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Annons

Ledare SLMF

Snart dags att lämna över ordförandeklubban

N

är jag skriver det här är det i början av februari. Dagarna har börjat bli lite längre och ljusare men
just idag är det grått och regnigt. Det har
inte varit mycket till vinter i Uppsala men
jag har i alla fall hunnit med några turer
på skidor och skridskor. Idag fick det bli
en promenad i blåsten.
I veckan hade SLMF sitt vinterinternat
här i Uppsala, denna gång hade vi delar
av mötet tillsammans med vetenskapliga
kommittén (se bild) och det blev väldigt
lyckat. Samtliga universitetskliniker var
representerade.
Vad gör vi då vid våra regelbundna
styrelseinternat? Vi rapporterar och sammanfattar läget i alla frågor vi jobbar med
och lägger upp planer för framtiden. Här
kommer en del av det vi diskuterade på
mötet.

Föreningens ekonomi är god och stabil. Medlemsantalet är strax över 400.
Hoppas alla vet att vi förra året ändrade
anslutningsformen till ERS. Numera blir
man medlem av ERS om man först är
medlem i SLMF. Det enda som krävs är
att man aktiverar medlemskapet och får
ett användarnamn och lösenord från ERS.
Än så länge är det bara cirka 120 medlemmar som aktiverat medlemskapet. Orsaken kanske delvis beror på lite administrativa problem hos ERS. På hemsidan
beskriver vi hur du ska gå tillväga om du
ännu inte fått kontakt med ERS.
Kurser för ST-läkare och vidareutbildning för specialister är en stor uppgift
för SLMF. När vi diskuterar ERS så vill
jag passa på att flagga för den enorma utbildningsmöjlighet som det finns tillgång

till via nätet. Jag rekommenderar alla
att titta igenom ERS hemsida. En nyhet
är ”Respipedia”, peer review granskade
artiklar i lungmedicin, skrivna av och
för ERS medlemmar, som kommer hållas uppdaterade. När jag tittar runt hittar jag nyskrivna artiklar om vocal cord
dysfunction, lungabscess, sarkoidos m.m,
kliniskt relevanta ämnen.
SLMF arrangerar i samarbete med universitetsklinikerna runt om i landet 8 st
SK-kurser som löper på regelbundet med
vissa tidsintervall. På SLMFs hemsida, via
ST-forum, hittar du en tabell där kurserna
redovisas. Här kan du som handledare eller ST-läkare få till en bra planering för
ett ST-block i lungmedicin. Vi arbetar
på att utvidga kursutbudet, t.ex. en kurs
i arbets- och miljömedicin finns i planeringen.

Främre raden fr.v.: Ola Attman, Eva Brandén, Lena Olsson, Valentyna Yasinska, Hanan Tanash, Inger Dahlén, Ann Ekberg-Jansson, Ragnberth Helleday.
Bakre raden fr.v.: Nikos Lazarinis, Lennart Nilholm, Magnus Sköld, Lennart Persson, Stéphanie Mindus, Thomas Sandström, Jan Hedner,
Anders Blomström (delvis skymd), Helena Engström.
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Ledare SLMF

Att som färdig specialist hålla sig uppdaterad i lungmedicinens olika delar är
minst sagt en utmaning. SLMF försöker
dra sitt strå till stacken och erbjuda kurser
men det finns ju inga möjligheter att vara
heltäckande. Den uppskattade post-graduate kursen i KOL som SLMF arrangerat
i många år tillsammans med Boerhinger
Ingelheim kommer att avslutas i och med
årets kurs. Styrelsen är i planeringsfasen
för en ny kurs med lite annorlunda upplägg, vi informerar förstås så fort idéerna
fått mer substans.
En regelbunden aktivitet som vi är mycket

stolta över är ju Svenska Lungkongressen,
den erbjuder vidareutbildning av högsta
klass. Det har blivit en succé att kraftsamla en gång per år istället för höst- och
vårmöten som var tradition för ett antal
år sedan. Samarbetet med Lungsjuksköterskornas Intresseförening, SLIF har
varit framgångsrikt. Mötet lockar också
många fysioterapeuter vilket ju är viktigt
då de är mycket betydelsefulla i teamen
runt lungpatienten.
Vi ser fram emot årets kongress i Örebro med teman som tobaksprevention
och lungcancer men också t.ex. pro/con
NIV-behandling vid stabil KOL, det låter
spännande! Nytt för i år är ”SLMF case”
där man i förväg får skicka in intressanta
kliniska fall. Fyra väljs ut för presentation,
alla får pris, segraren 3000 kr, de övriga
1000 kr. Självklart ser vi också fram emot
bankettkvällen, kongressgeneralen, Lennart Nilholm utlovar ett riktigt bra band
till dansen!
Som vanligt kommer det också vara
en omfattande utställning av olika företag engagerade i lungmedicin och det
innebär ett viktigt ekonomiskt stöd till
kongressen. Vi hoppas att du passar på
att besöka utställningen som har en väldig
bredd, från läkemedel till medicintekniska
produkter som vi använder i vår kliniska
vardag.
En sedan något år ny och viktig tradition är utdelning av SLMFs forskningsanslag och föreläsning av pristagarna. Det
är ju ett fruktsamt samarbete med olika
läkemedelsföretag och SLMF. Forskningsanslaget kommer utlysas även detta år,
se informationen på annan plats i detta
nummer.
På våra styrelseinternat träffar vi också
representanter för Mediahuset som trycker denna tidning och står för hemsidan.
Tidningen går riktigt bra, upplagan har ju
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ökat och annonsintäkterna också. Hemsidan är också välbesökt. Den mest populära sidan är inte oväntat vårdprogrammen, sen kommer kalendariet och lungmedicinska enheter. Vi jobbar ständigt
för att hålla hemsidan så bra och aktuell
som möjligt men vi kan alltid bli bättre.
Engagemang och tips från medlemmarna
emottages tacksamt. Vi fick faktiskt återkoppling på att vi tog bort det tidigare
vårdprogrammet om KOL. Anledningen
var ju att nya rekommendationer från
både Socialstyrelsen och Läkemedelsverket kommit ut. Men de täcker inte in
allt det som det tidigare vårdprogrammet
tagit upp. Vi har därför beslutat att ha en
länk där man kan hitta äldre, ej uppdaterade vårdprogram.
Tänker du resa till ERS i London i septem-

ber? Tyvärr har styrelsen inte lyckats boka
upp ett prisvärt hotell för SLMF-medlemmarna denna gång. Det blev ju mycket
uppskattat i Amsterdam. Vi har jobbat för
att hitta ett lämpligt hotell i London men
de alternativ som den anlitade resebyrån
presenterade var helt enkelt för dyra. Inför 2017 års ERS i Milano är vår plan att
anlita en annan kontakt för att i god tid
hitta ett prisvärt hotell. Men det traditionella SLMF-mötet på tisdagskvällen,
6 september kommer att arrangeras som
vanligt. Det blir två nydisputerade som
kommer berätta om sina avhandlingar,
kvällen avslutas med gemensam middag.
En årlig aktivitet är också specialistexamen i lungmedicin. I år är 7 st anmälda
och den muntliga delen är i Göteborg i
början av april. Som vanligt har ett antal
ämnen för eget författande skickats ut, en
del av dessa svar kommer sedan att publiceras i denna tidning.
Arbetet med den gemensamma kunskapsbasen (”common trunk”) för den
nya specialistutbildningen är nu klar.
Företrädarna för de invärtesmedicinska
specialiteterna har träffats ett flertal tillfällen för att diskutera fram en kompetensbeskrivning som alla kan ställa sig
bakom. Jag och Maria Diakopoulou från
studierektorsgruppen har representerat
lungmedicin. Det har inte varit ett helt
lätt arbete och nu känns det otroligt skönt
att det är i hamn. Självklart kommer dokumentet att behöva revideras med jämna
mellanrum, bl.a. beroende på den medicinska utvecklingen.
SLMFs styrelse kommer snart att börja förbereda sig för årsmötet som går av

stapeln i Örebro 20 april. Det ska skrivas
verksamhetsberättelse, ekonomin ska
redovisas och revisorerna ska göra sitt.
Valberedningen ska också göra sitt. Som
vanligt kommer en del styrelseposter att
tillsättas med nya personer. Jag hoppas att
du som är medlem i SLMF och läser det
här får en känsla av hur roligt det är att
jobba i styrelsen. Man får lära sig massor
av hur det fungerar i den lungmedicinska
vården runt om i landet och dessutom
lära känna väldigt trevliga kollegor! Så
dra dig inte för att anmäla intresse av styrelsearbete!
Även min tid som ordförande i föreningen

lider mot sitt slut. Det har varit två väldigt
roliga och spännande år. Jag skulle kunna
skriva om många fler frågor som vi jobbat
med men det blir helt enkelt för långt. Nu
ser jag med tillförsikt på framtiden, dels
är jag med i styrelsen ett år till som avgående ordförande och dels lämnar jag över
ordförandeklubban till en mycket kompetent person, Ragnberth Helleday från
Umeå. Jag önskar Ragnberth lycka till och
samtidigt tackar jag styrelsen för ett väl
genomfört arbete under det gångna året.

INGER DAHLÉN

Ordförande i SLMF
Överläkare
Lung-och allergisjukdomar
Akademiska Sjukhuset
Uppsala
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Ledare SFFA

Jag tänker möta våren i Lund!

I

dag när jag cyklade till jobbet hörde jag
en talgoxe och visst var det fortfarande
lite skymning när jag cyklade hem? Det
är härligt att varje dag försöka leta efter
tecken på att vi håller på att lämna den
mörka årstiden bakom oss.
Ett vårtecken är att det är dags att anmäla sig till SFFAs vårmöte. I år hålls mötet på Grand Hotell i Lund den 8 april. På
programmet står Psykoneuroimmunologi.
Jag ”googlade” ordet och enligt Wikipedia
är det ”ett forskningsfält där sambandet
mellan immunförsvaret, hjärnan och de
psykologiska funktionerna studeras.” Vi
skall få höra om hur hjärnan påverkar och
påverkas av allergi. Det är något som vi
som arbetar kliniskt funderar över dagligen men som är så svårt att förklara och
förstå och som vi kanske skulle kunna använda oss av i behandlingen.
Andra programpunkter under mötet är
handeksem hos vårdpersonal, IgG4 syndrom och sockerfria antikroppar. Mycket
spännande att se fram emot således.
Under mötet delas också SFFAs stora
stipendium ut. Det är ett stipendium som
delas ut till personer som bedriver forskning inom astma- och allergiområdet,
kliniker eller icke-kliniker. I år beräknas
prissumman vara 400 000 kr tack vare att
flera läkemedelsföretag vill vara med och
stödja detta stipendium. Det tackar vi för!
En programpunkt som jag också skulle
vilja lobba för är SFFAs årsmöte. För att
hålla föreningen igång behöver vi fler aktiva medlemmar med åsikter och vilja att
utveckla vår förening. I år blir det flera
styrelseplatser lediga då tiden man får
vara styrelseledamot är begränsad till sex
år. Att vara med i SFFAs styrelse är ett bra
sätt att lära känna kollegor på andra orter, få intryck av och kontakter med andra
specialistföreningar, företag och patientföreningar. Det internationella samarbetet
håller också på att utvecklas. Är du intresserad så hör av dig till mig eller Monica
Arvidsson på Sahlgrenska sjukhuset.
Under hösten räknades alla vuxenallergo-

loger i landet och det finns bara omkring
70 som är i tjänst, 37 av dessa är födda 1955
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Och det för mig in på vår egen hemsida,

eller tidigare. Det finns 13 ST läkare i vuxenallergologi, så för att behålla nuvarande
”en allergolog/100 000 vuxna” behöver vi
rekrytera fler. Vi skall inte glömma bort
att det inte bara är vuxenallergologer
som behandlar patienter med astma och
allergi. Primärvården har en stor uppgift,
liksom t.ex. barnläkare, ÖNH-läkare och
hudläkare. Men för att behålla en helhetssyn, ta hand om de svåraste patienterna
kanske med symtom från många organ
och för att sprida kunskap och forska har
vår specialitet ett stort ansvar. Visst arbetar vi inom ett spännande område! Lobba
för vår specialitet till yngre kollegor!
På tal om att lobba så arbetar EAACI
just nu mycket för att sprida kunskap
om allergisjukdomar inom EU. Man vill
öka medvetenheten om tillstånden och
förbättra behandlingen globalt. De nationella föreningarna, NAS, kommer att
jobba för att få likvärdiga riktlinjer för
olika behandlingar. Forskning och utveckling behöver samordnas, finansieras och
prioriteras. Det är inte lätt att synas i samhället där det finns många starka grupper
som slåss om utrymmet. Jag tro ändå vi
har mycket att vinna på att medverka i
EAACIs arbete i Europa.
EAACI har nu funnits i 60 år och för
första gången har vi en kvinnlig president,
Antonella Muraro. När detta skrivs håller
man på med en medlemsomröstning om
ett namnbyte.
Från EAACI till EAAACI. Man vill
lägga till asthma till namnet European
Academy for Allergy and Clinical Immunology. Det finns argument för och emot
detta eventuella namnbyte, läs gärna på
EAACIs webbsida!

www.sffa.nu. Under förra året har vi förnyat den för att göra den mer aktuell och
användbar. Allt är inte perfekt ännu men
vi kommer att fortsätta arbetet. Evenemang, kurser och nyheter finns där. Bland
dokument finns Anafylaxidokumentet
och ASIT-dokumentet, vilket kommer
att förnyas så småningom. Man kan även
hitta avhandlingar inom området. Information om ST-utbildning finns under
specialistföreningen. Kom gärna med
förslag till oss i styrelsen vad ni vill se på
hemsidan.
Styrelsen i SFFA har beslutat att all information till medlemmarna nu kommer
att ske via hemsidan och mailutskick. Vi
har tidigare skickat vanliga brev till medlemmar som inte angivit e-postadress eller där e-postadressen varit felaktig. Detta
tar dock mycket tid och har blivit dyrare
då posten dragit in tjänsten med föreningsbrev. Vi tror att de allra flesta nu har
tillgång till nätet eller har möjlighet att ta
emot e-post. Skulle det inte vara så får vi
göra enstaka undantag. Om du har bytt
e-mailadress sedan du blev medlem så
skicka ett meddelande om det till sekretariatet, eva.hallner@ki.se
Via hemsidan kan du också anmäla dig
till Vårmötet. Gör det så att du också kan
möta våren i Lund.
Hoppas att vi ses där!

ULLA NYSTRÖM KRONANDER

Ordförande
Svenska Föreningen för Allergologi
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SLMFs lungmedicinska forskningsanslag

Kronisk luftvägsobstruktion hos aldrig rökare:
en växande andel av våra KOL-patienter

J

ag vill först både tacka Svensk Lungmedicinsk Förening och de företag
som gjort forskningsanslaget möjligt,
för att ha tilldelats SLMFs Forskningsanslag 2015. Det är en stor ära både för mig
personligen och för den forskargrupp jag
företräder. Anslaget gör mig än mer motiverad att fortsätta ansträngningarna kring
den forskningslinje som jag, tillsammans
med flera medarbetare, drivit sedan ett
flertal år tillbaka.
Bakgrund

Kronisk luftvägsobstruktion leder till
andfåddhet, minskad arbetskapacitet
och nedsatt livskvalitet. Den vanligaste
orsaken är kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) orsakad av tobaksrökning.
Ett flertal epidemiologiska studier från
olika delar av världen har visat att en stor
del av KOL patienterna aldrig har rökt,
uppskattningsvis 20-25 % [1-4]. Prevalensen dagligrökare i Sverige är nu cirka
10 % och kommer sannolikt fortsätta att
minska. Detta innebär att andelen KOLpatienter med annan genes än tobaksrökning kommer att öka i framtiden. Denna
patientgrupp är mycket lite studerad, men
flera riskfaktorer har föreslagits exempelvis luftföroreningar, händelser under
uppväxten, låg födelsevikt och för tidig
födsel [5-10]. Genetiska faktorer är sannolikt av betydelse [11, 12], men specifika
riskgener, frånsett alfa-1 antitrypsinbrist,
har inte ännu kunnat identifierats i ett kliniskt sammanhang. De patofysiologiska
mekanismerna bakom utveckling av kronisk luftvägsobstruktion hos aldrigrökare
är i det närmaste outforskade. Vi vet inte
heller om det finns gemensamma inflammatoriska reaktionsvägar mellan KOL
orsakad av tobaksrökning och KOL hos
aldrigrökare. Dessutom saknas biomarkörer och botande behandling.

8

Målsättning med projektet

Målsättningen med projektet är att: I)
identifiera bakomliggande orsaker till
kronisk luftvägsobstruktion hos aldrigrökare, II) karakterisera lungförändringar
i vuxen ålder hos för tidigt födda barn,
III) utröna molekylära mekanismer hos
dessa patientgrupper för att på sikt hitta
nya angreppspunkter för terapi och IV)
identifiera riskmarkörer i tidigt skede av
sjukdomsförloppet. En ytterligare målsättning är att stimulera forskningssamarbete mellan de sex universitetssjukhus
som planeras delta.
Genomförande av projektet

Detta är en multicenterstudie som planeras att involvera universiteten i Umeå,
Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg
och Lund. Vi kommer att utnyttja en nationell befolkningsstudie, Swedish CArdioPulmonary bioImage Study (SCAPIS),
som inkluderar totalt 30 000 individer i
åldern 50-65 år ur ett svenskt befolkningsregister [12]. Ur denna kohort kommer vi
att välja ut samtliga individer med kronisk luftvägsobstruktion definierat som
postbronkodilatorisk FEV1/FVC kvot
< 0.7 och som aldrig har rökt. Studien,
som fått akronymen BRONCHO-SCAPIS
planeras att utföras dels som en screeningdel där samtliga aldrigrökande individer med kronisk luftvägsobstruktion
bjuds in till undersökning vid något av
de deltagande universitetssjukhusen. En
noggrann karakterisering görs av bakomliggande orsaker inkluderande samsjuklighet, eventuell alfa-1 antitrypsinbrist,
exponering, medicinering och händelser i
unga år. Spirometri med reversibilitetstest
genomförs och diffusionskapacitet samt
exhalerat NO diskuteras görs om möjligt.
Dessutom säkras blod- och urinprover för
biobank.

I bronkoskopidelen kommer åtminstone 50 aldrigrökande individer med KOL
att genomgå bronkoskopi med provtagning från de stora (biopsier och bronksköljning) och små (bronkoalveolärt
lavage, BAL) luftvägarna. Fyra matchade
kontrollgrupper kommer att rekryteras
från SCAPIS: rökare med normal lungfunktion, rökare med KOL, exrökare
med KOL samt aldrigrökare med normal
lungfunktion. De aldrigrökande individer
med kronisk luftvägsobstruktion som inkluderas i bronkoskopistudien har ingen
hittills känd orsak till tillståndet, dvs patienter med astma, alfa-1 antitrypsinbrist,
bronkiektasier och andra kända orsaker
exkluderas i denna del av studien.
En riskfaktor för utveckling av kronisk
luftvägsobstruktion är händelser under
neonatalperioden eller under uppväxten [13]. I en nyligen publicerad studie [14]
visades att endast cirka hälften av de patienter som utvecklar KOL hade en accelererad förlust av lungfunktionen. Dessa
individer hade istället börjat från en lägre
maximal lungfunktion, och hade, trots en
normal årlig förlust av lungfunktion, tidigare uppnått den nivå av lungfunktionsnedsättning som givit symtom. Det är
visat att neonatalperioden är en period i
livet som kan ha betydelse senare utveckling av kronisk luftvägsobstruktion. Eftersom lungan utvecklas och mognar under
den senare delen av fosterlivet har barn
som fötts prematurt lungor som inte är
helt färdigutvecklade. Dessa barn undersöks i en parallellt pågående studie vid
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
och Karolinska Institutet, Stockholm, i
samarbete med Sachsska barnsjukhuset,
Södersjukhuset. Denna studie benämns
LUNAPRE (LUng Adult PREmaturity)
och inkluderar 40 individer som är prematurt födda (<32 veckor) varav hälften
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med diagnosticerad bronkopulmonell
dysplasi (BPD). Som kontrollgrupper rekryteras matchade individer med
lindrig astma samt friska aldrig rökande
kontroller. Samtliga forskningspersoner
i LUNAPRE, som är cirka 20 år vid undersökningstillfället, genomgår en omfattande klinisk undersökning inkluderande
frågeformulär, blodprovstagning, bronkialprovokation, statisk och dynamisk spirometri, diffusionskapacitetsmätning, impulsoscillometri, N2 och Helium utsköljning samt NO i utandningsluft. Lågdos
högupplösande datortomografi (HRCT)
inkluderande bilder i in- och utandning
samt ekokardiografisk undersökning görs.
Bronkoskopi för kartläggning av
patofysiologiska mekanismer

Bronkoskopiundersökningen utgör en av
lungmedicinens viktigaste metoder. Med
hjälp av bronkoskopi kan man inspektera
och ta prover direkt från platsen för sjukdomsprocessen. Även i translationella
forskningsstudier, till vilken kategori de
beskrivna projekten tillhör, har bronkoskopin sin givna plats. Möjligheter att
kartlägga exempelvis inflammation och
strukturella förändringar i lungan ger oss
en fördel jämfört med många andra forskande kliniska specialiteter. I LUNAPRE,
där den kliniska delen av studien beräknas kunna avslutas under innevarande år
ingår bronkoskopi som en central undersökningsmetod. I BRONCHO-SCAPIS
planeras bronkoskopi att genomföras för
att undersöka bland annat hur bronkslemhinnan och cellfördelningan i bronkoalveolärt lavage (BAL) skiljer sig mellan KOL
orsakad av tobaksrökning och KOL hos
aldrigrökare. Nivåer av olika inflammatoriska mediatorer samt proteinuttryck på
luftvägsexudat samt i de isolerade celltyperna analyseras genom kvantifiering av
mRNA, miRNA, proteiner, lipider, samt
metaboliter (systembiologisk del). Vidare
kommer de immunopeptider som presenteras av HLA-proteiner vid cellens yta att
karaktäriseras. Molekylär information
korreleras sedan till kliniska och andra
för patienten viktiga parametrar.

exkluderad i alla kliniska prövningar.
Att prevalensen av dagligrökare minskat
i Sverige och i den övriga delen av västvärlden under de senaste decennierna är
förstås glädjande, men fortsatt intensivt
arbete på det rökpreventiva området
krävs för att SLMFs tobakspolicy "ett
totalt stopp för allt tobaksbruk år 2025"
skall kunna bli verklighet. Utvecklingen
innebär emellertid att andelen aldrigrökare bland KOL-patienter kommer
att öka, ett faktum som foskarsamhället
måsta ta på allvar. I GOLD-definitionen
av KOL (www.goldcopd.com) anges att
luftvägsobstruktionen skall vara orsakad
av "noxious particles and gases" dvs skadliga partiklar och gaser varav tobaksrök är
den vanligaste. Projektet kommer att belysa helt andra orsaker till "KOL" och kan
i framtiden bidra till en mer precis definition av sjukdomen. Efter en kartläggning
av denna "nya" sjukdom kan resultaten i
framtiden även hjälpa till att initiera kliniska prövningar.
Det beskrivna projektet innebär en koordinerad kraftsamling på flera plan för
att finna orsaker och mekanismer bakom
detta sjukdomstillstånd och kommer att
ge fördjupad kunskap om mekanismer,
tillhandahålla nya verktyg för riskbedömning och identifiera nya potentiella
behandlingar. BRONCHO-SCAPIS projektet ger också en unik möjlighet att
bygga upp en nationell infrastruktur, inkluderande våra universitetssjukhus, för
att i framtiden göra koordinerade studier
på angelägna patientgrupper, där bronkoskopi ingår som en undersökningsmetod.
I LUNAPRE studeras en patientgrupp
som i framtiden kommer att bli allt vanligare på våra vuxen lung- och allergimottagningar: de prematurfödda. Denna
studie kan även leda till ett ökat medvetande och samarbete mellan barn- och
vuxenkliniker
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Betydelse

Kronisk luftvägsobstruktion hos aldrigrökare har på senare år identifierats som
en vanlig patientgrupp som ännu till stora
delar är outforskad och där evidensbaserad terapi saknas eller är otillräcklig.
Exempelvis är denna grupp konsekvent
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SLMF

SLMFs lungmedicinska forskningsanslag

Kartläggning av sjukdomsförloppet vid KOL

D

et är en stor ära att få SLMFs
forskningsanslag 2016. Forskningsprojektet utgår från forskningslinjen för KOL inom det epidemiologiska forskningsprogrammet OLINstudierna (Obstruktiv Lungsjukdom I
Norrbotten).
Vad vet vi egentligen om sjukdomsför-

loppet vid KOL? Den betydande underdiagnostiken av KOL medför att det finns
stora mörkertal om vi använder oss av
registerbaserade data som uppgifter från
sjukvårdsregister och undersökningar baserade på patienter inom hälso- och sjukvården. Såväl nationella som internationella studier talar för att endast 20-30 % av
alla med KOL är identifierade inom hälsooch sjukvården (1-3) och denna betydande
underdiagnostik är relaterad till svårighetsgrader av KOL (1). Registerbaserade
studier domineras av individer med svårare KOL medan lindrig – medelsvår KOL
dominerar i befolkningen. Resultat från
registerbaserade studier påverkas av den
betydande underdiagnostiken varför epidemiologiska studier är nödvändiga för
att få en mer rättvisande bild av sjukdomen KOL.
Kunskapen om förekomst av och riskfaktorer för KOL baseras till största del på
epidemiologiska tvärsnittsstudier medan
det finns få longitudinella populationsbaserade studier. OLIN-studierna publicerade tidigt incidensstudier på KOL, såväl
10-års kumulativ incidens i en population luftvägssymtomatiker (4) som 7-års
kumulativ incidens i ett åldersstratifierat
urval från befolkningen (5). Det var tydligt
att bortfallet i dessa studier var relaterat
till lungfunktion, rökvanor och mortalitet. Vi kunde också se att det var en hög
andel av de incidenta fall av KOL, nästan
var fjärde individ, som hade en snabb
lungfunktions-förlust (“rapid decline”,
FEV1 > 90 ml/år) (6). Vår tolkning är att
incidensen av KOL underskattas vid befolkningsundersökningar som görs med
så stora intervall som sju respektive tio års
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mellanrum och att undersökningar med
betydligt tätare intervall krävs för att kartlägga sjukdomsförloppet vid KOL. Med
denna bakgrund planerades studiedesign
för en longitudinell studie av ett populationsbaserat urval av KOL, OLINs KOLstudie, med det övergripande syftet att
kartlägga sjukdomsförloppet vid KOL (7).
OLINs KOL-studie

