullmäktigebeslut ställt sig bakom endgame-strategin.

Här kan lungmedicinen åter bli en viktig aktör i det 
förebyggande arbetet!
Att Astma- Allergi- och KOL-sjuksköterskeföreningen och 
Svensk Lungmedicinsk Förening på ”central” nivå ställt sig bak-
om Tobacco Endgame-opinionen är glädjande. Men opinions-
trycket ”underifrån” behöver växa sig starkare för att stödja ett 
nationellt politiskt beslut!

Utgående från det jämtländska beslutsunderlaget samman-
ställer vi nu därför ett underlag som ska hjälpa dig och andra 
i hälso- och sjukvården att påverka ledningen i ditt landsting/
region och kommun att omfatta endgame-tanken – och i sin 
tur bidra i opinionsstödet för ett beslut på SKL-nivå. Sedan är 
vi snart uppe på regerings- och riksdagsnivå!

Vilka skulle ha bättre argument än ni i en disciplin som han-
terar kanske hälften av rökningens sjukdomsbörda? Ni är ex-
perterna! Varför inte göra en poäng av min inledande referens 
till vår gamla tradition med spårning av och åtgärd mot den 
smittkälla som orsakar en betydande del av den skada och död 
som är er vardag? 

För att undvika missförstånd: det är förstås inte frågan om att 
generellt ”förbjuda” rökning eller tobaksindustri – en omöjlighet 
när drogberoende och ekonomiska intressen är de två starkaste 
faktorerna. Det som gäller är en långsiktig ökning av restrik-
tionerna i tillverkning och marknadsföring och användning av 
tobaksvaror i allmänhet och cigaretter i synnerhet. (Se faktaruta 
om Tobakskonventionens mål)  

Figur 1. De 10 riskfaktorer som orsakade störst sjukdomsbörda i
Sverige år 2010.

Figur 2. Sjukdomsbörda orsakad av alkohol, narkotika och tobaksrökning 
1990, 2005 och 2010, totalt och uppdelat på män, kvinnor.

Figur 5. Sjukdomsbörda orsakad av tobaksrökning år 2010 uppdelad i olika 
sjukdomsgrupper.

Hänvisning till referens 2! Figurerna återges med tillstånd av Läkartidningen, 
Typoform och artikelförfattarna.
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På www.tobaksfakta.se kan du följa utvecklingen av opinions-
bildningsprocessen, se vilka företrädare för det lokala/regionala 
tobaksförebyggande arbetet som du kan söka samband med och 
ta hjälp av nyttiga underlag i opinionsbildningen. Och du kan 
alltid plåga artikelförfattaren med frågor och synpunkter…

Får du någon tid över kan du läsa om förbättringsområden  i 
Socialstyrelsens Utvärdering 2014 av Nationella riktlinjerna för 
vård vid astma och KOL (5). Att öka användningen av spiro-
metriundersökningar och förbättra tillgänglighet och kvalitet 
på rökavvänjningsstöd tycks vara två angelägna förbättrings-
områden.

Men boka som sagt först ett möte med den politiska led-
ningen i ditt landsting/region och/eller kommun! För dina pa-
tienters, ännu-inte-patienters och dina barns skull! Och känn 
din yrkesroll växa!

Faktaruta om Tobakskonventionens mål:
”Målet för denna konvention och dess protokoll är att skydda 
nuvarande och framtida generationer från de förödande hälso-
mässiga, sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna 
av tobaksbruk och exponering för tobaksrök, genom att till- 
handahålla en ram för parternas genomförande av tobaks- 
kontrollåtgärder på nationell, regional och internationell nivå i 
syfte att fortlöpande och kraftigt minska tobaksbruket och 
exponeringen för tobaksrök.”

GÖRAN BOËTHIUS
Docent, pensionerad lungläkare

Ordf Tobaksfakta – oberoende tankesmedja
boethius@tobaksfakta.se

www.tobaksfakta.se
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Emfysem

TRANSFORM
”En Multi-Center, Prospektiv, Randomiserad och Kontrollerad Jämförande studie 

för behandling av Heterogent Emfysem med Endobronkiala ventiler eller
medicinsk behandling enligt klinisk praxis.”

Syfte
Syftet med studien är att studera om endobronkiell lungvolym-
reduktion med envägsventiler (EBV) är ett effektivt behandlings-
alternativ, både ur långt och kort perspektiv, för patienter med 
Heterogent emfysem, med avseende på förbättrad lungfunk-
tion och livskvalitet. Vad man hoppas kunna visa är att EBV 
är ett behandlingsalternativ med små risker men stora vinster 
hos selekterade patienter med gravt emfysem. Den förväntade 
kunskapsvinsten torde därmed vara att kunna visa på ett be-
handlingsalternativ, som är förenat med mindre risker än re-
ducerande kirurgi, och har ett bättre behandlingsresultat än 
medicinering enligt lokal klinisk praxis. 

Finansiering 
Utredning och behandling finansieras helt av ventilföretaget 
Pulmonx och remitterande landsting belastas således ej.

Inklusionskriterier
• Erhållet patientsamtycke
• Diagnosticerat heterogent emfysem, heterogenicitetsindex > 15 %
• Män och kvinnor över 40 år
• FEV1 15 % ≤ 45 % av förväntat
• TLC > 100 % av förväntat 
• RV ≥ 180 % av förväntat
• 6MWT 150 < 450 meter
• Ickerökare > 8 veckor innan samtycke

Exklusionskriterier
• Kontraindikation för bronkoskopi
• Aktiv pulmonell infektion 
• > 2 exacerbationer som krävt sjukhusinläggning de senaste 12 

månaderna
• Känd pulmonell hypertention som gör EBV behandling 

olämplig
• Hjärtinfarkt eller annan relevant kardiovaskulär sjukdom de 

senaste 6 månaderna
• Signifikanta bronkiektasier 
• > 2 msk sputumproduktion/dag
• Tidigare Lungvolymreduktion (kirurgisk eller endoskopisk)
• Lungnoduler som kräver ytterligare uppföljning
• Gravida eller ammande kvinnor
• Hyperkapni (PaCO2 > 7.33 kPa)
• Reversibel obstruktion – pre och post BD skillnad FEV1 > 15 % 
• > 25mg Prednisolon (eller liknande) /dag
• Annan kontraindikation bedömt av prövaren
• Närvaro av adhesioner eller tidigare lungkirurgi
• Patient som enligt Helsingforsdeklarationen är olämplig för 

medverkan

Deltagande kliniker i Sverige
Uppsala, PI Gunnar Hillerdal
Lund, PI Lars Ek
Umeå, PI Stefan Barath
Linköping, PI Maria Öhman
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Svenska 
Lungkongressen 2015

Göteborg 20-23 april 2015

i samarrangemang med

SFFA:s Vårmöte 2015
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Kurs – Omhändertagande vid svår KOL

KOL-patienter: en heterogen grupp
Efter inledning från Anders Blomberg (Professor i lungmedi-
cin, Norrlands Universitetssjukhus), där vi blev påminda om 
den kraftiga underdiagnostiken av KOL i Sverige, var det Kjell 
Larsson (Professor i lungmedicin, Institutionen för Miljömedi-
cin, Karolinska Institutet) som satte kursen för mötet. Även om 
KOL-patienter med spirometriskt definerat stadium 3-4 utgör 
en relativt liten del av alla KOL-patienter är kostnaden vid de-
ras behandling betydligt större och mer resurskrävande. De har 
sämre livskvalitet och klart ökad mortalitet; studier finns som 
visar att ungefär hälften av patienter som fått exacerbation med 
andningssvikt har avlidit inom ett år.

Den nya GOLD klassifikationen av KOL diskuterades. Klassi-
fikatione bygger numera inte enbart på spirometriresultat, utan 
också på exacerbationsfrekvens och symptomgrad samt betonar 
att inte endas spirometriskt stadium är av prognostisk värde 
utan även de övriga faktorerna har stor betydelse för behandling. 
Detta speglar också att KOL-patienter är en heterogen grupp, 
med tydliga skillnader i frekvens av exacerbationer, grad av sys-

temisk inflammation, förekomst av kronisk bronkit, emfysem, 
och hur snabbt lungfunktionen sjunker. En viktig undergrupp 
av KOL-patienter är de med komorbid astma, vilka har betydligt 
flera exacerbationer. Studier för att vidare identifiera de olika 
klustrar av KOL-patienter är redan på gång.

Exacerbationer: KOL-patientens värste fiende
Om man undanskiljer rökning, då är exacerbationer en av de 
prognostiskt värsta faktorer för KOL-patienter. De är kopplade 
till snabbare försämring av lungfunktion och sämre överlevnad. 
Vid exacerbationer ökas också risken för t.ex. hjärtinfarkt och 
stroke. Sannolikt är en tredjedel av exacerbationerna orsakade 
av bakterier, varför antibiotika behandling klart påverkar morta-
liteten och risken för återinläggning, särskilt vid svårare exacer-
bationer.  Dock verkar långtidsbehandling inte vara nödvändig, 
eftersom en meta-analys av behandlingstid från 21 studier inte 
visade någon ökad effekt vid längre behandlingar än 5 dagar. 
Nya svenska antibiotika-rekommendationer vid exacerbationer 
förväntas publiceras i år.

I slutet av januari hölls den årliga kursen om KOL på natursköna Skepparholmen Nacka, sponsrat av 
Boehringer Ingelheim, med temat omhändertagande vid svår KOL. Kursen bjöd på föreläsningar från 
olika håll, inte bara lungmedicinare utan också från anestesiologer, kardiologer och sjuksköterskor. 
Programmet inkluderade med jämna mellanrum patientfall med mentometeromröstning, vilket gav 
deltagarna en mycket uppskattad chans att kontinuerligt få pröva sina nya kunskaper. Den pågående 
utvecklingen av nya riktlinjer satte sina spår på hela konferensen – det står solklart att utvekling inom 
KOL-vården är allt utom stagnerande!
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Sedan introduktionen av non-invasiv ventilation (NIV) har 
sjukhusrelaterade infektioner vid KOL-exacerbationer med 
andningssvikt blivit sällsyntare, överlevnaden förbättrats och 
vårdtiden förkortats. I sin föreläsning om svåra exacerbationer 
berättade anestesiologen Johan Berkius (Västervik) om hur då-
liga vi läkare är att förutse hur det ska gå för KOL patienterna 
på IVA, även för de som kräver intubation, och ganska ofta un-
derskattar patientens möjlighet att återhämta sig. Av dem som 
överlever och återhämtar sig efter IVA-behandlad exacerbation 
har de flesta återgått till samma (dock ofta dåliga) hälsorelate-
rade livskvalité de hade innan exacerbationen redan 6 månader 
efter utskrivning från IVA.

