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Ledare SLMF

Bästa lungintresserade kollega!

Nu har du ånyo fått det senaste numret av Lung- och 
allergiforum, Sveriges mest inspirerande (!) tidning inom 
lungmedicin. Det är tidskriften som uppdaterar oss på 

det senaste inom specialiteten: inom utbildning vad gäller kurser 
och annat matnyttigt, uppdatering från de nationella registren 
och från våra vårdprogram, senaste rönen inom specialområden 
och kurs- och kongressreferat.

Detta nummer har som tema Utbildning ur olika aspekter, 
mer om detta längre ner.

SLMF-info
I början av februari hade styrelsen sitt traditionsenliga vinter-
plenum, denna gång i Svenska Läkaresällskapets anrika lokaler 
i centrala Stockholm. Två dagar fylldes med diskussioner och 
tankar om vad som är viktigt att arbeta med nu inom SLMF. 
Dessa dagar kompletterades också med ett gemensamt möte 
med SLMFs vetenskapliga kommitté. 

Arbetet i styrelsen fokuserar mycket på att se till att speciali-
teten lungmedicins intressen och utveckling ständigt hålls ak-
tuella. Att säkerställa bra variation på och högintressanta kom-
petensutvecklingskurser, såväl på ST-nivå som för specialister 
i form av post graduate-kurser, är något som vi arbetar mycket 
med. Mer information om just post graduate-kurser kommer så 
småningom. ST-kurserna hittar du som vanligt på vår hemsida.

Kurser och kongresser
I maj, närmare bestämt 10-12/5, hålls det nordiska lungmötet i 
Visby, Sverige. Det samordnas med årets Svenska Lungkongress 
med bl.a. SLMFs årsmöte torsdagen 11/5. I samband med års-
mötet kommer 2017 års hedersledamot att tillkännages. Även 
2016 års mottagare av SLMFs stora forskningsanslag, Anders 
Lindén samt Annelie Behndig, kommer att hålla föredrag om 
sina forskningsområden.

I september är det som vanligt det stora europeiska lungmötet 
ERS, denna gång i Milano. På tisdagskvällen anordnar SLMF via 
samarbetspartnern Mediahuset och nio läkemedelsbolag, tradi-
tionsenligt det vetenskapliga kvällsmötet. Ett intressant program 
utlovas för er som kan komma med. 

I höst är det flera ST-kurser som går av stapeln, kurser som 
är gjorda för att täcka olika delar av kunskapsområdena och mål 
inom ST-utbildningen. För mer information om dessa så hänvi-
sas ni till SLMFs webbsida, där kalendariet alltid är uppdaterat 
med intressanta möten, kurser och kongresser.

Webbsidan är något som vi också ser som en viktig informa-
tionslänk till våra medlemmar och försöker hålla den aktuell 
med det som ni medlemmar finner intressant. Vi vet också att 
det är många som regelbundet går in på sidan för att hämta det 
senaste vad gäller till exempel kurser, läsa om vårdprogram-
men som ju alltid har senaste versionen tillgänglig där. En bra 
webbsida ska vara dynamisk och uppdaterad samt också lätt att 
navigera genom. Vårt samarbete med Mediahuset ser vi som en 
framgångsfaktor i detta.

Medlemskapet i ERS
En del av er har säkert fått ett mejl från ERS om att det är dags 
att förnya medlemskapet. Det behöver ni inte göra eftersom 
medlemskap i SLMF automatiskt medför ett medlemskap i ERS! 
Denna nyordning gäller fr.o.m. 2015. Dock har det varit en del 
strul kring detta och styrelsen har vid flertal gånger haft korre-
spondens med ERS centralt för att reda ut det hela. Vi hoppas att 
det ska bli mindre av dylika missförstånd framöver och hoppas 
på ert tålamod, kära medlemmar. 

Utbildning
Detta nummer ägnas till stora delar åt utbildning, från de för-
sta stapplande stegen som kandidat på lungan till mer garvade 
specialisters behov av att fylla på kunskapsbanken. Som tidigare 
nämnts har vi nu ett brett spann av ST-kurser som uppfyller alla 
erforderliga medicinska delmål i både målbeskrivningen från 
2008 och 2015. Dessa sökes alla via hemsidan, med undantag 
för ett par som ges i Lipus regi. 

I år blev tyvärr specialistexamen inställd p.g.a. för få anmälda 
och det har sannolikt att göra med den nya EU-regel som gör 
att man måste arbeta minst 2,5 år tills man kan ta ut sin andra 
specialitet. Man får ju skriva specialistexamen innan man är 
färdig lungspecialist och vi ser fram emot att få fler anmälningar 
till nästa år. Frågorna ligger och väntar på att få svar…

En fråga som ligger den utbildningsintresserade varmt om 
hjärtat är SPUR-inspektioner. Ett par sådana görs per år, men 
det är alldeles för få! För att alla landets lung-enheter skulle in-
spekteras inom loppet av fem år (vilket egentligen är kravet i 
ST-målbeskrivningarna) borde vi göra cirka sju om året. Detta 
förutsätter förstås att alla enheter bedriver ST-utbildning och 
till det behövs ST-läkare. En hjärtefråga är förstås hur vi ska bli 
fler lungläkare, men kanske alla nya spännande behandlings-
möjligheter inom lungmedicinska fältet kan locka fler till oss?

Konklusion
Som ni ser så är det mycket som är på gång och vi hoppas att 
detta nummer ska ge inspiration och intressant kunskap om vad 
lungmedicinen i Sverige kan och erbjuder nu.

Nu önskar vi dig en trevlig läsning av detta nummer!

RAGNBERTH HELLEDAY 
Ordförande SLMF

MARGARETHA SMITH WALLHEDE
Ansvarig för utbildningsfrågor 

inom SLMF
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SLMF

Styrelsen i SLMF 2017. Bakre raden fr.v.: Ola Astman, Helena Engström, Anders Blomberg, Ragnberth Helleday, Fredrik Sundbom och Stéphanie Mindus.
Främre raden fr. v. Lena Olsson, Margaretha Smith Wallhede, Valentyna Yasinska, Hanan Tanash och Inger Dahlén. (Saknas på bilden gör Nikolaos Lazarinis)

Styrelsen SLMF 2017

SAMMANFATTNING AV AVHANDLINGEN:ORDINARIE MEDLEMMAR
Terezia Pincikova
Kalle Fredman
Ozren Kricka
Mikael Hasselgren

SLMF – NYA MEDLEMMAR – 2017
ASSOCIERADE MEDLEMMAR

Henrik Johansson
Sara Rolandsson Enes
Sara Lundell
Jakob Löndahl
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Ledare SFFA

Du behövs på Vårmötet!

ULLA NYSTRÖM 
Ordförande

Svenska Föreningen för Allergologi

Det är ännu inte för sent att anmäla sig till SFFAs Vårmöte. 
I år är vårmötet ett samarbete mellan SFFA, Astma och 
Allergiförbundet samt Dagens Medicin. Temat är Den 

glömda folksjukdomen – vem tar ansvar för allergivården?
Medverkar gör bland annat Dag Larsson som är ordförande i 

sjukvårdsdelegationen, SKL och Greta Smedje, sakkunnig från 
Folkhälsomyndigheten. Förutom att diskutera med dem hur vi 
kan få till en kunskapsstyrd vård blir det också medicinska ny-
heter. Det kommer att bli ett avsnitt om aktualiteter inom pollen 
och pälsdjursallergi samt om födoämnesallergi. Under eftermid-
dagen får vi rapport från det Finska allergiprogrammet samt en 
diskussion om det är dags för Sverige att få ett nationellt aller-
giprogram. Vid lunchen kommer SFFAs medlemmar att sam-
las i en egen lokal med årsmötesförhandlingar. Föreningen har 
sponsrat avgiften för vårmötet för sina medlemmar och räknar 
då också med att ni kommer på årsmötet. Anmälningstiden går 
inte ut förrän 27 mars. 

Det är viktigt att vi som förening och individer tar ansvar för 
utvecklingen av allergivården. Det är stor brist på allergologer 
i Sverige och alltför stora skillnader i olika delar av landet på 
möjligheten att genomgå allergiutredning och behandling med 
allergen immunterapi. 

Det är svårt att göra sig hörd till makthavarna eftersom det 
finns många andra områden som också är eftersatta. Tillsam-
mans med Barnläkarföreningens sektion för allergologi har 
SFFA tillskrivit Gabriel Wikström på Socialdepartementet för 
att belysa bristerna och föreslagit vad som behöver göras. Även 
Folkhälsomyndigheten har fått ta del av brevet. På vårmötet har 
vi en chans att få träffa en del av de som är med och bestämmer. 
Är vi flera blir vi starkare!

De sex punkter som vi föreslagit skall åtgärdas är: 
1. Ställ krav på att de riktlinjer Socialstyrelsen tagit fram om 

astma under 2015 implementeras i hela riket (Ref: Nationella 
riktlinjer för vård vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjuk-
dom (KOL), Socialstyrelsen 151124).

2. Motsvarande riktlinjer behöver tas fram för både barn och 
vuxna gällande födoämnesallergier, allergier i luftvägarna och 
allergier i hud inklusive kontaktallergier. Ställ krav på att dessa 
riktlinjer implementeras i hela riket.

3. Arbeta fram en strategi för att öka antalet specialistläkare 
inom allergologi.

4. Arbeta för att behandling med allergivaccination blir jämnt 
fördelad i Sverige.

5. Öka kunskapsspridningen genom en ökad satsning på de or-
ganisationer och specialistföreningar som idag arbetar med 
astma- och allergifrågor.

6. Uppmärksamma de kostnader som uppstår då personer med 
allergi inte erhåller en optimal vård. Satsa resurser på att redu-
cera kostnader och lidande hos denna eftersatta patientgrupp.

Föreningen försöker arbeta i riktning mot dessa punkter men 
personligen tror jag att det också behövs ett centralt engage-
mang för att nå resultat. 

Beträffande antalet allergologer så beskrivs i detta nummer 
av Lung och Allergiforum de nya rekommendationerna för ST-
utbildning inom allergologi som Svenska specialitetsrådet för 
allergologi har utarbetat. Väl värda att läsa för alla som vill in-
spirera andra att utbilda sig till specialist i Allergisjukdomar. Vi 
behöver bli flera och medelåldern i kåren är hög. Rekommenda-
tionerna innehåller en sammanfattning av Socialstyrelsens före-
skrifter för specialiseringstjänstgöring och målbeskrivningen i 
Allergologi. Därefter kommer specialitetens rekommendationer 
om hur målbeskrivningen kan uppfyllas med genomgång av de 
olika delmålen och lämplig kunskapsnivå. Det är också angivet 
rekommenderat antal besök/ utredningar man som ST-läkare 
bör ha medverkat i. 

Är du ST-läkare i Allergologi eller är handledare för en ST-
läkare är detta viktig information!

Gällande kunskapsspridning så tar SFFA och Barnallergisek-
tionen fram PM och riktlinjer för att underlätta en jämlik vård i 
olika delar av Sverige. Inom SFFA har ett arbete precis startat för 
att förnya dokumentet om Allergen Immunterapi. Av erfarenhet 
vet vi att det brukar ta tid att färdigställa sådana dokument så 
ha tålamod. EAACI håller på med ett liknande arbete så vi kan 
säkert dra nytta av det. 

Ett nytt ARIA dokument (Allergic rhinitis and its impact on 
asthma) har släppts och detta kommer att översättas till svenska 
av medlemmar i vår förening. Publicering kommer att ske på 
hemsidan och förhoppningsvis också i Läkartidningen för att 
få en spridning utanför de specialintresserade. 

EAACI har sammanställt ett dokument angående tolkning av 
allergitester för IgE medierade allergier. Dokumentet finns på 
vår hemsida. Detta dokument visar hur viktigt det är med en bra 
anamnes innan man börjar ta prover. Möjligheterna att få tillför-
litliga resultat ökar om man vet vad man letar efter. Läsvärt även 
för patienter och en sammanfattning för patienter och allmänhet 
finns också. Detta kan användas för utbildning av hela samhället. 

Jag hoppas att ingen missat det stora internationella mötet i 
höst där vi firar IgE 50 år. Det blir ett fint tillfälle till utbildning 
av mycket hög klass och kan med hjälp av god publicitet sprida 
medvetenhet och kunskap om allergier till hela samhället. 

Under vårmötet avgår jag som ordförande för föreningen efter-
som jag då suttit i styrelsen i sex år. Jag tackar för förtroendet 
och lämnar över till nya krafter. Tack alla eldsjälar som brinner 
för samma sak som jag; allergologin!
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COPD 2016

�

VII Scandinavian COPD Research Symposium
Holmenkollen, Oslo, 18-19 November 2016

Det sjunde "Scandinavian COPD Research Symposium" 
anordnades på Scandic Holmenkollen Park Hotel, Oslo 
den 18-19 november 2016. Liksom vid de föregående 

symposierna presenterades både "State-of-the-art" föredrag och 
inlägg från yngre forskare. En bärande tanke med mötet är att 
intressera och entusiasmera individer som befinner sig tidigt i 
sin forskningskarriär och stimulera möjligheter till diskussioner 
om potentiella projekt och samarbeten. "Holmenkollenmötena" 
har arrangerats vartannat år sedan 2004, alltid under november 
månad och blivit ett välkänt och uppskattat forum för KOL-
intresserade forskare, läkare och andra. Cirka 100 deltagare från 
Danmark, Finland, Norge och Sverige har medverkat under ti-
digare möten och undertecknad, som var en av initiativtagarna, 
kunde med stor tillfredsställelse konstatera att symposierna lever 
vidare med ungefär samma andemening och upplägg.