Under åren 2002-04 inbjöds tidigare
deltagare vid kliniska undersökningar
av OLIN-studiernas första fyra vuxenkohorter till förnyade undersökningar,
varvid drygt 4200 individer medverkade.
Alla individer med obstruktiv lungfunktion, FEV1/(F)VC identifierades (n=993)
tillsammans med lika många köns- och
åldersmatchade individer utan obstruktiv
lungfunktionsnedsättning. Studiepopulationen (n=1986) har inbjudits till årlig
undersökning alltsedan 2005 med ett basprogram inkluderande bland annat spirometri, strukturerad intervju, saturationsmätning och skattning av livskvalitet. De
individer som ej har kunnat delta vid de
kliniska undersökningarna respektive år
har inbjudits till telefonintervju där samma intervjuformulär har använts som vid
de kliniska undersökningarna. Tilläggsstudier med specifika frågeställningar har
adderats genom åren; som exempel kan
nämnas genetik (2005), kardio-vaskulär
komorbiditet (EKG 2005, 2010, 2015 samt
noninvasiv mätning av kärlstyvhet 2010),
blodprover (inflammations- och hjärtskademarkörer 2005, 2010, 2015), fatigue
(frågeformulär FACIT-F 2007, 2014), fysisk aktivitet (frågeformulär IPAQ 2008,
2014), handmuskel-styrka (handdynamometer Jamar® 2009/10, 2014). Deltagandet
har genomgående varit högt. Hittills har
studien bidragit med femton vetenskapliga publikationer och ett flertal manus är
i publikationsfas. Den första avhandlingen
hade fokus på fatigue och livskvalitet och
försvarades december 2013 (C Stridsman)
och för närvarande pågår fyra doktorandarbeten med fokus på (I) kardiovaskulär

komorbiditet vid KOL, (II) sjukdomsmekanismer vid KOL, (III) fenotypning
och dödsorsaker vid KOL respektive (IV)
handmuskelkraft och fysisk aktivitet vid
KOL. Studiedesign medför att ett flertal
frågeställningar kan besvaras med jämförelse mellan individer utan och med KOL
respektive i förhållande till svårighetsgrad
av KOL.
Nu aktuellt

Parallellt med de årliga undersökningarna av studiepopulationen i OLINs KOLstudie har successivt en longitudinell
databas byggts upp. Våren 2016 adderas
undersökningsresultaten från år 2015 vilket innebär att det kommer att finnas en
databas med mer än tio års kumulativa
epidemiologiska data. Till den kumulativa epidemiologiska databasen planeras
inhämtande av uppgifter från Socialstyrelsens läkemedels- sjukvårds- och
dödsorsaksregister vilket ger möjlighet
att värdera tio års kumulativa data i den
epidemiologiska databasen i förhållande
till registerbaserade uppgifter. Vi har tidigare kunnat påvisa en ökad mortalitet
bland individer med KOL jämfört med
individer utan KOL trots att den populationsbaserade kohorten domineras
av individer med lindrig och medelsvår
KOL (8-10). Av registerbaserade studier
vet man att individer med svårare sjukdom har en ökad respiratoriskt relaterad
död medan orsakerna till den ökade mortaliteten bland individer med lindrig och
medelsvår KOL är föga kartlagt. Totalt
kommer dödsorsaker hos >600 dödsfall
från den epidemiologiska databasen som
domineras av individer med lindrig- och
måttlig KOL att kunna kartläggas efter
inhämtande av uppgifter från Socialstyrelsens dödsorsaksregister.
SLMFs forskningsanslag kommer att
bidra till att generera kliniskt värdefull
kunskap om sjukdomsförloppet vid KOL.
Kumulativa data i den longitudinella epidemiologiska databasen kommer att kunna värdera sjukdomsförloppet vid KOL
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genom bearbetning av data med multipla
mättillfällen alltsedan rekrytering under
åren 2002-04; exempelvis förekomst av
exacerbationer, lungfunktionsutveckling, prediktorer för snabb lungfunktionsförlust (“rapid decline”), förändring
av luftvägssymtom över tid, incidens och
progress av komorbiditet under mer än
tio års observationstid. Jämförelse mellan den kumulativa epidemiologiska
databasen och Socialstyrelsens register
kommer att kunna belysa ett flertal frågeställningar inkluderande värdering av
betydelsen av underdiagnostik vid KOL.
Sammanfattningsvis kommer studien att
kunna bidra med ökade kunskaper om
sjukdomsförloppet vid KOL och identifikation av riskfaktorer med möjlighet
att värdera preventiva insatser. Genom
användning av enkla kliniskt relevanta
undersökningsmetoder som dynamisk
spirometri, strukturerad intervju, EKG
samt validerade frågeformulär för skattning av livskvalitet, fatigue och fysisk aktivitet finns mycket goda möjligheter att
implementera ny kunskap i det dagliga
kliniska arbetet.
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Redaktören har ordet

I

handen håller Ni det sista numret av Lung & Allergi Forum med
undertecknad som redaktör. Mitt mandat lider mot sitt slut. SLMF:s
årsmöte har bl.a. i uppdrag att ersätta redaktörsposten i styrelsen.
Sexton nummer senare, kan jag idag konstatera att redaktörsposten är
oerhört stimulerande: tillfälle bjuds att läsa in sig på ämnesområden
utanför ens egna, få insikt i vilken forskning som pågår var i landet och
bygga ett ovärderligt professionellt kontaktnät. Ber att få tacka SLMF:s
och SFFA:s styrelser för förtroendet och gott samarbete! Dessa fyra år
som redaktör har varit en fantastiskt berikande resa. Jag önskar återigen tacka alla som bidragit, särskilt våra registerhållare Ann Ekberg
Jansson och Bengt Midgren som plikttroget levererat manus i ur och
skur samt Mediahuset och vår layout-ansvarige Peo Göthesson för ett
exemplariskt samarbete. Önskar min efterträdare lycka till!
Arrivederci!
STÉPHANIE MINDUS
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NAAKA

NAAKA

N

ätverket för Astma- Allergi- och KOL-intresserade Allmänläkare (NAAKA) bildades av en grupp allmänläkare
under allergiåret 1995 och hade initialt fokus på astma
och allergi. För att markera sin tillhörighet till allmänmedicin
och nå ut till fler allmänläkare blev gruppen 1998 ett nätverk
inom Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM). Nätverket
har idag ca 100 medlemmar och arbetar via en styrelse med representation från Skåne i söder till Västerbotten i norr. Länken
till NAAKAs hemsida är www.naaka.se
Nätverkets syfte och målsättning:

• Att förbättra omhändertagandet för personer med astma,
allergi och KOL genom att medverka till implementering av
vedertagna nationella och internationella riktlinjer för diagnostik, behandling och uppföljning.
• Att, inom ramen för detta, stimulera och medverka till framtagande av gemensamma lokala vårdprogram mellan sjukhus
och primärvård avseende dessa sjukdomsgrupper.
• Att stimulera till kvalitetsutveckling och patientnära forskning i primärvården för dessa sjukdomar.
• Att medverka till ökad kunskap bland allmänläkare om dessa
sjukdomar.
• Att samverka med andra specialistföreningar och organisationer, såväl nationellt som internationellt, som berör dessa
sjukdomsgrupper.
Verksamhet och samverkan

Den huvudsakliga verksamheten för nätverket har under åren
varit nationella utbildningar 1-2 gånger per år, oftast i samverkan
med läkemedelsindustrin men där nätverket varit initiativtagare,
planerat och stått för programmet. Vårt motto har varit utbildningar av allmänläkare för allmänläkare. En svårighet som blivit
alltmer påtaglig de senaste åren är att allmänläkare har haft svårt
att komma ifrån patientarbetet för att ta del av fortbildning trots
att behovet är stort.
Medlemmarna har också varit allmänmedicinska representanter i Socialstyrelsens riktlinjer och Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer.
Nätverket har sedan 2000 varit representerat i styrelsen för
Svensk förening för allergologi (SFFA). Under åren har nätverket
samverkat med Astma- Allergi- och KOL-sjuksköterskeföreningen (ASTA) för framtagandet av kriterier för astma/KOLmottagningar inom primärvården, första gången 1998, därefter
2008 med artiklar publicerade i Läkartidningen och Allmänmedicin och nu igen 2016 kring reviderade kriterier med planerad
gemensam artikel. Föreningarna har även arbetat tillsammans
med utformningen och genomförandet av det nationella spirometrikörkortet.
Medlemmar i nätverket var med vid bildandet av International Primary Care Respiratory Group (IPCRG) www.theipcrg.org
år 2000, en internationell oberoende organisation för kliniker
och forskare i primärvården inom luftvägssjukdomar. IPCRG
organiserar primärvårdsnätverk i 22 länder och där ytterligare
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25 länder är associerade medlemmar. Sverige representeras av
NAAKA och medlemmar är för närvarande representerade i
forskningskommittén, i styrelsen och medverkar aktivt i kongresserna. IPCRG anordnar sedan 2002 världskongresser med
ca 1000 delegater vartannat år och sedan 2009 forskningskongresser där NAAKA var värd 2013 i Uppsala med deltagare
från 19 länder. Organisationen har ett flertal utbildnings- och
forskningsprojekt som spänner över flera världsdelar. IPCRG
har också en del av ansvaret för tidskriften npj Primary Care
Respiratory Medicine (impact faktor 2,5) med fokus på ämnesområdet.
NAAKA tog 2001 initiativ till det första nordiska mötet i Lund
med motsvarande nätverk i Norge och Danmark med cirka 100
deltagare med föreläsningar och workshops av medlemmar för
medlemmar. Det samarbetet har sedan fortsatt med återkommande konferenser i Sverige, Danmark och Norge senast i Bodö
2011. De senaste åren har samarbetet fokuserat på gemensamma
forskningsprojekt i en mindre grupp.
Flera av nätverkets medlemmar är forskningsaktiva vilket sedan 2005 har resulterat i åtta avhandlingar inom ämnesområdet
astma, allergi och KOL.
Framtiden

I nätverkets framtida planer ingår att medverka i implementeringen av de nya riktlinjerna och behandlingsrekommendationerna för astma och KOL genom medverkan i expertgrupper
och utbildningar. Andra viktiga områden är samverkan kring
uppdatering av kriterier för astma/KOL-mottagningar och implementering av ett nationellt spirometrikörkort samt nordiskt
forskningssamarbete kring KOL-rehabilitering i primärvård.
NAAKA hoppas också på ett ökat samarbete med SLMF.
KARIN LISSPERS

Ordförande NAAKA
Spec. i allmänmedicin, med dr
Gagnefs akademiska vårdcentral, Gagnef
karin.lisspers@ltdalarna.se
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Pulmonell arteriell hypertension
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Pulmonell arteriell hypertension –
allvarlig prognos trots stora framsteg
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ör fem år sedan publicerades en översiktsartikel om pulmonell arteriell hypertension i Läkartidningen [1]. Sedan
dess har mycket hänt inom diagnostik och behandling.
Diagnosen pulmonell arteriell hypertension är inte fullt så
ovanlig som tidigare antagits, medelåldern är högre än förväntat och modern behandling har förbättrat överlevnaden för de
drabbade patienterna. Medianöverlevnaden för obehandlade
patienter med idiopatisk pulmonell arteriell hypertension anses vara 2,8 år [2], det vill säga knappt 3 år. Överlevnaden har
förbättrats i takt med att nya behandlingar har tagits fram. I
den senaste rapporten från det svenska registret för pulmonell
arteriell hypertension (SPAHR) var 3-årsöverlevnaden för patienter med idiopatisk pulmonell arteriell hypertension cirka
75 procent [3] och medianöverlevnaden nästan 7 år. Detta visar
att prognosen är fortsatt allvarlig, vilket i kombination med att
diagnostiken är komplicerad gör att patienterna ska handläggas
av, eller i samråd med, centra för pulmonell arteriell hypertension vid landets universitetssjukhus där multidisciplinära team
finns organiserade för denna verksamhet. Ytterligare skäl för
centrering till universitetssjukhusen är den komplicerade och
kostsamma behandlingen.
Vi presenterar här gällande rekommendationer för diagnostik och behandling samt resultat från det svenska registret för
pulmonell arteriell hypertension.
Klassifikation och diagnostik

Det 5:e världssymposiet om pulmonell hypertension hölls i
Nice i februari 2013. Här diskuterades området utifrån etiologi,
genetik, klassifikation, diagnostik, evidensgrundad behandling
och aktuella forskningsfronter. Vid mötet togs en modifierad
klassifikation av pulmonell hypertension fram [4, 5] som skiljer
sig något från den föregående (Dana Point 2008), se Fakta 1.
Av dessa är det pulmonell hypertension sekundär till vänsterkammarsvikt, grupp 2, och pulmonell hypertension sekundär
till lungsjukdomar såsom KOL och lungfibros, grupp 3, som
är vanligast förekommande. Grupperingen syftar till att skilja
mellan underliggande orsaker till pulmonell hypertension och
Lung & Allergiforum • Nummer 1/2016

att styra behandling. Grupp 1, pulmonell arteriell hypertension,
utgör endast en mindre andel av patienterna och består av patienter med oförklarad, det vill säga idiopatisk pulmonell arteriell hypertension, patienter med hereditär pulmonell arteriell
hypertension samt de med associerad pulmonell arteriell hypertension. I gruppen associerad pulmonell arteriell hypertension
ingår de med bindvävssjukdom, främst sklerodermi, och de med
kongenital hjärtsjukdom. Behandlingsalternativen som diskuteras nedan gäller endast för pulmonell arteriell hypertension.
Patobiologi

All pulmonell hypertension har någon grad av vaskulopati
i lungkärlen där de gemensamma dragen är mediahypertrofi
och glatt muskelhyperplasi i muskulära lungartärer, dilatation
med plackbildning i elastiska artärer samt hypertrofi av höger
kammare. Utmärkande för pulmonell arteriell hypertension är
dessutom oblitererande intimaförtjockning med endotelcellsproliferation och fibros i prekapillära och intraacinära små artärer samt in situ-trombos [6]. I tillståndet ingår ett element av
vasokonstriktion som förr ansågs drivande för sjukdomsprogressen. Numer bedöms den oblitererande effekten ha större
betydelse för utveckling av förhöjd lungkärlsresistans [7].
Symtom och utredning

De vanligaste symtomen vid pulmonell arteriell hypertension
är andfåddhet, särskilt vid ansträngning, trötthet, hjärtklappning, och ibland bröstsmärtor och svimning. Symtomen är gemensamma med många andra sjukdomar i hjärta och lungor.
Utredningen blir därför omfattande för att korrekt diagnostisera
och skilja pulmonell arteriell hypertension från övriga former av
pulmonell hypertension. Ett väl strukturerat upplägg innehåller
en god anamnes och en noggrann undersökning av patientens
status, blodprov såsom Hb och NT-proBNP (N-terminal brain
natriuretic peptide), vilo-EKG, spirometri med diffusionskapacitet, röntgenundersökning av lungorna, ekokardiografi, arbetsEKG, lungskintigrafi, högupplöst datortomografi av lungorna
samt hjärtkateterisering. En objektiv värdering av funktionsförmågan görs oftast med ett 6-minuters gångtest. I utvalda fall
görs konventionell pulmonalisangiografi och magnetkameraundersökning.
Sammanfattat
Pulmonell arteriell hypertension är en allvarlig sjukdom där förbättrad
diagnostik och förfinad behandling bidragit till att förbättra patienternas
prognos och funktionsförmåga.
Svensk förening för pulmonell hypertension (SveFPH) arbetar för en nationell samsyn, kvalitetsregister och multiprofessionellt omhändertagande.
Patienter med pulmonell arteriell hypertension är vanligare än man
tidigare uppfattat och medelåldern ligger högre än förväntat, men i nivå
med andra internationella register.
Drygt 40 procent av patienterna behandlas med fler än ett för pulmonell
arteriell hypertension specifikt läkemedel, vilket förväntas öka och initieras
redan i ett tidigt skede.
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Ekokardiografisk undersökning av hjärtat och central cirkulation identifierar patienter med pulmonell hypertension, men
för att ställa diagnosen pulmonell arteriell hypertension krävs
hjärtkateterisering för bestämning av tryck och flöden i lungkretsloppet. Såväl diagnostiken som graderingen av sjukdomens
svårighetsgrad baseras på en definition utgående från det uppmätta medelartärtrycket i lungartären, som ej fås fram från ekokardiografi. Medelartärtrycket från lungartären ligger vanligen
under 20 mm Hg i vila, och pulmonell hypertension definieras
som patologiskt vid ett medeltryck på 25 mm Hg eller mer. För
definitiv värdering av pulmonell hypertension fordras bestämning av inkilningstrycket i lungartären, tidigare benämnt PCWP
(pulmonary capillary wedge pressure) och numera PAWP (pulmonary arterial wedge pressure), eftersom det är lungartärens
och inte kapillärens inkilningstryck som mäts. Termerna pre(PAWP ≤15 mm Hg) respektive postkapillär (PAWP >15 mm
Hg) pulmonell hypertension har införts och syftar till att skapa
väldefinierade patientpopulationer, vilket påverkar terapivalet. En patient med postkapillär pulmonell hypertension har
ett medelartärtryck i lungartären ≥25 mm Hg och ett PAWP
>15 mm Hg, det vill säga vänstersidig hjärtsjukdom, och tillhör
grupp 2 i klassifikationen, se Fakta 1. Patienter med pulmonell
hypertension tillhörande grupp 1, 3, 4 eller 5 har en prekapillär
pulmonell hypertension; det vill säga medelartärtryck i lungartären ≥25 mm Hg och PAWP ≤15 mm Hg. Det är värt att notera
att definitionen för pulmonell hypertension om medelartärtryck
i lungartären >30 mm Hg under arbete har utgått.
Även om pulmonell vaskulär resistans ej inkluderas i definitionen av pulmonell hypertension vid 5:e världssymposiet i
Nice, så är det av värde för bedömning av den enskilde patienten
att bestämma pulmonell vaskulär resistans vid hjärtkateterisering, då höger kammares afterload påverkar dess funktion och
därmed det kliniska förloppet vid pulmonell hypertension [4].
Pulmonell vaskulär resistens infördes ånyo då de nya internationella riktlinjerna definierades 2015 [8].
Nationellt kvalitetsregister

Svensk förening för pulmonell hypertension (SveFPH) är en ideell sammanslutning av olika yrkesgrupper såsom läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, biomedicinska analytiker och andra
med intresse av tillståndet. Medlemmarna representerar inte
enbart olika yrkesgrupper utan också olika specialiteter inom
den moderna sjukvården. Föreningen bildades år 2007 och har
bland annat som uppgift att inhämta och sprida kunskap i såväl sjukvården som i samhället kring pulmonell hypertension.
Föreningen är remissinstans i frågor rörande pulmonell arteriell
hypertension, arrangerar regelbundna vetenskapliga möten samt
delar ut forsknings- och resestipendier. Sedan år 2008 driver
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FAKTA 1. Klassifikation av pulmonell hypertension
1. Pulmonell arteriell hypertension
1’. Pulmonell veno-ocklusiv sjukdom och/eller kapillär hemangiomatosis
1’’. Persisterande pulmonell hypertension hos nyfödda
Undergrupper i grupp 1:
• Idiopatisk pulmonell arteriell hypertension
• Hereditär eller familjär pulmonell arteriell hypertension
• Pulmonell arteriell hypertension orsakad av läkemedel och gifter
• Associerad pulmonell arteriell hypertension vid
− Bindvävssjukdom
− HIV-infektion
− Portal hypertension
− Medfödda hjärtfel
− Schistosomiasis
2. Pulmonell hypertension vid vänstersidig hjärtsjukdom
3. Pulmonell hypertension vid lungsjukdom och/eller hypoxemi
4. Pulmonell hypertension vid kronisk tromboemboli
5. Pulmonell hypertension av annan orsak

Svensk förening för pulmonell hypertension det nationella kvalitetsregistret SPAHR, som drivs med ekonomiska medel från
Sveriges Kommuner och landsting och vars registerplattform
förvaltas av Uppsala Clinical Research Center. För ytterligare
information om föreningens verksamhet, se www.svefph.se.
I Sverige finns vid universititetssjukhusen sju centra för pulmonell arteriell hypertension vilka alla rapporterar till SPAHR.
Registret inkluderar patienter med pulmonell arteriell hypertension, kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension och
pulmonell hypertension av oklara och/eller multifaktoriella orsaker, det vill säga grupp 1, 4 och 5 i Niceklassifikationen (Fakta
1). Även patienter med pulmonell hypertension vid vänstersidig
hjärtsjukdom och pulmonell hypertension vid lungsjukdom och/
eller hypoxi (grupp 2 och 3 i klassifikationen) registreras om
de erhållit behandling med läkemedel specifika för pulmonell
arteriell hypertension på grund av en reaktiv oproportionerlig
pulmonell arteriell hypertension. De sistnämnda patienterna,
grupp 2 och 3 med läkemedel specifika för pulmonell arteriell
hypertension, utgör endast ett fåtal av patienterna med dessa
diagnoser och inkluderas i registret i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer [9], då detta är att betrakta som forskning och
utveckling. SPAHR:s årsrapport ger en bild av sjukdomens incidens och prevalens, fördelning av diagnoser och behandling
samt kliniska mått och överlevnad [3]. Resultaten visas för hela
landet, men jämför också landets centra för pulmonell arteriell
hypertension med varandra utifrån både processmått och behandlingsval. Drygt 85 procent av alla patienter med behandling
specifik för pulmonell arteriell hypertension i Sverige är registrerade i SPAHR.

Lung & Allergiforum • Nummer 1/2016

Pulmonell arteriell hypertension

Figur 1. Åldersfördelning för de tre största diagnoserna i Svenska registret
för pulmonell arteriell hypertension, SPAHR (alla registrerade patienter).
(IPAH – idiopatisk pulmonell arteriell hypertension; HPAH – hereditär pulmonell arteriell hypertension; APAH–CTD – associerad pulmonell arteriell
hypertension vid bindvävssjukdom; CTEPH – pulmonell hypertension vid
kronisk tromboemboli.)

Prevalens och incidens

Det svenska registret innehöll den 31 december 2014 data från
1060 patienter, varav 637 kvinnor och 423 män, med en medelålder på 59±}17 år vid diagnos [3]. Två tredjedelar var diagnostiserade med pulmonell arteriell hypertension (n = 705; 65 procent
kvinnor, medelålder 57±}18 år) och en fjärdedel med pulmonell
hypertension vid kronisk tromboemboli (n = 244; 49 procent
kvinnor, medelålder 65±}13 år). Liksom tidigare ses en dominans
av kvinnor vid idiopatisk pulmonell arteriell hypertension men
med en högre medelålder än förväntat, emellertid i överensstämmelse med internationella register [10, 11]. Mer detaljerade
uppgifter om antalet patienter i de olika diagnosgrupperna framgår av Tabell I och åldersfördelning vid diagnos i Figur 1.
Vid utgången av år 2014 levde 618 av ovanstående patienter
(377 kvinnor och 241 män), och 90 nya fall hade registrerats
under året. Pulmonell arteriell hypertension har länge betraktats
som en mycket ovanlig sjukdom med låga incidens- och prevalenstal, och registerstudier talar för prevalenstal på minst 15/
miljon invånare och incidenstal omkring 10/miljon invånare [10,
11]. Motsvarande siffror för pulmonell arteriell hypertension i
Sverige i dag är 25 och 5/miljon invånare för respektive prevalens
och incidens (Tabell I).
Behandling

Tre basala mekanismer tycks bidra till de förändringar som leder
till förhöjd pulmonell vaskulär resistans, vilket i sin tur leder till
belastning av högerhjärtat: vasokonstriktion, proliferation av
kärlväggen i små pulmonalisartärer samt in situ-trombotisering
[12, 13].
Endoteldysfunktion förefaller ha en central roll i denna utveckling med markerade förändringar i lokala endotelin-, kvävemonoxid- (NO) och prostacyklinsystem [12]. Dessa förändringar
utgör basen för de behandlingar för pulmonell arteriell hypertension som används i dag [13]. Mekanismerna tycks emellertid
endast delvis förklara de kärlförändringar som uppstår, och ytterligare cellulära dysfunktioner har beskrivits [14]. Studier av
nya behandlingsprinciper baserade på forskningsrön kring andra
cellulära avvikelser pågår [15].
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Figur 2. Fördelning av läkemedel specifika för pulmonell arteriell hypertension vid behandlingsstart.
A: Fördelning mellan singelbehandling (endast ett för pulmonell arteriell
hypertension specifikt läkemedel) respektive kombination av läkemedel
specifika för pulmonell arteriell hypertension.
B: Fördelning mellan olika behandlingsval vid singelbehandling.
C: Fördelning av olika behandlingsval vid kombinationsbehandling.