Slutligen föreläste Klas Gränsbo (kardiolog vid Skånes Uni-
versitetssjukhus) om uppföljningen efter KOL-exacerbationer, 
ämne som varit dåligt studerat. Där framkom att uppföljningen 
av exacerbationer är dålig. Närmare hälften av exacerbationerna 
som diagnostiserats på akutmottagning har fått återbesök till 
läkare inom en månad. Samtidigt som vårdtiderna har förkortas 
har återinläggningar blivit fler, vilket dels kan bero på otillräck-
lig uppföljning efter utskrivning. På grund av detta har nyligen 
ett specialprogram uppstartats i Skåne för att förbättra uppfölj-
ningen genom att förenkla och standardisera kommunikation 
mellan olika vårdgivare. Nya nationella riktlinjer stundar med 
rekommendationer angående uppföljning av exacerbationer.

Samsjuklighet vid KOL
Ett av problemen vid svår KOL är de multisystemiska effekter 
sjukdomen har. Claes-Göran Löfdahl (Professor i lungmedicin, 
Universitetssjukhuset i Lund) berättade om den myriad av sjuk-
dommar med koppling till KOL som finns, även oberoende av 
rökning. Dessa inkluderar hjärt-kärlsjukdomar, hjärtsvikt, stroke 
och osteoporos mm. KOL patienter har också ökad prevalens av 
plack i halskärl. Dessa samsjukligheter affekterar negativt KOL-
patienternas överlevnad.

Tidigare tycktes β1-blockerare vara kondraindicerade vid 
KOL. Nya studier har dock visat att selektiva β1-blockerare san-
nolikt inte medför ökad risk vid KOL, och vid KOL och hjärt-
sjukdom är de klart fördelaktiga. Viss försiktighet gäller dock 
fortfarande med β2-stimulerare vid KOL och hjärtsjukdom, men 
de är inte kontraindicerade.

Farmakologisk behandling
KOL-behandling är under ständig utveckling, med nya riktlinjer 
från GOLD 2013 och nya nationella riktlinjer på väg för Sverige. 
Claes-Göran Löfdahl  sammanfattade grundläggande studier 
på de mediciner vi använder mot KOL, vilket gav deltagarna 
djupare förståelse för behandlingens effekter. Där visades bland 
annat att antikolinergika och rehabilitering verkar förstärka var-
annans effekt. Vissa tecken finns till att den ökade pneumoni-
risken vid behandling med inhalationssteroider snarare är 
substans- än klassrelaterad, till exempel har en svensk register-

studie visat signifikant skillnad mellan flutikason och budesonid 
i detta aspekt, fördelaktigt för budesonid. Till slut diskuterades 
behandling med selektiv fosfodiesteras typ 4 hämmare, den för-
sta medicinen som särskilt riktas till den specifika subgruppen 
av KOL-patienter med kronisk bronkit och exacerbationsbenä-
genhet. Benägenheten för exacerbationer måste ändå vara tydlig 
om nettoeffekten skall bli positiv.

Långtidsbehandling med makrolider vid KOL utgör fort-
farande ett omdebatterad ämne. I Arne Egestens (Professon i 
lungmedicin, Universitetssjukhuset i Lund) föreläsning fram-
kom det att – trots en klar effekt på exacerbationsfrekvensen 
och lägre risk för sjukhusvård – är det fortfarande oklart vilka 
patienter skall behandlas och hur länge. Dessutom ökar behand-
lingen förekomsten av resistenta bakterier, kan orsaka irrever-
sibel hörselnedsättning och ökar risken för kardiovaskulär död. 
Dessa aspekter gör det därför tveksamt att använda makrolider 
i stor utsträckning innan vidare forskning föreligger. 

Anne Lindberg (Docent i lungmedicin, Sunderbys sjukhus) 
berättade om långtidsbehandling med syrgas (LTOT) vid KOL, 
en behandling med klart visad effekt för patienter med kronisk 
hypoxemi trots optimal behandling. När LTOT påbörjas i sam-
band med exacerbation bör indikationen omprövas efter en 
och tre månder, eftersom patienterna kan långsamt förbättras 
under den tiden. Detta poängterades särskilt, eftersom det ver-
kar vara brister i uppföljningen av precis denna grupp.

Bronkoskopiska och kirurgiska ingrepp
Volymreducerande behandling är ett alternativ för utvalda pa-
tienter med heterogent emfysem, där de mest emfysematösa 
lungdelarna kan skäras bort, exkluderas eller töms på luft. Ste-
phanie Mindus (Specialistläkare i lungsjukdomar, Akademiska 
Sjukhuset) sammanfattade de kirurgiska och bronkoskopiska 
alternativ som finns: de kirurgiska ingreppen verkar ha klart 
bättre effekt. Bäst resultat får patienter med dominerande em-
fysem i ovanloberna vid datortomografisk kartläggning. Dessa 
ingrepp kan hos rätt utvalda patienter ge tydlig förbättring, men 
är dock inte riskfria. 

Enligt fysiologiska studier kan avancerat emfysem direkt på-
verka hjärtfunktionen. Sven-Erik Ricksten (Anestesiolog, Sahl-
grenska Universitetssjukhuset) berättade om hur hyperinflatio-
nen och det höga intratorakala trycket vid avancerat emfysem 
leder till lågt blodvolym i bröstkorgen. Det i sin tur leder till 
dåligt återflöde till hjärtat och därmed lågt slagvolym. Det är 
således inte enbart den minskade volymen av fungerande lung-
vävnad som förklarar dessa patienters nedsatta arbetsförmåga, 
utan också denna cirkulationspåverkan. Efter volymreducerande 
kirurgi ökas blodvolymet i lungorna vilket leder till bättre hjärt-
funktion, men studier på detsamma vid bronkoskopiska volym-
reducerande ingrepp saknas för nuvarande.

I Sverige pågår patientrekrytering till TRANSFORM-studien 
för bronkoskopisk ventilbehandling i lungvolymreducerande 

"Långtidsbehandling med makrolider vid KOL
utgör fortfarande ett omdebatterad ämne."

�
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syfte (se annons i detta nummer av Lung & Allergi Forum). För-
hoppningsvis leder denna studie till förbättrat kunskapsläge och 
vidare utveckling av detta lovande behandlingsalternativ.

Gerdt Riise (Docent i lungmedicin, Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset) visade att allt färre patienter remitteras för lungtrans-
plantation i Sverige på KOL-indikation och att vi i dagsläget 
möjligen remitterar mindre än vi borde. Lungtransplantation 
kan förlänga överlevnad hos patienter med alfa-1 antirypsin 
brist, men det gäller inte generellt vid KOL. Transplantation 
vid KOL kan dock ge tydlig symptom- och konditionsförbätt-
ring, varför behandlingen fortfarande erbjuds till selekterade 
patienter. Väntelistan för lungtransplantation i Sverige är kort, 
med ungefär 3-4 månaders väntetid. Patienter som kan tänkas 
remitteras är icke-rökande, behandlingsmotiverade patienter 
med bevislig god följsamhet, progredierande försämring, and-
ningssvikt och avancerat spirometriskt stadium, trots adekvat 
behandling. Detta gäller särskilt för unga patienter och för pa-
tienter med alfa-1 antirypsin brist.

Etiska frågor
Anders Ågård (Kardiolog, Angereds Närsjukhus) inledde en dia-
log  om etiska överväganden vid svår KOL, följt av Inger Dahlén 
(Ordförande för SLMF, Akademiska Sjukhuset) med patientfall 
för vidare diskussion. Generellt kan sägas att svår KOL utgör 
en stor utmaning avseende etiska frågeställningar. Bland annat 
framkom att brister i samtal mellan läkare och patient angående 
behandlingsmål är vanliga, och läkare tenderar till att fokusera 
mer på att förlänga liv medan patienten värderar ofta mer livs-
kvalitet.

För att ge bättre inblick i hur patienter med svår KOL ser på 
livet berättade Susann Strang (Docent vid Sahlgrenska akademin 
och yrkesverksam som sjuksköterska vid Angereds Närsjukhus) 
om sin forskning på ångest vid svår KOL. Vi fick en målande 
beskrivning av patienternas ångest, av deras dödsångest och 
rädslan för att kvävas. Men patienterna kan även lida mer av 
rädslan för att våga leva pga oro för framtiden, osäkerheten om 

vad komma skall om de engagerar sig i något. Trots allt detta 
uppskattar de flesta patienter specifika saker som ger dem livs-
glädje, som motvikt till ångesten. Oftast rör det sig om små, 
vardagliga saker. Det har också stor betydelse för patienternas 
välmående om vården skapar trygghet för dem, visar gott bemö-
tande och god tillgänglighet. Med detta poängterades hur viktig 
palliationen är i behandlingen av svårt sjuka KOL patienter . 

Luftvägsregistret och annat utvecklingsarbete
Luftvägsregistret presenterades av Ann Ekberg-Jansson. I nämnt 
register skall information från ungefär 1400 vårdenheter i landet 
ingå angående patienter med astma och KOL. Det ser ut att bli 
ett värdefullt instrument för att kontrollera och förbättra KOL- 
och astmavården.

Sammanfattningsvist
Denna tvådagars övergripande kurs gav en bra uppfattning av 
den stora och komplexa utmaningen som svår KOL utgör. Nya 
riktlinjer är på väg, vilka mycket sannolikt kommer att vara cen-
trala vid nästa års kurs. Bättre identifiering av undergrupper och 
hur de skall behandlas kommer sannolikt också att spela stor 
roll i vidare utveckling av KOL-vården. Pågående omfattande 
forskning, nya behandlingsalternativ och optimering av befint-
liga behandlingar gör att KOL är ett mycket levande område i 
dagens sjukvård.

ÖSSUR INGI EMILSSON
ST-läkare lungmedicin
Akademiska sjukhuset

ossur.emilsson@akademiska.se



44 Lung & Allergiforum  •  Nummer 1/2015

Svenska 
Lungkongressen 2015

Göteborg 20-23 april 2015

i samarrangemang med

SFFA:s Vårmöte 2015

Nu är programmet uppe på hemsidan!
Samordning sker med Svenska Föreningen För Allergologi, SFFA, 
som planerar ha sitt Vårmöte på måndagen.

Tisdagen blir gemensam utbildningsdag med ämnet: Svår astma. 

Gå in på hemsidan www.lungkongressen.se för att se det 
uppdaterade programmet.
Glöm inte att passa på att anmäla er innan den 20 mars för tidig 
avgift.
 
Väl mött i ett förhoppningsvis vårligt Göteborg!