Jörgen Vestbo, Köpenhamn och Manchester, inledde med en 
översiktsföreläsning om biomarkörer och inflammation. Stora 
ansträngningar har gjorts för att försöka hitta den ideala biomar-
kören som kan förutsäga sjukdomsprogress eller vara till hjälp 
för att definiera KOL fenotyper. Någon sådan biomarkör finns 
tyvärr ännu inte att tillgå varför fortsatt forskning på området är 

angeläget. Kandidatmarkörer finns, varav fibrinogen är en sådan 
och kommer att bli föremål för evaluering i kliniska prövningar. 
De flesta mätbara systemiska mediatorer är förhöjda vid KOL, 
men även hos rökare, varför det kan vara svårt att koppla en 
stegring av enskild markör till kronisk luftvägsobstruktion per 
se. Patientgrupper med avsaknad av stegringar av biomarkörer 
har dock färre exacerbationer, varför detta fynd skulle kunna 
vara en markör för en icke-exacerberande fenotyp. 

Ämnen för de yngre föredragshållarna var mycket fokuserat 
kring fysioterapi, evaluering av symtom och olika sätt att kvan-
tifiera och värdera lungfunktionsnedsättning vid KOL. Några 
bidrag handlade även om tänkbara framtida biomarkörer och 
studier av strukturella celler från lunga. De yngre presentatio-
nerna var genomgående väl förberedda, genomarbetade och av 
hög kvalitet. 

Elektroniska cigaretter (e-cigaretter) har blivit alltmer använ-
da under senare år och har också, i vissa kretsar, betraktats som 
alternativ vid rökavvänjning. Robert Foronjy, New York, USA, 
redovisade resultat från djurmodeller där man exponerat möss 
för en lösning innehållande nikotin liknande de som e-cigaretter 

Organisationskommitten för "VII Scandinavian COPD Research Symposium". Från vänster Are Martin Holm, Norge, Anne Lindberg, Sverige, Terttu Harju, 
Finland, Ole Hilberg, Danmark.
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COPD 2016

avger. Kliniska effekter av e-cigaretter är inte studerade på ett 
kontrollerat sätt och humanstudier med kliniska utfallsvariab-
ler tar lång tid att få fram. Nikotin verkar via luftvägsslemhin-
nans nikotin-acetylkolinreceptorer och det finns experimentella 
belägg för att nikotin ökar produktion av mucus, ändrar dess 
fysikaliska egenskaper och påverkar vävnadsombildning. I djur-
modellerna kunde Foronjy och medarbetare konstatera att möss 
som exponerats för nikotin uppvisar en ökning av cellantalet i 
bronkoalveolärt lavage (BAL), ökar uttrycket av MUC5A, får 
mer emfysem, ha en större andel apoptotiska celler och får en 
ökad bronkiell hyperreaktivitet jämfört med möss som endast 
exponerats för vehikel. Dessa fynd ses också vid KOL vilket ger 
hypotesen att nikotinexponering hos människor kan leda till 
KOL. Dock är magnituden av dessa förändringar mycket lägre 
än de man ser vid rökexponering och i experimenten redovi-
sades inte heller en positiv kontroll i form av rökexponerade 
möss. Fler kontrollerade kliniska studier efterlyses på området.

Sammanfattningen av mötet var mycket positivt, med utmärk-
ta arrangemang även gällande resa, uppehälle och förplägnad. 
Symposiet har sedan starten 2004 sponsrats av Boehringer Ing-
elheim och mötet är ett utmärkt exempel på fruktbart samarbete 
mellan industri och akademi. Slutligen vill jag rikta ett stort tack 
både till organisationskommitten Anne Lindberg, Sverige, Are 
Martin Holm, Norge, Ole Hilberg, Danmark samt Terttu Harju, 
Finland, samt till Boehringer Ingelheim.

MAGNUS SKÖLD
Professor

Institutionen för Medicin Solna
Karolinska Institutet
Lung-Allergikliniken

Karolinska Universitetssjukhuset 
Stockholm

"Kliniska effekter av e-cigaretter är inte studerade på ett
kontrollerat sätt och humanstudier med kliniska

utfallsvariabler tar lång tid att få fram."

Gruppfoto av symposiedeltagarna i lobbyn på Holmenkollen Park Hotel, Oslo.
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Utbildning

En studierektors guidning kring den
senaste ST-utbildningen (SOSFS 2015:8)

År 2008 kom nya regler för ST-utbildningen och dessa innebar 
omvälvande förändringar på många punkter, där det av många 
specialistläkare upplevdes som de medicinska målen med ST-
utbildningen ”puttades undan” till förmån för lull-lull som le-
darskap, etik, medarbetarskap och liknande mjukvara. Sådant 
fick man ju med sig ändå, gick tankegångarna. Sedan dess har 
det i mångt och mycket skett en kulturförändring och de se-
naste föreskrifterna från Socialstyrelsen med målbeskrivningen 
2015 innebär kanske inte lika omvälvande förändringar. Dock 
har man ändrat terminologin och vänt upp-och-ner-på utbild-
ningstermerna. Istället för 20 raka delmål, med 12 medicinska 
och 8 icke-medicinska delmål från 2008 finns nu istället a-, b- 
och c-mål. C-målen är de medicinska och kommer längst ner i 
en uppochnervänd pyramid, fast jag tycker de skulle stå överst. 
A-målen gäller för alla specialiteter oavsett klinisk verksamhet 
eller inte, b-målen innefattar alla kliniska specialiteter. Båda 
dessa kategorier innefattar en del av de gamla delmålen 13-20, 
fast lite till. Både a-, b- och c-mål gäller för Lungmedicin.

smittspridning förebyggs, vilket vi väl gör naturligt ändå, men 
nu har detta ett eget delmål (a3). Kurskravet för det systema-
tiska kvalitetsarbetet har försvunnit för oss inom Lungmedicin, 
men arbetet ska likväl genomföras. Nytt a-mål är också att den 
nyfärdige specialisten ska ha kunskap om lagar och föreskrifter, 
samt hälso- och sjukvårdens organisation, vilket vi väl förhopp-
ningsvis hade innan, men nu är det satt på pränt.

I b-avsnittet i målbeskrivningen, alltså för alla doktorer som 
arbetar direkt med patienter, finns flera nyheter och alla kräver 
de en kurs av något slag. Prevention har ett eget delmål, liksom 
palliativ vård i livets slutskede, vilket jag tycker är synnerligen 
lämpligt i vår specialitet. Försäkringsmedicin och läkemedel har 
blivit egna delmål och det kan nog också vara klokt.

C-målen då? Vad hände med dem? Jo, numera har vi en ge-
mensam kunskapsbas (delmål c1-5) som delas med andra intern-
medicinska specialiteter och som representanter för de åtta in-
ternmedicinska specialiteterna kommit överens om. Den kallas 
allmänt ”common trunk” och finns publicerad på SLMFs hemsida 
(www.slmf.se) under ST forum. Även här finns palliation med. 

Sist, men inte minst, kommer vi då fram till de lungspecifika 
delmålen och som ett nytt delmål hittar vi även här lagar och 
föreskrifter, fast nu specifika för Lungsjukdomar. De medicinska 
kraven på en färdig lungspecialist har ju utvecklats under tid 
(konstigt vore det väl annars!) och därför har studierektorskol-
legiet tillsammans med SLMFs styrelse givit ut nya rekommen-
dationer för delmål c6-14, där vi har satt olika kravnivåer i varje 
delmål, som en hjälp för ST-läkaren och dennes handledare att 
hitta rätt. Dessa rekommendationer finns också på SLMFs hem-
sida under ST forum. Det är ju nämligen handledaren som har 
en stor roll som bedömare av ST-läkarens kompetens och som 
skriver under intyg om klinisk tjänstgöring t.ex.

Sammanfattningsvis tror jag att den nyaste ST-utbildningen 
kan bli riktigt bra. Med vissa undantag är kraven relevanta för 
en blivande lungspecialist och de nya delmålen hjälper snarare 
än stjälper i ST-läkarens väg till specialist. Hur man löser frågan 
om dubbelspecialitet är en lokal fråga men min bestämda åsikt 
är att vi ska arbeta för att våra unga kollegor ska bli lungläkare 
i första hand och sedan jobba sig vidare till internmedicinare 
också – om de vill! Specialiteten Lungsjukdomar är en brist-
specialitet (om än ej definierad som sådan) och våra ST-läkare 
inom Lungsjukdomar behövs och ska få en bra och spännande 
utbildning!

a gäller för alla specialiteter

b gäller för många specialiteter

c är specifika för varje specialitet

Vad är då nytt?
Ja, den viktigaste förändringen är väl egentligen att Lungsjuk-
domar åter har blivit en egen specialitet efter att ha varit en 
grenspecialitet till internmedicin under flera år! Det är förstås 
extra glädjande, tycker jag. Många vill ju dock ändå bli dub-
belspecialister men då finns ett nytt EU-direktiv, som innebär 
att alla som vill fortsätta till specialitet nummer två, efter att ha 
tagit ut den första, måste fortsätta utbilda sig under minst 2,5 år. 
Detta gäller alla, det vill säga även om man går enligt 2008 års 
modell! Och även om du redan nu har specialitet nummer ett 
måste du lägga till 2,5 års tjänstgöring för att kunna ta ut num-
mer två! Förutsättningarna har alltså ändrats under resans gång, 
men detta har i och för sig inget med SOSFS 2015:8 att göra.

Vad mera är nytt? Jo, vi har fått lite nya delmål att förhålla oss 
till. För alla läkare under ST-utbildning, d.v.s. ett a-mål, gäller att 
man ska kunna ta ansvar för att vårdrelaterade infektioner och 

MARGARETHA SMITH WALLHEDE
Lungmedicin

SU/Sahlgrenska Göteborg
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Specialistexamen – en examinators 
reflexioner 

Specialistexamen har givits av SLMF i många år och be-
traktas som en viktig del i utbildningsverksamheten. Jag 
försökte mig själv på specialistexamen för många, många 

år sedan. Den var då utformad med först en multiplechoice-
skriving som skrevs på hemmaplan och sedan en gemensam 
muntlig examen som var förlagd till någon av universitetssjuk-
husen. Specialistexamen lades dock om för 10-tal år sedan och 
har sedan dess haft den form den har idag. Detta innebär först en 
skriftlig del där deltagarna får 6-7 frågor att besvara genom litte-
ratursökning och utifrån denna skriva ett svar som blir utformat 
som en reviewartikel över ämnet/frågan. Tiden för detta brukar 
vara 3 månader där SLMF rekommenderar att arbetsgivaren ger 
2 veckors betald ledighet för att kunna besvara frågorna. Vid 
den muntliga examen, som roterar mellan universitetssjukhusen, 
blir det en genomgång av frågorna och sedan falldiskussioner. 
Övergripande ansvar för examen har utbildningsansvarig inom 
SLMF och vid den muntliga delen medverkar vanligtvis även den 
vetenskapliga sekreteraren och en lokal representant. 

Jag har själv haft den stora förmånen att vara utbildnings-
ansvarig inom SLMF och då varit med om processen ett stort 
antal gånger. Vad är då mina tankar kring det som varit och inför 
framtiden? Det går att skriva mycket om detta men jag väljer att 
fokusera på tre frågeställningar.

Ska vi ha specialistexamen?
Hur ska den i så fall vara utformad?
Hur ser framtiden ut för specialistexamen?

Ja, varför ska jag deltaga i specialistexamen? Under utbildning-
en har jag som läkare examinerats upprepade gånger och varför 
då utsätta sig för en ytterligare prövning. Jag har fått godkänt 
från Socialstyrelsen och fått ut min legitimation. Räcker det inte 
med det? Vad är det som det heter på nysvenska .."in it for me". 
Och tänk om jag inte klarar mig...?

Jo, i grunden är detta egentligen en patientsäkerhets och 
kvalitetsfråga. De flesta av oss är utbildade på ett och samma 
ställe med begränsad granskning utifrån. SPUR-inspektioner 
sker men har senaste åren legat i viss träda. Dessa inspektioner 
granskar inte heller primärt kvalitén utan mer att formalia för 
att bedriva utbildning är tillfredställande. Specialistexamen blir 
då ett utmärkt tillfälle att bli bedömd och granskad av erfarna 
lungläkare från andra kliniker än ens egen. Om granskningen 
utfaller positivt blir detta in slutändan en kvalitetsstämpel på 
såväl klinik som individ. "That is what is in it for me...." 

Beträffande utformningen finns olika upplägg för olika spe-
cialiteter. Min bedömning är att varje specialitet måste finna 
sin egen form utifrån hur det ser ut nationellt, internationellt 
och de krav som utifrån detta kan ställas på färdiga specialister. 
Det nuvarande upplägg som vi har inom SLMF tycker jag trots 
att jag är part i målet är bra. Detta delas också i stort sett av alla 
deltagarna genom åren liksom av examinatörerna.

Den skriftliga delen speglar väl den kliniska vardagen med 
frågeställningar som uppkommer men där vi som kliniker oftast 
inte hinner penetrera dessa. Här ges nu ett utmärkt tillfälle att 
kunna gå på djupet i olika frågeställningar och sedan samman-
ställa detta på ett vetenskapligt korrekt sätt! Flera av deltagarna 
som tidigare inte sysslat med vetenskapliga arbeten eller forsk-
ning har uttryckt att specialistexamen har öppnat en ny värld 
för dem. Och det är ju inte illa!