De farmakologiska behandlingsprinciperna för pulmonell
arteriell hypertension följer de förändringar som beskrivs ovan
genom 3 huvudlinjer; behandling med endotelinreceptorantagonister, fosfodiesteras-5-hämmare (PDE-5i) och prostacyklinanaloger. Det finns i dag rekommendationer om att kombinera
dessa farmakologiska principer redan vid behandlingsstart [16]. I
AMBITION-studien visades för första gången att initial kombinationbehandling var fördelaktig jämfört med singelbehandling
avseende tid till klinisk försämring [17]. Av den svenska patientgruppen behandlades 11 procent med mer än ett för pulmonell
arteriell hypertension specifikt läkemedel vid behandlingsstart
(Figur 2) och 36 procent vid senast registrerade behandling [3].
Det vanligaste läkemedlet vid initiering av singelbehandling är
endotelinreceptorantagonister, tätt följt av PDE-5i. Den vanligaste kombinationsbehandlingen är PDE-5i tillsammans med
endotelinreceptorantagonister.
Flera studier finns gällande nya och uppdaterade behandlingsprinciper vid pulmonell arteriell hypertension [18, 19]. Effekterna
av de nya läkemedlen/behandlingsprinciperna är tydliga, och
läkemedlen kommer att utgöra ett värdefullt tillskott till den i
dag etablerade behandlingen. Macitentan (Opsumit) är en ny
dubbel endotelinreceptorblockerare, medan riociguat (Adempas) är en helt ny typ av läkemedel, guanylat-cyklasstimulerare.
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Den sistnämnda verkar genom att direkt stimulera lösligt guanylatcyklas oberoende av kvävemonoxid samt öka sensitiviteten av lösligt guanylatcyklas för kvävemonoxid. Macitentan och
riociguat finns nu tillgängliga med läkemedelssubvention. Det
finns dessutom ytterligare nya läkemedel på väg. När det gäller prostacyklinanaloger har effekterna hittills varit dramatiska
vid systemisk tillförsel medan perorala formuleringar har varit
behäftade med låg biotillgänglighet och blygsam verkningsgrad.
Selexipag är en ny peroral prostanoidreceptoragonist med lovande korttidsresultat vad gäller hemodynamik och gångsträcka
[20]. Utöver de tre grundläggande behandlingsspåren pågår försök med tyrosinkinashämmare som imatinib (PDGF-mekanism)
och serotoninhämmare som tergurid [15].
För en del patienter där farmakologisk behandling inte varit
framgångsrik kan utredning för lungtransplantation bli aktuell.
Sammanfattning

Sammanfattningsvis är sjukdomen pulmonell arteriell hypertension fortsatt allvarlig men framsteg har nåtts gällande systematisering av såväl definitioner som behandlingsprinciper. Samarbetet i Sverige genom Svensk förening för pulmonell hypertension
är ytterst värdefullt både kliniskt och forskningsmässigt. Det
nationella kvalitetsregistret SPAHR möjliggör jämförelser och
utgör en god grund för lokala förbättringsarbeten samt forskning och utveckling genom samarbete både nationellt och internationellt.
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SLMF case!
Vid Svenska Lungkongressen i Örebro 19-21/4 2016 kommer det att finnas en programpunkt som fått
rubriken "SLMF case". Meningen är då att 4 förhoppningsvis högintressanta fall skall presenteras för
åhörarna som sedan kommer att rösta fram det bästa bidraget. Varje antaget bidrag belönas med 1000 kr
och segraren sedan med ytterligare 3000 kr.
Vi önskar nu att Ni/Du inkommer med en fallpresentation med presentationstid på 15 min.
Av inkomna presentationer kommer 4 st att väljas till "SLMF case" sessionen.
Varmt välkomna att skicka in bidrag med deadline 15/3 2016 till:
lennart.nilholm@regionorebrolan.se • anders.blomberg@umu.se
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Asthma care for children and adolescents
Referat från avhandling

A

stma är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn och
ungdomar. Sjukdomen förekommer med en prevalens om cirka 8-10 % i
Sverige (1).
Att uppnå astmakontroll är en viktig
faktor för att må bra i sin sjukdom och
är centralt i både nationella och internationella riktlinjer (2, 3). Studier har också
visat att de som har astma kan i de allra
flesta fall uppnå astmakontroll om de erhåller rätt vård och behandling (4). Ändå
ser man att många barn och ungdomar
med astma inte uppnår kontroll (5, 6). Vi
har idag också begränsad kunskap kring
hälso- och sjukvårdspersonalens följsamhet till de riktlinjer som finns för vård och
behandling av barn och ungdomar med
astma.
Att leva med en astmasjukdom kan
påverka vardagen fysiskt, psykiskt och
socialt (7). Tonårstiden är en sårbar tid
då mycket händer i kroppen, både fysiologiskt och psykologiskt. Att då också ha en
astmasjukdom kan ställa särskilda krav på
ungdomar och vi vet att ungdomar med
astma kan vara svåra att behandla ur ett
kliniskt perspektiv(8). Att vara förälder till
ett barn med astma påverkar också hela
familjens situation (9).
Det övergripande syftet med denna avhandling var att undersöka personalens
följsamhet till riktlinjer och undersöka
konsekvenserna av att leva med en astmasjukdom för barn och ungdomar med
astma.
Studie I undersökte personalens följsam-

het till nationella riktlinjer genom journalgranskning. Journaler på 424 barn med
astma 0-16 år granskades. Journalernas
dokumentation granskades med avseende på prioriterade kvalitetsindikatorer
i gällande nationella riktlinjer för astma
både i sin helhet och under de sista 12 månaderna; allergianamnes, förskrivning av
inhalationssteroider, utförd spirometri,
genomförd patientutbildning, demonstration av inhalationsteknik, tobaksexponering samt om patienten erhållit en
planerad uppföljning.
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Resultatet visade att följsamheten till
riktlinjerna uppvisade brister. Tobaksanamnes rapporterades i endast 14 % av
fallen. Den farmakologiska behandlingen
rapporterades i högre utsträckning (58 %)
än patientutbildning och demonstration
av inhalationsteknik som dokumenterades i 14 % av fallen. Totalt 22 procent
(n=49) av barnen från sex års ålder hade
någon gång blåst en spirometri och 14 %
(n=37) hade utfört spirometri de sista 12
månaderna. Spirometri utfördes i högre
grad om man hade tillgång till en astmasjuksköterska på vårdcentralen (P=0.003).
Studie II undersökte hälsorelaterad livs-

kvalité hos ungdomar 16 år (n=2946) i
relation till astma. Data hämtades från
BAMSE studien, en populationsbaserad
födelsekohort där uppföljning skett med
jämna årsintervaller. Det hälsorelaterade
livskvalité instrument som användes var
ett generiskt instrument, EQ-5D. Instrumentet består av 5 dimensioner (rörelse,
hygien, aktivitet, smärta/ obehag och oro/
depression) i tre allvarighetsgrader och en

VAS-skala där man skattar sin hälsa mellan 0 till 100, där 0 är den sämsta upplevda hälsa och 100 den bästa.
Resultatet visade att ungdomar med
astma rapporterade mer problem i EQ
5D dimensionen smärta och obehag än
ungdomar utan astma (P<0.001) (se tabell). Ungdomar med astma visade också
en lägre EQ VAS median än de som inte
hade astma (85 vs 90, P=0.002. En av de
markörer som användes för att mäta astmakontroll visade att många tonåringar
rapporterade besvär vid ansträngning
(82 %) (se figur). Ungdomar med en delvis kontrollerad eller okontrollerad astma
hade lägre EQ VAS median än unga med
kontrollerad astma (85 vs 90, P = 0.04
and 70 vs 90, P = 0.003). Ungdomar med
kontrollerad astma hade däremot samma
upplevda hälsorelaterade livskvalité som
de utan astma.
I Studie III och IV utforskades upplevelser

av att leva med en astmasjukdom bland
föräldrar till barn med astma och bland
ungdomarna med astma genom fyra fo-
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kusgruppsintervjuer och 10 djupintervjuer på ungdomar. Både fokusgruppsintervjuerna och djupintervjuerna analyserades med en kvalitativ metod som
heter systematisk textkondensering enligt
Malterud (10).
De teman som framkom ur resultatet
från fokusgruppsintervjuerna var frustrationer, strategier och förväntningar. Föräldrar kände sig frustrerade och osäkra
på hur de skall ta hand om sitt barn med
astma. De kände sig ensamma och blev
ibland inte betrodda av lärarna och pedagogerna i skolan eller förskolan. Föräldrarna kände inte alltid att de möttes
av kompetent personal som kunde förstå
hur det är att leva med en astmasjukdom.
Både föräldrarna och ungdomarna hade
förväntningar på att få möta personal
som förstod och hade kompetens för att
ta hand om barn med en astmasjukdom.
Trots att samtliga var ordinerade regelbunden behandling med inhalationssteroider utvecklade tonåringarna egna
behandlingsstrategier: tog ibland ingen
medicin, ibland vid ansträngning, och
ibland väntade de tills astmaattacken gick
över. Från djupintervjuerna framkom att
ungdomar med astma lever med en ambivalens i det dagliga livet. Ambivalensen
visades i tre olika kategorier: Förståelse
och förnekelse, Att bli bekräftad men inte
definierad av sin astma och Att känna
sig frisk, men ha ganska mycket astmasymtom speciellt vid ansträngning. Som
ungdom med astma har man både lärt sig
att leva med sin sjukdom och samtidigt
så förnekar man och ignorerar sin astma
och känner sig ”normal” och vill vara som
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sina kompisar. Man vill också få bekräftelse och förståelse för hur det är att leva
med astma som ung samtidigt som man
inte vill bli definierad av sin astma. Som
ung med astma känner man sig ganska
frisk samtidigt som man också rapporterar ganska mycket astma symtom.
Slutsatsen av dessa studier är att astma-

sjukvården behöver förbättras både utifrån ett medicinskt- och ett omvårdnadsperspektiv. Följsamheten till nationella
riktlinjer visade brister speciellt gällande
den icke farmakologiska behandlingen.
Ungdomar som har astmakontroll har en
lika god livskvalité som ungdomar utan
astma vilket visar hur viktigt det är att få
ungdomar att uppnå kontroll i sin sjukdom. Sjukvårdspersonalen som möter
barn och ungdomar med astma behöver
ha kompetens inom astmaområdet både
för att möjliggöra att unga med astma
uppnår astmakontroll och lyssna på dem
för att få en ökad förståelse för hur det är
att leva med en astmasjukdom.
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SWEDEVOX

Hemrespirator i Sverige och Norge,
vem är bäst?
Det norska hemrespiratorregistret startade 2002 och är strukturellt en kopia av det svenska
som startade sex år tidigare. Efter några års datatekniska bekymmer har man i september
2015 presenterat sin första riktiga årsrapport på länge. Vi har valt att visa några delar av
deras data som är särskilt intressanta ur ett svenskt perspektiv.

Åldersfördelning

Åldersfördelningen för Sverige och Norge
liknar varann i stort, se figur 1, men det
finns en väsentlig skillnad. I Norge rapporteras en mycket högre andel barn till
registret. Orsaken är sannolikt att det
norska registret redan från början skapade en separat anmälningsblankett för
barn. På så sätt fick man barnklinikerna
att registrera sina patienter på ett bättre
sätt än vi lyckats med i Sverige. Nu har vi
sedan hösten 2015 en motsvarande ”barnarm” i det svenska registret. Vi hoppas att
det kommer att bidra till en sannare bild
av förhållandena hos oss.
Diagnosfördelning

Diagnosfördelningen är relativt lika i Sverige och Norge, se figur 2. För några år
sedan var andelen lungsjuka klart högre i
Norge, men skillnaden har nu utjämnats.
Den nordiska samsynen verkar alltså
stor.

Figur 1. Åldersfördelning: antal patienter som startat behandling 2002-2014 åldersuppdelade
i tioårsperioder.

Elektiv behandling

Från början hoppades vi på en ökning av
antalet patienter som startade behandling
elektivt istället för akut. Vi fann en rakt
motsatt trend i våra data. Andelen akutstartade har i stort sett dubblerats.
I Norge ökar däremot andelen elektivt
startade, åtminstone för patienter med
neurologisk sjukdom, se figur 3.
Vi har kommit överens om en gemensam kvalitetsgräns på 80 % för patienter
med neurologisk diagnos. Dessa patienter
bör vara kända av sjukvården och det borde vara lätt att fånga upp deras andningsinsufficiens innan de sviktar akut. Detta
till skillnad från patienter med exempelvis
obesitas hypoventilation, vars egentliga
andningsproblem ofta döljs under andra
etiketter (KOL, hjärtsvikt).
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Figur 2. Diagnosfördelning uppdelat på startår (fyraårsperioder) och land. Th-def innefattar
skolios, post tuberkulos och post polio. OHS = Obesitas HypoventilationsSyndrom.
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Geografiska skillnader

Figur 3. Andelen elektivt startade behandlingar.

Ända sedan registerstart har vi påpekat de
medicinskt omotiverat stora skillnaderna
(upp till en faktor 4) mellan olika landsting. Vi har tidigare kunnat visa att detta
knappast beror på skillnader i fysiologiska
behandlingskriterier. Det är snarare olika
benägenhet eller förmåga att hitta patienterna som skiljer sig.
I Norge presenteras statistiken i större
enheter, nämligen Helseregioner. Därigenom utjämnas nog en del av de faktiska
skillnaderna inom landet, men det är ändå
ett stort hopp (faktor 2) mellan högst och
lägst, se figur 4.
Av figuren framgår också att prevalensen är något högre i Norge än i Sverige.
Skillnaden är liten men intressant nog har
Norge tidigare legat lägre än Sverige.
Vi har ännu inte analyserat om det
finns några skillnader i blodgaser eller
spirometri mellan svenska och norska
patienter. Personligen tror jag mer på att
skillnaderna beror på olika grad av uppmärksamhet på fenomenet hypoventilation och dess behandling. I Norge skapades 2002 Nasjonal kompetansetjeneste
for hjemmerespiratorbehandling (NKH)
som säkert bidragit till en ökad kompetens på nationell nivå. I Sverige får varje
landsting dra sitt eget lass. Därför ser det
ut som det gör i figur 4, år efter år utan
utjämning.

Figur 4. Antal patienter med pågående behandling 2014 (prevalens)
och årligt antal nystartade behandlingar 2012-2014 (incidens).
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Astma

Diagnostik av astma
– nya hypoteser
Introduktion

Syfte

Behandlingen av astma har under senare decennier varit framgångsrik och lett till minskad dödlighet och sjukhusvård. Prevalensen är dock fortsatt hög, cirka 8 % [1], kroniska besvär och
försämringsperioder, delvis som akuta anfall, är ett fortsatt
problem. Trots tillgång till behandling har på senare år rapporterats om en anmärkningsvärt hög frekvens ofullständigt kontrollerad astma [2]. Över hälften av undersökta patienter har i
flera studier bedömts ha en bristfällig kontroll [3]. Olika orsaker
har diskuterats. En är tillkomsten av svår astma som därmed
blir svårbehandlad. Andelen ”severe asthma” och ”problematic
asthma” har uppskattats till 5-10 % [4]. En annan orsak kan vara
resistens mot kortikosteroider, den kraftfullaste medicinen vid
astma, ”steroid resistant asthma” [5]. En tredje orsak kan vara
inkorrekt diagnos. I det fallet har astmamedicin knappast någon effekt [6]. En fjärde orsak kan vara bristande följsamhet till
ordinerad medicin [7, 8], en femte okunnighet om sprayers och
pulvers användning. Denna okunnighet är speciellt problematisk
då den även har påvisats hos vårdgivare 9]. De kriterier på behandlingskontroll som oftast används är de som uppsatts av den
internationella konsensusrapporten GINA [10]. Det andra stora
problemet inom astmaområdet är att astmaliknande tillstånd
(dysfunktionell andning) har identifierats i upp till var tredje
patient med läkardiagnosticerad astma [11] Dessa rapporter har
fått ganska liten uppmärksamhet.

Syftet med denna översikt är att presentera en kortfattad kritisk granskning av de fyra hörnstenarna samt ge förslag på nya
hypoteser relaterade till diagnostiken av vuxenastma [6, 19, 20].
Hypoteserna måste testas och utvärderas. Astma definieras
här enligt den ovan beskrivna ”officiella” definitionen. Astmaliknande tillstånd definieras som tillstånd där astma och KOL
är uteslutna men där symtomen är just astmaliknande. Tillstånd
med symtom från icke-luftvägar (komorbiditet) avhandlas inte
här. Artikeln kan ses som en fortsättning av den som var införd
i denna tidskrift 2011, nummer 4/2011, sid 30-31.

Definition

Astmasdiagnostiken kan sägas vila på fyra hörnstenar, inflammation, hyperreaktivitet, bronkobstruktion och symtom.
Enligt den definition som gällt sedan början av 1990-talet är
grundorsaken en inflammation i luftvägarna [12, 13] vilken leder till hyperreaktiva luftvägar, sammandragning av luftrören
och luftvägssymtom [14]. Förenklat uttryckt kan man identifiera
fyra olika definitioner av astma beroende på vilken diagnostisk
metod som är vald. Den första definitionen är den ”officiella”,
den inflammatoriska astman [15-17]. Andra definitionen är den
”hyperreaktiva”, där astman definieras utifrån mätning av bronkiell hyperreaktivitet. Den tredje, den ”kliniska”, definierar astma
utifrån förekomsten av reversibel och variabel bronkobstruktion.
Till denna definition kommer del-definitioner beroende på vilka
normalvärden och doser av bronkdilaterare som används [18]).
Den fjärde, den ”epidemiologiska”, definierar astma utifrån luftvägssymtom (frågeformulär). Som regel tillämpas kombination
av dessa definitioner. Vad som i praktiken är astma är således
en definitionsfråga (Hypotes 1). Olika diagnostiska metoder ger
sannolikt upphov till olika patientgrupper. Störst blir sannolikt
den grupp som bygger på ”epidemiologisk” definition (frågeformulär). Den inrymmer såväl astma som astmaliknande tillstånd
eftersom det inte finns några säkra avgränsande astmasymtom.
Då beräkning av astmaprevalensen ofta bygger på denna metod
blir resultatet sannolikt något missvisande (Hypotes 2).
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Den goda effekten av anti-inflammatorisk behandling med kortikosteroider är det starkaste stödet för att astma är en inflammatorisk sjukdom. Den kraftiga nedgången av sjuklighet och
dödligheten torde framför allt förklaras av inhalationssteroider
som introducerades i början av 70-talet. Effekten har dock inte
varit hundraprocentig. I den stora välkontrollerade studien,
GOAL [21] kunde man efter ett års kontrollerad behandling se
god effekt i 70-75 %. Konklusionen var att ”this study has shown
that guideline-defined control of asthma can be achieved in the
majority of patients with uncontrolled asthma with combination of salmeterol/fluticasone treatment…”. Att okontrollerad
sjukdom förelåg i resterande cirka 25 % kommenterades inte [21].
I andra uppföljande studier har långt högre andel av bristfälligt
kontrollerad astma rapporterats. I en kanadensisk studie, omfattande drygt 10 000 patienter noterades okontrollerad astma i
59 % [3], i en spansk studie 56 % [22]. I den internationella AIREstudien uppfyllde enbart 5,1 % av vuxna patienter (barn 5,8 %)
GINA’s kriterier på välkontrollerad astma [23]. Författarna konkluderade: ”The current level of asthma control worldwide falls
far short of the goals for long-term management in international
guidelines”
Den astmatiska inflammationen kan i praktiken inte påvisas
”på plats”. Därför måste indirekta metoder tillgripas. Eosinofila
celler i sputum och blod har därvid visat sig ha samband med
inflammationen (eosinofil inflammation). Metoden att mäta
eosinofila celler i sputum har också visat sig vara användbar i
diagnostiken [24] men upphostning av sputum är en krävande
metod för många mottagningar. Enklare är bestämning av ECP
(eosinophil cationic protein) som frisätts vid degranulering
av eosinofila celler och som mäts i blodet. Metoden har dock
ännu inte kommit till bredare användning [25]. Störst intresse
har knutits till kväveoxid i utandningsluften (FeNO). NO bildas vid inflammatoriska processer i luftvägarna, dock är inte
FeNO specifikt för den astmatiska inflammationen. Det råder
dock ännu delade meningar om metodens användbarhet i diagnostik och behandling [24]. Möjligheten att använda markören
på individuell basis, utan speciell hänsyn till nivå, är kanske en
framkomlig väg [26]. Nya markörer, t.ex. cytokiner, prostanoider
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i utandningskondensat, befinner sig på utvecklingsstadiet.
Även om astma definieras som en inflammatorisk sjukdom
(”officiell” definition) är testet av inflammationsmarkörer ibland
negativt. Frågan är då om all astma verkligen är inflammatorisk. Denna fråga har ännu inte ställts eller diskuterats i internationella konsensusrapporter. Definitionen av astma har dock
modifierats något i senaste versionen av GINA (Global Initiativ
for Asthma Management and Prevention). Den aktuella formuleringen lyder: ”Asthma is a heterogeneous disease, usually
characterized by chronic airway inflammation…” [27]. Tillägget
”usually” kan kanske vara ett tecken på en kommande modifiering av definitionen. Första hypotesen i denna översikt blir således att inflammation är en viktig grundorsak men bara en av en
eller flera andra orsaker (Hypotes 1). Kanske är inflammatorisk
astma bara den som svarar på anti-inflammatorisk behandling
(Hypotes 2).
Reversibel och variabel bronkobstruktion

Påvisandet av variabel och reversibel bronkobstruktion är det
kritiska momentet i diagnostiken (”klinisk” definition). I GINA
2010 [10] uttrycks det på följande sätt; ”Airway narrowing is the
final common pathway leading to symptoms and physiological
changes in asthma”. Trots att astma definieras som en inflammatorisk sjukdom är det alltså fortfarande ß2-reversibilitet och
variabel bronkobstruktion som är avgörande för diagnosen. I
klinisk praxis brukar man för ”positiv reversibilitet” kräva en
ökning av FEV1 ≥ 12 %. För en ”positiv variabilitet” brukar krävas
en dygnsvariation av PEF eller FEV1 ≥ 20 % (normal dygnsvariation är <10 %) [17].
I epidemiologiska undersökningar ställs ofta diagnosen med
hjälp av frågeformulär på förekomsten av olika symtom (”epidemiologisk” definition). Då det emellertid inte finns några specifika astmasymtom kommer denna grupp av patienter sannolikt
att inrymma såväl obstruktiva (astma) som icke-obstruktiva tillstånd. Gruppen blir alltså troligen betydligt större än den som
diagnosticeras enligt den ”kliniska” definitionen (Hypotes 3).
Hyperreaktivitet

Hyperreaktivitet, mätt som positivt metakolin-, histamin- eller
mannitoltest är kännetecknande för astma [10, 15, 28]. Internationellt sett är metakolintestet det mest använda. Denna ”hyperresponsiveness” mäts som regel som procentuell sänkning
av FEV1 från utgångsvärdet. Ett positivt metakolintest ger stöd
för astmadiagnosen. Man bör dock observera att positivt test
kan bero på andra tillstånd såsom luftvägsallergi eller kroniskt
obstruktiv lungsjukdom (KOL). Ett negativt test är ett ännu starkare stöd för att astma inte föreligger. Dock utesluter ett negativt
test inte andra astmaliknande sjukdomar [29]. Klinisk erfarenhet
har visat att sådana tillstånd ofta förväxlas med astma. I en uppföljningsstudie av 304 patienter med läkardiagnosticerad astma
fann man negativt metakolintest i 27 %. Konklusionen var att
astma ibland kan vara över-diagnosticerad [30]. Emellertid framgår av en tabell att symtomen var ungefär lika i den metakolinpositiva och den metakolin-negativa gruppen. Detta talar för att
det finns andra icke-metakolin-relaterade mekanismer som har
betydelse. Liknande resultat erhölls i en studie av 420 patienter
som genomgick astmautredning. Metakolintestet var negativt
i 25 % trots pågående astmalika symtom [31]. I en kanadensisk
uppföljningsstudie av överviktiga och icke-överviktiga individer
med läkardiagnosticerad astma kunde man vid förnyade lungfunktions- och metakolintester inte verifiera astmadiagnosen i
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Figur 1. Vuxna patienter som remitterats för astmautredning (n=80).
Korrelation mellan graden av luftvägsbesvär (0-3) för parfymdoft och
metakolintest (dos 0,03 - 16 mg/ml). Varje punkt representerar ett
fall i FEV1 ≥20 % (PC20). Några punkter innehåller flera värden. Större
känslighet för doften medförde inte större metakolin-känslighet.

Figur 2. 36-årig kvinna med astmaliknande symtom genomgår inhalationstest med capsaicin under 5 minuter. Olika symtom uppträder
kort tid under och efter provokationen. PEF är oförändrad som tecken
på att ingen bronkobstruktion utlöses.

32 % respektive 29 % (ingen skillnad mellan feta och icke-feta).
Konklusionen var att det föreligger överdiagnostik av astma [32].
Emellertid förelåg ingen skillnad mellan grupperna vad gäller
symtomen ”current chest tightness”, ”current cough”, ”current
dyspnea” och ”current wheezing”. Detta kommenterades dock
inte i artikeln, men indikerar på nytt att det bör finnas andra
mekanismer som kan förklara dessa icke-hyperreaktivitetsrelaterade symtom.
Det är viktigt att skilja på objektiv (test) och subjektiv (upplevd) hyperreaktivitet då sambandet ibland är svagt eller obefintligt. Som Figur 1 visar finns inget samband mellan den subjektiva
känsligheten för en luftvägsirritant, parfym och metakolintest,
vilket talar för att parfymdoft inte utlöser någon bronkospasm [33]. I en studie av nydebuterad astma fanns heller inte
något samband mellan metakolintest och kemiska irritanter [31].
Sensorisk hyperreaktivitet (SHR) i form av doftöverkänslighet [34] kan påvisas med ett inhalationstest med capsaicin vilket
stimulerar sensoriska nervtrådar i luftvägarna. Mätvariabel är
antalet hoststötar men andra astmaliknande symtom kan också
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utlösas. Som Figur 2 visar kan en sekvens av olika symtom uppträda. Testet kännetecknas också av att det inte utlöser någon
primär bronkobstruktion. Prevalensen av sensorisk hyperreaktivitet i nedre luftvägar (SHR) har uppskattats till drygt 6 % [35],
trots det är tillståndet, känt sedan mer än 25 år, inte upptaget i
internationella konsensusrapporter [17]. För att minska besvären
av starka dofter kan inhalation av lokalanaestetika (Marcain)
vara av värde (Figur 5). De astmaliknande sjukdomar som är
upptagna i GINA 2015 är ”vocal cord dysfunction”, “hyperventilation” och “dysfunctional breathing” [27]. Dysfunktionell andning har tillkommit i GINA 2015. Utifrån symtom är det ofta
svårt att skilja astma från astmaliknande tillstånd, ibland svårare
än att skilja astma från KOL Man bör också räkna med att bronkobstruktion (astma) och icke-obstruktion (astmalikt) kan finnas hos en och samma individ fast vid olika tillfällen (Hypotes 4).
Till hyperreaktivitet räknas också den bronkospastiska reaktionen vid fysisk ansträngning. Vanligen krävs för ett positivt
ansträngningstest (cykel eller rullband) en sänkning av FEV1
med ≥ 10 %. Ett problem är att sambandet mellan positivt test
och läkardiagnosticerad astma är svagt eller obefintligt, samma
sak gäller mellan positivt test och upplevda ansträngningsutlösta
besvär. I de flesta studier registreras inte individens upplevda
besvär under och efter testet, fokus är helt inriktat på uppkomsten av bronkospasm. Individen har på detta sätt ”ingen talan”
och man missar att uppskatta sambandet mellan den subjektiva
och objektiva reaktionen. Ansträngningsutlösta luftvägsbesvär
är vanligt i befolkningen [36, 37] men positiva ansträngningstest
är relativt ovanliga. Den ”sanna” orsaken till besvären torde alltså
ha förbisetts i ett stort antal fall (Hypotes 5). I de fåtal studier där
man försökt analysera orsaken har rapporterats hyperventilation, dysfunktionell andning och paradoxal stämbandsrörlighet [6, 36-40]. En trolig mekanism bakom de icke-obstruktiva
reaktionerna är aktivering av speciella luftvägsreceptorer [41,
42] (Hypotes 6).
Symtom

Vikten av noggrann anamnes betonas vid all diagnostik.
GINA [17] föreskriver att ”The diagnosis of asthma should be
based on the history of characteristic symptom pattern…”
Astmasymtom enligt GINA är wheeze (pip i bröstet), shortness of breath (kortandning), tightness (täthetskänsla i bröstet) och cough (hosta). Variation över tid påpekas, men inget
nämns om symtomen är evidens-baserade, d.v.s. om de verkligen
speglar den reversibla bronkobstruktion som är huvudkriteriet
vid astma. Evidensen är bristfälligt klarlagd men det finns stöd
för att ”wheeze” (pip i bröstet) och ”tightness” (täthetskänsla i
bröstet) är symtom som indikerar bronkobstruktion [43]. Övriga
symtom som ”shortness of breath” och ”breathlessness”, ofta refererade som astmasymtom, speglar troligen inte bronkobstruktion utan i stället icke-obstruktiva astmaliknande tillstånd [19,
43]. Trots detta rekommenderas symtom som mätvariabel vid
såväl diagnostik, utvärdering av astmastatus som effekt av behandling [17, 44]. Risken för feltolkningar är uppenbar (Hypotes
7). Det är anmärkningsvärt att frågan om evidens inte diskuterats i internationell litteratur.
Dysfunktionell andning är ett begrepp som används för astmaliknande symtom. Bland individer med läkardiagnosticerad
astma har sådana symtom påvisats hos var tredje kvinna och var
femte man [11, 45]. Den höga frekvensen talar för att tillståndet
är en del av grundsjukdomen snarare än ett separat tillstånd
(Hypotes 8). Det kan möjligen också bero på att den ursprung-
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Figur 3 A. Registrering av andningen med hjälp av töjbands-teknik
på frisk vuxen kvinna i vila. Den thorakala (övre kurvan) andningen
liksom den abdominella (mittenkurvan) är helt regelbunden. Detta
medför att fasförskjutningen mellan kurvorna (mätt i grader) är närmast noll.