Organisationskommittén
Jan Hedner
Professor Lungmedicin

Monica Arvidsson
Sektionschef Allergi

Catharina Dellborg
Sektionschef Lungmedicin

Ulla Johansson
SLIF

Teet Pullerits
SFFA

Mona Palmqvist
Verksamhetschef
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SFFA:s Vårmöte 20 april

Preliminärt program

Tid Måndag – 20/4

08.00 – 09.00 SFFA, REGISTRERING & KAFFE

09.00 –10.30 Multidiciplinärt omhändertagande av allergipatienten

Välkomst och introduktion

Allergiepidemin hos oss och våra husdjur
Agnes Wold, Göteborg

Churg-Strauss: om astma visar sig vara del av syndromet
Mats Dehlin, Göteborg

10.30 –11.00 KAFFE

11.00 –12.00 Multidiciplinärt omhändertagande av allergipatienten

Födoämnesallergiska tillstånd i mag-tarmkanalen hos barn
Robert Saalman, Göteborg

ASA-desensibilisering
Ralph Dollner, Norge

12.00 –13.00 LUNCH

13.00 –14.00 Föreningsmöte SFFA

14.00 –14.45 Stipendieutdelning av Stora SFFA-stipendiet Stipendieföreläsning

14.45 –15.15 KAFFE

15.15 –16.30 Multidiciplinärt omhändertagande av allergipatienten

Perioperativa läkemedelsreaktioner
Lene Heise Garvey, Danmark

Yrkesallergologi
Anna-Carin Olin, Göteborg

17.00 –19.00 Kvällssymposium med mingelbuffé kring ARIA guidelines
Update on the treatment of allergic rhinitis
Jean Bousquet, Frankrike
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Utbildningsdagen 21 april

Preliminärt program

Tid Tisdag – 21/4

08.00 – 09.00 SLMF/SLIF, REGISTRERING & KAFFE

10.00 –12.00 Utbildning – Svår Astma

Svår astma – hur vanlig och vilka är riskfaktorerna?
Bo Lundbäck, Göteborg 

Spirometri återspeglar dåligt perifer luftvägsobstruktion vid svår astma
Per Gustafsson, Skövde 

Termoplastik
Robert Niven, Manchester, UK

Svår astma hos barn – steg 5
Christina Kavouridou, Göteborg

12.00 –13.00 LUNCH

13.00 –14.30 Utbildning – Svår Astma

Nya behandlingsalternativ vid svår astma
Leif Bjermer, Lund

ACOS, kombination av astma och KOL
Claes-Göran Löfdahl, Angered

14.30 –15.00 KAFFE

15.00 –17.00 Utbildning – Svår Astma

Ansträngningsutlösta besvär på larynxnivå
Hans Dotevall, Göteborg

Sensorisk hyperreaktivitet
Eva Millqvist, Göteborg

Gemensam diskussion

Chefsmöte
(medicinskt ansvariga på landets 
lungmedicinska enheter)

18.00 –22.00 Mingel Svenska Mässan
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Lungkongressen 22 april

Preliminärt program

Tid Onsdag – 22/4

08.00 – 08.30 SLMF/SLIF, REGISTRERING & KAFFE

08.30 – 08.45 Välkommen

08.45 –10.45 TEMA: Transplantation

09.00 – 09.20  Introduktion samt resultat inom lungtransplantation
                         Gerdt Riise, Lungkliniken SU

09.20 – 09.40  Virusinfektioner och lungtransplantation
                         Jesper Magnusson, Lungkliniken SU

09.40 –10.00  Partiklar i utandningsluft efter lungtransplantation
                         Petrea Eriksson, Lungkliniken SU

10.00 –10.30  ”Boxlungor” inför lungtransplantation
                         Andreas Wallinder, Thoraxkliniken SU

10.30 –11.00  ECMO som brygga till transplantation
                        Göran Dellgren, Thoraxkliniken SU

10.45 –11.15 KAFFE, UTSTÄLLNING & POSTER

11.15 –12.00 Nationella riktlinjer Astma/KOL

12.00 –13.00 LUNCH & UTSTÄLLNING

13.00 –15.00 Föreningsmöte SLMF SLIF

SHR – vad kan det vara, och hur kan det bli?
Ewa Ternesten Hasséus, Med dr, leg sjuksköterska 

Inhalationer – kunskap och teknik, spelar det nån roll?
Ewa-Lena Johansson, Med dr, specialist sjukgymnast

Allergi – från nästäppa till anafylaxi
Margareta Brandt Gertmo, Leg sjuksköterska

Poster

15.00 –15.30 KAFFE, UTSTÄLLNING & POSTER

15.30 –17.00 TEMA: Thoraxradiologi

CT/HRCT vid interstitiella lungsjukdomar med fokus på fibros
Jenny Vikgren, Thoraxradiologen SU, Carl Lamm, Thoraxradiologen SU,
Margaretha Smith, Lungkliniken SU

19.00 – Stor festkväll á la Göteborg
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som planerar ha sitt Vårmöte på måndagen.

Tisdagen blir gemensam utbildningsdag med ämnet: Svår astma. 

Gå in på hemsidan www.lungkongressen.se för att se det 
uppdaterade programmet.
Glöm inte att passa på att anmäla er innan den 20 mars för tidig 
avgift.
 
Väl mött i ett förhoppningsvis vårligt Göteborg!

Organisationskommittén
Jan Hedner
Professor Lungmedicin

Monica Arvidsson
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Vi önskar abstracts för muntliga presentationer och postrar för att belysa den 
aktuella lungmedicinska forskningen i Sverige. 

Dedline för inlämning av abstact är 2 mars, 2015.  

För mer information se:

www.lungkongressen.se

Datum:
SFFA:s Vårmöte 20 april
Gemensam utbildningsdag (Svår astma) 21 april
Lungkongressen 22-23 april

Plats:
Svenska Mässan i Göteborg
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Lungkongressen 23 april

Preliminärt program

Tid Torsdag – 23/4

08.15 – 09.15 TEMA: Thoraxradiologi 

Konventionell radiologi inklusive lungtomosyntes
Fallbaserad mentometersession
Åse A. Johnsson, Thoraxradiologen SU, Lena Olsson, Lungkliniken SU

09.15 –10.00 Stipendieföreläsning SLMF Föreningsmöte SLIF

10.00 –10.30 KAFFE, UTSTÄLLNING & POSTER

10.30 –12.00 Fria föredrag SLIF Workshop

Workshop sömnmedicin:
Sömnutredning och apparat-val
Birgitta Kärrsten-Rundström, Leg sjukskö-
terska och medarbetare från Sömn-lab

12.00 –13.00 LUNCH & UTSTÄLLNING

13.00 –14.30 TEMA: Sömn

13.00 –13.10  Inledning
                             Jan Hedner, Göteborg

13.10 –13.40  Sömnapnéns epidemiologi och sambandet med kardiovaskulär sjukdom
                             Eva Lindberg, Uppsala 

13.40 –14.00  Sömnapné och hypertension – prevalens och mekanismer.
                             Zou Ding, Göteborg
14.00 –14.30  Sömnapné i ett kardiologiskt perspektiv. 
                             Yüksel Peker, Skövde

14.30 –15.00 KAFFE, UTSTÄLLNING & POSTER

15.00 –16.00 TEMA: Sömn

15.00 –15.40  Modes and modalities for non-invasive ventilation
                        Current state-of-the-art
                             Winfried Randerath, Solingen

15.40 –16.00  Ventilatorer i Svensk sjukvård. Data från Swedevoxregistret
                             Bengt Midgren, Lund



Annons



Lung & Allergiforum  •  Nummer 1/2015 49

�

Specialistexamen 2014 – frågor och svar

Fråga 6. Läkemedelsreaktioner i lungorna

Svar från Christer Nilsson

En rad olika läkemedel som ges mot olika typer av sjukdomar 
kan ge biverkan i form av läkemedelsreaktioner i lungorna.
Beskriv kliniskt relevanta läkemedelsreaktioner i lungorna med 
redogörelse för bakomliggande mekanismer, utredning, behand-
ling och prognos.

Vi fortsätter att publicera svar på frågor givna vid den skriftliga delen vid specialistexamen 2014.
Christer Nilsson (Helsingborg) svarar på frågan gällande Läkemedelsreaktioner i lungorna, Qi Wang (Eskilstuna) 
på frågan om Sarkoidos och Pernilla Darlington (Stockholm) om Empyem. Läs och lär! 

LENNART NILHOLM
Utbildningsansvarig, SLMF

Inledning
Läkemedelsinducerade reaktioner i lungorna är relativt vanligt 
förekommande, vanligtvis oförutsägbara komplikationer av be-
handling med eller exponering av ett särskilt läkemedel. Enligt 
databasen pneumotox finns idag mer än 700 kända läkemedel 
som kan ge reaktioner i lungorna (1). Läkemedel orsakar cirka 
3 % av alla fall av interstitiell lungsjukdom och cirka 8-10 % av 
alla fall av akut lungskada och då företrädesvis cytostatika och 
amiodarone (2). Man kan i stort sett se alla typer av reaktioner 
i lungorna där interstitell lungsjukdom (ILD) är den vanligaste 
typen av läkemedelsreaktion. Andra typer av läkemedelsindu-
cerade reaktioner i lungorna är bl.a. lungödem, diffus alveolär 
blödning (DAH), bronkospasm, läkemedelsorsakad vaskulit, 
bronkospasm samt även pleurala förändringar. Det är ibland 
reaktioner som orsakas av ett läkemedels avsedda farmakolo-
giska effekt som drabbar en patient och som man relativt enkelt 
kan diagnosticera som orsak till en reaktion. Då ser man ofta en 
klar förbättring vid uppehåll med den pågående behandlingen. 
Ibland får man dock reaktioner som inte beror på en avsedd 
farmakologisk effekt och det kan då vara svårt att misstänka ett 
särskilt läkemedel som orsak till en reaktion (3). 

Således kräver en läkemedelsinducerad reaktion i lungorna 
en hög medvetenhet, uppdaterad kunskap om och förmåga att 
utesluta andra orsaker till lungskadan. Differentialdiagnoser som 
då måste uteslutas är infektioner och t.ex. försämring av en re-
dan tidigare befintlig lungsjukdom. Systemsjukdomar har ofta 
en högre grad av incidens av bl.a. interstitiell lungsjukdom och 
vid samtidig behandling med potentiellt lungtoxiska läkemedel 
kan det vara svårt att avgöra vad som är idiopatiskt och vad som 
är läkemedelsinducerat (2). 

Den vanligaste formen av läkemedelsinducerad reaktion i 
lungorna är interstitiell lungsjukdom. Orala och parenterala 
administrationsvägar är oftast använda men i stort sett vilken 
beredningsform som helst kan ge en läkemedelsinducerad 
lungreaktion. Riskfaktorer för att utveckla en läkemedelsinduce-

rad lungreaktion är bl.a. ålder där såväl barn som äldre personer 
kan drabbas, nedsatt njurfunktion är även det en riskfaktor samt 
vissa läkemedel som amiodarone och bleomycin ha en större 
potential att utveckla lungreaktion ju högre doser man ger (4).