Vid den muntliga delen testas såväl teoretiska som kliniska 
kunskaper utifrån autentiska patientfall. Detta har lett till många 
intressanta och trivsamma diskussioner. Tycker i alla fall jag!

Sammantaget ger nuvarande upplägg enligt min bedöm-
ning en bra bild av deltagarnas såväl teoretiska som kliniska 
kunskaper, dvs grunden för den kliniska beslutsförmågan. De-
taljkunskaper testas inte som vid en multiplechoiceskrivning 
men det ser jag snarare som en styrka än svaghet. Den typen av 
kunskaper är vanligtvis i vardagssituationer lätta att ta reda på 
i dagens it-samhälle.

"Sammantaget ger nuvarande upplägg enligt min bedöm-
ning en bra bild av deltagarnas såväl teoretiska som kliniska 
kunskaper, dvs grunden för den kliniska beslutsförmågan. "
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Och framtiden då? Ja, den är ju alltid svår att sia om vet vi alla. 
En sak som jag i alla fall är övertygad om är att de läkare som 
utbildas idag är bättre förberedda för sin läkarroll än vad min 
generation var. De har även under grundutbildningen och senare 
under ST skrivit vetenskapliga arbeten som gör att de är mycket 
väl förberedda för den typen av specialistexamen som SLMF har 
idag. Denna behöver kanske kompletteras med en praktisk del 
som dock skulle kräva en hel del resurser men som skulle kunna 
vara ytterligare utmanande.

Läkaryrket är internationellt och därmed bör också utbild-
ningen hålla internationell standard. Ett led i detta är att vi 
bör uppmuntra alla nya specialister att inte bara deltaga i den 
svenska examen utan även den europeiska som ges i ERS-regi 
(HERMES). Redan idag uppmuntrar SLMF till detta och betalar 
anmälningsavgiften till den som vill skriva den som klarat den 
svenska.

Att ta svensk och internationell specialistexamen bör vara 
en naturlig utveckling i det kontinuerliga lärandet som ingår i 
läkaryrket!

Nu kanske ni undrar hur det gick för mig när jag gjorde ett 
försök att ta specialistexamen anno dazumal? Jo, jag klarade 
mig faktiskt och fick då ett mycket fint diplom som jag nu har 
inramat på mitt arbetsrum på samma sätt läkare i amerikanska 
TV-serier brukar ha! Jag flyttar ibland blicken till där det sitter 
och känner mig lite stolt över denna kvalitetsstämpel! Väl med-
veten om att kunskapen är färskvara som hela tiden behöver 
underhållas.

LENNART NILHOLM
Utbildningsansvarig SLMF

ST och det stora pusslandet

Om jag tittar i min kalender en söndagskväll så ser den 
kommande veckan oftast helt rimlig ut. Avdelnings-
arbete eller mottagning, kanske rentav forskningstid. 

Tydligt och enkelt, inga konstigheter. Men redan på måndag-
morgonen, när någons galonbyxor och favoritvantar är spårlöst 
försvunna, svett flödar, tårar rinner och jag inser att jag kommer 
att missa minst halva morgonmötet, infinner sig känslan av att 
veckoplaneringen obönhörligen kommer rämna. Och när jag 
på cykeln mellan förskolan och jobbet inser att det tillkommer 
en kvällsjour och ett par timmar improviserad PBL mitt i mot-
tagningspasset, ja då är veckans kalenderhaveri ett faktum.

Att göra ST är ungefär likadant. Om man plockar upp pussel-
biten ”jobb” ur det så kallade livspusslet och vrider och vänder på 
den en stund, så upptäcker man snart att den i sig är ett nästan 
lika avancerat pussel med nästan lika många bitar. När jag bör-
jade ST på Akademiska sjukhuset var året 2009. Det kan tyckas 
nyligen, men det var på många sätt en annan tid: Barack Obama 
var världens hopp och de flesta saknade smartphone. Ingen åt 
pulled jackfruit med hemslagen srirachamayo till lunch. Och 
gick man en SK-kurs så fick man ett diffust formulerat ”diplom” 
för sina insatser. Ganska snart började dock den målstyrda ST-
utbildningen enligt 2008 års förordning göra sig påmind även i 
verkligheten, och efter ett par år fick vi till och med en fullstän-
dig målbeskrivning att rätta oss efter. Redan här anade man att 
ST-planen skulle rämna – dubbel specialistkompetens 2016 kän-
des som en väldigt optimistisk plan med alla dessa delmål och 
kurser, men kanske fortfarande rimlig? Men i takt med att åren 
gick ändrades ST-kartan lika mycket som en småbarnsförälders 
veckokalender. Plötsligt fanns det nya intyg och nya kurser, och 
det började talas om en ny och revolutionerande ST-förordning.

Jag var otaktisk nog att ansöka om enkel specialistkompetens i 
internmedicin i december 2015. Om jag istället hade jobbat ett 
halvår till på lungcancersektionen, gått en kurs i palliativmedicin 
och begärt omformulering av delmålen på mina befintliga intyg 
(som för övrigt var 34 stycken) så hade jag antagligen kunnat 
ansöka direkt om specialistkompetens i lungsjukdomar istället. 
Nu får jag enligt det nya EU-direktivet jobba i 2,5 år till innan 
det är möjligt. Därefter ytterligare 2,5 år för allergologi. För till-
strömningen av färdiga specialister till smala bristspecialiteter är 
det förstås ett problem när vägen under resans gång blir längre 
och krokigare, även om 2015 års regler samtidigt kan göra den 
enklare och rakare för den som påbörjat sin ST senare. Både 
ST-läkare, handledare och chefer måste därför vara mycket 
väl insatta i hur målen är formulerade i de olika varianterna av 
specialistutbildningen för att blocken ska kunna läggas upp så 
klokt som möjligt. Att vara ST-läkare är förvisso fördelaktigt 
för den enskilde på många sätt (man kan gå kurser och utbild-
ningar, man har förmånen att göra randningar, man kan vara 
borta från sin hemklinik i ett halvår utan att pappershögarna når 
skrivbordslampan etc.) men samtidigt är det gynnsamt för alla 
om man kan göra en plan som håller. Det borde egentligen inte 
vara svårare än att samla ihop alla galonbyxor och favoritvantar 
redan på söndagskvällen.

FREDRIK SUNDBOM
Redaktör, doktorand och ständig ST-läkare
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SLMFs kurser för lungmedicinare

Hur löser vi kursbehovet under ST?
Denna fråga har varit föremål för många och långa diskussioner 
efter att ST enligt SOSFS 2008:17 infördes. Då blev helt plötsligt 
Lungmedicin en grenspecialitet till internmedicin och kurser via 
Lipus (dåvarande Ipuls) blev hart när omöjliga att komma in på 
i och med att blivande lungläkare ofta redan hade en specialist-
kompetens och därmed inte prioriterades för SK-kurser. Flera 
ST-läkare kunde därmed inte ta ut sin specialistkomptetens i tid, 
då kurserna (som man inte hade möjlighet att komma in på) var 
obligatoriska för att bli lungspecialist!

Lösningen på problemet blev att SLMF började organisera 
erforderliga kurser utanför Lipus paraply. På så sätt har möjlig-
heten att komma in på lämpliga kurser i tid för specialistuttaget 
ökat och vi kan tydligt se hur prioriteringen av sökande går till. 
Vi har också möjlighet att definiera vilka övriga specialiteter som 
kan få ta del av kursutbudet. Kurserna ges enligt ett rullande 
schema, se SLMFs hemsida under ”ST Forum”. Där återfinns 
återkommande ST-kurser under information till ST-läkare. ST-
kurser är vårt eget namn, för att skilja dem från de ”SK-kurser” 
som ges via Lipus. Saknar du någon kurs hör du av dig SLMFs 
utbildningsansvarige!

I SOSFS 2015:8 är inte riktigt lika många kurser obligatoriska, 
men fortfarande är kunskapen angelägen och kurserna rekom-
menderas varmt även för er ST-läkare som valt (eller är tvungna) 
att göra er specialistutbildning enligt den senaste förordningen. 
I den finns ett mål (c14) som innebär att kunna tillämpa lagar 
och andra föreskrifter som gäller för specialiteten och kurs inom 
detta delmål kan möjligen täckas delvis av den senast tillkomna 
kursen i Yrkes- och miljörelaterade lungsjukdomar. Alla aktuella 
kurser annonseras under ”Kalendarium och kurser” på SLMFs 
hemsida.

Hur löser vi postgraduate-utbildning för färdiga 
lungspecialister?
Postgraduate-utbildning på svenska sker till stora delar under 
Svenska Lungkongressen och på lokal nivå. En ny kurs om 
Ovanliga lungsjukdomar är på väg att etableras i Skåne, men är 
än så länge den enda icke-läkemedelssponsrade kursen riktad till 
specialister. Detta är ett av SLMF:s fokusområden inför närmsta 
åren, så håll utkik efter kommande spännande utbildningsakti-
viteter för specialister – även dessa kommer vi så småningom 
annonsera på hemsidan.

Tittar man på Lipus hemsida står det inledningsvis: ”SPUR är 
en läkarledd inspektionsverksamhet där professionen granskar 
kvaliteten på vårdgivarnas AT- och ST-utbildning. Lipus AB 
samordnar och sköter administrationen runt inspektionerna 
som bygger på ett nära samarbete med specialitetsföreningar 
och sektioner inom Läkarförbundet respektive Läkaresällskapet. 
En inspektion tar vanligtvis 1 ½ dag och faktureras till självkost-
nadspris plus moms.”

I målbeskrivningarna för ST (både från 2008 och från 2015) 
finns ett krav på verksamheterna att de ska låta sig inspekte-
ras för att säkerställa kvaliteten på utbildningen till specialister. 

Görs detta då? Ja, men i alltför ringa omfattning! Det har upp-
levts som dyrt, men senaste året/åren har regionala övergri-
pande inspektioner börjat ta plats, vari även lungmedicinska 
enheter inspekterats. Vi SPUR-inspektörer (och även studierek-
torer och andra inblandade i ST-utbildningen, inte minst ST-
läkarna själva) hoppas på fler inspektioner och en sådan beställer 
man antingen som del i sin egen region eller direkt via Lipus. 
Verksamhetschefer, som ansvarar för ST-utbildningen, är väldigt 
välkomna att höra av sig!

Spur-inspektion, vad är det?

MARGARETHA SMITH WALLHEDE
Lungmedicin

SU/Sahlgrenska Göteborg
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Lungmedicin i läkarutbildningen
– ett måste eller en möjlighet?

I ett temanummer med fokus på utbild-
ning är det naturligtvis på sin plats att 
även diskutera den lungmedicinska 

specialitetens roll i grundutbildningen, 
och undertecknad har fått uppdraget att 
reflektera kring detta. Jag har under någ-
ra år haft förmånen att vara involverad i  
Läkarprogrammet i Örebro, dels i pro-
gramledningsgruppen i egenskap av an-
svarig för området klinisk medicin, dels 
som temarepresentant för lungmedicin, 
och dels som lokalt ansvarig på lungsek-
tionen för studenter som gör kliniska pla-
ceringar hos oss. Eftersom vi har landets 
yngsta medicinska fakultet där den första 
kullen läkarstudenter utexaminerades 
sommaren 2016, har jag under uppbyg-
ganden av vårt program haft stor anled-
ning att fundera över hur ämnet lung-
medicin bör integreras och presenteras 
i läkarutbildningen. Är lungmedicin att 
betrakta som ett måste eller en möjlighet?
Som lungspecialist tycker jag givetvis att 
det är ett måste att lära sig basala lung-
medicinska kunskaper, och det alldeles 
oavsett om man tänker sig en framtid som 
lungläkare eller ej. Det är få specialiteter 
där man inte förr eller senare kommer 
i kontakt med lungmedicin. Kirurgiska 
specialiteter måste kunna hantera att en 
underliggande obstruktivitet försämras 
postoperativt, distriktsläkare måste ha 
goda differentialdiagnostiska kunskaper 
om vad hosta och andningsbesvär kan 
bero på, och internister, hudläkare och 
reumatologer kan stöta på lungengage-
mang av systemsjukdomar. 

Samtidigt är det lätt att tänka att man 
ska hävda sitt eget revir och lyfta fram 
just sin specialitet, eftersom vi förstås alla 
tycker att vårt område är viktigast. Min 
erfarenhet som övergripande ansvarig 
inom klinisk medicin är att om vi skulle ta 
in alla de moment som olika specialiteter 
lyfter fram som miniminivå så skulle vi 
behöva en minst tioårig läkarutbildning. 
Jag tror därför att det väsentliga är att för-
medla en kärnpunkt med viktiga basala 
principer och områden inom lungmedi-

cin. Det innebär, bara som några exempel, 
att ingen ska kunna examineras från lä-
karutbildningen utan att förstå principi-
ella skillnader som mellan gasutbytessvikt 
och underventilering, att alla ska kunna 
utreda obstruktivetet och restriktivitet, 
och att alla ska ha klart för sig hur inters-
titiella infiltrat kan bero på alltifrån idio-
patiska sjukdomar till exogent orsakade 
tillstånd efter inhalation av olika agens 
eller reaktioner på läkemedel. Vårt grund-
koncept med problembaserat lärande syf-
tar till inhämta en helhetsförståelse och 
en förmåga att själva söka detaljkunskaper 
när det behövs. Jag ser som en av våra vik-
tigaste uppgifter inom grundutbildningen 
att förmedla en förmåga till kliniskt be-
slutfattande och handläggning, inklude-
rande anamnes, differentialdiagnostik och 
kommunikation till patient och personal. 
Här är den lungmedicinska patienten en 
utmärkt modell för hur till exempel hosta 
och andningsbesvär kan stå för helt olika 
sjukdomar av varierande allvarlighetsgrad 

och där klinisk handläggning innebär att 
kunna lägga pussel med bitar från anam-
nes, status, röntgen, spirometri, lab och 
invasiva undersökningar. Lungmedicin 
är också synnerligen väl lämpat för för-
djupning inom områdena etik, prevention 
och folkhälsa inklusive globala aspekter, 
inte minst med tanke på hur central to-
baksrökning som riskfaktor är i vårt sjuk-
domspanorama. Vårt uppdrag är därmed 
större än att lära ut allt om ”kroppens 
mest inspirerande organ”, eftersom vi med 
våra patienter som exempel också har en 
utmärkt möjlighet att lära ut viktiga kli-
niska färdigheter. 