Figur 3 B. Två minuters registrering av andningsrörelserna på kvinnlig
vuxen patient med astmaliknande symtom utan bronkobstruktion. Registrering gjord i vila. Den thorakala andningen (övre kurvan) dominerar och vågorna är relativt regelbundna. Den abdominella andningen
(mittersta kurvan) är oregelbunden vilket medför att fasförskjutningen
mellan kurvorna (nedersta kurvan) blir uttalad. Fasförskjutningen
mäts i grader och kan variera mellan 0 och180.

liga diagnosen inte alltid var helt korrekt. Studie av nybesök
i primärvården har också visat att astmaliknande tillstånd är
ungefär lika vanliga som ”klassisk” astma [46].
I den litteratur som omfattar studier av dyspné kallas patientens beskrivningar ”descriptors”. De mest studerade är ”air
hunger” (lufthunger), ”chest tightness” (täthetskänsla i bröstet)
och ”effort/work” (andningsarbete) [42]. Respirationscentrum
registrerar nervsignaler från receptorer i övre och nedre luftvägarna, leder och senor i bröstkorgen, andningsmuskler samt
från centrala och perifera kemoreceptorer. Impulserna fortplantas till CNS och en del medvetandegörs i den sensoriska
delen av hjärnbarken (Figur 4). Dyspné anses uppkomma vid
obalans (mismatch) mellan inkommande och utgående nervsignaler [42]. Av speciellt intresse för diagnostiken av astma är att
astmaliknande symtom som ”air hunger”, ”chest tightness” och
”difficulty taking deep breaths” kan upplevas utan att samtidig
bronkobstruktion kan påvisas. Orsaken är troligen stimulering
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Figur 4. Tänkbara afferenta (höger) och efferenta (vänster) respiratoriska nervbanor som kan medverka till neurogent utlösta astmaliknande besvär. Afferenta signaler kan bli medvetna när de når
den sensoriska barken. Utöver andningsbesvär till följd av bronkobstruktion (astma) kan andningsbesvär uppstå efter stimulering av kemoreceptorer (centrala och perifera), receptorer i övre och
nedre luftvägar samt receptorer i bröstkorgsvägg och andningsmuskulatur, inklusive diafragma.

av sensoriska vagala afferenter i luftvägarna [41, 42]. Hosta och
sensorisk hyperreaktivitet i luftvägarna (SHR) är kända exempel
på sensorisk reaktion utan samtidig bronkobstruktion [41]. Astmaliknande andningsproblem utan bronkobstruktion kan också
tänkas uppkomma till följd av nedsatt rörlighet i bröstkorgen
och funktionella störningar i andningsmönstret (Figur 3) vilka
troligen kan behandlas med fysioterapi [47]. Tänkbara neurofysiologiska vägar för uppkomsten av astmaliknande symtom
skissas i Figur 4.
Konklusion

Senare års studier har visat att mer än var fjärde läkardiagnosticerad astma kan vara ett astmaliknande, icke-obstruktivt tillstånd, särskilt vanligt hos kvinnor. Dessa tillstånd svarar troligen
inte på sedvanlig astmabehandling [19], vilket kan vara en av
förklaringarna till den höga andelen bristfälligt kontrollerad
astma (Hypotes 9). Enbart vid reversibel bronkobstruktion har
astmamediciner full effekt (Hypotes 10). En kombination av
astma och astmaliknande tillstånd hos samma patient, men i
olika situationer, kan inte uteslutas. Då flertalet patienter med
astmaliknande symtom ordineras astmamedicin föreligger sannolikt en enorm överförskrivning av astmamediciner (Hypotes
11). Sådana förslösade pengar borde i stället komma forskningen
till del [48].
Antagandet att mer än var fjärde läkardiagnosticerad astma är
ett astmaliknande icke-obstruktivt tillstånd och att behandlingssvikt därför kan uppträda stöds av en rad observationer. Tio av
dessa nämns här i korthet: 1) I över 25 % av läkardiagnosticerad
astma kan astma inte verifieras vid efterundersökning trots pågående symtom [32]. 2) Hos var tredje kvinna och var femte man
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med känd astmadiagnos observeras ett astmaliknande tillstånd,
kallat dysfunktionell andning [11]. 3) Över hälften av individer
med ansträngningsutlösta luftvägsbesvär uppvisar ingen bronkobstruktion vid objektivt test [49] och sambandet mellan metakolintest och upplevda besvär är svagt [50]. 4) Det finns inget
samband mellan metakolintest och känsligheten i luftvägarna
för kemiska irritanter talande för att denna form av överkänslighet inte är förenat med bronkobstruktion (Figur 1). 5) Sensorisk
hyperreaktivitet i luftvägarna (doftöverkänslighet) är ett astmaliknande tillstånd som ofta förväxlas med astma. Prevalensen
uppskattas till drygt 6 % [35]. 6) Metakolintestet utfaller negativt
i 25 % trots att patienterna har pågående luftvägssymtom [30, 51].
7) Klusteranalys av slumpmässigt urval ur normalbefolkningen
visar att fem olika parallella grupper med astmaliknande besvär
kan identifieras; astma, bronkit, dysfunktionell andning, doftintolerans och en blandad grupp [52]. 8) Rubbningar i andningsmönstret kan påvisas hos patienter med astmaliknande symtom
och förväxlas med astma [47]. 9) Neurofysiologiska försök har
visat att astmalika symtom kan upplevas utan att samtidig bronkobstruktion kan påvisas [41]. 10) Neurofysiologiskt finns stöd
för att aktivering av vagala luftvägsreceptorer, likt kronisk hosta,
är en central mekanism bakom astmaliknande icke-obstruktiva
tillstånd [41, 42].
Internationella konsensusrapporter är ensidigt inriktade på
astma [17]. Att avhandla astmaliknande tillstånd som tillhör
samma kliniska problemområde på bråkdelen av det utrymme
som ges astma är ologiskt och förvirrande. I de riktlinjer som
utarbetas av den svenska Socialstyrelsen (Nationella riktlinjer för
vård vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL) är
differentialdiagnostiken efter senare års rapporter en utmaning.
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L

ungfibrosregistret växer! Redan
innan år 2016 började fanns fler än
ett hundra patienter registrerade
och nya enheter har anslutits till registret. Vi hälsar Trollhättan och Danderyd
välkomna!
Lungfibrosregistret är uppbyggt av sex
olika delformulär (baslinje, återbesök,
behandling, biverkningar, K-BILD och
utfall) vilket gör att en stor mängd data
redan har samlats in, att säkra kvaliteten
på den inmatade informationen är därför av stor vikt. Kvalitetssäkringsarbetet
är tvådelat och utförs dels vid inmatning
av data av den enskilde användaren och
sedan av administratörer av registret. Administratörens roll består bland annat i att
kontrollera att behandlingar och biverkningsrapporter är uppdaterade och att
baslinjedata är prospektiv. Alla registreringar tittas igenom och kontakt tas med
användare om frågor finns!
Ett av målen för 2016 är att nå en nationell

täckningsgrad på 60 %, Lungfibrosregistret måste därför ansluta fler lungmedicinska enheter runt om i landet. Positivt är
att flera, både mindre och större, enheter
är på god väg att börja registrera patienter. De flesta enheter har innan start av
sett över ansvarsfördelningen och på så

sätt skapat goda förutsättningar för att
inmatad data håller hög kvalitet.
Ett tips för att skapa ett smidigare registerarbete är att använda Lungfibrosregistrets Interface-lösning för patientens
frågeformulär (K-BILD). Patienten kan
genom denna funktion besvara frågeformulär hemifrån, till exempel inför ett
besök på sjukhuset. Har patienten, eller
användaren, frågor krig den här funktionen är den välkommen att kontakta registerkoordinator, kontaktuppgifter finns på
patientinformationen.

Glädjande är att det nordiska samarbetet

med IPF-register intensifierats genom att
ett samarbete på forskarnivå startats med
Helsingfors Universitet!

LISA CARLSON

Leg. Sjuksköterska
Koordinator Lungfibrosregistret

Egenmakt för ett friskare liv
Stärkt livskvalitet hos människor med allergiska sjukdomar.
Det är det övergripande syftet med ett treårigt projekt som
nyligen påbörjats av Astma- och allergiförbundet.
Projektet genomsyras av ett empowerment tänk och kommer
bygga mycket på deltagarmedverkan. Målgrupp är dem som har
egen eller är närstående till person med astma, allergi eller annan överkänslighet. Det finns ingen exakt siffra på hur stor del av
Sveriges befolkning som har allergi, men det brukar uppskattas
till drygt 30 procent.
Många personer med allergiska sjukdomar har stort behov av
att byta erfarenheter med andra i liknande situation. Exempelvis
i sociala medier växer det snabbt fram stora grupper för erfarenhetsutbyte, Facebookgruppen Astma- och allergiföräldrar har
snart 2000 deltagare för att nämna en. Astma- och Allergiförbundet vill möta detta behov genom att skapa en webbsida med
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möjlighet till erfarenhetsutbyte i mindre grupper samt möjlighet
att ta del av information såsom forskning och artiklar. Projektet
”Egenmakt för friskare liv” är tänkt att resultera i en webbsida
dit personer med allergiska sjukdomar kan vända sig för allt från
att söka efter äggfria recept till att diskutera frågeställningar
kring utanförskap och oroshantering och/eller ta del av nya
forskningsrön.
Vår ambition är att personer som besöker webbsidan ska kunna

nyttja den utifrån sina unika behov för att stärka de resurser
som behövs för att hantera sin allergiska sjukdom. Vi vill på så
vis bidra till ökad empowerment och att skapa förutsättningar
för friskare liv.
CHRISTINE BERG

Projektledare
Astma- och Allergiförbundet
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Luftvägsregistret
– Nu börjar det bli spännande!
Äntligen ett nytt år! Visst är det härligt när man känner vitaliteten komma efter en mörk höst. Lite grand av denna
vitalitet känner vi också i Luftvägsregistret. De finns flera
faktorer som bidrar till detta!
Anslutningen till registret. Vi ökar kontinuerligt med antal en-

heter som ansluter sig. Det är framför allt primärvårdsenheter
men även barnkliniker börjar nu att ansluta sig i allt högre grad.
Vi väntar fortfarande på några lungmedicinska enheter, men vi
hoppas att de ansluter under kommande år. Vi har ökat med nära
cirka 200 enheter på ett år, vilket är nära 50 % ökning, vilket gör
att registret nu omfattar nära 630 enheter. Vi har alltså lyckats
få med omkring hälften av alla vårdenheter som hanterar KOL
och astma i Sverige, på mindre än 3 år, dvs då det nya registret
startade i april 2013. Trots att vi haft många tekniska problem
och trots andan i vissa delar av vården av att kvalitetsregister
är en ”börda”, så tolkar vi det som att Luftvägsregistret ses som
ett viktigt hjälpmedel i den fortsatta utvecklingen av KOL- och
astmavården. I Figur 1 kan ni se utvecklingen av antal patienter
och registreringar under sista året. Dessutom ser man också
att fördelningen av diagnoserna astma och KOL förskjutits och
börjar mer likna fördelningen mellan diagnoserna erfarenhetsmässigt i sjukvården, vilket talar för en allt bättre täckningsgrad.
Det nationella engagemanget. I alla regioner pågår nu ett febrilt

arbete att ta fram en handlingsplan hur de fastställda riktlinjerna från Socialstyrelsen ska kunna implementeras. I majoriteten av fallen blir det naturligt att man inför Luftvägsregistret
som uppföljningsinstrument. Alla kan ju förstås följa upp på
vilket sätt man önskar, till och med via papper och penna, men
varför uppfinna hjulet ännu en gång? Tack vare de olika regionala initiativen har nu astma och KOL kommit upp på agendan
inte bara nationellt och lokalt, utan också regionalt. Detta är
ett framsteg, då det är på den nivån som vården faktiskt styrs!
Samtliga regioner deltar ju också i det nationella programrådet
för KOL och astma, vilket innebär att man stödjer det centrala
utvecklingsområdet ”kunskapsstyrning”, för att skapa en bättre
hälso- och sjukvård för patienter med astma och KOL. Liknande
programråd finns också för diagnoserna diabetes och stroke.
Det kommande primärvårdsregistret eller kanske mer rätt be-

nämnt ”Nationellt system för primärvårdskvalitet”, är faktiskt
också något som glädjer oss. Varför då kanske ni tänker? Vi
har ju tidigare rapporterat om att det finns möjlighet för vissa journalanvändare att föra över data direkt från journal till
Luftvägsregistret, för att slippa dubbelregistrering. Vi gjorde
en genomgång förra året av datakvalitén på dessa överföringar
och fann att det på många ställen saknades såväl data som ett
strukturerat sätt att journalföra sina eventuella fynd. När nu
primärvården beslutat sig för att gå in i detta kvalitetssystem
så startar också ett omfattande arbete i primärvården för att

Lung & Allergiforum • Nummer 1/2016

Figur 1. Utveckling i Luftvägsregistret senaste året

strukturera data för att möjliggöra direktöverföring, vilket kommer gynna alla system och register där detta är en nödvändighet
för såväl dataöverföring, men även gynna patienter genom att
en strukturerad vård också har visat sig vara en kvalitetsmässigt bättre vård. Således en ”win-win” situation för alla, såväl
patienter som vårdgivare
”Vården i siffror”. Luftvägsregistret är på väg att visa data på den-

na webb-plats. På ”Vården i siffror” finner man en mängd mått
och resultat inom svensk hälso- och sjukvård. ”Vården i siffror”
vänder sig till framförallt ledningsnivåerna i regioner, landsting
och hos vårdgivare, men också till andra aktörer inom vården.
Genom att visa mått och resultat kan ”Vården i siffror” vara ett
verktyg för att skapa dialog om kvalitet och förbättringsarbete
mellan, och inom olika nivåer hos huvudmän och vårdgivare.
Sannolikt kommer Vården i siffror att på sikt ersätta ”Öppna
Jämförelser”. Vi har av denna anledning sett det som särskilt
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LVR-koordinatorer
Bakre raden stående;
Yvonne Sjöö, Eeva- Maija Koivunen Dannebrant,
Lotta Ernström, Kerstin Sundell Bergström och
Therese Sterner.
Sittande från vänster;
Kerstin Fjällman Schärberg och Britta Engvall.

Figur 2. Matris för KOL Öppenvård, exempel på urvalsdelen och presentationsdelen.

viktigt att delta, då vi aldrig fått möjligheten att presentera data
i” Öppna Jämförelser” tidigare. Av hävd är det ju känt att ”Öppna
Jämförelser” har varit ett kraftfullt styrinstrument för vården
och dess resurser. Vi hoppas på detta sätt få ytterligare kraft
bakom våra olika åtgärder för att förbättra vården för patienter
med KOL och astma.
Statistikmodulen för KOL öppenvård har förbättrats och inom

kort kommer fler delar bland annat indikator över tid. Parallellt
pågår ett likande arbete för astma samt för KOL inneliggande
vård. Meningen är här att man ska kunna se sin egen enhet och
kunna jämföra med liknande enheter såväl inom eget landsting
som mot riket. Vi vill gärna ha synpunkter på användar-vänligheten i systemet. Uppbyggnaden liknar i stort Diabetesregistrets
”Knappen” som har varit mycket populär.

att de nationella kvalitetsregistren ska försvinna, men om det
ekonomiska utrymmet krymper kan det bli svårare för Luftvägsregistret att ge den support som vi idag har möjlighet till, direkt
till våra användare.
Jag vill därför uppmana er att ansluta er till registret så snart
ni kan för att ha möjlighet att följa upp de målvärden som är
satta av Socialstyrelsen för KOL- och astmavården och för att
kunna ta del av den support som vi i dagsläget har möjlighet att
ge. Detta är ofta särskilt viktigt i det initiala skedet, när man just
startat att registrera i Luftvägsregistret.
Så välkommen att kontakta oss för att ansluta er eller be om
hjälp från någon av våra kooordinatorer via länken;
https://stratum.registercentrum.se/#!page?id=1674

Detta år är det sista året med den statliga satsningen på natio-

nella kvalitetsregister som beslutats för 2012-2016. Anledningen
till satsningen har varit en önskad utveckling av nationella kvalitetsregister. Satsningen har utvärderats vid ett tillfälle tidigare
och kommer så också att ske 2017. Inget vet vad som kommer att
ske efter 2016, sannolikt kommer den ekonomiska tilldelningen
till kvalitetsregistren att minska.
Anledningen till att jag nämner detta är att vi är relativt väl
försedda i år med regionala koordinatorer som har möjlighet
att ge stöd lokalt på olika sätt. Det finns inget som talar för
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Wheat sensitization
– more than food allergy!
Inledning

Överkänslighet mot baslivsmedel som vete, är vanligt förkommande hos små barn. Veteallergi är en svår diagnos att ställa
då symptomen kan vara diffusa. Att en patient är sensibiliserad
mot vete utgör en osäker grund för om patientens behöver en
vetefri kost eller ej. I praktiken tolkas ofta sensibilisering som
allergi och patienterna får strikta dietrestriktioner vilket är näringsmässigt ogynnsamt och innebär en försämring av livskvaliteten. Gräsallergiska individer kan uppvisa vete sensibilisering
pga nära botaniskt släktskap mellan gräs och vete.
Målet med avhandlingen har varit att karaktärisera barn och

ungdomar med en läkardiagnostiserad veteallergi immunologiskt och kliniskt samt att studera hur diagnostiken kan förbättras. Att undersöka korsreaktiviteten mellan vete och gräs
genom att analysera IgE-antikroppar hos barn och ungdomar
med gräspollenallergi. Att kartlägga dessa två patientgruppers
livskvalité.
Delarbete I är en provokationsstudie av 63 barn som alla hade en

läkar diagnosticerad veteallergi. IgE-antikroppar mot omega-5
gliadin, α-, β-, γ-, and ω-5 gliadin (gliadin) och låg/högmolekylärt glutenin analyserades, då de är specifika för veteallergi och
förekommer inte i gräspollen. Vi fann att de som reagerade vid
veteprovokationen hade signifikant högre antikroppsnivåer för
dessa veteproteiner. En kombination av IgE mot omega-5 gliadin, gliadin och högmolekylärt glutenin identifierade samtliga
individer som var positiva i provokationen. IgE koncentrationen
för dessa antikroppar korrelerade med hur kraftigt de reagerade
vid provokationen (1).

Nora Nilsson
Med dr, Barn- & Ungdomsallergolog
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm
Nora Nilsson tjänstgör som specialistläkare
vid Lung & Allergimottagningen, Astrid
Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm och har
också tidigare jobbat som distriktsbarnläkare.

Delarbete II bestod av basofil stimulering för 24 individer i vete-

gruppen. Med CD-sens metoden mätte vi basofilcellernas känslighet för vete, omega-5 gliadin, hydrolyserat vete och gräs. Det
fanns en tendens till högre CD-sens värden mot vete hos de som
reagerade vid provokation jämfört med de som inte reagerade.
Majoriteten av individerna som reagerade på vete vid provokation reagerade också på hydrolyserat vete i CD-sens analyser.
Hydrolyserat vete används i kaffemaskiner istället för mjölk och
kan innebära en risk för veteallergiska individer. Ett antal individer hade positiv CD-sens för gräs utan att ha allergiska symptom
under grässäsong (2).
Delarbete III utgick från 72 gräsallergiska individer och vi fann

att de hade låga nivåer av IgE-antikroppar mot vete (median 0,52
kU/l) och 87 % hade IgE-antikroppar mot björk. Genom inhibition undersökte vi om korsreaktivititen mellan gräspollen och
vete kunde förklaras av två allergen vanligt förekommande i gräs,
profillin och CCD. Dessa två panallergen kunde bara förklara
korsreaktiviteten endast i en tredjedel av fallen till gruppens
förvåning (3).

Fig 1. Livskvalitén påverkas negativt
av att hålla en vetefri kost.
(akvarell Rebecka Lagercrantz 2015)
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Delarbete IV utgick både från vete- och gräsgruppen och dessa

Handledare
Magnus Borres, Professor i pediatrik, Institutionen för Kvinnors
och Barns Hälsa, Uppsala Universitet
Caroline Nilsson, Docent, Institutionen för klinisk forskning och
utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet
Gunilla Hedlin, Professor i pediatrik, Institutionen för Kvinnors
och Barns Hälsa, Karolinska Institutet

Sammanfattningsvis verkar hälften av individerna med en läkar-

Opponent
Karin Fälth-Magnusson, Prorektor/professor, Institutionen för
klinisk och experimentell medicin, Linköping Universitet

individer och deras föräldrar fick fylla i en generell livskvalité
formulär (Child Health Questionnaire) som är validerad och
använd i Sverige. Föräldrarna i vetegruppen upplevde en signifikant sämre livskvalitet jämfört med gräsgruppen (Fig 1). Barn
och föräldrar i gräsgruppen hade en god överenstämmelse i sin
rapportering men den var sämre i vetegruppen (4).

konstaterad veteallergi undvika vete i onödan. Anledningen till
detta kan vara att de utvecklat tolerans med tiden eller att individen felaktigt diagnosticerats pga. korsreaktivitet med gräspollen. Vi har visat att analysera IgE-antikroppar mot gliadiner och
gluteniner ökar den diagnostiska träffsäkerheten för veteallergi
och skiljer ut de med veteallergi från de med IgE-antikroppar
mot vete pga korsreaktivitet med gräs. CD-sens med vete har
ett begränsat användningsområde men kanske kan ge mer om
enskilda veteproteiner används för stimulering. Livskvalitén
var försämrad i familjerna med ett veteallergiskt barn jämfört
med familjerna med en gräsallergisk individ. Detta förstärker
ytterligare det faktum att diagnostiken av veteallergi behöver
förbättras för att undvika eliminationskost och oro kring födoämnesallergi.

Referenser
1. Nilsson N, Sjölander S, Baar A, Berthold M, Pahr S, Vrtala S, Valenta R,
Morita E, Hedlin G, Borres MP, Nilsson C. Wheat allergy in children evaluated with challenge and IgE antibodies to wheat components. Pediatr
Allergy Immunol. 2015 Mar;26(2):119-25
2. Nilsson N, Nilsson C, Hedlin G, Johansson SG, Borres MP, Nopp A.
Combining analyses of basophil allergen threshold sensitivity, CD-sens,
and IgE antibodies to hydrolyzed wheat, ω-5 gliadin and timothy grass
enhances the prediction of wheat challenge outcome. Int Arch Allergy
Immunol. 2013;162(1):50-7
3. Nilsson N, Nilsson C, Ekoff H, Pahr S, Borres MP, Valenta R , Hedlin G,
Sjölander S. Wheat sensitization and clinical characterization in timothy
grass pollen allergic individuals. In manuscript
4. Borres N, Nilsson N, Drake I, Sjölander S, Nilsson C, Hedlin G, Nordlund
B. Wheat allergy impairs health-related-quality-of-life more than grass
allergy in childhood. Submitted

SarkoidosCentrum på Karolinska Universitetssjukhuset
inbjuder i samarbete med Norsk Sarkoidose Forening
patienter och anhöriga till en informationsdag om
sarkoidos den 11 april 2016.
Lokal: Fakultetsklubben, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Tid: 9:30-16:00
Innehåll: Föreläsningar om sjukdomsbild, genetik, behandlingsalternativ mm.
Sjukgymnaster och dietister medverkar också.
Kostnad: Ingen, men anmälan är bindande. Begränsat antal platser.
Anmälan till: susanna.kullberg@karolinska.se eller Facebook-sidan ”Att leva med sarkoidos”
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4th Nordic Pathology Meeting (NPM)
On Histology & Biomarkers in NSCLC
Det 4:e nordiska patologimötet för lungcancer arragerades på Arlanda 21-22 januari genom samarbete mellan
Danish Lung Pathologists Group (DaLuPa), Danish Oncology Lung Cancer Group (DOLG), Swedish Molecular
Pathology (SMP) Group, Swedish Society of Pathology,
the Swedish Lung Cancer Study Group (SLUSG) och
Nordic Pathology Network steering committee.

S

om arrangörslistan antyder var mötet en sann multidisciplinär konferens där frågor från utredning via diagnos till
behandling diskuterades med värdefull sakkunskap från
alla involverade specialiteter. Den enorma utveckling som lungcancerområdet upplevt senaste årtiondet har i stor utsträckning
varit inom ökad kunskap om individualiserad behandling genom
framsteg på patologisidan där den molekylära patologin fått stort
genomslag inom lungcancerterapin. Detta faktum bidrog sannolikt till att antalet deltagare på konferensen slog nytt rekord
och att många onkologer och lungmediciner närvarade på en
konferens primärt ägnad åt patologi.
Utöver nordiska storheter inom lungcancer som Jens Benn
Sörensen (Danmark), Simon Ekman (Sverige), Odd Terje Brustuen (Norge), Fredrik Enlund (Sverige) och Johan Botling (Sverige) så närvarade också internationella toppnamn i form av
Keith Kerr, professor i patologi från Aberdeen och Reinhard
Büttner, professor i patologi från Köln.
Mötet inleddes med ett referat av Simon Ekman från
ASCO och WCLC 2015. Fokus låg på de nya terapierna som
står i begrepp att bli nytillskott i terapimöjligheterna. Nivolumab (PD-L1 antikropp) har redan introducerats på en mindre
grupp patienter (skivepitelcancer i andra linjen) och kommer
sannolikt att godkännas på samma indikation för icke skivepitel NSCLC inom snar framtid. Då monumental osäkerhet
alltjämt råder inom hur analyserna för PD-L1 skall användas
kan det möjligen anses tursamt att det har mindre betydelse
för utfallet inom skivepitelcancer. Dock står vi inför en påtaglig
utmaning när flera PD-L1/PD-1 antikroppar väntar på godkännande och det alltjämt är olika analyser för PD-L1 för samtliga.
Resultaten från studierna med 3:e generationen preparat mot

EGFR och ALK fick stor uppmärksamhet. För patienter som
utvecklat T790M resistensmutation på äldre EGFR-TKI visar
framförallt osimertinib (tidigare AZD9291, Tagrisso) mycket
lovande data och väntas bli tillgängligt för klinisk rutin under
våren. Noterbart är att osimertinib verkar penetrera till CNS och
patienter med stabil CNS sjukdom har liknande PFS data som
de utan CNS engagemang. Då osimertinib även har god effekt
på övriga EGFR-mutationer kan patienter med CNS-sjukdom
vid diagnos möjligen vara kandidater för primär osimertinibterapi. Detta bör naturligtvis studeras i kliniska studier, vilket
pågår för närvarande.
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Odd Terje Brustuen redogör för effekten hos en 3:e gen ALK-TKI.