Kliniskt relevanta läkemedelsreaktioner i lungorna.
Amiodarone är ett av de vanligaste anti arytmika i både Eu-
ropa och USA. Amiodarone är en joniserad benzofuran klass 
III-antiarytmika. Biverkningsprofilen innefattar bl.a påverkan 
på kornea, lever, lungor, neuromuskulära systemet, huden samt 
thyroidea. På 80-talet beskrevs för första gången lungpåverkan 
av amiodarone. Amiodarone associerad pneumonit (APT) är 
den mest allvarliga och potentiellt livshotande biverkan från 
amiodarone och en av de vanligaste orsakerna till att man får 
avsluta behandlingen. Incidensen av lungreaktioner spänner 
från 5-13 % av de behandlade med amiodarone. Ju högre dags-
doser och ackumulerad dos som ges desto större risk för biver-
kan samt även tidigare känd lungsjukdom och högre ålder hos 
patienterna. Avseende bakomliggande orsaken till lungreaktion 
finns det två hypoteser som är en direkt toxisk lungskada och 
en indirekt immunologisk reaktion. Amiodarone metaboliter 
är amfifila som kan ackumuleras i lungorna upp till 100-500 
gånger jämfört med serum. Clearance från lungorna är lågt och 
lungtoxiciteten kan delvis bero på denna ackumulation och leder 
till kronisk inflammation. Den immunologiska reaktionen liknar 
hypersensitivitets pneumoni och orsakas eventuellt av lymfo-
cytinfiltration, CD 8 T-lymfocyter syns vid immunofluorescense. 
Man kan vid amiodarone inducerad lungskada se olika reaktio-
ner inkluderande organiserande pneumoni, ARDS och solitära 
lungförändringar där cirka 25% av lungreaktionerna är organi-
serande pneumoni. Diagnosen ställes med hjälp av lungröntgen 
följt av HRCT, lungfunktionstest med diffusionskapacitet och 
BAL. Klinisk undersökning med lungauskultation med krepita-
tioner. Laboratoriemässigt ses ibland förhöjd LD och leukocytos. 
Amiodarone inducerad lungreaktion ger påverkan på alveolära 
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rummet eller interstitiet (5). Den radiologiska bilden är mycket 
varierande med alveolära och interstitiella infiltrat som ofta är 
asymmetriska, förtätningar som kan gå ut mot lungans periferi 
med förtjockad pleura och volymsminskning. BAL kan använ-
das för diagnostik men är till viss del omdiskuterad eftersom 
cellbilden kan vara varierande. I undantagsfall kan lungbiopsi 
vara indicerad. 

Behandling är utsättning av amiodarone och i många fall in-
sättning av kortikosteroider. Hos en patient med klart patologisk 
röntgen eller hypoxi är en klar indikation för steroidbehand-
ling för att snabba på läkningsförloppet och minska risken för 
utveckling av lungfibros. Långvarig behandling blir nödvändig 
då amiodarone clearance från lungvävnaden går långsamt (5). 

Oftast har amiodarone associerad pneumonit en god prognos 
där man kan se klinisk förbättring och förbättrad röntgenbild 
efter 1-3 månader. Radiologisk förbättring ses i upp till 85 % av 
patienterna. Men trots allt kan utveckling av lungfibros ske hos 
vissa patienter och mortaliteten hos amiodarone associerad 
pneumonit varierar mellan 21 och 33 % hos patienterna som 
kräver sjukhusinläggning. Prognosen är sämre om patienten 
har bakomliggande lungsjukdom som eventuell KOL. ARDS 
ses nästan enbart hos amiodarone behandlade patienter som 
genomgår thoraxkirurgi (5).

Metotrexate inducerad interstitiell lungreaktion är prototy-
pen av läkemedels inducerad lungreaktion hos RA patienter. 
Man fann metotrexate inducerad lungtoxicitet hos barn be-
handlade för leukemi 1969 och senare på 80-talet påvisades att 
lågdos behandling med metotrexate kunde ge pneumonit hos 
RA patienter. Akut metotrexatlunga kan utvecklas vid varie-
rande tidpunkt under behandlingen det är svårt att uppskatta 
den exakta incidensen men troligtvis någonstans mellan 0.3-
0.8 % hos patienter som behandlas med metotrexat kan drabbas. 
Man kan dock se allt mellan akut/subakut pneumonit, subakut 
hypersensitivitets pneumoni, interstitiell fibros, akut lungskada, 
organiserande pneumoni, pleurit och lungnoduler. Patogenesen 
bakom metotrexatlunga är oklar men hypersensitivitetsreaktion 
misstänkes då histopatologiska fynd påvisar interstitiell pneu-
monit med små icke nekrotiserande granulom, ökade eosinofila 
och lymfocyter i BAL associerade med perifer eosinofili. En di-
rekt lungtoxisk effekt har även påvisats genom ackumulation av 
metotrexat i lungvävnad och cell atypi vid biopsi. 

Diagnosen metotrexat orsakad lungskada baseras på en kom-
bination av klinik, röntgen och svar på utsättning av behandling. 
Man kan labbmässigt se leukocytos, restriktiv lungfunktions-
nedsättning och sänkt diffusionskapacitet. BAL som uppvisar 
stegrat antal lymfocyter. Histopatologiskt ses varierande grad 
av interstitiell inflammation, fibros och granulom. Man kan ofta 
även påvisa mild eosinofili i BAL-vätska, blod och lungvävnad. 
Lungröntgen och HRCT-thorax påvisar ofta diffusa interstiella 
infiltrat och även groundglass förändringar. Behandlingen består 
i utsättning av behandlingen och behandling i vissa fall med hög-
dos steroider speciellt om kvarstående symtom efter utsättning 
av metotrexat. De radiologiska förändringarna och lungfunk-
tionen förbättras på några veckor. Oftast har dessa patienter en 
god prognos men snabb handläggning är indicerad då man har 
en mortalitet trots allt på upp till 15 % (3,6). 

Svår lungreaktion kan utvecklas under och kort tid efter be-
handling med kemoterapeutika som antibiotika (bleomycin, 
mitomycin C), alkylerare ( busulfan, cyklofosfamid), antimeta-
boliter (metotrexat, azatioprin, gemicitabin), etoposid, paklit-
axel och docetaxel samt nyare läkemedel i form av tyrosinkinas 
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hämmare (TKIs) (3,7). Avseende den kliniska manifestationen 
av TKI-inducerad interstitiell lungsjukdom är den icke specifik 
och inkluderande hosta, feber, dyspnè och hypoxi. Cirka 75 % av 
rapporterade fall inträffar inom 3 månader av behandlingen. De 
första rapporterade handlade om gefitinib associerad interstitiell 
lungsjukdom och kom från Japan. Man har i Japanska studier 
sett en incidens på 2.4-8.3 % medan man i övriga världen sett en 
incidens på >1 %. Ett histopatologiskt fynd vid akut insjuknande 
är bild som vid diffus alveolär skada (DAD) med bildande av 
hyalina membran. DAD manifesteras initialt som en akut exsu-
dativ fas orsakad av alveolära och bronkepitel skador som ibland 
åtföljs av en kronisk reparations process. Detta kan progrediera 
till kronisk inflammation förstärkt av T-lymfocyter och makro-
fager och som i slutänden kan leda till fibrosutveckling. Man har 
även i senare studier funnit en felaktig regeneration av skadat 
epitel som i sig kan ge stimulering av fibroblaster utan pågående 
kronisk inflammation. Detta koncept förutsätter en förändring 
i epitelcellerna som triggar fibrogenesen. En annan viktig orsak 
till utveckling av interstitiell lungsjukdom är apoptos av icke 
neoplastiska typ I och typ II pneumocyter.

I utredning för misstänkt läkemedelsreaktion och interstitiell 
lungsjukdom hos TKI behandlade patienter ingår det röntgen 
med CT. Den radiologiska bilden varierar med en blandning av 
groundglass, linjära förändringar samt inter- och intralobulära 
förtjockningar. Även honeycombing och traktionsbronchiekta-
sier kan ses. Med hänsyn till CT-bilderna kan man indela TKI-
relaterade interstitiella lungsjukdomar i diffus alveolär skada 
(DAD) eller akut interstitiell pneumonit, bronchiolitis obliterans 
(BO), cryptogen organsierande pneumoni (COP), hypersensi-
tivitets pneumonit (HP), icke specifik interstitiell pneumonit 
(NSIP) eller usual interstitiell pneumonit (UIP). Vid studier av 
TKI relaterad intestitiell lungsjukdom har man sett mortalitets 
siffror på upp mot 30 % av de som drabbas av en interstitiell 
lungsjukdom. Insjuknar patienten med bild som vid diffus al-
veolär skada (DAD) så är detta starkt korrelerat med ett fatalt 
förlopp även bakomliggande preexisterande lungfibros, kort 
intervall från start av behandling till uppkomst av symtom är 
relaterat till dålig prognos. Behandling av TKI inducerad inter-
stitiell lungsjukdom förutom avslutande av behandling är ofta 
systemiska steroider, syrgasbehandling, mekanisk ventilation 
och stödjande åtgärder i övrigt förutom antibiotika (7,8).
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Fråga 2. Sarkoidos

Svar från Qi Wang

Sarkoidos är en sjukdom som för patienten kan debutera på olika 
sätt och ha olika förlopp. Diskutera prognostiska faktorer vid 
sarkoidos utifrån ett kliniskt perspektiv och utifrån tillgängliga 
markörer.

Sarkoidos är en inflammatorisk sjudom av okänd etiologi. Sjuk-
domen engagerar lungor och/eller intrathorakala lymfkörtlar i 
mer än 90 % av fallen (1). Prevalensen skiljer sig mellan olika 
etniska grupper och geografiska områden. Morbiditeten var rap-
porterad kring 1 – 6 % (2-4). Tillgänglig forskningsevidens och 
klinisk erfarenhet har bidragit till ökad förståelse kring sjuk-
domen. Med dagens kunskap kan vi i många fall förutspå hur 
prognosen se ut och vem kan få nytta av behandling. 

Betydelse av kliniska symtom
Sjukdomen kan debutera akut eller börja mer smygande. Vid den 
akuta formen karakteriseras sjukdomen av plötsligt insättande 
hög feber, erythema nodosum (EN) på underbenen (främst 
kvinnor), fotledsartrit/tendovaginit (främst män) och bilate-
rala hiluslymfom (BHL), vilket även kallad Löfgrens syndrom 
och utgör cirka 30 % av patienter med skandinaviskt ursprung, 
är vanligen förenat med god prognos och omkring 80 % går i 
spontan remission (1). 

Sarkoidos kan även debutera mer smygande med ospecifika 
symtom, t.ex. trötthet, sjukdomskänsla, viktnedgång. Respira-
toriska symtom utvecklas hos cirka 20 – 50 % av patienter, så-
som andfåddhet, hosta, thoraxsmärta samt tyngdkänsla i bröstet 
(5). Spontan remission förekommer i nästan två tredjedelar av 
alla patienter (6) och är ett viktigt tecken på god prognos (7). 
Utebliven remission inom 2 år är däremot relaterat till förlängd 
sjukdoms förlopp (8) och kan leda till tilltagande lungfunktions-
nedsättning och utgör därmed en sämre prognos (9). 