Läkarutbildningen i Örebro har fyra 
stadier med sex återkommande teman; 
1: Respiration/cirkulation, 2: Försvar, 
3: Nutrition/metabolism/elimination, 
4: Neuro/rörelse, 5: Sinne/psyke och 
6: Repro/utveckling.

Dessutom finns tre övergripande kun-
skapsområden; Biomedicin, Klinisk medi-
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cin och Professionell utveckling. Stadium 
I handlar om friska kroppen, stadium II 
om basala sjukdomsmekanismer och 
stadium III har fokus på diagnostik, be-
handling och prevention. Alla teman åter-
kommer varsin gång per stadium, och för-
enas under termin 11 i området komplexa 
medicinska problem med placeringar på 
akutmottagning, IVA, geriatrik och pri-
märvård. Även om fokus på biomedicin 
förstås ligger i början av utbildningen och 
de kliniska placeringarna tar störst plats 
under stadium III-IV, så finns inslag av 
verksamhetsförlagd utbildning från ter-
min 1 och biomedicinska förklaringsme-
kanismer till kliniska problem examineras 
under hela utbildningen. Under stadium 
1 hålls basala föreläsningar och labora-
tioner om till exempel lungfysiologi, och 
under stadium II katedrala föreläsningar 
om astma, KOL, interstitiell lungsjukdom, 
respiratorisk insufficiens, sömnapnésyn-
drom och lungcancer. Under stadium III 
har vi valt att hålla en längre föreläsning i 
seminarieform för diskussion kring olika 
patientfall, med vårt interaktiva fallbase-
rade dataprogram dr Watson som arbets-
instrument. Dessa undervisningsformer 
kompletteras av basgruppsfall som lyfter 
framför allt ämnen som är centrala eller 
där det inte alltid allt är så lätt att hitta 
relevant kunskap i rekommenderad kurs-
litteratur, som till exempel utredning och 
differentialdiagnostik vid kvarstående ob-
struktivitet. I slutet av stadium III samt på 
stadium IV sker temaövergripande exami-
nationer såsom OSCE (Objective Structu-
red Clinical Examination, en examination 
i stationsform av kliniska färdigheter), och 
muntlig examination kring den akuta pa-
tienten. I båda dessa examinationsformer 
finns respiration med som återkommande 
inslag. 

Som kliniker ser jag läkarstudenterna 
första gången under termin 3 och 4, då 
de har korta VFU bas-placeringar på 
olika avdelningar med syfte att se hur 
slutenvård fungerar, att auskultera med 

olika sjukvårdsprofessioner samt att öva 
på anamnes, status och journalskrivning. 
Vi har också lite längre perioder med T7-
studenter inom tema Respiration/cirkula-
tion, där syftet utöver kliniska obligato-
riska moment såsom att leda rond, skriva 
remisser och handlägga patientbesök är 
att se patienter med respiratoriska sjuk-
domar. Efter att under många år bara haft 
Linköpingsstudenter med rent kliniska 
lungplaceringar hos oss, tog det ett tag att 
landa i att nu vi faktiskt ibland har studen-
ter tidigt i utbildningen vars huvudsyfte 
med just den placeringen INTE är att lära 
sig allt om lungmedicin… Även om det 
förstås är en stor bonus!

Med detta sagt vill jag också samtidigt 
se lungmedicin inom grundutbildningen 
som en utmärkt möjlighet för vår spe-
cialitet. Ett av de tyngsta skälen till att 
jag överhuvudtaget engagerade mig i att 
bygga upp en grundutbildning är över-
tygelsen om att dess existens behövs för 
framtida rekrytering. Jag minns fortfaran-
de tydligt hur vi redan för drygt tio år se-
dan på ett SLMF-möte gjorde en SWOT 
(Strengths-Weaknesses-Opportunities-
Threaths)-analys för att diskutera hur vi 
skulle kunna attrahera fler unga läkare att 
välja den lungmedicinska banan. Det jag 
såväl då som nu gärna vill förmedla till 
studenterna är att lungmedicin utmärks 
av en unik kombination av hederligt in-
ternmedicinskt detektivarbete med inslag 
av såväl fysiologi, radiologi och invasiva 
ingrepp, en central patientläkarrelation 
med stora krav på såväl god anamnes som 
kommunikation, samt en stor variation 
med vuxna patienter i alla åldrar med allt 
ifrån allergi och sömnapnésyndrom till 
palliativa och kroniska tillstånd.

En annan del av grundutbildningen 
där jag ser en stor möjlighet att lyfta 
fram lungmedicin är den vetenskapliga 
skolningen. Vi har på Läkarprogrammet i 
Örebro två vetenskapliga arbeten; ett 15p-
arbete på termin 5/6 och ett 30p-arbete 
på termin 10. Jag har hittills handlett en 
handfull studenter i deras arbeten, och ser 

JOSEFIN SUNDH
Överläkare Lungsektionen, Hjärt-lungkliniken 

Universitetssjukhuset i Örebro
Adjungerad lektor Institutionen för medicinska 

vetenskaper, Örebro Universitet 

även här ett utmärkt tillfälle att förmedla 
ett intresse kring stora folksjukdomar så-
som astma och KOL, och hur ett medi-
cinskt område blir ännu mer intressant i 
kombination med klinisk forskning och 
implementeringsarbete. Förhoppningen 
är ju att om man sår många frön så slår 
till slut något rot som doktorand och/el-
ler ST-läkare.

Sammanfattningsvis är förstås svaret på 
frågan i rubriken att lungmedicin i läkar-
utbildningen är både ett måste och en 
fantastisk möjlighet. Jag har, efter att ha 
deltagit i ett stort antal möten och dis-
kussioner både inom vårt läkarprogram 
och mellan medicinska fakulteter i lan-
det, med viss stolthet kunnat konstatera 
att andelen lungläkare även i olika över-
gripande och ledande positioner inom 
landets läkarutbildningar är hög! Det 
finns ett stort intresse och ansvarsta-
gande bland er kollegor för grundutbild-
ningsfrågor, inte minst i förhållande till 
storleken på vår specialitet. Så – till alla 
er som varje dag sliter med att hinna med 
både klinik och undervisning, stort tack 
för era insatser! Vårt gemensamma arbete 
är oerhört viktigt för framtiden, oavsett 
vid vilken fakultet vi arbetar.

"Ett av de tyngsta skälen till att jag överhuvudtaget engagerade 
mig i att bygga upp en grundutbildning är övertygelsen om att 

dess existens behövs för framtida rekrytering. "
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Patientrelaterade utfallsmått
i Lungfibrosregistret

Jag och en av patienterna knutna till 
fibrosmottagningen på Karolinska 
universitetssjukhuset hade satt oss 

ned och jag hade frågat om hon upplevde 
andfåddhet. Den här typen av svar är inte 
helt ovanliga, en person som jag tycker 
har uppenbara problem upplever inte 
själv att det är några svårigheter. Medan 
patienten sedan besvarade frågorna till 
Lungfibrosregistrets patientenkät K-BILD 
(Kings korta frågeformulär om lungfibros) 
reflekterade jag över vad som egentligen 
är problem för patienten och vad som 
jag som vårdpersonal ”bestämmer” är 
problemet. Ett avvikande provsvar, är 
det mitt eller patientens problem? Oron 
som patienten känner för sin partner som 
har diskbråck och svårt att röra sig, är 
den oron mitt eller patientens problem? 
Ibland är svaren på dessa frågor självklara, 
ibland inte. 

Bland andra Kvalitetsregistercentrum 
(QRC) uppmuntrar registren att skapa 
utrymme för patienten. Samarbete med 
patientförening är något som föreslås, 
genom föreningen kan registret fånga 
upp signaler på vad som är essentiellt för 
patienterna och sedan arbeta utifrån det. 
Glädjande är att det i slutet av 2016 star-
tades en patient- och anhörigförening för 
patienter med idiopatisk lungfibros och 
deras anhöriga. Kolla in www.ipf-sverige.
se! 

Ett annat sätt att arbeta med patienterna 
är att använda sig av patientenkäter som 
belyser hur de upplever sin tillvaro, till ex-
empel den hälsorelaterade livskvaliteten 
(HRQL). Lungfibrosregistrets patienten-
kät K-BILD mäter HRQL hos patienter 
med interstitiell lungsjukdom och har 
använts sedan starten 2014, patienterna 
ombeds att besvara den i samband med 
inklusion i registret och därefter vid pla-
nerade återbesök till sin läkare eller sjuk-
sköterska. 

Att studera HRQL i Lungfibrosregistret 
ger möjligheten att följa individens måen-
de över tid samt patientgruppens HRQL 
i tvärsnitts- och longitudinella studier. 
Tillsammans med dr Surrinder Birring, 
verksam vid King’s College London och 
en av skaparna av K-BILD, arbetar vi mer 
för att främja patientrelaterade utfalls-
mått (PROM). Ett annat exempel på pro-
jekt som är igång är att det via registrets 
biobank samlas in blod för DNA-analys. 
Under 2017 kommer analyser att göras i 
samarbete med University of Colorado, 
Denver, USA, ett projekt som kommer 
att tydliggöra bakomliggande faktorer 
vid IPF. Forskningsprojekt som belyser 
patienten och patientens mående liksom 
andra projekt med utgångspunkt i regist-
ret och biobanken är möjliga att genom-
föra tack vare de ekonomiska anslag som 
Lungfibrosregistret erhåller. Vi är därför 

glada att Hjärt- Lungfonden beslutat att 
ge oss fortsatt stöd under 2017 och 2018! 

Patienten som inte upplevde några 
problem med andfåddhet annat än vid 
långa promenader, hon som fyllde i K-
BILD medan jag formulerade tankar som 
utmynnade i denna text, hon hade enligt 
patientenkäten K-BILD en hälsorelaterad 
livskvalitet som var bättre än medelvärdet 
bland patienterna i Lungfibrosregistret. 
Visst börjar en fundera hur det kommer 
sig? Och visst är det roligt när patienten 
blir inspirationskällan för forskningen?

LISA CARLSON
Koordinator Lungfibrosregistret

”Nej (pust) jag är ju (pust) bara andfådd (pust) när jag promenerar 
(pust) långt (paus för några andetag). Inte när jag (pust) sitter ner.”

Medicininstruktioner Sverige AB · 031-779 99 87

medicininstruktioner.se
Beställ kostnadsfria påminnelsekort via info@medicininstruktioner.se

Läkemedel ger effekt om det används rätt – instruktionsfilm är bästa bruksanvisningen!
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Hostmaskinen – en manick med drag

Lungmedicinen har tillgång till en uppsjö av elektriska 
manicker för att vi ska få in saker i våra patienter. Det 
kan handla om nebuliserade läkemedel, syrgas eller luft 
med övertryck. Hostmaskinen är ett av de senaste till-
skotten i apparatfloran och en av de få apparater som 
arbetar med undertryck. Swedevox har inkluderat regist-
rering av hostmaskiner i sin barnarm och den kommer 
också att införas i ventilatorarmen för vuxna.

Hosta vid lungsjukdom
Hosta är ett av de vanligaste debutsymptomen på lungsjukdom. 
Lungläkaren har genom tiderna satt en ära i att utreda orsakerna 
och om möjligt att se till att hostan försvinner. I vissa fall, ex-
empelvis vid bronkiektasier, är det viktigt att patienten får upp 
och ut slemmet. Tekniker för slemmobilisering och -eliminering 
lärs i dessa fall ut av fysioterapeuter. Dessa tekniker bygger på att 
patienten själv har muskelkraft och -koordination för att skapa 
hostans (eller huffningens) snabba utskjutning av luft som ska 
rycka med sig slemmet. 

Hosta vid neurologisk sjukdom
En person med nedsatt andningsförmåga p.g.a. neurologisk 
sjukdom får förr eller senare slemproblem. De ytliga andeta-
gen räcker inte för en normal slemmobilisering via mukociliära 
mekanismer. Detta kan motverkas genom instruktioner om 
djupandning eller exempelvis regelbundet bruk av PEP-ventil 
eller CPAP.

Ingen av dessa tekniker hjälper dock om det fattas muskel-
kraft för utskjutning av luft – det som är själva hostan! Sjukgym-
nasten kan då lära upp assistenter och andra nyckelpersoner att 
ge assisterad exspiration genom yttre kompression. Om även det 
är otillräckligt behövs hostmaskinen!