Intressanta resultat i mindre studier där patienter med c-Met
”exon 14 skipping”, en alteration som fångas med NGS, har svarat bra på MET inhiberande terapi (ffa Crizotinib) redovisades
också. Fortsättning lär följa då allt fler patienter hittas med aktiverande mutationer andra än ALK och EGFR tack vara NGSanalyserna. Simon Ekman sammanfattade ASCO och WCLC
med orden: ”Vi (läkare inom lungcancerområdet) har landat på
månen och är nu redo att sikta mot mars”…
Professor Keith Kerr redovisade övervägningarna som ligger

bakom den nya WHO-klassifikationen för lungcancer som publicerats under 2015. Större klinisk relevans har varit ledord och
den förenklade synen på små biopsier (där avancerad histologi
sällan är meningsfull) skapar en större samsyn mellan patologer
och kliniker.
Keith Kerr tog även upp problematiken med PD-L1 analyserna. I professor Kerrs ögon var analyserna här för att stanna
men han ansåg att våra förväntningar på analyserna var orealistiska. PD-L1 kommer aldrig att ge en binär bild som molekylärpatologin (åtminstone i teorin) ger utan måste ses som ett
kontinuum beroende av biologiska processer. Vilken cut-off för
vad som skall tolkas som ett positivt resultat är en avvägning,
och patienten med enstaka procents högre uttryck än cut-off
gränsen kommer inte att svara nämnvärt bättre än patienten
med uttryck enstaka procent under gränsen.
Det förefaller inte realistiskt på sikt att en behandling med
PD-L1/PD-1 antikroppar, som inom något år sannolikt har indikation för samtliga histologier i alla linjer av behandlingen, skall
kunna förlita sig på en förhållandevis ospecifik biomarkör och
samtidigt prissättas i klass med de mest specifika terapierna.
Cost/benefit analysen riskerar att äventyra konceptet med nu-
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varande förutsättningar. Immunterapin inger förhoppning om
mål som tidigare varit otänkbara inom behandling av avancerad
lungcancer men ställer också nya frågor som vi måste tackla, en
av dem är frågan om ”financial toxicity”.
En hel del diskussion fanns även mellan förespråkare för histo-

logiska preparat och cytologiska preparat, en fråga i allra högsta
grad aktuell för lungmedicinaren vars roll inom diagnostiken blir
allt mer central när nya läkemedel etableras som kräver nya analyser. Som vanligt konstateras att det mesta går att göra även på
cytologiska preparat men att man riskerar deltagande i studier
(som ofta kräver histologiska preparat). Slutsatsen blir att ett
diagnostiskt centrum skall ha kompetens att erhålla och hantera
alla typer av prover. Det handlar inte om vad som är bäst utan
vad som är möjligt och bäst i den givna situationen. I och med
det kommande behovet av allt fler rebiopsier kommer kraven
på de som utreder lungcancer framöver att öka. Både logistik
och tekniker för snabb och säker diagnostik kommer att ställas
på prov inom standardiserade vårdförlopp.

En ny teknik som diskuterades flitigt var sk ”Liquid biopsies”
dvs plasmaprover för analys av cirkulerande tumör DNA (ctDNA). Som ”screeningtest” för EGFR-muterade patienter som
progredierar på EGFR-TKI är ctDNA en möjlighet då T790M
mutation kan detekteras. Dock är värdet av ett negativt ctDNA
för T790M lågt då sensitiviteten varierar kraftigt och man bör i
de fallen gå vidare med traditionell biopsi för NGS-analys.
Mötet var mycket intressant och sammanfattade väl kunskapsläget samt de frågor vi står inför i den utveckling som snarast
verkar gå ännu snabbare framöver…

MARTIN SANDELIN

MD, PhD, ST-läkare lungmedicin

Allergiforskning prisades

T

vå framstående svenska allergiforskare har blivit tilldelade
heders-utmärkelse för sin forskning. Vid Karolinska Institutets installationshögtiden tilldelades professor SGO
Johansson Stora Silvermedaljen 2015, en medalj som delas ut till
personer som gjort särskilt goda insatser till stöd för Karolinska
Institutets verksamhet. Vid Svenska Läkaresällskapets Årshögtid
2015 tilldelades professor Bengt Björkstén Oscar Medins pris
2015.
Nedan följer motiveringarna till utmärkelser.

bidragit till att Karolinska Institutet har en världsledande roll
inom området. Genom sin banbrytande upptäckt av IgE och
utvecklandet av allergitester, har S Gunnar O Johansson skapat
bättre förutsättningar för god hälsa och livskvalitet hos en stor
del av befolkningen i världen.

S Gunnar O Johansson, professor

S Gunnar O Johansson

emeritus i klinisk immunologi, särskilt
allergologi, tilldelades Stora Silvermedaljen för sina storartade insatser
inom forskningsområdet allergi. Han
identifierade 1967, tillsammans med
Hans Bennich, en ny klass av immunoglobuliner, IgE, och visade att dessa
är associerade med allergiska reaktioner. Han har byggt upp forskningsområdet allergi vid Karolinska Institutet
och hans framgångsrika forskning har
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Bengt Björkstén

Professor Bengt Björkstén, Stockholm,
har under en lång följd av år bedrivit
barnallergologisk forskning av hög
internationell klass. Bengt Björkstén
tilldelas Oscar Medicins pris 2015 för
sina arbeten som lyfter fram betydelsen av tarmens mikrobiota för mognaden av immunsystemet och utveckling
av tolerans. Han har på ett avgörande
sätt medverkat till ett paradigmskifte
i synen på de mekanismer som leder
till uppkomst av allergisk sjukdom hos
barn.

SFFA gratulerar professor SGO Johansson samt professor Bengt
Björkstén!
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Systemisk skleros

Lungengagemang vid
systemisk skleros – en översikt
Lungengagemang är vanligt hos patienter med systemisk skleros (SSc)
och är den allra viktigaste orsaken till
mortalitet hos denna patientgrupp.

T

vå distinkt olika sorter av lungengagemang kan urskiljas hos SScpatienter: interstitiell lungsjukdom
(SSc-ILS) och pulmonell arteriell hypertension (SSc-PAH). SSc-ILS och SSc-PAH
är två separata tillstånd som kan förekomma samtidigt men i olika grad. Båda tillstånden domineras av följande symptom:
tilltagande andfåddhet vid ansträngning,
torrhosta, trötthet. Det är viktigt att urskilja vilket tillstånd som dominerar bilden eftersom de har helt olika patogenetiska mekanismer och därför behandlas
med olika läkemedel.

SSc-associerad interstitiell
lungsjukdom (SSc-ILS, lungfibros)
Patogenes

Patogenesen vid SSc-ILS är inte helt klar.
Tre steg verkar vara involverade i processen: skada på endotelceller; aktivering av
medfött och förvärvat immunförsvar och
aktivering av fibroblaster. Detta resulterar i ansamling av extracellulär matrix och
ärrbildning i lungvävnaden. Matstrupsengagemang kan bidra till utveckling av SScILS. Nedsatt rörlighet i matstrupen och
gastroesofageal reflux är associerade med
minskande lungfunktionsnivåer. Sannolikt är det tyst aspiration som skadar lungvävnaden och orsakar ärrbildning.
Prevalens och prognos

Det är vanligt att patienter med SSc också har SSc-ILS. Prevalenssiffror varierar
emellertid beroende på vilken metod som
har använts för att ställa diagnos. Med
känslig datatomografimetod (high resolution computer tomography; HRCT) kan
förändringar som vid ILS påvisas hos upp
till 90 % av patienterna. I obduktionsmaterialet har man sett ILS-typiska lungparenkymförändringar hos nästan alla SScpatienter. Lungfunktionspåverkan förekommer hos 40-75 % av patienter. Trots
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den höga prevalensen, är påverkan på
överlevnad relativt låg. Även om SSc-ILS
i många aspekter liknar idiopatisk sådan
(iILS) är prognosen bättre. Hos majoriteten av patienterna försämras lungfunktion mycket sakta, men tyvärr så fortskrider sjukdomen fortare hos vissa patienter
och kan leda till snabb lungfunktionsnedsättning. I de flesta fall sker det under de
första åren efter sjukdomsdebut. Det är
viktigt att identifiera dessa patienter och
påbörja behandlingen i tidigt skede för att
kunna stoppa sjukdomsprocessen.

”Snabb försämring av
gasutbytesfunktion är
det säkraste tecknet
på en dålig prognos”
Diffus sjukdomsform, hög ålder vid debut, afro-amerikansk härkomst och förekomst av anti-topoisomeras I antikropp är
några faktorer som förutspår utveckling
av SSc-ILS av klinisk betydelse. Däremot
verkar förekomst av anticentromer antikroppar ha skyddande effekt. Även vissa
biomarkörer har visats korrelera med svårighetsgrad av SSc-ILS, till exempel ökade
nivåer av cartilage oligomeric matrix protein (COMP) och vissa cytokiner (IL-6)
och kemokiner (CXCL) i serum och/eller
bronkoalveolärt lavage, bronkskölj vätska
(BAL). Högt antal inflammatoriska celler
i BAL-vätska som vanligtvis indikerar aktiv alveolit vid iILS, har länge ansetts tyda
på sämre prognos hos patienter med SScILS. Något förvånande, har dessa fynd
inte kunnat bekräftas i senaste studier.
Diagnostik och uppföljning

Den viktigaste metoden, så kallad ”golden-standard”, för diagnostisering av SScILS är HRCT. I tidigt skede kan HRCT
uppvisa ”mjölkglas” (ground glass)förändringar med retikulärt mönster.

De återspeglar ett speciellt histologiskt
mönster kallat non-specific interstitial
pneumonia (NSIP). Detta kan indikera
ILS med viss reversibilitet. Senare i förloppet uppstår ofta irreversibla närmast
cystiska fibrotiska lesioner som liknar
usual interstitial pneumonia (UIP) och
ger en”bikakemönster” (honey combing)liknande bild på HRCT. Även om SSc-ILS
liknar iILS, så är ett UIP mönster vid SSc är
förknippad med bättre prognos än vid iILS.
Det har visats i flera studier att det är
omfattningen av lungparenkympåverkan
på HRCT som bäst förutspår risk för
mortalitet och progress av SSc-ILS. Grad
av parenkympåverkan kan mätas semikvantitativt. Detta börjar implementeras i
klinisk vardag i Sverige.
HRCT används även vid uppföljning
av lungengagemang vid SSc. Regelbunden screening måste vägas mot risk för
överflödig strålexposition. För att minska
strålbelastning på patienten har man testat ett ändrad data-protokoll där man tar
färre ”snitt”. Detta har visat sig vara tillräckligt känslig för bedömning av lungparenkym och ger mindre strålning. En
annan diagnostisk metod som utforskas
är ultraljud av lungor. Studier visar en lovande resultat som talar för att man skulle
kunna använda ultraljud för att bedöma
lungparenkymet hos asymptomatiska patienter. Hittills används detta inte i vanlig
praxis eftersom det behöver utvecklas
vidare och valideras.
Lungfunktionsundersökning (spirometri) med bedömning av gasutbytesförmåga (CO-diffusionskapacitet; DLCO)
där man undersöker om funktionsnedsättning har någon klinisk betydelse är
hörnsten för diagnostik och uppföljning.
Vid SSc-ILS visar spirometri tecken på
restriktivitet och nedsatt DLCO. Snabb
försämring av gasutbytesfunktion är det
säkraste tecknet på en dålig prognos även
om undersökningen har för låg specificitet för att användas som egentlig prognostisk markör. NO-diffusionskapacitet
bestämning är en ny metod som är under
utvecklingen. Det verkar vara en känsliLung & Allergiforum • Nummer 1/2016
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”Vid ökade andningsbesvär av oklar orsak hos
SSc patienter bör PAH misstänkas!"

gare metod än spirometri för att upptäcka
lungfunktionspåverkan som är inte beroende på hemodynamiska rubbningar och
skulle eventuellt kunna användas i framtiden.
Behandling

Behandling av SSc-ILS är mycket omdebatterad. Hittills har endast alkylerande
cytostatika cyklofosfamid (CYC) visats
vara effektiv vid stabilisering av lungfunktion i randomiserade kliniska studier. CYC kan orsaka många biverkningar,
bland annat har det en negativ påverkan
på fertiliteten. Data från observationsstudier visar att mykofenolatmofetil (MMF)
kan vara ett bra och säkert alternativ och
MMF börjar användas allt oftare i klinisk
vardag. Förhoppningsvis kommer den
pågående ”Scleroderma lung study II”
besvara frågan om det finns skillnader i
effektivitet av MMF och CYC.
Rituximab (chimär monoklonal antikropp mot CD20 som finns på B-celler)
har i flera mindre studier rapporterats
kunna bevara, eller till och med förbättra
lungfunktion hos patienter med diffus
SSc och kan användas som andra-hands
alternativ. Även imatinib har undersökts i
en pilot studie och visat lovande resultat.
Hos patienter med SSc-ILS har autolog stamcellstransplantation (ASCT) visat
förbättrad lungfunktion jämfört CYC-behandling. ASCT är förknippad med en del
allvarliga biverkningar därför är det viktigt att noggrant välja patienter för denna
behandlingsmetod.
SSc-ILS progredierar oftast långsamt,
saknar bra prognostiska markörer och
många behandlingar kan orsaka allvarliga biverkningar. Detta försvårar ställningstagandet till vilka patienter kan ha
bäst nytta av vald behandling. Patienter
med lungparenkymskada överskridande
20 % av totala volymen på HRCT och/eller
nedsatt lungfunktion (forcerad vital kapacitet; FVC) lägre än 70 % av förväntat vid
sjukdomsdebut, bedöms ha allvarlig SScILS. Dessa patienter och även patienter
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som försämras i lungfunktion >10 % i FVC
och/eller >15 % i DLCO anses kunna ha
nytta och skall erbjudas behandling.
Vid avancerad ILS som inte svarar på
medikamentell behandling skall lungtransplantation övervägas.

SSc-associerad pulmonell arteriell
hypertension (SSc-PAH)
Patogenes

SSc-PAH är en svårare manifestation av
SSc än SSc-ILS. Den orsakas av försnävning eller ocklusion av små kärl i lungorna
och uppstår på grund av hypertrofi av
glatt muskulatur, intima-hyperplasi samt
inflammation och trombos i kärlväggen.
Det är en komplex klinisk situation med
ökat kärlmotstånd och högersidig hjärtsvikt pga försämrad lungcirkulation. Tillståndet får inte förväxlas med sekundär
pulmonell hypertension som kan vara
orsakad av lungparenkymskada, kronisk
lungembolism eller andra orsaker.
Prevalens och prognos

SSc-PAH utvecklas vanligtvis senare i
sjukdomsförloppet. Det händer dock att
enstaka patienter debutera med SSc-PAH.
SSc-PAH drabbar årligen ungefär 1-2 %
av patienter med SSc. Histopatologiska
tecken av PAH har påvisats hos 65-80 %
av SSc-patienterna i obduktionsmaterial
vilket talar för att majoriteten av patienter
med SSc faktiskt har en mild PAH.
Isolerad PAH utan betydande ILS förekommer oftare hos patienter med begränsad SSc jämfört de med diffus SSc.
SSc-PAH har en sämre prognos än av
idiopatisk pulmonell arteriell hypertension (iPAH). Högre ålder vid sjukdomsdebut, ökade serum kreatinin-nivåer, lägre
DLCO, förekomst av anti-RNA polymeras
III eller anti-U3 RNP antikroppar ökar
risken att utveckla PAH hos patienter
med SSc. PAH kvarstår som dominerande dödsorsak hos patienter med SSc
och femårsöverlevnad är cirka 10 % även
om prognosen har förbättrats under de
senaste åren.

Diagnostik, uppföljning och behandling

Det är svårt att ställa diagnos SSc-PAH.
De vanligaste symptom är mycket ospecifika, såsom ansträngnings-korrelerad
andfåddhet, trötthet, yrsel, hjärtklappningar och bensvullnad. Vid ökade andningsbesvär av oklar orsak hos SSc patienter bör PAH misstänkas. Detta skall
föranleda utredningen med ekokardiografi, spirometri med bedömning av DLCO
och även HRCT. På så vis kan man få en
god bild av både vaskulär och interstitiell
lungsjukdom. Låg DLCO utan lungparenkymsjukdom kan vara markör för
lungkärlsjukdom och är korrelerad med
dålig prognos vid PAH. Sjunkande DLCO
är en bra prediktor för utveckling av isolerad PAH hos patienter med begränsad
SSc och kan vara nedsatt många år innan
PAH-diagnosen.
Förekomst av nya behandlingsmetoder
gör att det är det viktigt att regelbundet
screena patienter med SSc för att upptäcka PAH i tidigt skede. ”Detect algorithm” har studerat SSc patienter med
sjukdomsduration >3 år och DLCO< 60 %
och kan vara ett bra verktyg (http:/detectpah.com/)
Ekokardiografi är en metod som används mest för screening och uppföljning
av patienter. Pulmonell hypertension definieras som ett medeltryck i lungpulsådern
i vila på ≥25 mm Hg, eller systolisk pulmonell tryck >40 mm Hg. För att kunna
bekräfta PAH diagnos och utesluta andra orsaker till pulmonell hypertension,
måste man göra högersidig hjärtkateterisering. Vanligtvis utförs även akut vasodilatationstest under samma procedur.
Det finns ett stort intresse för utveckling
av icke-invasiva metoder för uppföljning
av patienter med PAH. Lovande resultat talar för att användning av vissa MR
protokoll eventuellt skulle kunna ersätta
högersidig hjärtkateterisering i vissa fall.
SSc-PAH utan betydande lungparenkymskada liknar iPAH i sjukdomsmekanism, därför kan man använda samma
algoritm vid val av behandling som vid
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iPAH. Om patient har inte svarat vid
vasodilatationstestet och befinner sig i
WHO funktions klass II-IV, rekommenderas så kallad riktad behandling med
endotelinreceptorblockad (tex bosentan,
macitentan, fosfodiesterashämmare (tex
sildenafil, tadalafil), löslig guanylatcyklasstimulerare (tex riociguat) eller prostacyklinanalog (tex iloprost, treprostinil).
Ofta behövs en kombination av läkemedel.
Även patienter med SSc-ILS kan drabbas av PAH. Å andra sidan kan sekundär
pulmonell hypertension vid avancerad
ILS ytterligare förvärra sjukdomsbilden.
Det är viktigt att kunna skilja vilken sjukdomsmanifestation som dominerar bilden
för att kunna välja rätt behandling. Tyvärr
försvårar förekomst av svår ILS valet avseende de flesta behandlingsalternativ. SScPAH behandling bör utvärderas regel-

bundet. Förnyad högersidig hjärtkateterisering bör göras senast 6 månader efter
behandlingsstart. Patienter med SSc-PAH
bör följas på centrum med erfarenhet av
diagnostik och behandling.
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Europastudien firar 25 år
"Den 12 november 2015 så ordnade vi ett
jubileumssymposium för ECRHS i Uppsala."

E

uropastudien Luftvägar och Hälsa
eller European Community Respiratory Health Survey (ECRHS) startade 1990 med att ett kort frågeformulär
om astma- och allergibesvär skickades ut
till 140 000 personer i ålder 20-44 år i 22
länder. 1991 till 1994 följde vi sedan upp
ett urval på ungefär 20 000 personer som
fick svara på en omfattande intervju, göra
allergitestning, spirometri och mätning av
bronkiell reaktivet med metakolin. Studien har sedan upprepats vid två tillfällen
1999-2002 och 2010-2012. På så sätt så
har vi astma- och allergidata på ett sort
antal individer som är följda under 20 år.
Den 12 november 2015 så ordnade vi
ett jubileumssymposium för ECRHS i
Uppsala. Orsaken att det blev Uppsala
är att det var här som alla allergitester
analyserades under den första studien:
ECRHS I. Symposiet samordnades med
Lung & Allergiforum • Nummer 1/2016

utdelningen av Phadia Allergy Research
Forum (PhARF) Award som i år gick till
Dr Joshua Milner vid National Insitute of
Allergy and Infectious Disese, Bethesda,
USA för hans forskning kring genetik
vid atopisk sjukdom. PhARF priset är på
hela 50 000 $ och delas ut till en ung (45
år och yngre) allergiforskare varje år. Se
http://www.phadia.com/en/Allergy-Diagnostics/Learn-more/PhARF/ för mer
information om priset och hur man nominerar kandidater.
Programmet inleddes av Professor Peter

Dr Joshua Milner tar emot priset i Gustavianum i
Uppsala. Foto: Kerstin Wall.

Burney från Imperial College i London.
Han var den som tog initiativet till studien
och som varit studiens principal investigator under hela resan. Ett av huvudsyftena med ECRHS var att studera geografiska skillnader vad gäller förekomsten
av astma och allergi på ett enhetligt sätt.
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Förekomsten av allergisk sensibilisering
varierade från 16 % i Albacete i Spanien
till 45 % i Christchurch, Nya Zealand. På
samma sätt så kunde vi påvisa en 4-faldig
variation i prevalensen av hösnuva, en
8-faldig variation i prevalensen av bronkiell hyperreaktivitet och en 16-faldig
variation i andelen av befolkningen som
uppgav att de använde läkemedel mot
astma. Studien har resulterad i över 400
vetenskapliga artiklar och ett stort antal
avhandlingar. Professor Burney lyfte upp
några av de områden där ECRHS haft stor
betydelse, såsom påvisande av en skyddande effekt av lantbruksmiljö i barndomen på allergi, betydelsen av yrkesexponering för utveckling av astma hos vuxna
och påvisandet att allergisk sensibilisering
minskar med stigande ålder, men att det
inte gäller för alla allergen t.ex. inte för
gräspollen.
Docent Dan Norbäck från Uppsala före-

läste sedan om inomhusmiljöns betydelse
för astma- och allergi. ECRHS har tydligt
visat den stora skillnad som föreligger när
det gäller exponering för kvalster med låg
förekomst i Sverige och Island men höga
nivåer väst och central Europa. Studien
har också visat tydliga negativa hälsoeffekter av fuktskador i bostaden.
Professor Cecilie Svanes från Bergen före-

läste om barndomsmiljöns betydelse och
om samband mellan hormonellt status
och astma och allergi hos kvinnor. Vad
gäller barndomsmiljön så har studien
visat på stor effekt av ogynnsamma faktorer i barndomen, såsom föräldrars rökning och infektioner tidigt i barndomen,
på individens lungfunktion som vuxen.
ECRHS har också visat att den här typen
av faktorer kraftigt ökar risken att individen utveklar kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Det finns också en del
data från undersökningen som talar för
att föräldrars och mor- och farföräldrars
exponering kan ha betydelse för individens luftvägshälsa. Detta studeras nu mer
i detalj i RHINESSA studien där barn till
deltagarna i ECRHS bjuds in till en undersökning. I den andra föreläsningen så
visar Professor Svanes att kvinnor som
börjar menstruera tidigt (före 11 års ålder)
har lägre lungfunktion och mer astmabesvär som vuxna än kvinnor med senare
menarche. Andra hormonella faktorer
som är kopplade till sämre luftvägshälsa
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Föreläsarna på ECRHS symposiet. Från vänster till höger: Cecilie Svanes, Deborah Jarvis, Peter Burney
och Dan Norbäck. Foto: Kerstin Wall.

är oregelbundna menstruationer och ppiller. Menopaus är också kopplat till mer
luftvägssymtom och lägre lungfunktion.
Därefter så höll jag ett föredrag om vad

vi lärt om allergisk sensibilisering från
ECRHS. Vi fann bland annat att i Sverige
så är drygt 30 % av vuxna sensibiliserade
mot något luftburet allergen, 10 % mot
insekter (bi och geting) samt 6 % mot födoämnen. Sensibilisering mot pälsdjur är
starkare kopplat till astma än sensibilisering mot pollen, men vi finner också att
sensibilisering mot födoämnen är kopplat
till astma i större utsträckning än man tidigare trott hos vuxna.

även att inkludera genetik och epigenetik
och även miljöfaktorer såsom exponering
från avgaser från trafik, buller och tillgång
grönområden. Ett av målen är att utveckla
verktyg för att bedöma risken för att utveckla nedsatt lungfunktion.
Mer information om ECRHS och dess
nordiska avknoppning Respiratory Health
In Northern Europe (RHINE) finns på internet: www.ecrhs.org respektive www.
rhine.nu

Symposiet avslutades sedan av Profes-

sor Deborah Jarvis från Imperial College
i London. Professor Jarvis är nu den som
tagit över som principal investigator vid
ECRHS och hennes föredrag handlade
om framtida forskning inom astma- och
allergiområdet. ECRHS är numera en del
av ett EU-finansierat konsortium: Agein
Lungs in European Cohorts (ALEC). I
konsortiet ingår även RHINESSA studien
och flera andra kohorter med data som
sträcker sig från barn till äldre vuxna och
där data i många fall också finns från föräldrar och mor- och farföräldrar. Målet
är att se vad som påverkar lungfunktionsutvecklingen under livet. Studien kommer

CHRISTER JANSON

Professor
Lung- och allergikliniken,
Akademiska sjukhuset, Uppsala
och Institutionen för medicinska vetenskaper:
lung-, allergi- och sömnforskning,
Uppsala universitet
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Nya riktlinjer för omhändertagande vid KOL

D

et var under andra halvan av 1900-talet som kroniskt
obstruktiv lungsjukdom (KOL) blev ett begrepp och en
diagnos. Efter att man gett tillståndet många benämningar fastnade man för kroniskt obstruktiv lungsjukdom, på
engelska chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Det
har ofta funnits anledning att påpeka att benämningen kronisk
här syftar på obstruktionen och inte sjukdomen., KOL utmärks
ju av kronisk obstruktion vilket innebär att lungfunktionen
aldrig normaliseras. Fler än hälften av alla personer med KOL
uppvisar en bronkdilatation (FEV1-ökning >200 ml och >12 %
av värdet före bronkdilatation) men det karakatersitiska för
personer med KOL är att lungfunktionen efter bronkdilatation
fortfarande är nedsatt, det vill säga att obstruktionen är kronisk.
KOL var länge en åsidosatt sjukdom gentemot vilken sjukvården hade en något uppgiven inställning och KOL var i stort sett
okänd för allmänheten.
Det var först 2002 som Läkemedelsverket publicerade riktlinjer för hur patienter med KOL ska omhändertas. Därefter har
uppdaterade riktlinjer publicerats 2009 och 2015. Socialstyrelsen
publicerade KOL-riktlinjer 2004 men dessa fick aldrig fick någon
större spridning. De nya KOL-riktlinjerna av Socialstyrelsens
gavs ut i november 2015 och innebär inte en uppdatering av
de äldre rekommendationerna utan är ett helt nytt dokument
som syftar till att bringa ordning i frågor som kan anses vara
kontroversiella eller vara föremål för tolkningssvårigheter. Läkemedelsverkets KOL-riktlinjer avser att vara mer heltäckande
i första hand vad gäller läkemedelsbehandling. I dessa riktlinjer
ges även en tämligen omfattande översikt av icke farmakologisk behandling. I denna artikel hänvisas till Socialstyrelsens
prioritering av de olika åtgärderna. Prioritet 1 innebär högsta
och prioritet 10 lägsta möjliga prioritet. Prioritet 1-4 är rekommendationer som bör efterföljas.