Flertalet studier har rapporterat många kliniska tecken rela-
terade till en dålig prognos: bl. a. ålder över 40 vid insjuknande 
(2, 8), progressiv lungsarkoidos, kronisk hyperkalcemi (2), svarta 
afrikaner (vanlig med lupus pernio och kutana menifestationer 
(9,10), extrathorakala manifestationer (lupus pernio, kronisk 
uverit, cystisk benförändring, sarkoidos i nässlemhinnor, neu-
rosarkoidos, hjärtengagemang, etc.) (2, 9).

Ett allvarligt varningstecken är sarkoidos relaterat pulmonell 
hypertension (SAPH) (11), som är mer vanlig hos patienter med 
avancerade sarkoidos, är rapporterad hos upp till 74 % av sar-
koidospatienter som väntar på lungtransplantation(12). SAPH 
är förknippad med 10 gånger förhöjd mortalitet jämfört med 
patienter med isolerad lungsarkoidos (13) och 5 – års överlevnad 
är endast 59 % (14), därför är tidig remittering för lungtransplan-
tation rekommenderad för dessa patienter (15).  

Betydelse av radiologiska fynd
Radiologisk stagning har också prognostiskt betydelse. Flera in-
ternationella studier har visat att prognosen är bäst för patienter 
med radiologiskt stadium I, med enbart förstorade bilaterala 
hiluskörtlar på röntgen(7). Ihållande parenkyminfiltrat kan tyda 
på ett kroniskt förlopp (8). Avancerat stadium på röntgen med 
skrumpnande, fibrotiska lungförändringar är associerad med då-
lig prognos (2,16,17). Respiratorisk insufficiens orsakad av förlust 

av lungvolym förekommer hos nästan alla patienter i stadium IV, 
komplikationer såsom pneumothorax, höger kammarsvikt, eller 
aspergillos är också vanligt förekommande i det här stadiet (18). 

Betydelse av lungfunktionsundersökningar och 6 min gångtest
Både restriktivitet och obstruktivitet beskrivs. De patienterna 
med allvarlig lungparenkymangagemang (röntgenstadium III 
och IV) leder vanligtvis till en restriktiv lungfunktionsinskränk-
ning (19-27). En obstruktiv lungfunktionsinskränkning med 
sänkt FEV1 ses i hög frekvens hos patienter med akut sarkoidos 
stadium I, vilket kan förklaras av manifestation av bronkiell hy-
perreaktivitet enligt vissa studier (28, 29). Prognosen är klart 
dålig för patienter med allvarlig lungfunktionsinskränkning re-
dan vid diagnos (30). 

Diffusionskapacitet (DLCO) mätning är en känslig metod 
för att prediktera rubbningar av gasutbytsförmåga vid måttlig 
ansträngning. Men om det kan ha värde för utvärdering av sar-
koidossaktivitet och svårighetsgrad är fortfarande omdiskute-
rade (31). 

Redan på 80-talet tyckte Winterbauer och hans medarbetare 
att vital kapacitet (VC) och DLCO är bästa parametrar för klinik 
uppföljning (32). Fullständig lungfunktionsundersökning med 
DLCO används dock inte rutinmässigt vid uppföljning, sannolikt 
beror på att det inte finns någon tydlig korrelation mellan sjuk-
doms svårighetsgrad och lungfunktionsnedsättning (33). I den 
senaste versionen av nationellt vårdprogram om sarkoidos 2014 
rekommenderar att vid uppföljning av sjukdomen bör åtmins-
tone enkel spirometri utföras. Utöver spirometri bör särskilt 
DLCO övervägas (34).  

Den 6-minuters gångtest är enkelt att utföra och visat sig vara 
användbart i bedömningen av funktionshinder och prognos för 
sarkoidospatienter. I en prospektiv studie fick 142 sarkidospa-
tienter utförda 6 minuters gångtest och övervakades för den 
lägsta saturation. Den 6-minuters gångsträcka är minskad hos de 
flesta patienter, men främst hos dem med pulmonell hyperten-
sion. Några andra faktorer relaterade till förkortad gångsträcka 
är FVC, desaturation vid ansträngning samt självrapporterat 
respiratorisk hälsa (31). 

Betydelse av laboratorietester
• Hyperkalcemi: förekomst hos 7-10 % av sarkoidopatienter (1), 

sannolikt beror på störd kalkmetabolism. Obehandlad hyper-
kalcemi kan orsaka njursvikt och ger försämrad diagnos. Vid 
kraftig hyperkalcemi med värden över 3 mmol/L, bör en dos 
bisfosfonat i.v övervägas utöver snabb rehydrering och Pred-
nisolonbehandling (34). 

• Bronkoalveolärt lavage (BAL) utförs oftast av differentialdi-
agnostiska skäl. Alveolär lymfocytos med förhjöt CD4/CD8 
kvot > 3,5 talar starkt för sarkoidos (1). Hög kvot ses ofta vid 
akut sarkoidos (Löfgrens syndrom), och är kopplad med god 
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prognos. Låg cellkoncentration i BAL vätska har också asso-
cierats till god prognos (34). Facco och medarbetare studerade 
oselekterade sarcoidospatienter och visade att antalet CD4 + 
T-lymfocyter var mycket högre hos patienter med aktiv sjuk-
dom jämfört med stabil sjukdom (35). 

• ACE: Är den mest studerade och omdiskuterade serummär-
kören för sarkoidos. ACE är producerat i epitelioidceller av 
sarkoidosgranulomatom (36) och serum ACE nivå avspeglar 
sannolikt granulomburden i hela kroppen(37). En Reviews ar-
tikel från 1989 analyserades serum ACE som en diagnostisk 
test och visade positivt prediktivt värde på 84 % och negativt 
prediktivt värde på 74 %. ACE beskrivs även som en värdefull 
markör för mätning av aktivitet för både pulmonelll och ex-
trathorakal sarkoidos (38). Värdet är dock aldrig diagnostiskt 
eftersom förhöjningar kan ses i många andra sjukdomar. Trots 
en mängd efterföljande studier har visat prediktivt värde, 
fanns däremot andra studier som inte visade någon samband 
mellan ACE och sjukdomsaktivitet (39). 

Betydelse av genetiska faktorer
Sakoidos tycks utvecklas i genetiskt predisponerade individer 
som utsätts för okända antigen (40). En initial genetisk kopp-
lingsanalys för sarkoidos visade en stark koppling med hela 
major hostocompatibility complex (MHC)[human leukocyte 
antigen (HLA) in humans] på den korta armen av kromosom 
6 (41). Efterföljande studier visade även kopplingar till andra 
kromosomala regioner.  

Speciellt HLA klass II spelar en viktig roll för immunrespons 
eftersom deras uppgifter är att visa antigener i form av peptider 
för CD4+ T lymfocyter som kännetecknas av ackumulering i 
lungorna av sarkoidos(40). En mängd studier har visat kopp-
lingar mellan olika HLA klass II varianter, huvudsakligen DRB1 
alleler, men även DQB1 alleler(7).

En svensk studie av 301 patienter med Löfgrens syndrom har 
jämfort sjukdoms utfall med HLA-DRB1 alleller och funnen en 
dramatisk skillnad beroende på uttrycket av DRB1*03. Dessa 
DRB1*03-positiva LS patienter hade en extremt god prognos 
med spontan remission i närmare 100 %, vilket i stark kontrast 
till enbart ~50 % för DRB1*03-negativa LS patienter. Bland 
DRB1*03 – negativa LS patienter som krävdes peroral steroid-
behandling, bara 20 % återhämtade sig inom 2 år (42). HLA-
DRB1*14 resp. DRB1*15 visade sig vara associerad med kronisk 
sjukdom. En stark koppling mellan DRB1*04 och ögonsarkoidos 
har också rapporterats (34).

Flera andra biomarkörer studerades hos sarkoidospatienter 
och visat prediktivt värde, bl. a TNF-alfa, s IL- 2R, KL-6, men 
dessa biomarkörer är fortfarande under forskningsfasen och ej 
tillgängliga i kliniskt bruk. 

Sammanfattning
Trots stora framgångar inom den genetiska forskningen för sar-
koidossjukdom, ännu inte lyckats hitta någon ideal biomarkör 
som ensam kan förklara sjukdoms förlopp och prognos samt 
avgöra behandlingsmöjligheter. Sannolikt ej heller inom en över-
skådlig framtid på grund av sjukdoms komplexitet. Den kliniska 
helhetsbedömningen med bl.a. noggrann anamnes, status, labo-
ratorieprover, radiologiska undersökningar, fysiologiska under-
sökningar är fortfarande värdefulla verktyg för prognosbedöm-
ning i den kliniska vardagen. 
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Fråga 4. Empyem

Svar från Pernilla Darlington

Diskutera och reflektera utifrån ett vetenskapligt perspektiv ut-
redning och behandling av misstänkt empyem.

Hur ser ett empyem ut på rtg/CT och vad skiljer det från en 
lungabscess respektive  parapneumonisk utgjutning?

Vilka laboratoriedata är vägledande? Antibiotikaval och be-
handlingstider?  Dränagebehandling? Spolningar? Pleural trom-
bolys? Indikation för kirurgisk intervention? Uppföljning?

Diskutera och reflektera utifrån ett vetenskapligt perspektiv 
utredning och behandling av misstänkt empyem.
Empyem består av en ansamling av pus i pleurarummet. Vanli-
gaste orsaken är pneumoni, men empyem kan även uppkomma 
sekundärt till lungabscess, bronchopleural fistel, perforation av 
esofagus, efter thoraxkirurgi eller trauma (1). Predisponerande 
faktorer är alkoholism, narkomani, dåligt allmäntillstånd och 
långvarigt sängliggande (2). Kliniska tecken på empyem är akut 
sjukdom, hög feber, andfåddhet, hosta och smärta i bröstkorgen 
samt påverkat allmäntillstånd. Empyem orsakade av anaeroba 
bakterier har ofta ett mindre akut förlopp, ofta med viktnedgång 
och utan feber. I sällsynta fall kan ett empyem spontant tömma 
sig genom bröstkorgsväggen eller till lungan med uppkomst 
av en bronkopleural fistel. Drygt hälften av alla patienter som 
sjukhusvårdas p.g.a pneumoni har rapporterats ha pleuravätska, 
men i de flesta fall rör det sig om sterila exudat som resorberas 
efter antibiotikabehandling (3).