Hostmaskinens arbetssätt
Hostmaskinen skiljer sig från CPAP och BilevelPAP genom att 
den har en andningsfas med negativt tryck. I första fasen blåser 
den snabbt in luften och i den andra fasen drar den snabbt ut 
luften igen! Man kan alltså likna den vid det intressanta djuret 
knuffodragen i berättelsen om doktor Dolittle.

Det korrekta namnet är mekanisk insufflator-exsufflator 
(MIE). Detta namn beskriver arbetssättet bättre än ordet host-
maskin, eftersom hostans glottisaktivering aldrig kan härmas av 
maskinen. Men den snabba exsufflationen är många gånger bra 
nog för att slemmet ska ryckas med ut ur luftvägarna.

De första hostmaskinerna togs fram på 1950-talet, i efterdy-
ningarna till de sista stora polioepidemierna. En av de tidiga 
varianterna gick under namnet Cof-Flator eller cofflator. Senare 
modeller från JH Emerson Company fick namnet CoughAssist. 
Eftersom detta är ett varumärke ska vi undvika uttrycket om vi 
inte menar den specifika modellen.

Figur 1. Knuffodragen i Berättelsen om doktor Dolittle.

Figur 2 Tryckkurvor för CPAP, BilevelPAP och hostmaskin. När 
hostmaskinen används är det vanligtvis lämpligt med en paus 
efter exspirationsfasen. Detta för att få ett behagligare andnings-
mönster och för att minska risken för hyperventilation. 



20 Lung & Allergiforum  •  Nummer 1/2017

SWEDEVOX

Indikationer
Den starkaste indikationen för behandling är slemproblem hos 
patienter med exspiratorisk muskelsvaghet p.g.a. neurologisk 
sjukdom eller skada.

Vår första hostmaskinspatient illustrerar detta. Det är man 
i 50-årsåldern som länge haft en oproblematisk slembronkit. 
Efter en ryggmärgsskada blev slembronkiten dock ett signifikant 
hälsoproblem. Utan exspiratorisk muskulatur (bukmuskulatur) 
förlorade han förmågan till hosta och drabbades av mer eller 
mindre kroniska pneumonier och låg på sjukhus under större 
delen av det första året efter skadan. Han fick sedan en hostma-
skin vilket i princip löste hans problem.

En patient med svag svalgmuskulatur kan ha svårt att använda 
hostmaskin. Orsaken är att ett instabilt svalg kan kollabera un-
der maskinens negativa fas. Vid inspirationsfasen finns också 
risk att tungan eller epiglottis trycks nedåt och ockluderar luft-
vägen. Det finns också en risk att patienten får laryngospasm. 
Patienter med exempelvis bulbär ALS kan därför vara svåra att 
hjälpa med hostmaskin.

Patienter med kognitiv funktionsnedsättning ska man närma 
sig med försiktighet. Hostmaskinen ger en rätt omtumlande på-
verkan på andningen och i synnerhet den negativa fasen kan 
upplevas som skrämmande om man inte fullt ut förstår vad som 
sker. Det händer också att sådana patienter ”försvarar” sina luft-
vägar genom att sluta glottis på inandningsfasen.

Hur gör vi?
Det har tagit många år för sjukvården att hitta rätt plats för 
hostmaskinen och vi är fortfarande inte i mål. Den är troligen 
fortfarande underutnyttjad inom exempelvis neurorehabilitering 
och även inom intensivvården.

SBU har låtit göra en svensk kommentar till en Cochranerap-
port från 2013 (Morrow et al Mechanical insufflation-exsuffla-
tion for people with neuromuscular disorders. Cochrane Da-
tabase of Systematic Reviews 2013 issue 12 Art No CD010044) 
om hostmaskinen. Både rapporten och kommentaren är rätt 
skeptiska. Jag tror dock att själva Cochranesystemets rigida krav 
på randomiserade kontrollerade studier skymmer sikten för den 
effekt som hostmaskinen kan ha i den enskilda kliniska situatio-
nen. När man med egna ögon ser slemmet komma upp och ut 
ur patienten är det svårt att inte bli övertygad.

För att skapa ökad klarhet i utnyttjandet av hostmaskinen har 
Swedevox infört en fråga om tilläggsbehandling i barnarmen i 
ventilatordelen av registret. Frågan kommer under 2017 också 
att införas i vuxendelen av registret. Syftet med det är delvis att 
väcka tanken hos den som registrerar en hemrespiratorpatient. 
Har vi kanske missat att testa hostmaskin? Förutom det är syf-
tet förstås ”det gamla vanliga” i vårt register – att kartlägga hur 
verkligheten ser ut. Dock vågar vi inte gå så långt att vi tänker 
försöka registrera all användning av hostmaskin. Verksamheten 
är för spretig för det.

Figur 3. Att tänka på innan man ordinerar hostmaskin

• Friska lungor
• Återkommande pneumonier
• Svag muskulatur
• Försiktigt vid bulbära symptom Utbildning

Swedevox startade 2015 hostmaskinsdagar i anslutning till oxy-
genkursen och registerdagen. Intresset har varit stort, men vi 
har ändå saknat sjukgymnaster från framför allt neurologin 
och intensivvården. Nästa hostmaskinsdag blir måndagen 23 
oktober 2017. Christina Ottosson från Nationellt Respirations-
centrum i Danderyd organiserar det hela och Tiina Andersen 
från Bergen är huvudföreläsare. Hennes föreläsning från host-
maskinsdagen 2016 finns att ladda ner på Swedevox hemsida, 
under dokument-föreläsningar http://www.ucr.uu.se/swedevox/
dokument?task=document.viewdoc&id=125 och några av hen-
nes publikationer finns i referenslistan nedan.

Sammanfattning
Lungpatienter som hostar behöver inte hostmaskin. Neuro-
logiskt sjuka som har slem som de inte kan hosta upp ska ha 
hostmaskin.

Figur 4. Modern hostmaskin CoughAssist™.

Referenser och källor
SBU kommenterar Hostmaskin (mekanisk in- och exsufflation) vid neuro-

muskulära sjukdomar http://www.sbu.se/2015_03
Andersen Tiina et al. Laryngeal Response Patterns to Mechanical Insuffla-

tion-Exsufflation in Healthy Subjects. Am J Phys Med Rehab 2013; 92: 
920-9

Andersen, Tiina et al. Laryngeal response patterns influence the efficacy of 
mechanically assisted cough in amyotrophic lateral sclerosis. Thorax, 
Published Online First: 12 May 2016 doi:10.1136/thoraxjnl-2015-207555

Jag tackar för värdefull information från fysioterapeuterna Jens Werner i 
Huddinge och Christina Ottosson i Danderyd. Innehållet i figur 3 kommer 
från Christina Ottosson.

BENGT MIDGREN
Docent, överläkare 

Skånes Universitetssjukhus i Lund
Registerhållare för Andningssviktregistret Swedevox.
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SLUSG stiftelsen delar ut 2 stipendier till
IASLC kongressen i Yokohama

Svenska Lungcancerstudiegruppens insamlingsstiftelse delar ut två stipendier på vardera 25 000 kr 
för deltagande i det internationella lungcancermötet i Yokohama 15-18 oktober 2017.

Läkare med inriktning mot lungcancer, gärna yngre under specialistutbildning eller färsk specialist 
har störst möjlighet att erhålla stipendium. Stipendiater utses av SLUSG stiftelsens styrelse. 

Ansökan med motivering på högst 1 A4 sida plus cv och meritlista skall senast 30 april sändas via 
mail till Ola Brodin: ola.brodin@karolinska.se

Stipendiaterna skall, var för sig eller i samarbete inom 1 månad efter kongressen, skriva dels en 
rapport från kongressen avsedd för kollegor på 3 - 4 A4 sidor, dels en för allmänheten på 2 A4 sidor, 
vilka kommer att läggas ut på SLUSG’s hemsida. 

Svenska Lungcancermötet 2017
4-5 maj 2017

Skåvsjöholm, Åkersberga

Vi inbjuder till det 25:e svenska lungcancermötet. 
Programmet ger dig inblick i omhändertagande och behandlingar av personer som
insjuknat i lungcancer. Under fredagen får vi höra om Tobaksarbete i ett EU-perspektiv och 
utdelning av Svenska Lungcancer-stiftelsens stipendium.

Mötet vänder sig till läkare och sjuksköterskor där sjuksköterskorna har parallellt 
program torsdag eftermiddag.

Skåvsjöholm ligger i Åkersberga 25 min från Stockholm och 35 min från Arlanda. 
(skavsjoholm.se)

Anmälan: www.akademiska.se/SLUSG2017 • Sista anmälningsdag 2017-04-20.

Mötet genomförs med stöd från läkemedelsindustrin och arrangeras av Svenska 
planeringsgruppen för lungcancer och Svenska Lungcancerstudiegruppens Insamlingsstiftelse.

Kontaktperson Gun-Marie Bodman, Lund, 
gun-marie.bodman.lund@akademiska.se 018/611 02 29
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Rapport från Luftvägsregistrets årsmöte

Ett 70-tal mötesmedlemmar samlades till årsmöte i Lä-
karesällskapets tidlöst vackra lokaler i Stockholm för att 
diskutera det fortsatta arbetet i Luftvägsregistret. Gång på 

gång återkom föreläsare och mötesdeltagare till det faktum att 
registerarbetet nu tagit rejäl fart i större delen av landet. Här-
omveckan hade 100 000 unika patienter registrerats från mer 
än 800 enheter. I och med detta faktum börjar det nu komma 
ut mer och mer intressanta data till stor nytta för enheternas 
förbättringsarbete. På nationell basis har vi dock en betydande 
bit kvar innan täckningsgraden kan anses tillräckligt god för att 
dra större slutsatser. 

Möjligheter och utmaningar
Vår registerhållare Ann Ekberg Jansson hälsade oss alla välkom-
na och inledde mötet med att tala om registrets möjligheter 
och utmaningar. Hon kunde konstatera att registreringarna har 
tagit rejäl fart från 2015 till 2016 med ca 200 000 registreringar 
i oktober 2016. En rad förbättringar har också gjorts i registret 
och i januari 2017 lanseras en rad nyheter. Det är nu möjligt att 
få en betydligt bättre vy över indikatorer och uppnådda mål 
något vi hoppas skall vara till stor nytta i kvalitetsarbetet på de 
olika enheterna. Vi vill också vara så lyhörda som möjligt för 
användarnas synpunkter och försöker att ta in dem i utveck-
lingsarbetet via våra koordinatorer. 

Lyftvägsregistret ger också möjlighet till forskning. Data från 
registret har under året även givit upphov till två vetenskapliga 
publikationer. Det kan även vara en bra källa att ösa ur vid olika 
studentarbeten eller examensarbeten av ST-läkare. 

Till de stora utmaningarna vi stött på under 2016 hör arbetet 
med automatisk överföring från e-journalen till registret. Även 
om tekniken nu fungerar bättre är kvalitén på data ändå helt 
beroende av hur välstrukturerad vårddokumentationen är och 
att data håller hög kvalité. Därför är det oftast bara en styrka 
att börja registrera manuellt via webben för att förstå hur man 
sedan bäst bygger upp den strukturerade vårddatamallen i sin 
e-journal.

Ann redogjorde även för planerna inför 2017 där nya variabler 
kommer införas vilka kommer anpassas till det nationella riktlin-
jearbetet så att vårdenheterna kan följa sin implementering med 
hjälp av registerdata. Till tilläggen hör bland annat bedömning 
av fysisk kapacitet, interprofessionell samverkan/team samt en 
särskild barnastmadel. En ny hemsida kommer även att imple-
menteras under 2017.

Full fart framåt
Alf Tunsäter presenterade utdrag ur årsrapporten 2015. Sam-
manfattningsvis har registret gått kraftigt framåt. Antalet unika 
patienter, registreringar (figur 1) och registrerande enheter har 
ökat betydligt och alla landsting är nu anslutna till registret. 
Täckningsgrad och datakvalitet har förbättrats. Till några av 
resultaten hör till exempel att registreringarna av AKT (astma 
kontroll test) har ökat från 54 till 63% i primärvården från 2014 
till 2015. För specialistvården är motsvarande siffror 63 till 81%. 
Detta är självklart viktigt med tanke på att de nationella riktlin-
jerna så tydligt påtalar betydelsen av att mäta denna parameter. 
Intressant är också att de enheter som registrerade genom di-
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rektöverföring endast registrerade AKT i 13% av fallen jämfört 
med 69% för de som registrerade manuellt. Motsvarande siffror 
för patientutbildning var 1 % med automatisk överföring mot 
80% för manuell inmatning. Detta bekräftar behovet av att vård-
dokumentationen håller hög kvalitet. Annars är hjälper ingen 
teknik i världen! 

På KOL-sidan var svarsfrekvensen för rökning sammanlagt 
99% vilket är 4 procentenheter bättre än 2014. 42% var rökare 
i primärvården och 24% i specialistvården. I ca 14 % av slut-
envårdsfallen saknades uppgifter om uppföljning (6%) eller så 
hade ingen uppföljning skett (8%) (figur 2). Här finns självklart 
utrymme för förbättringar. Ovanstående är bara några exempel 
på de intressanta data som presenterades vilka på lokal utdata-
nivå självklart kan vara till stor nytta i förbättringsarbetet. 

Kvalitetsregisterarbetet viktigt för patienten.
Peter Edfeldt från Riksförbundet Hjärt-Lung delade i sin pre-
sentation med sig av sina tankar kring vem patientdata är till 
för och betydelsen av en välinformerad patient som görs delak-
tighet i registerarbetet. Från patientföreningarnas håll stöder 
man kvalitetsregistrens utveckling och vill att detta arbete skall 
leda till ökad transparens om vårdenheternas kvalitet och till 
en jämställd vård. 