KOL-diagnostik

Vikten av att bedöma såväl symtom som exponering framhålls
i riktlinjerna från både Socialstyrelsen och Läkemedelsverket.
Det är oerhört viktigt att framhålla att KOL-diagnosen inte endast baseras på spirometri och att inte diagnosen står och faller
med huruvida FEV1/vitalkapacitet efter bronkdilatation är under
0,7. Man kan mycket väl ha en begynnande KOL med FEV1/
FVC-kvot >0,7 och en FEV1/FVC-kvot < 0,7 kan observeras
hos friska individer.
Screeningunderökning med bestämning av FEV1/FEV6

För att bedöma indikationen för spirometri rekommenderas, i
Socialstyrelsens riktlinjer, mätning med minispirometrar som
screeningverktyg. Mätningen går fort att genomföra och är ett
bra verktyg för bedömning av obstruktion. Om FEV1/FEV6kvoten för diagnos av obstruktivitet sätts till 0,73 är risken för
falskt negativa resultat tämligen liten, vilket innebär att personer med FEV1/FEV6-kvot >0,73 sällan visar sig ha en FEV1/
FVC-kvot <0,70. Mätning av FEV1/FEV6 ska således inte ersätta
Lung & Allergiforum • Nummer 1/2016

spirometri utan ska användas för att bedöma vilka patienter som
ska gå vidare och utföra en spirometri (prioritet 2).
Spirometri

KOL-diagnosen baseras på tre komponenter, symtom, eventuell
skadlig exponering och lungfunktionsmätning med spirometri.
Att ha KOL innebär att man har symtom, oftast i form av hosta,
slemupphostningar och i svårare fall andnöd. För de flesta (men
inte alla) personer med KOL kan man dessutom härleda sjukdomen till någon form av skadlig exponering, oftast tobaksrökning.
Vidare är KOL en operationell diagnos vilket innebär att den,
förutom förekomst av symtom och eventuell exponering, även
kräver en viss grad av lungfunktionsnedsättning för att uppfyllas. Således krävs en kvot FEV1/FVC <0,7 efter bronkdilatation
för att de spirometriska kriterierna för KOL-diagnosen ska vara
uppfyllda.
I Sverige har vi tidigare rekommenderat mätning av vitalkapacitet på två olika sätt, dels baserad på en långsam (sVC) och
dels på en forcerad exspiration (FVC) och rekommendationen
har varit att ange det bästa värdet av dessa två vid beräkning av
kvoten FEV1/vitalkapacitet. I de senaste rekommendationerna
från Socialstyrelsen och Läkemedelsverket rekommenderas att
KOL-diagnosen ställ baserat på kvoten FEV1/FVC efter bronkdilatation och att således långsam vitalkapacitet inte behöver
mätas för detta ändamål. Detta synsätt har mötts av kritik från
en del håll där man hävdat att man missar KOL diagnosen hos
några patienter, nämligen hos de patienter som har sVC > FVC
vilket kan medföra att kvoten FEV1/sVC hamnar under 0,7 medan kvoten FEV1/FVC är något större än 0,7. Mot denna kritik
kan många argument framföras:
1. Hos en frisk person och de flesta personer med bronkobstruktion är FVC väsentligen lika stor som sVC om man
mäter efter bronkdilatation. I de fall som sVC är större än
FVC kan situationen att FEV1/sVC < 0,7 och FEV1/FVC >
0,7 uppkomma.
2. Det finns dock inga belägg för att en person med FEV1/sVC
strax under 0,7 (och FEV1/FVC något över 0,7) ska bedömas
på annorlunda sätt än om FEV1/sVC-kvoten hamnat strax
ovanför 0,7. Det finns således inga hållpunkter för att personer med symtom på KOL ska bedömas annorlunda vad gäller
prognos, morbiditet, exacerbationsbenägenhet m m bara för
att kvoten FEV1/sVC hamnar under 0,7 även om inte FEV1/
FVC gör det.
3. KOL är en operationell diagnos vilket innebär att det är vi
själva som definierar vilken spirometrisk gräns vi ska använda
för att ställa diagnos. Internationellt har man bestämt att kronisk obstruktion föreligger om FEV1/FVC-kvoten understiger
0,7 efter bronkdilatation. Att endast mäta FVC i dessa situationer följer således internationella riktlinjer. Det finns inga
studier som stöder användning av en annan kvot. Det finns
heller inga studier som visar på fördelar med andra mätningar
som till exempel det bästa värdet av tre forcerade och tre
långsamma vitalkapaciteter.
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4. FEV1/sVC < 0,7 och FEV1/FVC > 0,7 gäller endast för personer med förhållandevis lindrig KOL. Hos personer med
svårare sjukdom är kvoten FEV1/VC alltid under 0,7, oavsett
om VC mätt vid en långsam (sVC) eller en forcerad (FVC)
utandning.
5. Handläggningen av patienten påverkas inte av vilken av dessa
kvoter man bestämmer sig för. Om kvoten FEV1/sVC är 0,68
och kvoten FEV1/FVC är 0,71 hos en rökare eller ex-rökare
blir handläggningen av patienten densamma. Eftersom diagnosen inte endast baseras på spirometri gäller samma bedömningar som tidigare (till exempel när FEV1/sVC hamnade
på 0,71 hos en symtomatisk rökare). En rökare eller ex-rökare
med produktiv hosta med eller utan anamnes på tydliga exacerbationer ska handläggas som en KOL-patient alldeles oavsett om kvoten FEV1/FVC är 0,71 eller 0,69. Vidare kommer
nog ingen på tanken att meddela en patient som vid första
besöket fick sin KOL-diagnos med FEV1/FVC 0,69 att hon/
han är botad från sin sjukdom om FEV1/FVC är 0,71 vid återbesöket.
6. Mätning av endast FVC gör att man inte behöver utföra långsamma utandningar vilket medför att spirometri tar kortare
tid i anspråk.

ten på en sexgradig skala, från 0 till 5, där 5 innebär maximala
symtom. Summan av de 8 frågorna kan således uppgå till 40 hos
en person med svåra symtom. Ringa symtom anses föreligga om
CAT-summan är mindre än 10. Användning av CAT får högre
prioritet (prioritet 2) än användning av mMRC-skalan (prioritet
4) som endast graderar ett symtom, nämligen av dyspné.

Det är viktigt att framhålla att ovanstående rekommendationer endast gäller vid KOL-diagnostik och uppföljning av KOLpatienter. Vid spirometri som utförs som ett led i en förutsättningslös lungmedicinsk utredning görs en fullständig spirometri
med långsamma och forcerade (in-) och utandningar, eventuellt
både före och efter bronkdilatation. Vidare ska framhållas att
långsam vitalkapacitet kan mätas istället för FVC hos personer
som av någon anledning (hosta, svårigheter att förstå instruktioner m.m.) inte klarar av att utföra en forcerad utandning. Hos
personer med uttalad exspiratorisk dynamisk kompression av
luftvägarna kan man uppmäta betydande skillnader mellan sVC
och FVC. Detta rör sig emellertid oftast om svårt sjuka patienter
som utreds och handläggs på lungkliniker.

Utvecklingen inom KOL-vården i primärvården har förbättrats
under 2000-talet och vi har allt fler astma/KOL-mottagningar,
astma/KOL-sköterskor och astma/KOL-intresserade läkare och
det finns spirometrar på de flesta vårdcentraler. Ändå har vi
fortfarande en betydande underdiagnostik och underbehandling
vid KOL. I socialstyrelsens riktlinjer får samverkan mellan olika
yrkeskategorier en hög prioritet (prioritet 3) vid omhändertagande av personer med KOL. Ofrivillig viktnedgång vid KOL är
ett allvarligt tecken som är förknippat med ökad morbiditet och
mortalitet. Nutritionsaspekten får därför en hög prioritet och
tillgång till en dietist i KOL-teamet är viktig.

Fysisk aktivitet

I både Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets riktlinjer läggs
mycket stor vikt vid betydelsen av att bedöma fysisk aktivitet.
Utförande av 6 minuters gångtest, för patienter med KOL och
misstänkt nedsatt fysisk kapacitet, har fått prioritet 2 i Socialstyrelsens riktlinjer vilket innebär att detta är en åtgärd som starkt
anbefalls. Det finns noggrant utarbetade rekommendationer för
hur ett 6 minuters gångtest ska utföras men av praktiska skäl
låter sig testet inte alltid göras på anbefallt sätt vid alla vårdinrättningar. Man är självklart fri att göra 6 minuters gångtest på
det sätt man finner lämpligt med hänsyn till lokaliteter och praktiska förutsättningar. Det viktiga är att man alltid utför testet
likadant vilket ger goda möjligheter att följa enskilda patienters
förbättring eller försämring av den fysiska kapaciteten. Om man
inte följer angivna riktlinjer för hur testet ska utföras kan man
dock inte förlita sig på gällande referensvärden för hur långt man
ska kunna gå på 6 minuter.
Bedömning av symtom

Bedömning av KOL med hjälp av standardiserade frågeformulär får en hög prioritet och bedöms vara viktiga i det kliniska
arbetet. I första hand rekommenderas COPD Assessment Test
(CAT) vilket bygger på 8 symtomfrågor som värderas av patien-
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Behandling vid KOL

Behandlingsriktlinjerna har ändrats en hel del sedan Läkemedelsverkets rekommendationer från 2009. I Socialstyrelsen riktlinjer rörande behandling vid KOL har stor vikt lagts vid betydelsen av interprofessionell samverkan, fysisk träning, utvärdering
av behandlingseffekt på patientrelaterade utfallsmått samt läkemedelsbehandling. I stor utsträckning vilar Läkemedelsverkets
rekommendationer på samma vetenskapliga underlag som togs
fram i Socialstyrelsearbetet. I Socialstyrelsens riktlinjer ges endast litet utrymme åt rökavvänjning och rekommendationer för
vaccinering har helt utelämnats. Orsaken till detta är att Socialstyrelsen ger ut särkslida riktlinjer med fokus på dessa frågor.
Interprofessionell samvekan

Fysisk träning

Forskningen inom fysisk rehabilitering vid KOL har varit mycket omfångsrik och framgångsrik under det senaste decenniet.
Många personer med KOL begränsas i sin fysiska kapacitet, inte
av sin mycket dåliga lungfunktion, utan av muskelsvaghet som
uppkommit till följd av oträning, det vill säga ett mycket stillasittande liv. Med fysisk rehabilitering avses individuellt anpassade
träningsprogram som syftar till att förbättra den fysiska kapaciteten hos personer med KOL. Detta kan innebära lågintensiva
fysiska träningspass, som kanske till en början endast innebär
att man reser sig och sätter sig ned på en stol till mer intensiv
fysisk träning på cykel eller gångmatta hos dem som orkar mer.
Träningen ska vara ledarledd och anpassas till varje enskild patients fysiska förutsättningar. Dessa åtgärder har fått hög prioritet i Socialstyrelsens riktlinjer. Konditions- och styrketräning i
anslutning till akuta exacerbationer samt vid KOL i stabilt skede
har prioritet 3.
I en nyligen publicerad svensk studie visade det sig att denna
typ av rehabiliteringsverksamhet saknas vid ungefär en tredjedel av sjukhusen och att fullständigt rehabiliteringsprogram
genomförs hos mindre än 1 % av KOL-patienterna. Fysisk rehabilitering är en av de viktigaste åtgärderna vid KOL och ovanstående siffror visar hur det är ställt på denna punkt inom svensk
sjukvård. Detta manar till eftertanke hos dem som organiserar
och fördelar medel till KOL-vården.
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Läkemedelsbehandling

Läkemedelsverkets rekommendationer följer i stor utsträckning den indelning som förespråkas i det internationella strategidokument som årligen ges ut och uppdateras inom ramen för
Global Initiative for chronic oobstructive lung disease (GOLD).
I GOLD-dokumentet baseras behandling på förekomst av symtom och risk för exacerbationer. Symtom bör här bedömas med
standardiserad metodik, i första hand med hjälp av CAT. Risken
för exacerbationer bedöms på två olika sätt. Dels bedöms risken baserat på lungfunktion, ju lägre FEV1 desto större risk att
utveckla exacerbationer. Dels bedöms risken för exacerbationer
utifrån anamnes, förekomst av tidigare exacerbationer innebär
en ökad risk för kommande exacerbationer. De svenska riktlinjerna bygger delvis på samma grund som GOLD-dokumentet,
dock med en viss modifikation. Här baseras bedömningen av
behandlingsbehov i första hand på exacerbationsanamnes och
därefter på förekomst av symtom och grad av lungfunktionspåverkan (FEV1). Se figur 1.
Symtombehandling
Läkemedelsbehandling för lindring av symtom vid KOL görs
i första hand med bronkdilaterande läkemedel. Patienter med
lindriga, sporadiska, symtom kräver inte underhållsbehandling

utan klarar sig ofta med kort- och snabbverkande bronkdilaterare vid behov. Här kan snabbverkande β2-agonister eller ipratropium användas. Vid nedsatt lungfunktion med lindriga symtom
kan underhållsbehandling prövas men vid utebliven förbättring
bör behandlingen avslutas.
Vid betydande symtom bör underhållsbehandling med långverkande bronkdilaterare ges. Här synes β2-agonister ha en något bättre effekt än antikolinergika på dyspné och hälsorelaterad
livskvalitet medan den förebyggande effekten på exacerbationer
är bättre för antikolinergika än för β2-agonister.
Vid KOL ordineras inhalationssteroider för att förebygga exacerbationer. Det ska dock framhållas att en akut exacerbation
vid KOL innebär en accentuering av de symtom som normalt
föreligger i mindre eller större utsträckning. Således innebär en
exacerbation att dyspné, hosta, slemupphostningar och missfärgade upphostningar förekommer i högre utsträckning än
vad som är fallet i habitualtillståndet. Detta innebär att gränsen mellan en exacerbation och svåra symtom kan vara svår att
dra. Det kan därför vara indicerat att prova inhalationssteroider
hos KOL-patienter med betydande symtom som kvarstår trots
behandling med bronkdilaterande läkemedel, även om det inte
föreligger en klar exacerbationsanamnes.

�

Figur 1. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer vid KOL.
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Exacerbationsförebyggande behandling
Akuta exacerbationer vid KOL innebär försämrad livskvalitet,
mer symtom, snabbare lungfunktionsförlust över tid, ökad risk
för sjukhusinläggningar och ökad mortalitet. För patienter som
läggs in på sjukhus med akut KOL-exacerbation och akut respiratorisk insufficiens är ettårsmortaliteten 35-50 %. Detta innebär
en sämre prognos än de flesta andra akuta medicinska tillstånd
som föranleder besök på akutmottagningen.
Vid anamnes på exacerbationer kan den förebyggande läkemedelsbehandlingen genomföras via olika strategier. Patienter
med upprepade exacerbationer kan, enligt ovanstående resonemang, sällan anses ha lindriga symtom. Patienter i grupp C
enligt GOLD-dokumentet torde därför i praktiken mycket sällan
återfinnas i den kategori som av läkemedelverkets rekommendationer anses ha exacerbationsanamnes (figurens nedre del).
KOL-patienter som tillhör grupp C enligt GOLD-dokumentet
torde huvudsakligen rekryteras bland patienter med lindriga
symtom och nedsatt lungfunktion (FEV1<50 % av förväntat
värde).
Långverkande antikolinergika har en exacerbationsförebyggande effekt och kombinationen långverkande antikolinergika
och β2-agonist har en något bättre exacerbationsförebyggande
effekt än antikolinergika ensamt. Hos patienter som har exacerbationer trots behandling med bronkdilaterare bör behandling
med inhalationsteroider övervägas. Hur inhalationssteroiden
ska kombineras med bronkdilaterare får avgöras från fall till fall.
Här kan vana vid och kunskap om en viss inhalator spela roll
för valet. Ej sällan blir behandling med såväl antikolinergika, β2agonist och inhalationssteroid aktuell. Då kan en fast kombination av två bronkdilaterare ges tillsammans med en inhalationssteroid eller så kan en fast kombination av inhalationssteroid och
β2-agonist ges tillsammans med ett antikolinergikum. Att ge inhalationssteroid utan att samtidigt ge en bronkdilaterare, i första
hand en β2-agonist är aldrig indicerat vid KOL. Vid behandling
inhalationssteroid ska risken för pneumoni beaktas. Denna risk
synes betydligt större för flutikason än för budesonid.
Hos patienter med exacerbationer trots ovan beskriven behandling och som samtidigt har kronisk slemhosta kan behandling med roflumilast övervägas. Roflumilast är en fosfodisesteras-4-hämmare som, vid tillägg till annan farmakologisk terapi
har en exacerbationsförebyggande effekt. Det är här viktigt att
framhålla att denna behandling endast lämpar sig för en viss typ
av patienter, de som har svår KOL, upprepade exacerbationer
och kronisk bronkit. Behandlingen har prioritet 4 i Socialstyrelsens riktlinjer och utgör således ett behandlingsalternativ som
bör provas. Behandling med roflumilast ger hos vissa patienter
biverkningar i första hand i form av diarré och illamående. Dessa
biverkningar försvinner ofta efter några veckors behandling och
kan minimeras genom stegvis insättning av behandlingen. För
detta tillvägagångssätt finns ingen vetenskaplig dokumentation
men klinisk erfarenhet talat för att stegvis insättning av preparatet kan minska biverkningar.
Oxygenbehandling
Vid KOL med respiratorisk insufficiens kan långtidsbehandling
med oxygen ge positiva effekter på ett flertal kliniska symtom
(dock liten effekt på dyspné) och på överlevnad. Oxygenbehandling ges inte till patenter som endast desaturerar under fysiskt
arbete.
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Vid oxygensaturation <92 % ska analys av blodgaser genomföras. Om PaO2 < 7,4 kPa under en period då sjukdomen är i
stabilt skede och då minst 3 veckors optimal behandling getts
föreligger indikation för långtidsbehandling med oxygen. Vid
samtidig hjärtsvikt och/eller polycytemi kan långtidsbehandling
med oxygen även övervägas om PaO2 är 7,4 – 8,0 kPa. Långtidsbehandling med oxygen ges helst 24 timmar per dygn och
minst 16 timmar per dygn.
Övriga läkemedel
Behandling med makrolider har provats vid KOL men får tämligen låg prioritet i Socialstyrelsens riktlinjer (prioritet 8). Orsaken till den låga prioriteten är resistensutveckling och biverkningar, i första hand hörselpåverkan.
Peroralt N-acetylcystein ger möjligen viss exacerbationsförebyggande effekt vid KOL och kan provas i enstaka fall (prioritet 9).
Behandling av akuta exacerbationer vid KOL

När det gäller behandling av lindriga, medelsvåra och svåra
akuta exacerbationer liknar Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets riktlinjer från 2015 väsentligen de som gavs ut av Läkemedelsverket 2009. Vid purulenta sputa och om exacerbationen
kräver behandling med ventilatorstöd rekommenderas behandling med antibiotika. Sputumodlingar bör utföras för vägledning
av antibiotikabehandling och bör upprepas vid utebliven effekt.
Förstahandsval av antibiotika är detsamma som tidigare, det vill
säga amoxicillin eller doxycyklin som ges under 5 – 7 dager. Amoxicillin rekommenderas i dosen 750 mg tre gånger dagligen. I
många fall skulle man sannolikt kunna behandla den bakteriella
infektionen med amoxicillin i dosen 500 mg tre gånger dagligen
men för att säkerställa effekten och erhålla större möjligheter till
eradikering rekommenderas således en högre dos. Doxycyklin
rekommenderas i dosen 200 mg en gång dagligen i 3 dagar och
därefter 100 mg dagligen.
I andra hand rekommenderas behandling med trimetoprim/
sulfametoxazol, ciprofloxacin eller amoxicillin/klavulansyra.
Risk för selektion av resistenta bakteriestammar vid monoterapi med ciprofloxacin vid infektioner med Pseudomonas aeruginuosa bör beaktas och behandlingen ska här vägledas av
odlingssvar och resistensbestämningar.
Behandling med non-invasiv ventilation vid allvarliga exacerbationer är en åtgärd som tillkommit i riktlinjerna sedan 2009.
Om PaCO2 > 6,0 kPa och arteriellt pH < 7,35 vid en akut KOLexacerbation föreligger indikation för assisterad ventilation.
Non-invasiv ventilation vid akut KOL-exacerbation och samtidig underventilation minskar risk för behandlingssvikt, minskar
behovet av invasiv ventilation (intubation), minskar vårdtid på
sjukhus och minskar mortalitet. Rekommendationen har hög
prioritet i de nya riktlinjerna (prioritet 3).

Uppföljning vid KOL

Rekommendationer för hur ofta patienter med KOL ska följas
upp inom sjukvården finns i många nationella och internationella riktlinjer. Det vetenskapliga underlaget för dessa rekommendationer är i stort sett obefintliga och rekommendationer
utfärdas baserat på konsensus mellan experter inom olika yrkeskategorier. Socialstyrelsens rekommendationer i detta avseende baseras på frågor eller påståenden som ställts till ett stort
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Figur 2. Rekommendationer för uppföljning av KOL enligt Socialstyrelsens riktlinjer från 2015.

antal personer med stor erfarenhet av KOL-vård. Underlaget
för en konsensusbaserad rekommendation utgörs av ett påstående (eller fråga) som till exempel ”Rökare med KOL bör årligen
kontrolleras med spirometri”, svar ”ja” eller ”nej”. Om 75 % eller
mer av experterna håller med eller svarar ja rekommenderas
åtgärden och om färre än 75 % håller med eller svarar ja förkastas
åtgärden. I figur 2 framgår rekommendationer för uppföljning
vid KOL i olika situationer. Som framkommer i figuren har konsensuspanelen inte ansett spirometri nödvändig i samtliga situationer. Dock rekommenderas spirometri årligen under minst 5
år för att avslöja patienter med en snabb lungfunktionsförlust
över tid samt hos rökare med KOL. Detta innebär att årlig spirometri, i de flesta fall, kan rekommenderas och är motiverad vid
uppföljning av patienter med KOL. Här har ibland diskussionen
om medicinsk indikation och tillgång på resurser sammablandats. Från primärvårdshåll har man inte sällan hävdat att det
inte är indicerat att utföra årliga spirometrier eftersom man inte
har resurser till detta. Det är dock viktigt att framhålla att den
medicinska indikationen inte kan styras av tillgång på resurser.
En rekommendation som på basen av klinisk erfarenhet eller
ett vetenskapligt underlag är medicinskt indicerad måste alltid
rekommenderas. Om man sedan har resurser att följa denna
rekommendation är en annan fråga. Man måste då ta ställning
till om man har dessa resurser eller om man, på grund av resursbrist, tvingas att avstå från att följa rekommendationen.

I en nyligen publicerad rapport, baserad på närmare 40 000
besök på akutmottagning på grund av akut KOL-exacerbation,
framkom att närmare hälften av patienterna inte fått någon
återbesökstid inom 30 dagar efter akutbesöket och att mer än
var fjärde patient inte fått en återbesökstid inom 90 dagar efter
akutbesöket. Av detta kan man dra slutsatsen att många KOLpatienter har sin enda kontakt med sjukvården via akutmottagningarna i samband med akuta exacerbationer. Här måste
kommunikationen mellan akutvård och primärvård förbättras.
Dessa patienter måste få komma i åtnjutande av den vård som
de har rätt till i form av hjälp med rökavvänjning, fysisk rehabilitering, anpassning till dagligt liv, läkemedelsbehandling, hjälp
av dietist med mera i enlighet med de nya rekommendationer
som nu publicerats av Socialstyrelsen och Läkemedelsverket.
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Spirometri

Spirometrikörkort – en möjlighet för
nationella spirometririktlinjer

Bakgrund

Astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) tillhör våra folksjukdomar och som många andra vanliga sjukdomar handläggs patienterna framförallt i primärvården. I Sverige
har prevalensen för astma ökat under 1900-talet och beräknas
idag till cirka 10 % hos vuxna. KOL-förekomsten beräknas vara
8-10 % i befolkningen, där 65 % har en lindrig sjukdom och 5 %
har en svår. Många av KOL-patienterna är fortfarande odiagnostiserade både beroende på att patienterna själva inte söker men
också på att KOL-diagnosen ofta förbises i sjukvården.
I slutet av 1980-talet startade de första sjuksköterskeledda
astmamottagningarna för vuxna patienter på vårdcentralerna.
Efterhand ökade uppdraget till att innefatta även barn och ungdomar. Därmed följde också kravet på att kunna utföra allergiutredningar på mottagningarna. I anslutning till att ett nytt
vårdprogram för KOL utarbetades i början på 2000-talet fick
primärvården ansvaret för majoriteten av KOL-patienterna
och astmamottagningarna började användas för även denna
patientgrupp. Rökslutarstöd blev därmed också en naturlig del
i det som nu kom att kallas Astma/KOL-mottagning. De första
nationella riktlinjerna för Astmamottagning i primärvården presenterades i tidskriften Allmänmedicin 1998. Dessa uppföljdes
av riktlinjer för Astma/KOL-mottagningar i primärvård 2008
baserade på Socialstyrelsens riktlinjer från 2004. Framtagandet
av riktlinjerna var ett samarbetsprojekt mellan NAAKA (Svensk
Förening för Allmänmedicins (SFAM) nätverk för astma- och allergiintresserade allmänläkare) och ASTA (Astma-, Allergi- och
KOL-sjuksköterskeföreningen).

beräkningar för kompensation av bland annat temperaturfaktor
(BTPS korrektion). Under 1970-talet började det komma apparater som var betydligt enklare att handha och som utförde
beräkningar snabbare. Resultatet kunde dessutom presenteras
som såväl volym/tid diagram som flöde/volym kurvor. I och med
enklare handhavande och snabbare resultat började ”enklare”
spirometrar även att hamna ute i primärvården som en väsentlig del i diagnos och uppföljning av patienter med obstruktiva
lungsjukdomar.
Frekvensen av primärvårdsmottagningar som har en spirometer har därefter succesivt ökat för att i Uppsala/Örebroregionen
i början av 2000-talet vara 73 %, år 2005 93 % och är i Skåne år
2015 100 %. Utbudet av utbildningar för genomförande och tolkning har inte följt denna utveckling. Förutom att utrustningen
ska finnas tillgänglig är det av största betydelse att det finns
kunskap både hur en spirometriundersökning ska utföras och
resultaten tolkas. Personal med kvalitetssäkrad utbildning är
därför av största vikt. För att få en god kvalitet krävs att det
finns personal med dokumenterad utbildning. Gemensamma
rutiner för utförande och tolkning saknas inte bara inom primärvården utan även på sjukhusen och rutinerna varierar även
inom olika regioner.