Röntgenologiska skillnader mellan empyem, lungabscess 
och parapneumonisk utgjutning.
Typiska fynd på lungröntgen vid empyem är en pleurit med buk-
tande utseende, vilken orsakas av en ansamling av pus i pleura-
rummet p.g.a bakterieriellt engagemang och är en komplikation 
till pneumoni. I 86 – 100 % av fallen ses också en pleural förtjock-
ning. Parapneumonisk utgjutning kan också ses vid pneumoni 
och engagerar pleura, men är aseptisk och betraktas som ett 
förstadium till empyem (4). En annan komplikation till pneu-
moni är lungabscess som beror på destruktion av lungparenkym 
vilket leder till bildning av en eller flera kaviteter innehållande 
nekrotiskt material med gas/vätskenivåer (3). I oklara fall kan 
undersökning med datortomografi verifiera diagnosen och ock-
så ge information om eventuella bronkobstruerande processer 
(5). Empyem kan indelas i tre olika stadier: exudativ när det sker 
en ökning av pleuravätska, fibrinopurulent när fibrösa septa bil-
dar olika fack och ett slutstadium med organisering och pleural 
ärrbildning som kan påverka lungans förmåga att expandera (1).

Vägledande laboratoriedata
Stegrade infektionsparametrar talar för infektion men kan inte 
användas för att skilja mellan empyem, lungabscess eller pneu-
moni med parapneumonisk utgjutning. Röntgenologiskt kan 
det vara svårt att skilja mellan empyem och parapneumonisk 
utgjutning. För patienter med pleuravätska > 1 cm i sidoläge och 
stegrade infektionsparametrar bör därför thorakocentes göras. 
Mätning av pH-värdet är vägledande vid utredning av parapneu-
moniska utgjutningar där pH <7,2 indikerar en infektiös pleurit 
och där dränering bör övervägas. Odling av pleuravätska är po-
sitiv i ca 60 % av alla infekterade pleuriter (4). Lungabscesser ska 
till skillnad från empyem däremot undvikas att punkteras då ris-
ken för svårläkta fistelbildningar är stor (3). Vanligast förekom-

mande grampositiva bakterier vid empyem är pneumokocker, 
alfastreptokocker och S. aureus. Bland gramnegativa bakterier 
är E. coli, Pseudomonas spp., H. influenzae och Klebsiella spp. 
vanligast. Anaeroba bakterier förekommer i 12-34 procent (4). 

Antibiotikaval och behandlingstider
Systemisk antibiotikabehandling baseras på odlingssvar eller 
på mest troliga infektiösa agens. Antibiotikabehandling för 
anaerober bör övervägas eftersom de ofta samexisterar med 
aeroba bakterier men är svåra att isolera från pleuravätskan. 
Behandlingen med antibiotika ska pågå i åtminstone 3 veckor 
och kan ibland behöva förlängas till 2-3 månader. När positiv 
odling saknas är rekommendationen vid empyem som bedöms 
vara orsakade av ett samhällsförvärvat agens enl British Tho-
racic Society guidelines 2003 antingen Cefurotaxim 1,5 g x 3 
iv + Metronidazol 400 mg x 3 po  alt  Benzyl-penicillin 1,2 g x 
4 iv + Ciprofloxacin 400 mg x 2 iv alt Meropenem 1 g x 3 iv + 
Metronidazol 400 mg x 3 po alt 500 mg x 3 iv alt Amoxicillin 
1 g + klavulansyra 125 mg x 3 po alt Amoxicillin 1 g x 3 po + 
Metronidazol 400 mg po x 3 alt Dalacin 300 mg x 4 po. Vid no-
sokomial infektion rekommenderas Piperacillin + Tazobactam 
4,5 g x 4 iv alt Ceftazidime 2 g x 3 iv alt Meropenem 1 g x 3 iv 
+/- Metronidazol 400 mg x 3 po eller 500 mg x 3 iv (2).

Dränagebehandling, spolningar och pleural trombolys
Thorakocentes (pleuratappning) utförs i såväl diagnostiskt som 
terapeutiskt syfte. Grumlig vätska talar för empyem och om den 
är illaluktande bör man misstänka anaerober. Vid behandling 
av empyem är det viktigt att pleuravätskan evakueras ur pleu-
rahålan. Mindre pig-tail drän är oftast otillräckliga och det kan 
lätt bli stopp i dessa och man bör om möjligt använda en eller 
flera grova drän (tex storlek 20 F) som möjliggör effektiv dräne-
ring och spolning. Dränet kopplas till undertryck (sug) och via 
dränet görs spolningar upp till sex gånger dagligen med steril 
koksaltlösning (6). Pleural trombolys med streptokinas eller uro-
kinas kan förbättra dränagebehandlingen men om de förbättrar 
prognosen och minskar behovet av kirurgisk intervention har 
inte säkert kunnat visas (7).

Indikation för kirurgisk intervention
I vissa fall bildas multipla fack mellan pleura viscerale och pa-
rietale som försvårar/omöjliggör dränagebehandling. Denna 
grupp inklusive de som inte förbättras av dränagebehandling 
kan kräva kirurgisk intervention. Thorakotomi med dekordi-
kation eller videoassisterad thorakoskopisk kirurgi (VATS) är 
tänkbara metoder. För patienter som inte bedöms tåla kirurgi 
och som inte förbättras trots dränage, spolningar och antibiotika 
bör förnyad röntgen av thorax och ultraljudsledd inläggning av 
nytt/nya drän övervägas (6).
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Uppföljning
Alla patienter med empyem bör följas upp polikliniskt med 
kliniska och röntgenologiska kontroller samt kontroll av in-
flammationsparametrar inom fyra veckor. Fortsatta kontroller 
kan behövas under flera månaders tid beroende på förloppet. 
Patienten ska informeras om att höra av sig om tecken på för-
sämring (2). Hos de allra flesta normaliseras lungröntgen inom 
sex månader (8). Långvariga sequele är ovanliga med inkluderar 
bildning av bronkopleurala fistlar, recidiverande empyem och 
pleural förtjockning och nedsatt lungfunktion. Ungefär 10-20% 
av alla vuxna patienter med empyem dör inom ett år efter hän-
delsen, dock oftast p.g.a co-morbiditet och inte p.g.a infektionen 
i sig (7).
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UTBILDNING FÖR SJUKSKÖTERSKOR
INOM LUNGSJUKVÅRD

Solna 9 –12 november

I det förra numret av Lung & Allergi Forum informerade SLIF om den utbildning som kommer att 
gå av stapeln hösten 2015.

Beslutet att genomföra utbildningen är resultatet av en diskussion mellan SLMFs och SLIFs styrelser 
under hösten 2014. Då det för närvarande inte finns någon högskoleutbildning som ger specialist-
kompetens inom lungsjukvård är detta en satsning på att höja kompetensen för våra sjuksköterskor. 

För många grundutbildade sjuksköterskor är fortbildning och kompetensutveckling mycket viktigt 
och det är angeläget för oss att kunna möta detta. Vi tror också att utbildning är ett bra sätt att 
kunna behålla de sjuksköterskor som arbetar hos oss.

Nu finns ett preliminärt program och information om tid och plats. Ytterligare information kommer 
bl.a. på Svenska Lungkongressen i Göteborg i april.

Kursen vänder sig till sjuksköterskor som är nyutbildade eller har en kortare erfarenhet av lungsjuk-
vård. Kursen är upplagd i olika block och kommer att ge en grund i sjukdomslära, diagnostik och 
behandling vid de vanligaste lungmedicinska diagnoserna. 

Vi kommer också att fokusera runt omvårdnaden av patienter med dessa diagnoser bl.a. genom 
workshop, grupparbete och gruppdiskussioner.

När: måndag 9 november kl. 10.00 – torsdag 12 november kl. 14.00
Var: Eugeniahemmet, på Karolinska universitetssjukhuset i Solnas område.

Pris: 5000 kr / person, kursavgift inklusive hotellkostnad 3 nätter i enkelrum
Pris: 4500 kr / person, kursavgift inklusive hotellkostnad i dubbelrum.
Anmäler man fler än en person / arbetsplats så betalar man fullt pris för den första deltagaren och 
för övriga reduceras avgiften med 1000 kr / person.
I priserna ingår också kaffe och luncher alla dagar och en gemensam middag på onsdagen den 
11 november.

Anmälan till kursen görs till helene.wallstedt@akademiska.se senast 2 oktober 2015.

I anmälan behöver vi veta namn, arbetsplats, telefonnummer, om du önskar enkel eller dubbelrum, 
vid dubbelrum vem du önskar dela rum med, eventuella allergier och om du önskar delta i den 
gemensamma middagen samt fakturaadress.

Faktura och slutligt program och en mer detaljerad information kommer sedan att skickas till den 
mailadress du anger.
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Preliminärt program
Måndag 9 november
Förmiddag: Lungcancer – orsak, symptom, diagnos och behandling   
Eftermiddag: Omvårdnad vid lungcancer
  Cystostatikahantering      

Tisdag 10 november
Förmiddag: Obstruktiv lungsjukdom
  KOL och astma – orsak, symptom, diagnos och behandling     
  Spirometri  
  Artärgas  
Eftermiddag:  Omvårdnad vid obstruktiv lungsjukdom 
  Workshop spirometri   

Onsdag 11 november
Förmiddag: Interstitiella lungsjukdomar – orsak, symptom, diagnos och behandling
  Syrgasbehandling.   
Eftermiddag: Lunginfektioner – orsak, symptom, diagnos och behandling
  Pneumoni   
  Tuberkulos 
  Gruppdiskussion runt patientfall
  Gemensam middag

Torsdag 12 november
Cystisk fibros – orsak, symptom, diagnos och behandling   
Sömnapné – orsak, symptom, diagnos och behandling   
Underventilering – orsak, symptom, diagnos och behandling   
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A3293
Effekter av bristande astmakontroll, sömnbesvär, ångest 
och depression på astma-relaterad livskvalitet hos unga 
astmatiker

Fredrik Sundbom1, Andrei Malinovschi3, Eva Lindberg1, Kjell 
Alving2, Christer Janson1

1 Lungmedicin och allergologi, inst för medicinska vetenskaper, Uppsala 
Universitet
2 Pediatrik, Inst för kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet
3 Klinisk fysiologi, inst för medicinska vetenskaper, Uppsala Universitet

Astmarelaterad livskvalitet kan uppskattas med specifika frå-
geformulär. Det finns sedan tidigare beskrivna samband mellan 
astmarelaterad livskvalitet och astmakontroll. Samtidigt finns 
det en rad vanliga tillstånd som har samband med både astma-
kontroll och livskvalitet, så som allergiska besvär, nästäppa, rök-
ning och sömnbesvär. Andra vanliga tillstånd som övervikt och 
psykiska besvär kan också påverka den allmänna livskvaliteten. 

I den aktuella studien uppskattades astmarelaterad livskvali-
tet med mini Asthma Quality of Life Questionnaire (mAQLQ) 
hos 408 individer från MIDAS-kohorten (Minimally-Invasive 
Diagnostics for ASthma and allergic diseases). Deltagarna var 
mellan 10 och 35 år och hade diagnosticerad astma med behov 
av behandling under minst tre månader per år. Astmakontroll 
mättes med Asthma Control Test (ACT) och psykiskt tillstånd 
med Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Utöver 
formulärdata inhämtades data från spirometrier, metakolintest, 
utandat kvävemonoxid samt blodprover inklusive allergitest-
ning. Alla variabler testades med enkel linjär regression med 
mAQLQ som utfallsvariabel, varefter alla signifikanta variabler 
testades med multipel linjär regression.