Luftvägsregistret gör nytta på alla vårdnivåer
Härefter följde ett antal föredrag där föredragshållarna drog 
flera praktiska exempel på hur registret kan användas i arbetet 
med att förbättra vården runt patienterna med astma och KOL. 
Inom barnsjukvården är uppföljning av registerdata numera en 
stående punkt på barnallergisektionens årsmöte. Vidare använ-
der tvärprofessionella team på flera barnkliniker använder sina 
utdata som underlag för kvalitetsförbättringar. Resultaten kom-
mer även med i resultatuppföljningar på klinik-och regionnivå. 
Det är av största vikt att professionen får se sina egna data vilket 
stimulerar till ökat registrerande och kvalitetsförbättringar.

Peter Gars redogjorde för hur fantastiskt mycket data som 
nu är möjligt att få ut även från slutenvårdsdelen i registrets 
KOL-del. Här är det Umeå, Motala och Göteborg som står för 
merparten av alla registreringar. Vi fick blicka in i arbetet i på 
avdelning 14, Motala lasarett och hur data används i deras för-
bättringsarbete.

Primärvården är idag överlägset bäst på att registrera och 
många har kommit mycket långt med att också använda data i 
sin verksamhetsutveckling. För att registret skall ta fart på allvar 
måste ännu fler landsting skapa tekniska förutsättningar för au-
tomatisk överföring och kvalitén i vårddokumentationen höjas 
betydligt. 

Nytt viktigt register i primärvården
Stina Arvidsson Gäre redogjorde för det nystartade registret 
Primärvårdskvalitet. Registret som hanterar flera vanligt före-
kommande sjukdomar i primärvården innehåller även ett par 
indikatorer om astma och KOL. Det blir viktigt för oss att sam-
arbeta med detta register framgent.

Direktöverföring, både välsignelse och utmaning
Avslutningsvis redogjorde Peter Odebäck, själv primärvårdslä-
kare, för vad som är viktigt att tänka på vid direktöverföring av 
data från e-journal till registret. Som tidigare nämnts är det av 
yttersta vikt att den data som skall överföras är dokumenterad 
på ett så strukturerat sätt som möjligt så att den kan uppfattas 
av mottagaren och överföras utan ”svinn”. Den bör även kunna 
valideras innan den skickas från enheten. För detta finns det 
idag tekniska lösningar som används i primärvården på flera 
ställen i landet. Han betonade även att det som är kärnan i kva-
litetsarbetet inte är att skicka iväg en massa data till en databas 
”som någon kan forska på” utan att skapa det egna underlag till 
förbättringar alla vårdenheter så väl behöver. ”Ytterst handlar 
det om att ge alla patienter bästa möjliga vård baserat på bästa 
möjliga kunskap” konstaterade Peter.

CHRISTOPHE PEDROLETTI
Överläkare, Akademiska Barnsjukhuset 

Uppsala
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Hereditärt angioödem – från diagnostik 
och symtom till individuell behandling

HAE, hereditärt angioödem, stod på 
programmet under det senaste allergi-
symposiet anordnat av Allergisektionen 
vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
i samarbete med Shire. Vän av ordning 
kan möjligen reagera mot ämnesvalet, ef-
tersom HAE inte är ett allergiskt tillstånd, 
utan snarare tvärtom – en viktig diffe-
rentialdiagnos till allergiska angioödem. 
Men, som Monica Arvidsson, sektions-
chef och överläkare vid Allergisektionen, 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, kon-
staterade i sin välkomsthälsning:

– Vissa ovanliga tillstånd blir liksom 
över, och måste hanteras av de som kan. 
Här ser de lokala traditionerna lite olika 
ut runt om i landet, men på många ställen 
är det just vi allergologer som tar hand 
om HAE-patienterna, åtminstone när de 
blivit vuxna. 

HAE, liksom de liknande tillstånden 
AAE (förvärvat angioödem) och ACEi-
AE (ACE-inducerat angioödem), innebär 
att patienten drabbas av återkommande 
bradykininmedierade angioödem (se fak-
taruta). Attackernas frekvens och svårig-
hetsgrad är ofta oförutsägbart, och hälf-
ten av alla patienter med HAE får någon 
gång i livet ett larynxanfall. Därför kan en 
tidig diagnos och snabb behandling bok-
stavligen gälla livet. 

Monica Arvidsson exemplifierade hur 
olika HAE kan yttra sig för de enskilda 
individerna genom några egna patientfall, 
och hon lockade även upp sin före detta 
kollega docent Lars Belin, tidigare över-
läkare på allergimottagningen och allergi- 
laboratoriet på SU, på podiet. Han träf-
fade på patienter med familjära ödem 
redan i början av 60-talet, långt innan 
C1-INH-brist hade avslöjats som boven 
i dramat vid HAE, och gav en intressant 
historisk återblick.

Numera vet vi betydligt mer om de 
molekylära mekanismerna som leder 
till HAE. Professor Janne Björkander, 
Futurum, Akademin för hälsa och vård, 
Länssjukhuset Ryhov, visade de komplexa 
kedjereaktionerna i flera led under inled-
ningen av sin föreläsning ”Diagnostik av 
HAE och riktlinjer”. 

– Men allt det där studerar man bäst i 
lugn och ro på sin kammare, log han.

– Det viktiga är att komma ihåg att 
diagnostiken de facto är mycket enkel. 
Själv skriver jag helt enkelt en remiss till 
laboratoriet med frågeställningen ”HAE/
AAE?” och bifogar 2 provrör, ett med 
EDTA och ett med serum. Svårare än så 
är det inte. 

Med detta ville Janne Björkander po-
ängtera att laboratoriediagnostiken är 
fundamentet för en tillförlitlig diagnos. 
Anamnes och symtombild ger vägled-
ning, medan blodprovsanalyser ger sva-
ren, åtminstone i de allra flesta fall.

Hereditära angioödem är ofta osym-
metriska och smärtsamma, de utvecklas 
vanligen under flera timmar och kan sitta 
i ansikte, i extremiteter, i tarmvägg, i un-
derliv, och – där det förstås är farligast – 
i larynx/glottis. I det akuta skedet gäller 
det att snabbt kunna skilja en HAE-attack 
från en allergisk reaktion. Svullnaderna 
vid bradykininmedierade ödem svarar 
inte på behandling med antihistaminer 
och steroider.

– Möjligen kan adrenalin ha en något 
avsvällande inverkan, dock inte i närheten 
av den effekt som ses vid allergiska ödem, 
sade Janne Björkander.

– Vid HAE förkommer inte heller ur-
tikaria eller klåda. Däremot kan en del av 
patienterna ha ett hönsnätsliknande ut-
slag, erytema marginatum, vilket också 
kan uppstå som ett prodromalt symtom. 
Och buksmärtor tycker jag är karaktäris-
tiskt, det är något av det första som jag 
personligen brukar fråga om misstanke 
om HAE finns. 

Janne Björkander visade under sin fö-
reläsning en rad scheman som kan vara 
till hjälp vid diagnostiken, bland annat en 
klassificering av angioödem utan urtika-
ria, en algoritm som många av de övriga 
föreläsarna också hänvisade till senare 
under dagen (Figur 1. Ur Diagnoshand-
bok 2016, adapterad från Cicardi M. et al., 
Allergy. 2014 May;69(5):602-16). 

– Idiopatiska angioödem är ju en grupp 
som vi skulle vilja göra så liten som möj-
ligt genom bättre diagnostik, konstatera-
de Janne Björkander, och tipsade i detta 
sammanhang om en ny publikation, ”How 
Not to Be Misled by Disorders mimick-
ing angioedema” (Andersen MF et al. Int 
Arch Allergy Immunol. 2016;169:163-70).

– I artikeln tas en rad så kallade pseu-
doangioödem upp, vilket är bra att ha för 
ögonen när en patient söker för angioö-
dem på oklar grund. Men som sagt, övriga 

Lars Belin och Monica Arvidsson.
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angioödem i figuren är lätta att diagnos-
tisera, det är bara att se till att blodanaly-
serna blir gjorda.

Även här tydliggjorde Janne Björkan-
der med en schematisk bild vilka analyser 
som krävs för en säker diagnos (Figur 2. 
Ur Diagnoshandboken 2016, adapterad 
från Craig T. et al., WAO Journal 2012; 
5:182 -199), något som dagens sista före-
läsning sedan gick igenom mer i detalj.

Janne Björkander avslutade med att 
kort beröra behandlingsstrategier, och 
poängterade att varje patient bör träffa 
en HAE-specialist minst en gång per år. 
Att sedan vissa patienter i verkligheten 
tycker det är onödigt och är svåra att få 
att komma till mottagningen är en annan 
sak, alla ska i alla fall få möjligheten.

– Ingen patient ska behöva riskera livet 
nu när vi har metoder både för att diag-
nostisera och behandla. De attacker som 
kräver behandling ska också behandlas så 
tidigt som möjligt. Varje patient bör där-
för utrustas med minst två läkemedelsdo-
ser som alltid ska finnas till hands, och de 
patienter vars behandling är godkänd för 
självadministration bör erbjudas utbild-
ning för att kunna göra det.

Det visade sig under dagen att Janne 
Björkanders sammanfattande tankar om 
behandling helt stod i samklang med öv-
riga specialisters åsikter. Men innan före-
läsningarna om behandlingsstrategier tog 
vid talade överläkare Patrik Nordenfelt, 
Medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov, 
Jönköping, om ”HAE och livskvalitet”. 
Han redogjorde för sina egna omfat-
tande studier på svenska patienter, och 

poängterade hur viktigt det är att få med 
livskvalitetsperspektivet i diskussionerna.

 – Vi vet att HAE har påverkan på den 
hälsorelaterade livskvaliteten (HRQoL), 
och för att kunna försvara behandlings-
kostnaden måste vi ha dokumentation 
som visar att det är värt att satsa stora 
pengar för att minska lidandet. 

Patrik Nordenfelt har via patientför-
eningar, kliniker och speciallaboratorium 
gjort ett gediget arbete för att försöka få 
kontakt med alla kända patienter med 
HAE i Sverige, vilket resulterat i ett im-
ponerande register på 159 patienter. Hans 
forskning bekräftar att en ökad sjukdoms-
aktivitet ger lägre HR-QoL. 

– En attack som patienten själv klassar 
som svår ger kraftigt försämrad livskvali-
tet. Ju fler attacker desto sämre livskvalitet 
är också visat, men där ska det till ganska 
många anfall per år, > 30 stycken, för att 
det ska bli tydliga skillnader. 

Det finns en rad validerade verktyg 
för att studera HRQoL, dock inget som 
är översatt till svenska när det gäller 
livskvalitet specifikt vid HAE. Däremot 
finns ett livskvalitetsformulär vid gene-
rella angioödem ”AE-QoL”, samt ett ak-
tivitetsinstrument ”AAS” som ger en mer 
nyanserad bild av sjukdomsaktiviteten än 
att bara mäta anfallsfrekvens. I sin senaste 
forskning har Patrik Nordenfelt kombine-
rat dessa båda instrument – AE-QoL och 
AAS – med formulären RAND 36 och 
EQ5D för att få en så bra totalbild som 
möjligt. Det blir ganska många formulär 
att fylla i, och därmed fås en lägre svars-
frekvens, men det är viktigt att fånga så 
många dimensioner som möjligt. 

– Till exempel är det intressant att titta 
på rädsla och skam. Dessa parametrar 
finns med i AE-QoL, som däremot inte 
frågar om smärta eftersom vanliga hista-
minutlösta angioödem inte brukar göra 
ont. Smärtan fångar vi därför via RAND 
36, förklarade han. 

Resultaten visar liknande profilerna 
mellan män och kvinnor för de olika pa-
rametrarna. Kvinnorna mår dock gene-
rellt lite sämre än männen i sin sjukdom, 
även om spridningen är stor. Kvinnorna 
skäms mer, har mer smärta och är tröt-
tare. Däremot såg Patrik Nordenfelt ingen 
stor skillnad mellan grupper som har fått 
profylax eller ej.

– De patienter som får profylax borde 
vara sjukare, men snarare är det så att till 
exempel värdena för rädsla och skam ser 
lite bättre ut. Med en bra profylax blir 
patienterna kanske helt enkelt mindre 
oroliga för att få anfall.

Patrik Nordenfelts material innefattar 
också en del unga under 18 år, och han har 
gjort en särskild barnenkät som visar att 
barnen trots sin sjukdom upplever sig må 
bra och ha en god livskvalitet. 

Däremot finns det lite andra speciella 
utmaningar när det gäller pediatriska as-
pekter på HAE, vilket överläkare Nicholas 
Brodszki, Barn och Ungdomssjukhuset, 
Skånes Universitetssjukhus, Lund, berätta-
de om under programpunkten ”HAE och 
ungdomar”. Symtomen hos barn är i stort 
desamma som hos vuxna. Och precis som 
hos vuxna finns en stor variation i frek-
vens och svårighetsgrad, både bland olika 
patienter och för en och samma patient.

HAE-Symposium
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– En sak som dock är typiskt för yngre 
flickor är att besvären ofta förvärras i pu-
berteten, och vid mens. 