Spirometri

Spirometrikörkortet

Lungfunktionsundersökningar har gjorts i Sverige under ganska
lång tid men inskränkt sig främst till enklare undersökningar av
framför allt dynamisk spirometri och Helium-spädningsteknik
för att fastställa lungvolymer. Undersökningarna, som gjordes
med Bernstein spirometer, tog lång tid då det krävdes många
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Gammal "Bernstein spirometer" från 1940-talet

2008 startade i Uppsala, som ett samarbetsprojekt mellan
Svensk förening för klinisk fysiologi, NAAKA och ASTA, ett
försök att genomföra gemensamma riktlinjer för spirometri
och höja kvalitén av både utförande och tolkning. Ett material
bestående av föreläsarbilder, handledarmanual och åhörarma-
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terial utarbetades av Hans Hedenström, klinisk fysiolog, Mikael
Lundborg, Björn Tilling, Kerstin Romberg, allmänläkare och Birgitta Jagorstrand, astma/KOL-sjuksköterska. Den första kursen
för handledare genomfördes 2010. Sedan dess har ytterligare
fyra kurser för handledare genomförts i Uppsala. Spirometrikörkortet har i första hand riktat sig till astma/KOL-team där
både läkare, sjuksköterska och ibland även sjukgymnast ingår.
Körkortet uppdateras årligen och har anpassats till nya riktlinjer
efterhand.
Spirometrikörkortet som i grundutförandet är en tvådagarsutbildning innehåller en teoridel med klinisk fysiologi och
bakgrunden för diagnostik av obstruktiva lungsjukdomar. En
genomgång av olika spirometrar liksom handhavandet av dessa
ingår också. Under de senaste åren har, på grund av det ökade
utbudet på marknaden, även ett avsnitt om olika inhalatorer och
inhalationsteknik inkluderats.
Nuläge

I nuläget finns utbildade spirometriinstruktörer i Stockholm,
Värmland, Östergötland Västerbotten och Skåne. Spirometrikörkortet, som teamutbildning i enlighet med intentionen, har
hållits i Värmland och Skåne. Modifierade varianter av utbildningen riktade till sjuksköterskor har genomförts i Stockholm
och Kronoberg samt en förkortad version har använts i Östergötland.
I Skåne har spirometrikörkortsutbildningen pågått sedan
2011 och ingår sedan 2014 som en del i kraven för en certifierad
astma, allergi/KOL-mottagning. Av de 154 hälsovalsenheterna i
Region Skåne har 65 astma, allergi/KOL-mottagningar där minst
en sjuksköterska och en läkare har genomfört utbildningen. Inte
bara personal från primärvården har erhållit Spirometrikörkort
utan även läkare, sjuksköterskor och sjukgymnaster från arbetsoch miljömedicin, internmedicin och pediatrik har deltagit i
utbildningarna. Sedan starten 2011 har i Region Skåne utbildats
totalt 255 sjuksköterskor, 195 läkare, 38 sjukgymnaster och 10
undersköterskor.
I början var intresset för utbildningen måttligt i Region Skåne
men sedan certifieringen av astma, allergi/KOL-mottagningarna
infördes ökade intresset väsentligt. Sedan Socialstyrelsen nya
riktlinjer och Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer publicerats har intresset ytterligare accentuerats.
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Framtiden

En uppdatering av Spirometrikörkortet efter de nya riktlinjerna
och diskussion med Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF)
har påbörjats för att få nationellt konsensus angående genomförande och tolkning av spirometri. Parallellt finns i SKLs pågående
programråd för allergi och obstruktiva lungsjukdomar en grupp
med representanter för olika professioner inom allmänmedicin,
lungmedicin, klinisk fysiologi och pediatrik som handlägger diagnostik inklusive spirometri.
Equalis, en extern kvalitetsgranskare, som tidigare främst har
inriktat sig mot laboratorievetenskapen kommer nu även att rikta sig mot primärvården för kvalitetsgranskning av spirometrier
(spirometerhandhavande, undersökningsmetodik och tolkning).
Detta inger en förhoppning om att nationella gemensamma
riktlinjer för spirometri ska kunna uppfyllas och den första uppdaterade utbildningen för handledare av Spirometrikörkortet
kommer att hållas Uppsala i den tredje maj i 2016.
KERSTIN ROMBERG

Specialist i allmänmedicin, Näsets Läkargrupp Höllviken och Kompetenscentrum för Allergi Astma och KOL Skånes Universitetssjukhus Lund
BIRGITTA JAGORSTRAND

Astma/KOL-sjuksköterska, distriktsköterska och Utbildningskoordinator på
Kompetenscentrum för Allergi Astma och KOL Skånes Universitetssjukhus
Lund
HANS HEDENSTRÖM

Docent, överläkare, klinisk fysiologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Referenser
1. Socialstyrelsen nationella riktlinjer får vård vid astma och KOL 2015
2. Läkemedelsverket. Behandlingsrekommendationer vid astma
3. Läkemedelsverket. Behandlingsrekommendationer vid KOL
4. Astma/KOL-mottagning i primärvården Inger Kull et al. Läkartidningen
2005
5. Lisspers K, et al. Organisation of asthma and COPD care in primary
health care in Mid-Sweden. Prim Care Respir J. 2006 May 20.
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Annons

Vårmöte i Lund 8 april

Svenska Föreningen För Allergologis vårmöte
fredag den 8 april 2016 på Grand Hotel i Lund
SFFA vårmöte
Förmiddagen ägnas åt psykoneuroimmunologi. Hur påverkar och påverkas hjärnan av allergi? Varför blir vi
trötta? Kan vi påverka upplevelsen?
Efter lunch och SFFA:s årsmöte är det
dags för utdelning av SFFA:s stora
stipendium. Vi får också höra en kort
presentation av forskningsprojektet och om forskningsprojekten som
belönats.
Eftermiddagen fortsätter med spännande föredrag om handeksem inom
vården, IgG4-syndrom och om sockerfria antikroppar kan användas mot
allergi.

Information
För allmänna frågor om programmet kontakt:
Maria.A.Hakansson@skane.se
Utställarinformation kontakta
Marianne.Person@med.lu.se, tel:
046-17 56 08

Anmälan
Anmälan sker via hemsida:
www.akcsyd.se/sffaVarmote2016
Sista anmälningsdag 23 mars.
Antalet platser kommer att var begränsat.
Adress till Grand Hotel: Lund Bantorget 1, ca 5 min. från Lund C.

Program
08.30 - 8.55 Registrering, utställare
08.55 - 9.00 Välkommen! inledning av Maria Håkansson, överläkare, Helsingborgs lasarett
09.00 - 9.55 Psykoneuroimmunology - Manfred Schedlowski,

professor and director of Institute of Medical Psychology and Behavioral
Immunobiology, Medical Faculty, University of Duisburg-Essen, Germany

09.55 - 10.20 Kaffe, utställare
10.20 - 11.15 Allergi och psykoneuroimmunologi - Mats Lekander,
professor, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet och
Karolinska institutet
11.15 - 12.00 Kognitiv påverkan vid luftvägsallergi
Alf Tunsäter, docent, FoUU Lungmedicin, Skånes universitetssjukhus (SUS) och Hampus Kiotseridis, barnläkare, Lunds Barnläkarmottagning
12.00 - 13.00 Lunch, utställare
13.00 - 14.00 Årsmöte SFFA
14.00 - 14.45 Utdelande av SFFA stora stipendium
14.45 - 15.10 Kaffe, utställare
15.10 - 15.30 Handeksem hos vårdpersonal - Ann Pontén, docent,
yrkes och miljödermatologiska avdelningen Malmö, SUS
15.30 - 15.50 IgG 4 syndrom, ny sjukdom på allergins bakgård Morgan Andersson, docent, öron-näsa-halssjukdomar, Lund, SUS
15.50 - 16.10 Sockerfria antikroppar mot IgE- beroende allergi
Mattias Collin, lektor, infektionsmedicin, Lunds universitet
16.10 - 16.20 Avslutning - Maria Håkansson

SFFA
Vår möte
2016

Historia

Calmette(BCG)-vaccinationens historia
Albert Calmette (1863-1933) var en känd fransk bakteriolog. Han
tjänstgjorde till en början som marinläkare och deltog i flera expeditioner till de franska kolonierna, bl.a. Saint-Pierre et Miquelon och Gabon. I Saigon i franska Indo-Kina (nuvarande Ho Chi
Minh i Vietnam) grundade han ett Pasteur-institut och blev dess
förste chef. Han återvände 1894 till Frankrike och grundade ytterligare ett Pasteur-institut i Lille. Som dess direktör tjänstgjorde han 1896-1919 samtidigt som han var professor i bakteriologi
och hygien. Han invigde 1901 den första tbc-dispensären i Lille.
År 1917 blev han sous-chef vid Pasteur-institutet i Paris. Enligt
Svensk Uppslagsbok (1931/1938) gällde hans viktigaste undersökningar ormgifterna och serumterapin mot dessa, hakmasksjukdomen, pest och tuberkulos. Särskilt den sistnämnda sjukdomen
ägnade han stort intresse. Albert Calmette var bror till Gaston
Calmette, som var chefredaktör för tidningen Le Figaro. Gaston
inledde i januari 1914 en förtalskampanj mot dåvarande franske
finansministern Caillaux. Kampanjen fick ett dramatiskt slut den
16/3 1914 då Henriette Caillaux, finansministerns hustru, kom
upp på redaktionen och sköt honom till döds. Hon frikändes i
den följande uppseendeväckande rättegången.
År 1897 började Camille Guérin (1872-1961), en ung veterinär, att arbeta som tekniker åt Calmette i Lille. Han startade
med att bereda ”Calmettes serum” mot ormbett och ett vaccin
mot smittkoppor och kunde förbättra de båda metoderna. I Lille
befordrades han till chef för laboratoriet 1900. Han upptäckte
år 1905 att kreaturtuberkulosens bacill, Mycobacterium bovis,
kunde immunisera djur utan att framkalla sjukdom. Tillsammans med Calmette började han successivt minska mykobakteriens sjukdomsframkallande egenskaper genom att odla den
om och om igen på olika odlingsmedier. År 1908 publicerade
han tillsammans med Albert Calmette att de fått fram en immunologiskt aktiv stam som skulle kunna utgöra ett vaccin mot
tuberkulos. Vaccinet kallade de BCG, Bacille Calmette-Guérin
(Fig. 1). Först 1921 efter 230 odlingspassager ansåg de att de fått

fram ett effektivt BCG-vaccin som man vågade ge till människor,
i första hand till spädbarn. Guérin flyttade 1928 till Paris för att
bli direktör för tuberkulosavdelningen på Pasteur-institutet. Han
var ordförande vid den första internationella kongressen om
BCG 1948. Camille Guérin utsågs till president för den franska
veterinärakademien 1949 och blev 1951 president för Academie
Nationale de Médecine (Wikipedia: Camille Guérin 2014).

Fig. 1: Frimärke från Mali 1981, visande Camille Guérin och
Albert Calmette.

Fig. 2: Professor Arvid Wallgren (1891-1973). (Fotograf okänd).
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Nyheten om ett effektivt vaccin mot tuberkulos spreds snabbt

över världen men acceptansen var till en början låg och motståndet på många håll starkt. Calmette, som var övertygad om att tuberkulos överfördes genom smitta via tarmen, hade propagerat
för oral administration av vaccinet. För att BCG-bacillerna skulle
kunna resorberas hade han bestämt att vaccinationen måste ske
första levnadsveckan, då tarmepitelet är lättare genomsläppligt.
Den svenske barnläkaren Arvid Wallgren (1891-1973) (Fig. 2) gav
i stället vaccinet genom insprutning i huden och fick där fram
en ytlig primärhärd och efter visst antal veckor tuberkulinkänslighet (Wallgren 1972). En intrakutan insprutning i ytterhuden
rekommenderas sedan länge allmänt i världen. En föregångare
till Världshälsoorganisationen (WHO), Nationernas Förbunds
hälsokommitté, accepterade vaccinet år 1928. Det blev dock
ett stort bakslag efter en allvarlig olycka i Lübeck i Tyskland
sommaren 1930. Man vaccinerade 240 nyfödda spädbarn men
nästan alla utvecklade tuberkulos och 72 spädbarn dog. Den
efterföljande utredningen visade att vaccinet hade förvarats i
samma inkubator som en virulent stam och dessa hade sammanblandats. Albert Calmette tog olyckan hårt och dog 1933
innan vaccinets segertåg börjat (Fig. 3).
Först efter andra världskriget fram till 1990-talet började man
i olika länder med stora nationella vaccinationskampanjer. Motståndet har dock fortsatt att vara starkt i vissa länder. Den aktuella situationen i 180 länder och i många fall även den historiska
utvecklingen i dessa, framgår av en nyligen publicerad inter-
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nationell BCG- atlas (Zwerling et al. 2011). Enligt denna atlas
rekommenderar det stora flertalet låg- och mellaninkomstländer
en allmän BCG-vaccination av sina små barn. USA, Kanada, Belgien, Nederländerna och Italien anger att dessa länder aldrig rekommenderat BCG för hela befolkningen. Alla dessa länder har
eller har haft rekommendationer om BCG för särskilda grupper
såsom barn i högriskfamiljer eller sjukvårdspersonal. Motståndet vetenskapligt tycks vara starkast i USA, där man i stället vill
utnyttja tuberkulintesten för att diagnosticera tuberkulos, något
som försvåras av tidigare vaccination med BCG.
Åren 1949 till 1951 vaccinerade International Tuberculosis
Campaign (med viktiga insatser av Danmark, Norge och Sverige) 13,8 miljoner personer främst i östra Europa och kunde
på så sätt minska den förväntade ökningen av tuberkulos efter
världskriget (Comstock 1994). I Norge var BCG-vaccinationen
obligatorisk från 1947 till 1995. I Storbritannien introducerades
allmän BCG-vaccination 1953 och fram till 2005 var policyn att
vaccinera alla tuberkulinnegativa skolbarn i åldern 10-14 år samt
nyfödda från grupper med hög risk. Antalet barn som behövde
vaccineras för att förebygga ett fall av tbc hade då fallit från
94 vaccinerade barn 1953 till 12 000 barn 1988. Frankrike hade
obligatorisk vaccinering av skolbarn från 1950 till 2007. I Indien
och Pakistan introducerades på försök BCG redan 1948 som de
första länderna utanför Europa. Brasilien införde allmän BCGvaccinering 1967-68 och fortsätter med detta. I Nigeria och
Sierra Leone kom den nationella vaccinationen inte igång förrän
1990. Som framgår av dessa exempel har varje land haft sin egen
policy beträffande BCG-vaccinationen vad gäller införandet och
avslutandet och vad gäller vilken vaccinstam som använts. Idag
tycks alla de många länder som rekommenderar massvaccination ange att den bör utföras på nyfödda eller i varje fall spädbarn. BCG-vaccinationen har varit och är troligen fortfarande
den vanligaste vaccinationen i världen. Varje år vaccineras 100
miljoner spädbarn med BCG.
I Sverige hade Arvid Wallgren en särskild roll vid införandet
av BCG-vaccinationen (Rabo 1998). Han var överläkare vid
Göteborgs barnsjukhus 1922-42 och professor i pediatrik vid
Karolinska institutet 1942-56. När laboratorieläkaren Anders
Wassén kom hem från Paris 1926 med en levande BCG-kultur,
och började göra vaccin, diskuterade han och Wallgren möjligheterna att pröva vaccinet. De tuberkulinpositiva (de vars hud
reagerade på en tuberkulininjektion) var redan smittade, hade
viss immunitet och borde inte ympas. Endast tuberkulinnegativa
borde vaccineras men först sedan de vistats minst sex veckor i
en tuberkulosfri miljö och fortfarande var tuberkulinnegativa
(Boman 2013).
”Dosen borde vara sådan att tuberkulinkänslighet inträdde
inom rimlig tid utan att en uppkommen ympningshärd blev generande. Vid stora doser inträdde abscessbildning på ympningsstället och smältning av regionala lymfkörtlar. Dosen sänktes nu
alltmera till dess abscessbildning uteblev och regionära lymfom
ej uppkom och barnet samtidigt blev tuberkulinkänsligt inom
loppet av sex till åtta veckor. Man kom fram till att den lämpliga
dosen var 0,1 mg BGC. De barn som fick denna dos intrakutant
blev tuberkulinkänsliga inom en och en halv månad utan nämnvärda biverkningar”(Wallgren 1972).
Redan 1927 började Wallgren att i Göteborg vaccinera alla
spädbarn som levde i en tuberkulös miljö. Detta fordrade att
barnet togs från hemmet under sex veckor, varefter man kontrollerade att det var tuberkulinnegativt. I så fall vaccinerades
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Fig. 3: Franskt välgörenhetsmärke från 1934 som visar Albert Calmette,
som dött året innan.

barnet och måste därefter vara borta från hemmet ytterligare sex
veckor till det blivit tuberkulinpositivt. Nyfödda med tuberkulös
mor vaccinerades omedelbart men togs från modern och fick
inte återvända förrän efter sex veckor om de då blivit tuberkulinpositiva. Med dagens ögon måste man anse att Wallgren och
hans samtid hade en övertro på tuberkulinpositivitet som ett
uttryck för motståndskraft mot tuberkulossjukdomen. Faktum
var dock att spädbarnsdödligheten i tuberkulos minskade hastigt
i Göteborg och försvann helt efter några år. Wallgren publicerade 1934 en rapport om 260 barn från tuberkulösa familjer som
blivit BCG-vaccinerade och som fått återvända till sina familjer.
Där utsattes de ibland för tbc-smitta år från år. Ett enda av de
vaccinerade barnen fick primär tbc. Wallgren var medveten om
svagheten i undersökningen – det saknades ett kontrollmaterial.
Den första studien i världen med kontroller publicerades redan 1928 av den norske läkaren Johannes Heimbeck (Heimbeck
1928). Han följde under några år vaccinerade och ovaccinerade
sjuksköterskor i Oslo. Bland 274 från början tuberkulinnegativa men ovaccinerade sköterskor förekom tbc hos 35 % med
10 dödsfall medan det i en vaccinerad grupp av 312 sköterskor
”endast” 9 % insjuknade i tbc med tre dödsfall. På Sophiahemmets elevskola i Stockholm insjuknade under tjänstgöringstiden
40 % av de tuberkulinnegativa ovaccinerade sköterskeeleverna
men bara 1 % av de calmettevaccinerade. Effekten av BCG har
således varit god men aldrig inneburit ett fullständigt skydd.
Numera är skyddseffekten mot tuberkulös meningit och andra
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livshotande former av tbc hos barn mycket väldokumenterad.
Däremot finns det mycket motstridiga uppgifter om effekten
hos vuxna. I England kunde man visa en skyddseffekt på cirka
80 % medan man i Indien inte fann någon effekt alls. Många
orsaker till dessa skillnader har föreslagits men ingen är allmänt
accepterad (Wikipedia: BCG vaccine 2014).
Trots Wallgrens och andras positiva resultat var läkarkåren i
Sverige i allmänhet skeptisk till calmettevaccinationen fram till
andra världskrigets utbrott. Generaldirektören för Kungl. Medicinalstyrelsen Axel Höjer och generalläkaren David Lindsjö, som
båda var barnläkare, hjälpte till att vända stämningen. Lindsjö
organiserade 1941 BCG-vaccinationen av tuberkulinnegativ
militärpersonal, som då inkallades i stora mängder. Enligt Erik
Rabo (Rabo 1998) ordnade Nationalföreningen mot tuberkulos
1942 en konferens om BCG-vaccinationen och skärmbildningen.
Nu rådde plötsligt stor enighet om att BCG-vaccinationen var
ofarlig och till nytta och därför borde bedrivas mer intensivt.
I sitt inledningsföredrag rekommenderade Wallgren ympning
av nyfödda och av tuberkulinnegativa skolbarn. Bland vuxna
rekommenderade han vaccination av värnpliktiga och sjukvårdspersonal, naturligtvis bara de tuberkulinnegativa. Målet var att
med utgångspunkt från vaccinerade barn och ungdomar få hela
landet vaccinerat mot tbc. Min företrädare som lungprofessor,
Gunnar Dahlström (1915-2015) visade att i mitten av 1940-talet
var drygt hälften av landets befolkning infekterad med tuberkulosbakterien. På fler och fler BB blev det rutin att vaccinera
alla nyfödda (”med fullt frivilligt medgivande, som gärna lämnas
efter lämplig bearbetning” skrev Wallgren) och från 1950 vaccinerades mer än 90 % av de nyfödda.
Vaccination av tuberkulinegativa skolbarn infördes 1944. Jag
som är född 1941, ympades med calmettevaccin 1947. År 1949
hade en miljon svenskar vaccinerats.
Inte minst på grund av Wallgrens tidigare kamp för att införa

BCG-vaccinationen slog det ned som en bomb då Wallgren 1955
ställde frågan om man nu borde avbryta massvaccinationen i
Skandinavien (Wallgren 1955). Han påpekade att risken för små
och späda barn att insjukna i tbc var nu så liten att bara en ringa
del av barnen hade någon nytta av vaccinationen. Dessutom
hade det under senare år inträffat allvarliga biverkningar. Man
kunde således inte längre hävda att BCG var ofarligt. Det som
hänt var att några fall av dödligt förlöpande, generaliserad sjukdom med BCG inträffat. Denna gång var det inte sammanblandning med virulenta tbc-bakterier utan vaccinationen med BCG
hade träffat späda barn med kongenital immundefekt.
Diskussionen som Wallgren startat ledde för Sveriges del till
ett uttalande i Svenska Lungläkarföreningen 1958. Man rekommenderade fortsatt massvaccination på BB eftersom åtgärden
var bekväm och tekniskt enkel. Vaccination av skolans nybörjare
kunde dock inskränkas. Så skedde dock inte. Först 1965 upphörde denna.
I början av 1970-talet rapporterades nya och bekymmersamma biverkningar hos små barn. Oömma, delvis fluktuerande
upphöjningar, fram för allt över de långa benens ändar, började
rapporteras till biverkningskommittén på socialstyrelsens läkemedelsavdelning. Oroliga föräldrar hade fört sina mestadels
opåverkade små barn till läkare som börjat utreda dem, främst
med tanke på elakartade förändringar innan man fått korrekt
diagnos: att det rörde sig om BCG-inducerad osteit (benhinneinflammation). En studie av 78 fall av osteit och 26 fall av abscess
(varsmältning) visade att inkubationstiden för förändringarna
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var mycket variabel med en median av ett år och så många som
åtta barn fick de första symptomen först två år eller senare efter
vaccinationen. Alla barnen utsattes för olika kirurgiska ingrepp,
från finnålsbiopsi till multipla operationer. De flesta vårdades
en eller flera gånger på sjukhus. Alla utom två fick antituberkulös behandling under lång tid, tyvärr med biverkningar i flera
fall. Återfall av BCG-infektionen förekom i tre fall (Boman et
al. 1984).
En sammanställning visade att frekvensen av osteit var så hög
som cirka 1 på 5000 vaccinationer. I april 1975 stoppades därför temporärt alla BCG-vaccinationer i Sverige. Någon säker
förklaring till dessa biverkningar framkom inte. Flera åtgärder
vidtogs. Tillverkningen i Göteborg av den svenska BCG-stammen lades ned och stammen överflyttades till Statens Seruminstitut i Köpenhamn, där den senare byttes ut mot den danska
stammen, som fortfarande används. Ympstället ändrades från
låret till överarmen. BCG-osteiterna som bara förekommit efter spädbarnsvaccinationen, har sedan dess inte återkommit i
Sverige. Massvaccinationen på BB avslutades således 1975 och
återupptogs senare under året endast för spädbarn från högriskfamiljer, på den tiden främst familjer från Finland, och spädbarn
som skulle åka till länder med hög förekomst av tbc. Några år
senare beslöt man att BCG-vaccinera vid tidigast 6 månaders
ålder för att inte immundefekta barn skulle drabbas av generell
BCG-infektion. Man hade då fått möjligheter att diagnosticera
och behandla sådana immundefekter.
När den allmänna spädbarnvaccinationen skulle upphöra be-

räknade min vän Ingela Sjögren (1938-1988) att det behövdes
15 000 vaccinationer för att förebygga ett enda fall av tuberkulos
och 185 000 för ett hindra ett fall av tuberkulös hjärnhinneinflammation (meningit). Ingela Sjögren var en framstående tuberkulosepidemiolog och lungläkare i Uppsala. Hon beräknade
att det skulle inträffa högst fem meningitfall hos ovaccinerade
barn födda 1975-1980 men det inträffade i verkligheten bara två.
I Finland inträffade en liknande serie av BCG-biverkningar i
början av 2000-talet. Efter ett byte av vaccinproduktion 2002
ökade raskt rapporterade lymfadeniter i ljumskarna från 8/100
000 vaccinationer till 285/100 000. Sex fall av BCG-osteit rapporterades 2003. Detta ledde till att den allmänna BCG-vaccinationen av spädbarn stoppades 2006 (Kilpi, Ölander 2006).
I Sverige upphörde således den allmänna BCG-vaccinationen
av spädbarn 1975, av tuberkulinnegativa skolbarn vid 7 års ålder
1965 och av dem vid 15 års ålder först 1986. Vaccinationen av
värnpliktiga hade avskaffats 1979. Danmark avslutade den allmänna BCG-vaccinationen 1986, Finland således år 2006 och
slutligen Norge år 2009. Island har aldrig haft någon allmän
BCG-vaccination.
Den aktuella situationen i Sverige är att BCG-vaccination
rekommenderas för spädbarn ur riskgrupper vid tidigast cirka
6 månaders ålder. Smittskyddsinstitutet rapporterade 2013 att
de senaste fem åren andelen vaccinerade riskbarn var cirka 91
% eller totalt 21-24 % av landets barn. När detta skrivs (oktober
2015) har det ordinarie BCG-vaccinet från Statens Seruminstitut i Köpenhamn varit slut på apoteken i flera månader och det
osäkert när det återkommer.
Denna artikel är en bearbetad version av min artikel i Uppsala
Medicinhistoriska Förening årsskrift (2015) sid. 93-101. ISSN:
2000-7124.
GUNNAR BOMAN

Professor emeritus i lungmedicin vid Uppsala Universitet
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Lungcancer hos aldrig-rökare
– är det en annan sjukdom?

L

ungcancer är ju en sjukdom som är mycket starkt kopplad
till rökning. Antal rökare har ju dessbättre minskat de senaste åren och idag röker drygt 10 % av alla vuxna dagligen.
Lungcancer kan ju också drabba aldrig-rökare. Vi har via det
nationella lungcancerregistret försökt att studera hur lungcancer
ser ut bland de som aldrig har rökt. Andelen aldrig-rökare som
får lungcancer har ökat mycket modest från 10 % till 11 %, men
eftersom antalet som insjuknar i lungcancer har ökat över åren
så har också antalet aldrig-rökare med lungcancer ökat. 2002
fick 260 aldrig-rökare lungcancer, 2014 var antalet 410. Detta
motsvarar en ökning på 58 % de senaste 13 åren.
Skiljer sig lungcancer hos aldrig-rökare från lungcancer hos
rökare, eller är det rentav en annan sjukdom? Ja, det finns visa
skillnader; idag är det lika många kvinnor som män som får
lungcancer, men bland aldrig-rökarna utgör kvinnorna 2/3 av
alla som insjuknar. Adenocarcinom är ju den vanligaste undergruppen av lungcancer och utgör idag c:a 40 % av all lungcancer,
bland aldrig-rökarna är motsvarande siffra 70 %. Aldrig-rökarna
har också en lägre medianålder vid insjuknandet än de som röker eller har rökt. Dessutom, om man studerar de riktigt unga
som insjuknar i lungcancer, de som är 40 år eller yngre, så är
de i drygt 60 % av fallen aldrig-rökare, något som gäller såväl
kvinnorna som männen. Ja, det här blir ju mycket siffror, men
det är för att illustrera att lungcancer som drabbar aldrig-rökare
ser lite annorlunda ut.

ingen effekt. Sannolikheten att de molekylär-patologiska testerna ska utfalla positivt är starkt kopplad till rökvanor och aldrig-rökare. Detta innebär att aldrig-rökare har en mycket större
sannolikhet att ha tumörer som utfaller positivt i dessa tester
och därmed vara de som har effekt av behandlingen.
När vi tittar i det nationella lungcancerregistret och när vi
studerar hur de nya biologiska läkemedlen fungerar så ser vi
alltså att lungcancer hos aldrig-rökarna har en något annorlunda
profil. För att studera detta mer i detalj har det startats ett nationellt initiativ, SMIL (Svenskt Molekylärpatologiskt Initiativ
mot Lungcancer) som leds från Lund. Projektet går ut på att
via det nationella lungcancerregistret identifiera personer som
aldrig har rökt och som har opererats för en lungcancer. Därefter
tas material fram från våra biobanker på dessa personer och
analyser kan göras på detta material. Detta innebär att vi har
en möjlighet att få en mycket detaljerad kartläggning av dessa
tumörer. Det kommer att bli mycket spännande att få fram dessa
data från detta mycket intressanta nationella projekt.