Den viktigaste enskilda variabeln var ACT, med ett förkla-
ringsvärde för mAQLQ på 48 %. Ett sammansatt mått bestående 
av ACT, FEV1, exacerbationsfrekvens, HADS och förekomst av 
sömnbesvär kunde förklara 58 % av variabiliteten i mAQLQ.

Populationen delades sedan in i grupper beroende på före-
komst av de viktigaste variablerna: okontrollerad astma, signi-
fikant HADSpoäng, eller sömnbesvär. Gruppen med kontrolle-
rad astma och avsaknad av ångest, depression och sömnbesvär 
hade ett genomsnittligt mAQLQ på 6,3 poäng. Att tillhöra nå-
gon annan grupp än denna var signifikant förknippat med lägre 
mAQLQ. Allra lägst livskvalitet, med ett genomsnittligt mAQLQ 
på 3,8 poäng, sågs i gruppen med okontrollerad astma, ångest, 
depression och sömnbesvär.

Vår slutsats är att man, utöver astmakontroll, också bör ef-
terfråga ångest, depressiva besvär och sömnstörningar vid ast-
mabehandling.

A3297
IL-17A bidrar till cigarettröksinducerad exacerbation 
av luftvägsinflammation efter infektion med otypbar 
Haemophilus influenzae

Abraham Roos1,2, Jake Nikota2, Michael Dorrington2, Martin 
Stampfli2, Jonas Erjefält1

1 Lunds Universitet
2 McMaster University, Hamilton, ON, Canada

Bakgrund: Tidigare studier har föreslagit att bakteriell infektion 
med otypbar Haemophilus influenzae kan orsaka exacerbation 
av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). De molekylära me-
kanismer som driver neutrofil inflammation i bakterieassocierad 
KOLexacerbation har inte blivit tillräckligt kartlagda. Interleu-
kin (IL)-17A är central för rekrytering av neutrofiler och har 
kopplats till KOL-patogenes. Vi ställde hypotesen att IL-17A 
är nödvändig för den förhöjda neutrofila inflammationen vid 
infektion med H. influenzae som ses vid experimentell ciga-
rettröksexponering.

Material och metod: Studier med transgena möss och anti-
kroppsmedierad intervention utfördes i en experimentell mo-
dell med cigarettröksexponering och infektion med otypbar H. 
influenzae isolerad från en KOL-patient under exacerbation.

Resultat: IL-17A inducerades signifikant av H. influenzae endast 
i cigarettröksexponerade möss. Exacerberad neutrofili och in-
duktion av neutrofilattraktanter var frånvarande hos möss som 
saknar IL-17A, såväl som i möss terapeutiskt behandlade med 
neutraliserande anti-IL-17A antikropp. Ytterligare studier visade 
att signalering via IL-1 receptorn (IL-1R1) var nödvändig för den 
IL-17A-beroende neutrofila inflammationen. Även om IL-17A 
uttrycktes på både granulocyter och lymfocyter, observerades 
en ökning av IL-17A bland neutrofiler i cigarettröksexponerade 
möss som infekterats med H. influenzae. Dessutom visade för-
sök med möss som saknade adaptiva immunceller att denna 
cellpopulation inte var nödvändig för att exacerberad luftvägs-
neutrofili. Slutligen, trots att terapeutisk IL-17A-intervention 
förhindrade rekrytering av neutrofilier förhindrades inte elimi-
nering av H. influenzae.

Slutsats: IL-1R1-beroende IL-17A-uttryck är nödvändigt för 
exacerberad luftvägsneutrofili i H. influenzae infekterade möss 
exponerade för cigarettrök, vilket antyder att IL-17A kan bidra 
till KOL-exacerbation. Eftersom neutralisering av IL-17A i vår 
experimentella modell inte påverkar bakteriell kolonisation, kan 
IL-17A vara ett potentiellt viktigt mål för terapeutisk interven-
tion vid KOL-exacerbation.
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A3301
Ansamling av dendritiska celler i alveolväggar hos 
patienter med KOL

Michiko Mori1, Cecilia K. Andersson2, Medya Shikhagaie1, 
Anders Bergqvist2, Claes-Göran Löfdahl2, Jonas S. Erjefält1

1 Luftvägsinflammation, Lunds universitet
2 Lungmedicin och allergologi, Lunds universitet

Bakgrund: Nya studier har visat en ökad förekomst av dendritis-
ka celler i de små luftvägarna hos patienter med KOL. Detta talar 
för att det adaptiva immunsvaret spelar en viktig roll i inflam-
mationen vid KOL. Trots ett ökat intresse för dessa celler vet 
man fortfarande mycket lite om lungans olika dendritiska celler 
i den alveolära vävnaden (alveolväggar). Studien syftar till att 
karaktärisera alveolära dendritcellpopulationer och undersöker 
hur dessa är förändrade i lungvävnad från patienter med KOL.

Material och metod: Studien inkluderar distal lungvävnad från 
kontroller (icke-rökare, n=7 och friska rökare, n=7) och patien-
ter med KOL som genomgått lungresektion (GOLD I-III, n=20) 
eller lungtransplantation (GOLD IV, n=8). Vävnadsproverna 
färgades immunohistokemiskt för flera dendritcellspecifika 
antikroppsmarkörer (langerin, CD1a, BDCA-2 och CD11c) och 
analyserades med digital bildanalys.

Resultat: I samtliga patientgrupper identifierades alveolärt de 
fyra dokumenterade dendritcellpopulationerna: langerin+, CD1a 
+langerin-, BDCA-2+ och CD11c+ (efter exklusion av CD11c-po-
sitiva makrofager). En väsentlig ökning av antalet alveolära CD1a 
+langerin- (p<0.05) och BDCA-2+ dendritiska celler (p<0.001) 
observerades hos patienter med GOLD IV KOL jämfört med 
både icke-rökare och friska rökare. Dessutom ökade arean av 
alveolära CD11c-immunoreaktiva celler (p<0.01). Samtidigt ob-
serverades en ökning av antalet langerin+ och BDCA-2+ celler i 
de små luftvägarna i svår KOL. Till skillnad från de dendritiska 
cellerna i luftvägsslemhinnan hade de alveolväggsassocierade 
cellerna många fler membranutskott som nådde ut i luftrum-
met. Vidare visade studien att de alveolära langerin+ cellerna 
har en unik markörsammansättning som skiljer sig från samma 
cellpopulation i luftvägsslemhinnan.

Slutsats: Sammanfattningsvis visar studien att ett flertal dend-
ritcellpopulationer ansamlas i den alveolära vävnaden hos pa-
tienter med avancerad KOL. Detta tyder på att den alveolära 
vävnaden har en viktig roll i både upptag av antigen och induk-
tion av adaptiva immunsvar i KOL.

A3302
Alveolär Th2 inflammation vid astma är associerat med en 
svårkontrollerad symptombild

Anders Bergqvist1,2, Michiko Mori2, Leif Bjermer1, Jonas Erjefält1,2

1 Lungmedicin och Allergologi, Lunds universitet
2 Enheten för Luftvägsinflammation, Lunds universitet

Bakgrund: Trots konventionell behandling med inhalerade kor-
tikosteroider, så förblir en förvånansvärd stor andel astmatiker 
dåligt kontrollerade enligt internationella riktlinjer och självbe-
dömningstester. Eftersom de flesta inhalerade kortikosteroider 
främst verkar i de stora luftvägarna så är syftet med vår studie 
att undersöka om inflammation i de perifera luftvägarna kan 
ligga bakom detta.

Metoder: Bronkiella och transbronkiella biopsier togs från då-
ligt kontrollerade astmatiker (n=12, Asthma Control Test™, ≤19), 
välkontrollerade astmatiker (n=12, Asthma Control Test™, ≥20) 
och friska frivilliga kontroller (n=8). Vävnaden genomgick im-
munohistologisk infärgning för att analysera infiltrationen av de 
olika leukocytpopulationerna. För att undersöka graden av Th2 
inflammation så studerades kvoten av T hjälpar 2 (Th2) och T 
hjälpar 1 (Th1) celler.

Resultat: I de bronkiella biopsierna så var T hjälpar (Th) cel-
ler högre i båda astmagrupperna jämfört med friska kontroller 
(p<0.05). Inom astmatikerna så var dock kvoten av Th2 och Th1 
celler likartad mellan de dåligt kontrollerade och de välkontrol-
lerade (p=0.4). I de transbronkiella biopsierna (där den alveo-
lära vävnaden studerades) så var Th cellerna ökade i de dåligt 
kontrollerade astmatikerna jämfört med de välkontrollerade 
(p<0.05) och de friska kontrollerna (p<0.001). Vidare så var även 
kvoten av Th2 och Th1 celler högre i de dåligt kontrollerade 
astmatikerna jämfört med de välkontrollerade (p<0.05). Inom 
hela astmagruppen (n=24) så korrelerade graden av alveolär 
Th2 inflammation med Asthma Control Test™ poäng (rs=-0.62, 
p<0.01), FEV1 (rs=-0.63, p=0.001) och förväntad % FEV1 (rs=-
0.43, p<0.05). Bronkiell Th2 inflammation korrelerade inte med 
någon av dessa parametrar.

Slutsats: Vår studie visar att alveolär Th2 inflammation är as-
socierat med dålig astmakontroll och reducerad lungfunktion 
vid astma. Även om mekanismerna bakom detta inte studerats 
i detalj ännu, så visar våra resultat att antiinflammatorisk be-
handling av de små luftvägarna (inklusive alveolerna) kan leda 
till förbättrad symptombild i patienter som svarar dåligt på kon-
ventionella inhalerade kortikosteroider.

A3303
Förekomst av "air-trapping" hos rökare och dess association 
till inflammatoriska celler i de nedre luftvägarna

Reza Karimi1, Sven Nyrén2, Åsa Wheelock1, Göran Tornling1, 
Magnus Sköld1

1 Institutionen för Medicin Solna, Karolinska Institutet, Lung-Allergiklini-
ken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
2 Institutionen för Kirurgiska vetenskaper, Karolinska Institutet, Röntgen-
kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Bakgrund: "Air-trapping" betraktas som ett förstadium till ut-
veckling av manifest luftvägsobstruktion. Syftet med denna stu-
die var att undersöka förekomsten av "air-tapping" hos rökare 
med normal lungfunktion. Vi testade även hypotesen att "air-
trapping" är associerat till inflammation i de små luftvägarna.