Symtomen debuterar oftast mellan 4 
och 18 år, och det finns beskrivet ett sam-
band mellan ju tidigare debut, desto svå-
rare besvär senare i livet. Man vet också 
att ungefär hälften av patienterna med 
HAE kommer att få en attack som drab-
bar luftvägarna någon gång i livet. Att inte 
ha haft besvär i halsen tidigare är aldrig 
någon garanti, och det gäller att informera 
barn och föräldrar om detta utan att oroa 
dem alltför mycket. 

– Det finns också skrämmande siffror 
på att mortaliteten är så hög som 25 % hos 
odiagnostiserade patienter, så det är vik-
tigt att hitta alla så tidigt som möjligt för 
att kunna ge effektiv behandling. 

Dock finns inga tillförlitliga referens-
nivåer att använda för riktigt små barn, 
och därför är de internationella rekom-
mendationerna att vänta med att sätta en 
diagnos till efter 1 års ålder. Men föräld-
rar som själva lider av HAE vill ändå testa 
sina yngre spädbarn ibland.

– Det händer att vi går familjer till mö-
tes och tar blodprov tidigare. Om vi då får 
normala labvärden kan vi släppa misstan-
ken om HAE, men vid låga nivåer måste 
vi upprepa provtagningen efter 1 års ålder. 
Det finns också möjlighet att göra DNA-
diagnostik om det finns en känd mutation 
hos en förälder.  

Man brukar säga att barn inte får HAE-
attacker före 3 års ålder, men enligt Nic-
holas Brodszki kan det vara en sanning 
med viss modifikation. Erytema margina-
tum har till exempel rapporterats hos små 
bebisar som senare i livet fått diagnosen 
HAE, och det diskuteras också om vissa 
kolikbarn i själva verket plågas av HAE-
symtom. Just det där med buksmärtor 
är för övrigt extra problematiskt för en 
barnläkare.

– Majoriteten av HAE-patienter har 
som sagt problem med attacker i magen, 
men barn beskriver väldigt ofta all sin oro 
eller sitt obehag just som ”ont i magen”. 
Det är ibland svårt att veta vad som är vad.

Ofta är anledningarna till HAE-attack-
erna okända både hos barn och vuxna, 
men mekaniskt trauma är en relativt van-
lig utlösande faktor. Även här kan unga 
frimodiga individer vara lite extra trixiga 
att hantera. Nicholas Brodszki berättade 
om tonårstjejen som absolut ville rida tre 
gånger i veckan, och om den 6-årige killen 
som skulle börja på karate för att bästisen 
börjat.

– Det är en pedagogisk utmaning att 
förklara varför det inte är en så bra idé. 
Däremot finns det inga generella hinder 
att delta i fysiska aktiviteter som till exem-
pel idrotten i skolan, bara man är medve-
ten om situationen. 

Förebyggande råd innefattar också att 
vaccinera sig mot så mycket som möjligt, 
samt att vara frikostig med behandling 
om infektioner ändå uppstår. Mental 
stress är, även hos barn, en utlösande fak-
tor. Om det är aktuellt med p-piller får 
endast minipiller användas. 

När det gäller behandling så nämnde 
även Nicholas Brodszki vikten av själv-
administration av läkemedel. Är övre 
luftvägar påverkade är det obligatoriskt 
att behandla, medan attacker på andra 
ställen kräver ett aktivt ställningstagande.

– Patienter och föräldrar måste lära sig 
att kunna ge behandlingen själv i akuta 
lägen. Vid större kirurgiska ingrepp där 
svullnad kan påverka resultatet ges profy-
lax. Vid mindre ingrepp, till exempel hos 
tandläkaren, behövs oftast ingen förebyg-
gande behandling, men det är väldigt vik-
tigt att veta att man alltid har läkemedel 
tillgängligt om något oförutsägbart skulle 
inträffa. 

Det finns inte lika många läkemedel 
godkända för att behandla barn som det 
finns med vuxenindikation (se faktaruta), 
och här hoppas Nicholas Brodszki på utö-
kade möjligheter i framtiden. Många före-
tag är igång med lovande studier. 

– Vi ser framemot att få tillgång till 
preparat som är lättare för patienterna el-
ler deras föräldrar att administrera själva. 

MD Andrea Zanichelli, Department of 
Medicine Luigi Sacco Hospital and Uni-
versity of Milan, var nästa talare, och han 
delade med sig av sina värdefulla erfa-
renheter av akuta behandlingsstrategier 
under punkten ”On-demand treatment 
strategies and management of HAE”. 
Milano med sina cirka 450 HAE-patien-
ter är ett stort och ledande center inom 
området. Andrea Zanichelli menade att 
det är nödvändigt att alla som möter HAE 
samverkar, träffas och utbyter erfarenhe-
ter, och att det även är viktigt att profes-
sioner som tandläkare och gynekologer 
har kunskap om HAE.

Det absolut viktigaste målet med ak-
utbehandling är självklart är att undvika 
risken för död. Men Andrea Zanichelli 
poängterade också vikten av att minimera 
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morbiditet så långt det bara är möjligt. 
Nyligen publicerades real-life data som 
bekräftar det som tidigare visats i kliniska 
studier; de läkemedel som finns tillgäng-
liga är väldigt effektiva för att förkorta 
attackerna, särskilt om behandling sätts 
in tidigt. Obehandlade attacker medför i 
genomsnitt 26 dagar per år av ”disability”, 
jämfört med 5 dagar då attacker behand-
las.

– Det går inte att generellt säga vilken 
lokalisation och/eller svårighetsgrad som 
ska behandlas, och vilken attack som inte 
ska behandlas. Får du svullnader i hän-
derna kan du inte arbeta, får du dem i 
benen kan du inte gå och får du dem i 
ansikten vill du inte ens visa dig ute. Min 
personliga åsikt är att alla akuta attacker 
rättfärdigar behandling. Vi uppmanar 
och utbildar alla patienterna till självad-
ministrering, och det är särskilt viktigt 
vid frekventa attacker. Varje patient ska 
alltid ha minst två doser av sitt läkemedel 
tillgängligt. Tidig behandling har en stark 
koppling till kortare attackduration, och 
det ökar patienternas livskvalitet väldigt 
mycket. 

Andrea Zanichelli redogjorde också 
mycket talande för hur snabbt en attack 
kan bli livshotande när det går fel, trots 
alla goda intentioner. Det handlade om 
en egen patient, en 44-årig man, som 
egentligen var omhändertagen enligt alla 
konstens regler.

– Han har utbildats och informerats 
och kan själv administrera sitt läkemedel, 
och han har haft behandling tillgänglig i 
hemmet ända sedan han fick sin diagnos. 
I somras när han målade om sitt hus kän-
de han lite obehag i halsen, men trodde 
själv att det bara var målarfärgen som ir-
riterade. När symtomen ändrades till en 
känsla av klump i halsen ringde han mig, 
och jag uppmanade honom att omedel-
bart starta sin behandling. 

Då uppdagades att patienten haft upp-
repade attacker den senaste tiden. Hans 
läkemedel hade tagit slut, och inga läke-
medel fanns heller i lager på det apotek 
där han försökt hämta ut ny behandling 
tidigare i veckan, utan apoteket hade 
bara bett honom att komma tillbaka då 
de hade beställt hem. Istället för att själv 
snabbt behandla sin attack fick patienten 
ringa efter en ambulans, som kom efter 
20 minuter. Han hade varken andnöd el-
ler onormala värden då ambulansfärden 
startade. Ambulanspersonalen fattade 
beslutet att köra till sjukhuset i Milano 
där läkemedel fanns tillgängligt, en färd 
på 40 minuter, istället för till det närmaste 

sjukhuset 10 minuter bort som saknade 
HAE-behandling. Under resan föränd-
rades patientens röst, ett alarmerande 
tecken som visar att ödemet nått glottis.

– Samtidigt som patienten kom in med 
ambulansen till akuten fick han andnings-
stillestånd. Behandling med C1-INH in-
leddes, men det var förstås för sent. Även 
intubering misslyckades eftersom ödemet 
hunnit bli så stort och hårt. 

En nödtrakeotomi räddade patienten 
tillbaka till livet, och åhörarna som suttit 
på helspänn kunde andas ut. 

– Det som hände får helt enkelt inte 
ske idag, sade Andrea Zanichelli med 
stort allvar i rösten. Våra riktlinjer är bra, 
men vi måste säkerställa att de verkligen 
fungerar i verkligheten. Den tid man trots 
allt har på sig att behandla en HAE-attack 
måste utnyttjas på rätt sätt. Även om de 
flesta anfall utvecklas under flera tim-
mar kan det gå riktigt fort på slutet, och 
snabbt utvecklas till något livshotande. 

Den akuta behandlingen var i fokus även 
då överläkare och sektionschef George 
Grantson, Medicinkliniken, Sjukhuset i 

Varberg, pratade om ”HAE i det akuta 
skedet – organisationen kring detta” ur 
ett svenskt perspektiv. Kontrasten mel-
lan lilla Varberg och världsstaden Milano 
är stor, men mycket av det som Andrea 
Zanichelli beskrev återspeglades även i 
George Grantsons föreläsning. Han be-
rättade om hur han lyckades att driva ge-
nom att två doser akutmedicinering alltid 
ska finnas på akuten. Inte en lätt process, 
eftersom man var rädd för att dyra läke-
medel skulle ligga och bli för gamla och 
behöva kasseras. Så är inte fallet eftersom 
dessa preparat har ganska lång hållbarhet. 
Han ansvarade för utbildning av samtliga 
personal på akuten. 

Detta var redan 2004 och sedan dess 
har det rullat på. Läkemedlen går åt. Nu-
mera finns det till och med en dos även 
på IVA. 

George Grantson slog också ett slag 
för att varje patient, förutom att alltid ha 
med sig sina två behandlingsdoser, även 
ska förses med ett HAE ID-kort. 

– Kortet är en stor trygghet. Ingen av 
patienterna, oavsett vilken stad de befin-
ner sig i, behöver riskera att hamna på 
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akuten och i diskussion med personalen 
som tror att HAE-attacken handlar om 
en allergisk reaktion. På HAE ID-kortet 
står namn, diagnos och vilken akutme-
dicin som ska ges. På baksidan kan man 
beskriva risksituationer och vilken kort-
tidsprofylax som då kan ges. Sedan står 
mitt namn och telefonnummer, tillsam-
mans med en uppmaning att alltid ringa 
mig vid tveksamheter. Många onödiga 
diskussioner undviks på detta enkla sätt, 
det sparar tid och kan rädda liv. 

George Grantson tipsade också om 
att tänka utanför boxen när det gäller 
att utbilda patienterna i självadministra-
tion. Han har själv några HAE-patienter 
från en och samma familj, som samtliga 
i alla år vägrat att själv administrera sin 
medicin, så länge det handlade om i.v. 
behandling. 

– På den tiden löste jag det genom att 
de alltid fick bära med sig sina läkemedel 
tillsammans med sitt HAE ID-kort, så att 
de snabbt kunde få hjälp med adminis-
trationen på akuten. Men när subkutan 
behandling blev godkänd tyckte jag det 
var dags att göra ett nytt försök. Då bad 
jag vår diabetessköterska om hjälp för att 
lära dem att sticka sig själva.

Så långt akuta strategier, men dagen 
bjöd också på information om profylax. 
Professor Marcus Maurer, Allergy Cen-
ter, Charité Univärsitätsmedizin, Berlin 
föreläste under rubriken ”Prophylactic 
treatment strategies and management 
in HAE” via länk från New York, en tek-
nik som fungerade förträffligt.

– Profylax är framtiden inom HAE-
behandling, inledde Marcus Maurer med 
eftertryck. 

– HAE-attacker är oförutsägbara, starkt 
funktionsnedsättande och kan vara livs- 
hotande. Men dessutom påverkas patien-
terna väldigt mycket av sin sjukdom mel-
lan attackerna. HAE påverkar stora beslut 
och livsval, och skapar oro, ångest och 
depression. Patienterna är rädda för att dö 
av nästa attack, för att få ont och för att 

föra vidare sjukdomen till sina barn. Detta 
gäller oberoende av hur ofta de får sina at-
tacker. Vi måste sträva efter att normali-
sera livet för dessa patienter, och där spelar 
förebyggande behandling en stor roll.

WAO/EAACI riktlinjerna rekommen-
derar att alla patienter ska utvärderas med 
avseende på långtidsprofylax vid varje 
besök, samt att C1-INH är förstalinjens 
behandling.

– Att diskutera behovet av långtids-
profylax är viktigt vid varje möte med 
patienten eftersom såväl sjukdomsaktivi-
teten som patienternas förväntningar och 
behov förändras över tid.

Marcus Maurers egen forskning visar 
att patienter som byter behandlingskon-
cept från on-demand till profylax ökar sin 
livskvalitet dramatiskt, och skillnaden är 
större än det som återspeglas i nedgång i 
attackfrekvens.

– Detta är viktiga fynd. De tyder på att 
profylaktisk behandling inte bara med-
för kontroll av sjukdomsaktiviteten, utan 
också skänker patienterna trygghet. Sjuk-
domen inverkar inte lika mycket på den 
dagliga tillvaron, utan patienterna kan 
hantera hela livet bättre. 

Det är dock inte alla patienter som vill 
ha långtidsprofylax. Genom att lyssna på 
dessa människor föddes konceptet ”inter-
mittent profylax”. Det kan bli aktuellt un-
der perioder i livet då det är extra viktigt 
att undvika attacker, och då den vanliga 
”pre-procedural” förebyggande behand-
lingen, som ges inför till exempel ett tand-
läkarbesök, inte är tillräcklig. Intermittent 
profylax innebär några månaders profy-
laktisk behandling, till exempel under 
tentamenstider eller i samband med stora 
livshändelser, som ofta dessutom innebär 
mental stress och därmed ökar risken för 
att få den attack som man till varje pris 
vill undvika just då.