I kliniken ser vi ju också en skillnad, inte minst då det gäller

behandlingen med de nya biologiska läkemedlen som kan vara
oerhört effektiva. En förutsättning för att de nya biologiska läkemedlen ska fungera är att de molekylär-patologiska testerna,
t.ex. EGFR- och ALK-test, utfaller positivt. Om de utfaller positivt är sannolikheten stor för att man ska ha en mycket god
nytta av behandlingen. Om de utfaller negativt har behandlingen
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PRAXIS-studien astma/KOL
och TIE-studien
Exempel på forskningssamarbeten primärvård – sjukhusvård
I denna artikel presenteras två exempel på forskningssamarbeten mellan primärvård och sjukhusvård, båda i den
mellansvenska regionen, PRAXIS-studien astma/KOL och
TIE-studien.

PRAXIS-studien astma/KOL
– www.praxisstudien.se
Studien startades 2004 på initiativ från Centrala Samverkansnämnden i Uppsala-Örebroregionen. Syftet var att utvärdera
Socialstyrelsens riktlinjer för vård av Astma och KOL från 2004.
Tanken var att resultaten från studien skulle underlätta implementeringen av riktlinjerna och i förlängningen leda till ett bättre omhändertagande av astma- och KOL-patienter i regionen.
Projektansvariga för PRAXIS-studien var från början Björn
Ställberg och Karin Lisspers, allmänläkare, båda nu verksamma
vid Gagnefs akademiska vårdcentral och knutna till institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap i Uppsala och professor
Christer Janson vid Lung- och allergikliniken i Uppsala. Gruppen var från början överens om att projektet skulle ge underlag
till en större forskningsstudie. I projektgruppen för studien ingick också representanter med klinisk och forskningserfarenhet
från såväl primär- som sjukhusvård från de sju landstingen i
regionen samt Uppsala universitet.
Ett flertal mötet hölls i projektgruppen för att tillsammans
designa PRAXIS-studien. För att varje landsting skulle bidra
med lika stor del av studien beslutades att lungkliniken eller
lungsektionen vid länssjukhuset i varje landsting skulle ingå liksom medicinkliniken vid ett slumpvist utvalt länsdelslasarett,
samt åtta slumpvist utvalda vårdcentraler i varje landsting. Detta
innebar totalt 14 sjukhus och 56 vårdcentraler där patienter med
astma- och KOL-diagnos centralt utslumpades till studien.
Huvudfrågeställningen för studien har varit vilka faktorer som
påverkar sjukdomskontroll, exacerbationer, livskvalitet och mortalitet hos ett oselekterat patientmaterial med astma och KOL
studerade under "real life" förhållanden.
”Real-life-studie” från tvärsnitt till kohort

Studien är en observationsstudie med ett oselekterat patientmaterial, en så kallad ”real-life”-studie. Patienter som av läkare
under givna år fått diagnosen astma och/eller KOL utslumpades
till studien. De enda exklusionskriterierna var ålder under 18
och över 75 år.
Data i den första tvärsnittsstudien 2005 insamlades på tre
sätt; en strukturenkät riktad till de olika enheterna, en enkät
till patienter på de 70 centra samt genom journalgranskning för
perioden 2001-2003. Sammanlagt deltog cirka 1200 astma- och
1100 KOL-patienter i studien.
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Under 2011 och 2012 gjordes en uppföljning till tidigare centra
och till de patienter som deltog i den första studien 2005 med
nya utökade struktur- och patientenkäter samt inhämtande av
journaldata åren 2004-2010.
För att öka antalet deltagare i studien samt få möjlighet att
analysera vården av nydiagnostiserade patienter gjordes 2014
och 2015 nya utslumpningar av patienter och patientenkätutskick vid tidigare centra. Journaldata kommer att insamlas för
åren 2010-2014.
I flera publicerade studier har dödsorsaksregistret använts
med mortalitetsdata för åren 2005-2010.
I ett internationellt samarbete där forskargruppen är aktiv,
UNLOCK, har data från både KOL- och astmakohorterna används, tillsammans med primärvårdsdata från flera länder. Hittills har tre artiklar publicerats från UNLOCK.
Publikationer

I uppdraget har ingått att skriva rapporter till regionen med
landstingsvisa resultat. Hittills har vi skrivit en KOL- och en astmarapport med resultat från den första tvärsnittsstudien och en
KOL-rapport med data från 2014. Rapporterna har presenterats
på regionmöten med deltagande representanter för patientorganisationer, vårdprofessioner, forskare, tjänstemän och politiker
där också Socialstyrelsens riktlinjer diskuterats.
Abstrakt från PRAXIS-studien har presenterats på ERS i stort
sett varje år sedan 2006 samt på varje IPCRG-kongress från
samma år. International Primary Care Respiratory Group (IPCRG) är en internationell oberoende organisation för kliniker
och forskare i primärvården med fokus på luftvägssjukdomar.
Hittills har data från PRAXIS-studien ingått i elva publikationer och fyra avhandlingar.
Forskargruppen idag och framtiden

PRAXIS-gruppen har utökats genom åren och för närvarande
ingår förutom de från början projektansvariga: Josefin Sundh,
överläkare på Lungkliniken USÖ, Scott Montgomery professor
i epidemiologi vid USÖ och KI, Mary Kämpe, överläkare Lungoch Allergikliniken Uppsala, Mikael Hasselgren, allmänläkare
och ansvarig för läkarprogrammets allmänmedicinska del samt
tema respiration/cirkulation i Örebro, forskningssjuksköterskorna Ulrike Spetz-Nyström och Eva Manell Uppsala och Margareta Ahlberg Falun samt forskningssekreterare Gunnis Bodman
Lund, Lung- och Allergikliniken Uppsala.
Mycket arbete återstår med att strukturera och analysera
data från de senaste årens undersökningar och även inkludera
registerdata från Socialstyrelsen. I år kommer också en ny astma-rapport att skrivas. Nya doktorander är på väg in i gruppen
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"Syftet med TIE-studien är att hitta de bästa verktygen för
att identifiera KOL-patienter med risk för exacerbationer."

och PRAXIS-data används även i studentarbeten på läkar- och
sjuksköterskeutbildningarna och i ST-läkarnas vetenskapliga
arbeten.
Hela forskargruppen träffas regelbundet omväxlande i Uppsala, Örebro och Falun och vi välkomnar fler forskningsintresserade att komma med i den fortsatta forskningen.
Framgångsfaktorer

Det har varit framgångsrikt att arbeta tillsammans med våra
olika perspektiv från primärvården och sjukhusvården och med
kunskap hur vården fungerar på alla nivåer, samt olika forskningserfarenheter. Vi fick vid studiens start en liten grundfinansiering från varje landsting och därmed också en förankring
hos ledningen i respektive landsting som gjorde det lättare att
motivera centra till deltagande. Därefter har studien finansierats
från flera forskningsfonder och vi har valt att inte söka bidrag
från läkemedelsföretag, vilket gör oss oberoende. Genom den
regionala projektgruppen som var aktiv vid PRAXIS-studiens
start underlättades också studiens förankring i regionen. I projektgruppen har vi träffats regelbundet genom åren, lärt känna
varandra väl, arbetat mycket och framförallt haft mycket roligt
tillsammans.

TIE- studien (Tools for Identifying
Exacerbations in COPD)
Ett annat exempel på forskningssamarbete mellan universitet,
sjukhusvård och primärvård är TIE-studien i Uppsala, Gävleborg och Dalarna.
Initiativet till studien togs 2012 av professor Marieann Högman då FoU-chef, Centrum för Forskning och Utveckling, Uppsala universitet/ Landstinget Gävleborg och Inst. för medicinsk
vetenskap, Uppsala universitet. Grunden till studien arbetades
fram tillsammans med docent Andrei Malinovschi, Institutionen
för medicinska vetenskaper och läkare vid Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala län.
Syfte och design

Syftet med TIE-studien är att hitta de bästa verktygen för att
identifiera KOL-patienter med risk för exacerbationer.
Studien är en två-årig prospektiv observationsstudie i Gävleborg, Dalarna och Uppsala läns landsting. Totalt inkluderas
600 KOL-patienter 40-80 år från primärvården och specialistvården. Data insamlas via patientenkäter med frågeformulär,
lungfysiologiska undersökningar, fysisk arbetsförmåga, läkemedelsavstämningar och blodanalyser.
Studien har drivits via återkommande regionala möten och
forskningssjuksköterskor i de respektive länen har arbetat med
rekrytering och undersökning av patienterna. De första patienterna inkluderades 2014.

Lung & Allergiforum • Nummer 1/2016

Forskningssjuksköterskor i studien: Lotta Sundgren i Region
Gävleborg, Annelie Spolander i Landstinget Dalarna, Katarina
Nisser, Shumi Omar och Anita Åkerman (forsknings-BMA)
Landstinget i Uppsala län/ Uppsala universitet.
Publikationer

Till IPCRG-kongressen och till ERS i år har flera abstrakts inskickats med preliminära resultat liksom till FoU-dagen i Region Gävleborg. Abstrakts kommer också att skickas till Svenska
Lungkongressen och till International Association for Breath
Research, Breath Summit 2016.
Flera doktorander ingår i studien: Region Gävleborg: Johanna
Sulku, apotekare, Inst för farmaceutisk biovetenskap, Uppsala
universitet, Regina Bendrik, sjukgymnast, Inst för folkhälso- och
vårdvetenskap, Uppsala universitet, Alexandra Thornadtsson,
AT-läkare, Inst. för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet,
Margareta Gonzalez Lindh, logoped, Inst. för neurovetenskap,
Uppsala universitet. Landstinget i Uppsala län: Jens Ellingsen,
lungläkare, Inst. för medicinska vetenskaper, Uppsala Universitet.
Framgångsfaktorer

Liksom PRAXIS-studien är TIE-studien ett bra exempel på regionalt samarbete mellan specialist- och primärvård och där
forskargruppen har en bred kompetens och erfarenhet att genomföra denna typ av forskning. Med denna design inkluderas
KOL-patienter av olika svårighetsgrader och undersökningarna i
studien skiljer sig också åt beroende på om patienten inkluderas
i primärvården, länssjukhus eller på universitetsklinik. Tack vare
det regionala samarbetet har studien kunnat få stöd från den
regionala forskningsfonden (RFR). Studien har också fått stöd
från Riksförbundet HjärtLung och våra respektive landsting. Då
studien spänner över ett brett fält har den lockat till sig doktorander med skilda professioner vilket kommer att ge ny kunskap
med flera perspektiv.
Övriga seniora forskare i studien är: docenterna Andrei
Malinovschi och Hans Hedenström sektionen för Klinisk fysiologi, Akademiska sjukhuset Uppsala, professor Christer Janson Lung- och Allergikliniken, Akademiska sjukhuset Uppsala,
Jonas Lundkvist, lektor, Inst. för farmaci, Uppsala universitet,
överläkarna Eva Brandén och Hirsh Koyi, Lungenheten Gävle
sjukhus, allmänläkare Kristina Bröms Södertulls hälsocentral
Gävle, allmänläkare Björn Ställberg och Karin Lisspers båda
Gagnefs akademiska vårdcentral, Dalarna.
KARIN LISSPERS

Spec. i allmänmedicin, med dr
Gagnefs akademiska vårdcentral, Gagnef
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Specialistexamen

Specialistexamen 2015 – frågor och svar
Vi fortsätter att publicera svar på frågorna från specialisexamen, nu från 2015.
För samtliga frågor till den skriftliga delen samt läsa fler svar, se tidigare nummer av Lung- & Allergi Forum.
Läs och lär!
LENNART NILHOLM

Utbildningsansvarig, SLMF

Fråga 7• Svar från Johanna Roos
Resonera över kostnader för palliativ lungcancerbehandling. Vilka aspekter bör vägas in i bedömningen?
De behandlingsmetoder som är aktuella vid palliativ lungcancerbehandling är läkemedelsbehandling, strålbehandling av primärtumör eller metastaser samt best supportive care (BSC). Det
har på senare tid kommit nya preparat som kan vara aktuella
alternativ för behandling av spridd lungcancer. Dessa preparat
har ofta ett relativt högt pris.
Cellgifter

Enligt en Cochrane analys från 2012 ökar overall-survival (OS)
för alla patienter med NSCLC när behandling med cellgifter ges
i kombination med BSC jämfört med endast BSC. Rekommendationen är att patienter som bedöms klara av behandling med
cellgifter erbjuds sådan (6). Utöver cellgifter har det har även
tillkommit andra typer av läkemedel. Dessa är EGFR-hämmare,
ALK-hämmare och VEGF-hämmare. Dessutom har så kallad
maintenancebehandling blivit aktuell för denna patientgrupp.
Patienter med småcellig lungcancer erbjuds palliativa cellgifter på basen av att det ger en förlängd medianöverlevnad (1).
Kostnaderna för cellgiftsbehandling skiljer sig åt mellan preparaten. Som exempel är läkemedelskostnaden för behandling
med ett platinapreparat i kombination med antingen vinorelbin,
gemcitabin eller docetaxel 2000-5000 kr för fyra cykler jämför med ca 90 000 kr för fyra cykler med platinapreparat plus
pemetrexed, detta enligt Läkemedelsboken 2014 (1). Ett annat
exempel är att 30 tabletter erlotinib, 150 mg, kostar 19 829 kr
enligt FASS (10).
Strålbehandling

Palliativ strålbehandling bedöms ha god symtomlindrande effekt. Strålbehandling ges prioritet 3 i Socialstyrelsens riktlinjer
från 2011, d.v.s. metoden bör erbjudas patienter med obotlig
lungcancer i symtomlindrande syfte. Man gör bedömningen
att åtgärden är relativt billig. En ökad användning av palliativ
strålbehandling bedöms troligen vara kostnadsbesparande. Negativa effekter är biverkningar i form av sväljningsbesvär samt
att patienten måste resa till och från behandlingarna(2).
Best supportive care

Någon entydig definition om vad som innefattas av best supportive
care finns inte, vilket kan göra det problematiska att bedöma effekter och kostnader i studier, t.ex när cellgifter jämförs med BSC
(7). I tidigare nämnd Cochrane-analys kunde BSC innebära pal-
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liativ strålbehandling, antibiotika, kortikosteroider, läkemedel mot
smärta och illamående, transfusioner samt psykosocialt stöd (3,6).
Hälsoekonomi

Kostnader relaterade till sjukdom, vård och omsorg kan delas
in i olika kategorier; direkta hälso- och sjukvårdskostnader, direkta övriga kostnader och indirekta kostnader. Direkta kostnader är den resursanvändning som uppstår till följd av vård
och behandling. De indirekta kostnaderna är de resurser som
förloras till följd av sjukdom eller behandling, till exempel nedsatt arbetsförmåga.
Ett mått som används för att mäta hälsa i hälsoekonomiska
undersökningar är quality-adjusted life years (QALY). QALY
mäter både tid (överlevnad) och livskvalitet, det vill säga både
livslängd och hälsostatus inklusive effekter av eventuella biverkningar. Skalan är 0-1, där 1 är full hälsa och 0 död. QUALY kan
användas som effektmått i kostnadseffektivitetsanalyser (8).
ECHoutcome (European Consortium in Healthcare Outcomes
and Cost-Benefit Research) rekommenderar dock sedan 2013
att QUALY inte används vid hälsoekonomiska utvärderingar,
utan att kostnadseffektivitetsanalyser istället uttrycker resultat
i ”kostnad per relevant kliniskt utfall”(13).
Kostnadseffektivitet är ett relativt begrepp. Två eller flera alternativa behandlingsåtgärder jämförs avseende kostnader och
effekter för att se vilken åtgärd som är kostnadseffektiv i relation
till de andra.
För att värdera om en ny åtgärd är kostnadseffektiv beräknas
en så kallad ICER (incremental cost-effectiveness ratio), vilket är
kvoten mellan kostnadsskillnad och effektivitetsskillnad mellan
två åtgärder, och anger kostnaden för att uppnå ytterligare en
effektenhet. Den nya metoden är kostnadseffektiv om det finns
en betalningsvilja som är högre än vad det kostar att uppnå effekten med metoden.
Gränsen för samhällets betalningsvilja brukar ofta kallas
tröskelvärdet. I Sverige definieras en låg kostnad per QALY av
Socialstyrelsen som under 100 000 kronor, en hög kostnad per
QALY som över 500 000 kronor och en mycket hög kostnad per
QALY som över 1 miljon kronor.
National Institute for Health and Care Exellence (NICE) använder sig av ett tröskelvärde på 20 000–30 000 brittiska pund
för att bestämma huruvida en metod anses kostnadseffektiv (8).
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Hälsoekonomi avseende palliativ cellgiftsbehandling

Socialstyrelsens riktlinjer för Lungcancer från 2011 värderar
olika åtgärder utifrån en 10-gradig skala samt att åtgärder kan
få prioritering FoU (kan göras endast inom forskningsstudie)
eller ”icke-göra”. Åtgärder med värderingen 1 är viktigast att
erbjuda. Man värderar nyttan med åtgärden, ofta i relation till
kostnad (2).
I riktlinjerna har socialstyrelsen värderat följande preparat
och indikationer:
Pemetrexed har erhållit prioriteringsgrad 6 avseende första linjens behandling i kombination med cisplatin. Avseende
behandling i andra linjen (ej skivepitel), var prioriteringsgraden 7. Någon kostnadseffektivitetsanalys har inte utförts. Som
maintenancebehandling efter primär platinabaserad kemoterapi
(utan pemetrexed) får pemetrexed även här prioriteringsgrad 7,
kostnaden/effekt bedöms som måttligt hög, men är ej studerad
i Sverige.
Erlotinib kan erbjudas som maintenancebehandling vid stabil
sjukdom efter avslutad primär platinabaserad kemoterapi med
prioriteringsgrad 6, till en hög kostnad/effekt. Även erlotinib
som andra linjens behandling får prioriteringsgrad 6, till en
måttlig till hög kostnad/effekt.
Gefitinib får prioriteringsgrad 6 som behandling i första linjen vid positivt EGFR-test, och kostnaden bedöms som måttlig/
effekt.
Bevacizumab erhåller prioriteringsgrad 7 som tillägg till platinabaserad kemoterapi i första linjen och bedöms ha en mycket
hög kostnad/effekt.
Sedan 2011 har det tillkommit ytterligare preparat för behandling av NSCLC. Crizotinib och afatinib som båda ingår i läkemedelsförmånen, och nu senast har European Medicine Agency
(EMA) rekommenderat Europeiska Kommissionen ett villkorat
godkännande för ceritinib (11).
Hälsoekonomiska studier har publicerats avseende cellgiftsbehandling och målstyrd behandling.
En systematisk översikt (19 inkluderade studier) av kostnadseffektiviteten för målstyrd behandling från Lange och medarbetare, publicerad 2014, bedömde att första linjens maintenancebehandling med erlotinib var kostnadseffektiv jämfört med BSC.
I jämförelse med docetaxel, var det troligt att erlotinib även är
kostnadseffektivt i efterföljande behandlingsregimer. Det finns
data som talar för att gefitinib är kostnadseffektivt i första och
andra linjens behandling men data baseras bara på 2 studier.
Resultaten för bevacizumab var varierande (4).
Bongers och medarbetare konkluderade i sin systematiska
översikt från 2012 att docetaxel var kostnadseffektivt jämfört
med BSC i andra linjens behandling, och att erlotinib kan var
ett kostnadseffektivt alternativ till docetaxel (3).
Även Chouaïd och medarbetare publicerade 2014 en systematisk översikt angående ekonomisk utvärdering av första linjens- samt maintenancebehandling av NSCLC. Några resultat
från genomgången var att ICER per LYG(life-years gained)för
cisplatin/pemetrexed var 83 537 US dollar jämfört med cisplatin/gemcitabin hos patienter med icke-skivepitel histologi.
ICER för första linjens behandling med crizotinib jämfört med
cellgifter (cisplatin/gemcitabin utan maintenance) hos patienter med ALK-positiv avancerad NSCLC var 255 970 US dollar/
QUALY. Erlotinib i första linjen hade en ICER på 62 419 US dollar/QUALY (9).
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Behandlingen av NSCLC har utvecklats de senaste åren med
flera nya behandlingsalternativ. Behandlingen har också blivit
mer skräddarsydd när tumören kan undersökas avseende olika
mutationer. Det är förstås mycket viktigt att nya läkemedel utvecklas för en sjukdom som står för den högsta cancerorsakade
dödligheten i Sverige.
Samtidigt har samhället begränsade resurser och många av
dessa nya läkemedel har en hög kostnad. Det är därför av intresse att värdera kostnadseffektiviteten för dessa nya behandlingar. Om vi använder icke-kostnadseffektiva behandlingar eller
åtgärder skulle det kunna leda till att det inte finns resurser till
åtgärder som har effekt, vilket blir ett dåligt utnyttjande av de
begränsade resurserna.
Chouaïd som refereras ovan anser att de senaste behandlingsriktlinjerna för NSCLC inte tagit hänsyn till kostnadseffektiviteten i sina rekommendationer. Det ter sig dock inte helt lätt
att göra dessa värderingar och ofta behöver värderingen göras
nationellt. I Sverige har TLV ett uppdrag på försök som kal�las klinikläkemedelsuppdraget, deras uppgift är att genomföra
hälsoekonomiska utvärderingar av vissa läkemedel som används
inom slutenvården. Dessa läkemedel har inte tidigare värderats
hälsoekonomiskt på det sätt som TLV gör för de läkemedel som
ingår i läkemedelsförmånen. Målet med uppdraget är bland annat en mer kunskapsstyrd och likvärdig läkemedelsanvändning
i landet (12).
Om den offentliga sjukvården beslutar att inte erbjuda ett
behandlingsalternativ uppstår också frågan om patienter skall
informeras om ett behandlingsalternativ som de i så fall får bekosta helt själva. Frågan har nyligen varit aktuell inom prostatacancervården (5).
JOHANNA ROOS
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Utbildningsdagen 19 april 2016
Tema Tobaksprevention eller släpp lungorna loss det är vår!

09.00-10.00

Registrering
Kaffe och utställning

10.00-12.00

Hur kroppens mest inspirerande organ kan befrias från tobak!
Motiverande samtal. Beteende stöd. Tobaksavvänjning.
Jesper Hellberg, Matz Larsson

12.00-13.00

Lunch och utställning

13.00-14.30

Uppdatering om läkemedel
Matz Larsson

14.30-15.00

Kaffe och utställning

15.00-17.00

Fallpresentationer
Lennart Nilholm, Joseﬁn Sundh,
Benjamin Yemane

18.00-20.00

Mingel i utställningshallen på Conventum

TID

Svenska Lungkongressen 20 april 2016

08.00-08.30

Registrering
Kaffe

08.30-08.45

Välkommen

08.45-09.45

Lungcancer - Standardiserat vårdförlopp
Bengt Bergman

09.45-10.45

Lungcancerkirurgi - Forntid, nutid och framtid
Oswaldo Fernandes & Anders Wickbom

10.45-11.15

Kaffe, utställning och poster

11.15-12.00

Lungpatologi under utveckling. Prediktiv testning.
Göran Elmberger

12.00-13.00

Lunch, utställning och poster

13.00-15.00

Föreningsmöte SLMF

Chefsmöte

SLIF program
Om konsten att samtala om det
svåra
Elisabeth Skeppner
Lungcancer.
Vård i livets slutskede
Palliativa sektionen, USÖ

Passa på att anmäla dig
till lägre deltagaravgift!
Anmälan till Svenska Lungkongressen
gör du på hemsidan:
www.lungkongressen.se
Här kan du även boka hotell, se det
uppdaterade programmet och hitta
övrig information kring mötet.
Välkommen till Örebro i april!

15.00-15.30

Kaffe, utställning och poster

15.30-16.15

Nära Cancer
Katrin Bartfai & Johanna Joneklav

16.15-17.30

Postersession/vandring

19.00

Bankettmiddag på Club700 (Conventum)

TID

Svenska Lungkongressen 21 april 2016

08.15-09.15

Att starta ett nytt läkarprogram
Kerstin Nilsson
Att gå ett nytt läkarprogram
Anna Ottosson & Anna Uden

09.15-10.00

Utdelning av SLMFs forskningsanslag och föreläsning av
mottagaren

10.00-10.30

Kaffe, utställning och poster

10.30-12.00

Fria föredrag

Föreningsmöte SLIF

SLIF program
Lungauskultation och interaktiv
falldiskussion:
Rassel, rhonchi och ett och annat
pip. Vad hör vi egentligen?
Lennart Nilholm
Astma/KOL sköterskans roll inom
primärvården
Ann-Britt Zackrisson

12.00-13.00

Lunch, utställning och poster

13.00-14.00

Lungmedicinsk kontrovers
NIV vid stabil KOL
Pro: Dirch Albrecht Con: Bengt Midgren

14.00-15.00

SLMF case

15.00-15.30

Kaffe och utställning

15.30-16.00

Prisutdelningar
Posters, föredrag, SLMF-case och tipspromenad

16.00

Avslutning

Sista dag för lägre avgift: 18 mars
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Styrelse
SLMF:s STYRELSE

SFFA:s STYRELSE
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tilltr-ordforande@slmf.se
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7-10 april

NTOG – 12 th Nordic Lung Cancer Symposium 2016

Stockholm

19-21 april

Svenska Lungkongressen 2016

Örebro

11-13 maj

Respiratorbehandling i hemmet

Höör

16-17 maj

Emerging Expert Program Lung Cancer

Sigtuna

17-21 oktober

SK-kurs i Thoraxradiologi

Göteborg

24-25 november

Emerging Expert Program Lung Cancer

Sigtuna

8 april

SFFA:s Vårmöte

Lund

11-12 april

Övergripande kurs i allergiska sjukdomar (ASIT 1)

Stockholm

21-23 april

DHM 2016, Drug Hypersensitivity Meeting

Malaga, Spanien

11-15 juni

EAACI Congress 2016

Wien, Österrike

31 augusti-1 september

Övergripande kurs i allergiska sjukdomar (ASIT 1)

Malmö

7 oktober

Allergidagen 2016

Stockholm

13-15 oktober

FAAM 2016, Food Allergy and Anaphylaxis Meeting

Rom, Italien

17-19 november

ISAF 2016, International Severe Asthma Forum

Manchester, England

29-30 november

Övergripande kurs i allergiska sjukdomar (ASIT 1)

Linköping

SFFA
2016
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