Material och metod: Fyrtio rökare med normal lungfunktion 
(20 män, 20 kvinnor, medelålder 54 år; spridning 45-65 år; 35±12 
paket år (medel± SD)) och 40 friska aldrig rökare, medelålder 57 
år (45-65) genomgick inspiratorisk och exspiratorisk högupplö-
sande datortomografi (HRCT) enligt ett standardiserat proto-
koll. Semikvantitativ "air-trapping" bedömdes av två oberoende 
personer (RK och SN), blindade för patientinformation. I några 
fall fattades beslut i konsensus. Gradering gjordes enligt en fy-
ragradig skala (0=ingen; 1= lindrig; 2= måttlig; 3=uttalad). Ett 
kvalitativt mått på “air-trapping" erhölls även genom att beräkna 
kvoten mellan medelattenuering vid exspiration och inspiration. 
Bronkoalveolar lavage, BAL, (5 x 50 mL i mellanloben) utfördes 
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enligt standardiserat protokoll. Totalantal celler, cellkoncentra-
tion och differentialräkning av celler i BAL beräknades.

Resultat: Semikvantitativ "air-trappning" (grad 1-3) förekom 
hos 25 rökare (60 %) och hos 18 aldrig rökare (45 %). Hos rö-
karna bedömdes 19 individer ha grad 1; 3 individer grad 2 och 
3 hade grad 3. Motsvarande värden för aldrig rökarna var 15, 3 
och 0 individer. Skillnaden var statistiskt signifikant (p<0.001). 
Kvoten expiration/inspiration var lägre hos de rökare med 
semikvantitativ "air-trapping" jämfört med de utan, (0.81 vs. 
0.91; p<0.001). Motsvarande värden för aldrig rökarna var 0.87 
och 0.89; p>0.05). Kvoten för "air-trapping" visade i en regres-
sionsmodell signifikanta korrelationer med koncentration av 
neutrofila granulocyter i BAL med korrelationsfaktor R2 =22 
(p<0.003). Det fanns ingen korrelation med andra celler i BAL.

Konklusion: "Air-trapping" noterades hos signifikant fler rökare 
än aldrig rökare. Detta kan möjligen vara början på utveckling 
till kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Våra fynd stödjer 
hypotesen att neutrofila granulocyter kan ha en mekanistisk roll 
vid "air-trapping".

A3304
Svårighetsgrad av kroniskt obstruktiv lungsjukdom relaterat 
till avancerade mätningar av lungvolymer, diffusion och 
resistans.

Linnea Jarenbäck1, Göran Eriksson1, Stefan Peterson2, Leif Bjer-
mer1, Ellen Tufvesson1

1 Institutionen för kliniska vetenskaper, Lungmedicin och allergologi, Lunds 
Universitet, 221 84 Lund
2 Regionalt cancercentrum Syd, 223 81 Lund

Bakgrund: Svårighetsgraden av kroniskt obstruktiv lungsjuk-
dom (KOL) baseras på FEV1%p efter bronkdilaterare och gra-
deras vanligtvis som GOLD 1-4. Vi har tidigare visat att en-
bart användning av FEV1 vid diagnostisering av KOL inte ger 
en komplett karakterisering av patienten (1). Syftet med denna 
”post hoc” studien var att relatera svårighetsgraden av KOL till 
mer avancerade mätningar av lungfunktion i KOL och friska 
rökare. Detta genom att göra en kontinuerlig (istället för kate-
gorisk) databearbetning och analys.

Material och metod: Lungfunktionen hos 65 KOL patienter 
(GOLD 1-4) och 34 friska rökare undersöktes med flödes-volym 
spirometri, body plethysmography, singel breath helium dilu-
tion med CO-diffusion och impuls oscillometri efter inhalation 
av 400μg Buventol® (salbutamol) och 80mg Atrovent® (ipratro-
pium). Sambandet mellan sjukdomssvårighet (baserad på spi-
rometri) analyserades deskriptivt med flexibel icke-parametrisk 
”smooth fit” (LOESS), linjär regression (LR) och segmenterad 
linjär regression (SLR). För SLR beräknades en ”cut point” (CP) 
som testades för relevans (p>0.05 klassificerades som att inte 
ha någon CP).
Resultat: Följande parametrar kunde beskrivas bäst med hjälp 
av SLR (CP inom parantes): FEV1/FVC (72%), TLC%p (65%), 
FRC% p (65%), RV%p (64%), Rtot%p (82%), DLCO/VA%p (69%), 
AX (64%), X5 (63%). För de övriga parametrarna beskrevs sam-
bandet bättre med hjälp av LR (p>0.05): FEV1%p, Rex, Rin 
(p=0.054), DLCO%p, RVco%p, VA%p, R20%p, R5%p, R5-20%p. 
Figur 1 och Tabell 1 visar tre exempel där SLR gav liknande re-
sultat som LOESS.

Slutsats: Olika lungfunktionsparametrar mätta med olika tek-
niker kan ge viktig information om svårighetsgraden av KOL. 
Många volym-relaterade utfall visade en CP på runt 65% av 
FEV1%p efter bronkdilaterare, vilket troligtvis är relaterat till 
en ökad ”airtrapping”. Denna brytpunkt ligger mitt i GOLD 2 
och kan ha betydelse för utfallet beroende på studiepopulation 
och tvärtom.

Refrenser:
1. Jarenback L, Ankerst J, Bjermer L, Tufvesson E. Flow-Volume 
Parameters in COPD Related to Extended Measurements of
Lung Volume, Diffusion, and Resistance. Pulmonary medicine. 
2013;2013:782052.

A3307
Multidiciplinära konferenser om interstitiella lungsjukdomar: 
Erfarenheter från Karolinska Universitetssjukhuset

Maria Diakopoulou, Giovanni Ferrara, Olov Andersson, Magnus 
Sköld
1 Lung- Allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.
2 Institutionen för Medicin Solna, Karolinska Institutet.

Bakgrund: De interstitiella lungsjukdomarna och i synnerhet 
de interstitiella pneumonierna utgör en svårdiagnostiserad och 
svårbehandlad sjukdomsgrupp. Det finns vetenskaplig evidens 
att multidisciplinära konferenser vid interstitiella pneumonier 
signifikant skärper den diagnostiska säkerheten. Vid Karolin-
ska Universitetssjukhusets Lung- Allergiklinik hålls regelbundet 
ronder där, förutom deltagande av ett flertal lungmedicinare, 
även toraxradiolog, klinisk fysiolog och i vissa fall även patolog 
och reumatolog är involverade. Sedan 2010 har vi även tagit 
emot remisser från andra sjukhus för ”second opinion”. Vi re-
dovisar nu senaste årets erfarenheter från denna verksamhet.

Material och metoder: Retrospektiv granskning av alla pa-
tientfall som diskuterats vid multidisciplinär konferens under 
2011-2013.

Resultat: Under 2013 hölls sammanlagt 11 multidisciplinära kon-
ferenser där totalt 97 patientfall diskuterades. Motsvarande antal
konferenser år 2011 och 2012 var 8 respektive 9 där 47 respektive 
55 patientfall diskuterades. Ökningen av patientantal från 2012 
till 2013 motsvarar 76%. Under 2013 var 28% av fallen remitte-
rade från enheter utanför Stockholms Läns Landsting, jämfört 
med 21,8% under 2012. Vi kommer att redovisa diagnosfördel-
ningen under de senaste åren och analysera aktuella trender 
rörande de patienter som blivit föremål för diskussion. Dess-
utom presenteras en uppskattning av hur mycket de multidi-
ciplinära konferenserna påverkat den kliniska handläggningen 
av patientfallen.

Diskussion: Fler patienter remitteras till de multidisciplinära 
konferenserna vid Lung-Allergikliniken, Karolinska
Universitetssjukhuset än under tidigare år. Ökningen av fall som 
remitteras från kliniker utanför Stockholms läns landsting kan 
tyda på ett önskemål från remittenter att verksamheten skall 
centraliseras till ett mindre antal enheter.



Swedevox årliga registerdag
15 september
Tema: Barn med andningshjälpmedel blir också vuxna

Plats: Rosersbergs slott, fyra taximinuter från pendeltågsstationen
och tio taximinuter från Arlanda

Tid: 10.00 – 15.30. Vi organiserar återtransport 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 (14 -15 september) och det går
utmärkt att kombinera deltagande vid kursen och registerdagen.

Preliminärt program för registerdagen
Förmiddagen ägnas åt registerfrågor, redovisning av registerdata 2014 m.m.

Eftermiddagen ägnas åt årets tema Barn med andningshjälpmedel blir också vuxna.

(Mer detaljerat program kommer på Swedevox hemsida)

Swedevox årliga oxygenkurs • 14-15 september 

Swedevox hostmaskindag • 14 september 

Andningssviktregistret Swedevox inbjuder till den årliga oxygenkursen må-ti 14 -15 september.

Plats: Rosersbergs slott, fyra taximinuter från pendeltågsstationen och tio taximinuter från Arlanda. 
Övernattningsmöjlighet finns både för natten 13 -14 samt 14 -15 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.

Andningssviktregistret Swedevox inbjuder till vår första hostmaskindag.
Mot bakgrund av SBU-granskningen av en aktuell Cochranerapport inbjuder vi framför allt
sjukgymnaster till en heldag om hostmaskin/mekanisk insufflator-exsufflator.
Tiina Andersen från Bergen är inbjuden föreläsare, programansvariga är Christina Ottosson (Danderyd), 
Margareta Kånåhols (Örebro) och Per Eric Bodin (Sahlgrenska). 

Kostnad: se Swedevox hemsida www.ucr.uu.se/swedevox där man också anmäler sig.
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2015

20-23 april Svenska Lungkongressen 2015 Göteborg

6-8 maj Nordic Sleep Conference
Aktuell Sömnforskning – Nordisk Sömnkonferens

Göteborg

7-8 maj Svenska Lungcancermötet 2015 Sigtuna

28-30 maj ERS-kurs,  Research in respiratory medicine
– strategies for success

Milano, Italien

11-13 juni 47th Nordic Lung Congress Oslo, Norge

27-29 augusti Kurs i Avancerad bronkoskopi Malmö

19-22 oktober SK-kurs om Astma och KOL Örebro

10-12 november SK-kurs Lunginfektioner Göteborg

2015

16-17 mars Allergenspecifik immunterapi, fortsättningskurs (ASIT 2) Göteborg

19-21 mars 10th Symposium of Experimental Rhinology and Immuno-
logy of the Nose, SERIN 2015

Stockholm

20 april SFFA:s Vårmöte Göteborg

20-23 april Svenska Lungkongressen Göteborg

6-10 juni EAACI 2015 Barcelona, Spanien

2 oktober Allergidagen Stockholm

14-17 oktober XXIII World Allergy Congress Seoul, Korea

15-17 oktober PAAM 2015, Pediatric Allergy and Asthma Meeting Berlin, Tyskland

19-21 november ISMA 2015, International Symposium on Molecular
Allergology

Lissabon, Portugal

Kongresskalender

SLMF

SFFA

OSLO 11 – 13  JUNE  2015
 www.nlc2015.no