– När den speciella perioden är över så 
utvärderar vi, och väljer att antingen gå 
över i långtidsprofylax eller att fortsätta 
med intermittent profylax, sade Marcus 
Maurer.

Hans budskap var tydligt: Undvik att 
fastna i patientkategorierna ”akutbehand-
ling” kontra ”profylax”. Situationen ska 
förutsättningslöst bedömas varje gång 
mötet sker med patienten. 

– Detta betyder också att vi måste indi-
vidualisera vår HAE-terapi. Att prata med 
patienten är en bra början, men jag kan 
verkligen rekommendera att ni också bör-
jar använda verktyg som mäter ”disease 
activity scores” i er kliniska vardag. Det 
sparar tid, gör ert liv lättare och er be-
handling bättre. Det har helt enkelt gjort 
mig till en mycket bättre HAE-doktor, log 
Marcus Maurer från andra sidan Atlanten.

Själv använder han AAS28, Angioede-
ma Activity Score under fyra veckor. Pa-
tienterna får varje dag ange om de har 
haft en attack eller ej, och om svaret är ja 
värderas attacken via fem ytterligare frå-
gor. Efter fyra veckor fås en totalpoäng, 
som ger en bred bild av sjukdomsaktivi-
teten. Därmed kan också behandlingsre-
sultaten följas upp på ett objektivt sätt, 
i takt med att poängen förhoppningsvis 
sjunker. Marcus Maurer menade också 
att AE-QoL, med 17 frågor som bara tar 
några minuter för patienten att fylla i, är 
ett bra verktyg. Båda dessa formulär finns 
översatta till svenska, och ingick som sagt 
i den forskning som Patrik Nordenfelt be-
rättade om tidigare under dagen.

Dagens föreläsningar avslutades med 
att överläkare Lillemor Skattum, Insti-
tutionen för Laboratoriemedicin, klinisk 
immunologi och transfusionsmedicin, 
Skånes Universitetssjukhus i Lund tog 
åhörarna med på en resa in i laboratoriets 
värld. Under rubriken ”Laboratoriediag-
nostik av C1-inhibitorbrist med tonvikt 
på komplementanalyser” knöt hon ihop 
säcken från morgonen, genom att ge mer 
detaljerade förklaringar på det molekylära 
planet till det analysschema som Janne 
Björkander gick igenom.

Komplementsystemet består av tre ak-
tiveringsvägar, varav lektinvägen och den 
klassiska vägen påverkas av C1-INH-brist, 

"Marcus Maurers egen forskning visar att patienter som byter 
behandlingskoncept från on-demand till profylax ökar sin

livskvalitet dramatiskt..."

�
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Hereditärt angioödem (HAE) typ I och II orsakas av mutatio-
ner i SERPING1-genen, som kodar för produktion av proteinet 
C1-esterasinhibitor (C1-INH). Prevalensen av HAE är ungefär 
1:50 000. Sjukdomen debuterar före 25 års ålder, men det 
kan dröja många år till diagnos. Andelen nymutationer är hög, 
runt 25 %.

Vid HAE typ I, som omfattar cirka 85 procent av dem som har 
sjukdomen, är mängden C1-INH nedsatt. Vid HAE typ II finns 
proteinet i normal eller förhöjd mängd men fungerar inte nor-
malt. C1-INH är ett reglerande protein som verkar hämmande 
i rad olika mekanismer i komplementsystemet, koagulations-
systemet och fibrinolyssystemet. När detta inte fungerar som 
det är tänkt blir slutresultatet ökade mängder av bradykinin, 
som ökar vasopermeabiliteten och gör att kapillärerna läcker 
vätska till närliggande vävnader. Detta orsakar återkommande, 
smärtsamma och potentiellt livshotande svullnader på olika 
delar i kroppen.

Tidigare talade man även om HAE typ III när det handlade 
om angioödem med normal C1-INH, men med klassiska 
symtom på HAE i frånvaro av biokemiska markörer, men detta 
begrepp bör inte längre användas. 
Följande faktorer kan utlösa attacker (som dock även ofta 

uppkommer av okänd anledning): 
– Mental stress, både positiv som vid stora fester och resor 

och negativ, som vid tentamen, dödsfall eller pressande 
arbetssituationer.

– Trauma, som olyckshändelser eller mekaniska trauma 
under fysisk aktivitet.

– Kirurgiska ingrepp/undersökningar.
– Infektioner.
– Hormoner. 

Förvärvade angioödem (AAE) som uppkommer på grund av 
en bakomliggande sjukdom, samt ACE-inducerat angioödem 
(ACEi-AE) är också bradykininutlösta tillstånd som ger en 
liknande symtombild. Prevalensen av AAE är ungefär 1:250 
000, och sjukdomen debuterar oftast efter 40 års ålder.

ACEi-AE drabbar ungefär 0,1-0,5 % av alla patienter som 
behandlas av ACE-hämmare. Läkemedlet ska sättas ut ome-
delbart vid denna biverkan, men hos en betydande andel av 
patienterna kan problemen kvarstå länge, kanske till och med 
år, efter utsatt behandling. Cirka 10 % av patienterna som 
reagerat på ACE-hämmare reagerar också på ARB.

FAKTA Bradykininmedierade angioödem

som leder till en otillräcklig hämning av 
MASP-enzymer, C1r och C1s. I kontak-
taktiveringssystemet är det kallikrein och 
Faktor XII som inte hämmas i tillräcklig 
utsträckning (i koagulationssystemet även 
plasmin). Slutresultatet blir att alltför 
mycket bradykinin bildas.

I de olika kaskadreaktionerna kon-
sumeras C4, och därför indikerar låga 
C4-värden nedsatt funktion eller brist på 
C1-INH. Däremot konsumeras inte C1q 
vid HAE eftersom man inte har en ökad 
komplementaktivering i sig, utan ”bara” 
en minskad hämning. Därmed kan analys 
av C1q användas för att särskilja HAE från 
AAE, där C1q-nivåerna är lägre i cirka 
70 % av fallen. 

Lillemor Skattum berättade varför det 
inte är tillräckligt att endast mäta C1-
INH-funktion för att avslöja HAE:

– Det hade det varit om de kommersi-
ella test som finns för C1-INH-funktion 
vore helt optimala, och om proverna alltid 
hanterades rätt. Men tyvärr kan man få 
felaktigt normala värden vid HAE efter-
som sensitiviteten är för låg. Och om C1-
INH-funktionen konsumeras i provröret 
under transport kan det även bli fel åt 
andra hållet. Inte heller låga C4-nivåer är 
en 100 %-ig diagnostik, så i Lund använ-
der vi en kombination av tester för att inte 
missa någonting. En kombination av C4, 

Efter en fråga från publiken höll dock 
Lillemor Skattum med om att om prov 
tas på akuten just under anfall kan C4 och 
C1-INH utgöra en tillräcklig provtagning.

Genetisk analys är inget som görs ru-
tinmässigt. Lillemor Skattum menade att 
det egentligen bara tillför något för riktigt 
små barn, där åldersspecifika referensom-
råden saknas. Det finns ingen koppling 
mellan typ eller lokalisation av mutation 
till någon klinisk parameter, som prognos 
eller behandlingseffekt. 

– Det skulle ju förstås varit trevligt 
om laboratorieanalyser och biomarkörer 
kunde användas även för prognos och 
inte bara för diagnos. Det finns lite för-
slag och enskilda publikationer rörande 
detta. Till exempel har man visat att det 
finns en ganska vanlig FXII-polymorfism 
som medför lägre nivåer av FXII, vilket 
korrelerar till senare debut och mindre 
attackfrekvens.

Det finns även en studie från Italien, 
där Andrea Zanichelli är medförfattare, 
som visar att patienter med höga at-
tackfrekvenser har högre nivåer av klyvt 
högmolekylärt kininogen, och Lillemor 
Skattum konstaterade avslutningsvis att 
biomarkörer vid HAE är ett spännande 
område med utvecklingspotential.

Text och foto
KARIN REHN

Lillemor Skattum.

C1-INH, och funktionstest den klassiska 
vägen blir inte heller dyrare än ett kom-
mersiellt funktionstest. Däremot kan man 
gärna bekräfta med detta, om det finns 
några tveksamheter.

HAE-symposium
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Nya terapier, biomarkörer, och kartläggning 
av patogenetiska mekanismer vid sarkoidos

SLMF-anslag 2014, vetenskaplig redovisning.

Sarkoidos är en inflammatorisk 
sjukdom som i Sverige nyligen har 
beräknats drabba omkring 1200 

individer årligen. Såväl ärftlighet som ex-
ponering för något/några okända ämnen 
anses vara av betydelse för uppkomst av 
sjukdomen, men den exakta etiologin är 
okänd. Eftersom lungorna oftast är an-
gripna har sarkoidospatienter i de flesta 
fall luftvägssymptom av typen andfåddhet 
eller torrhosta, men den kliniska bilden 
varierar avsevärt eftersom i princip vilket 
organ som helst kan angripas. Symptom 
av mer allmän karaktär, som markant 
trötthet (”fatigue”) eller uttalad värk i 
bröstkorg, leder och/eller muskler, är ock-
så vanliga. Sjukdomen kan uppträda akut 
och har då ofta god prognos, alternativt 
smygande och är då oftare associerad med 
ett långdraget sjukdomsförlopp. Omkring 
hälften av patienterna utvecklar en kro-
nisk sjukdom med ökad risk för uppkomst 
av lungfibros. 

Genom samarbete med epidemiologer-
na Professor J Askling & Dr E Arkema vid 
Karolinska Institutet (KI) har sjukdomen 
kartlagts mer i detalj. Incidensen beräk-
nades till 120 per 100 000 och år, och det 
totala antalet patienter i Sverige beräkna-
des till omkring 16 000. Något fler män 
än kvinnor drabbas, och män är oftast 
yngre än kvinnorna vid sjukdomsdebut. 
Det finns även en geografisk snedfördel-
ning av insjuknandet, med lägst incidens 
i tätbebyggda områden som Stockholm 
och Mälardalen, och högre incidens i mer 
glest bebyggda områden som Jämtland 
och Härjedalen (1). Orsakerna till denna 
variation är oklara. Fortsatta studier pla-
neras för att undersöka fler aspekter på 
sarkoidossjukdomen, såsom dess dödlig-
het och samsjuklighet i andra inflamma-
toriska sjukdomar. Dessutom kommer 
hälsoekonomiska aspekter att studeras, 
inte minst mot bakgrund av att det ofta 
är relativt unga individer som insjuknar 
och att sjukfrånvaron i många fall kan dra 
ut på tiden.

Vad orsakar sarkoidos? 
I våra projekt erhålls celler från patienter 
genom bronkoskopi och bronkoalveolärt 
lavage (BAL), samt genom blodprover och 
biopsier. Cellerna analyseras i detalj och 
vissa provsvar kan användas direkt in det 
kliniska omhändertagandet av patien-
ten; exemplevis CD4/CD8 kvoten är vid 
sarkoidos förhöjd till följd av lung-acku-
mulerade T-hjälparceller (CD4+), vilket 
används i diagnostiskt syfte. De lungan-
samlade T-hjälparcellerna är kraftigt ak-
tiverade, sannolikt som ett resultat av att 
de stimulerats av något ännu okänt lokalt 
antigen, och bidrar därför till den lokala 
inflammationen i lungorna. I ett försök 
att identifiera det eller de ämnen som 
kan tänkas stimulera lung-T cellerna har 
vi förfinat en metod för identifiering av de 
peptider som presenteras av HLA-mole-
kyler på cellytan av BAL-celler (främst al-
veolära makrofager, AM), och som känns 
igen av T-celler via dess T-cellreceptorer 
(TCR) (Figur 1) (2). Tekniken går ut på att 
anrika de HLA-receptorer som uttrycks 
på cellytan på BAL-celler och från dessa 
eluera peptider och genom masspek-
trometri (MS) identifiera dem. Genom 
denna teknik kan man alltså identifiera 
de ämnen som potentiellt är involverade 
i den lokala inflammatoriska processen. 
I en tidigare studie från 2007 samlade 
vi BAL-celler från 16 sarkoidospatienter 
för att få ett tillräckligt stort material (3). 
Vidareutvecklingen av denna teknik har 
resulterat i att vi nu kan identifiera och 
studera ämnen som erhållits från enskil-
da individers BAL-celler, både patienter 
och friska kontroller (Figur 1) (2). Ett av 
de ämnen vi identifierat genom tekniken 
är vimentin, ett cytoskeletalt, struktu-
rellt protein som kan fungera som ”auto- 
antigen” vid exempelvis rheumatoid 
artrit (RA) och SLE. Vid RA reagerar 
immunförsvaret mot posttranslationellt 
modifierat vimentin, genom så kallad ci-
trullinering, vilket medför att toleransen 
bryts och ett antikroppssvar genereras. Så 

tycks dock inte vara fallet vid sarkoidos, 
där patienterna endast mycket sällan har 
anti-citrullinerade antikroppar (ACPA). 
I vår jakt på sjukdomsalstrande ämnen 
fann vi samma vimentin-peptid när vi 
applicerade den nya, förfinade tekniken 
från 2016 som vi redan funnit i vår initiala 
studie från 2007. Vi kunde i samarbete 
med en forskargrupp vid SciLife (Profes-
sor A Achour, Dr T Sandalova) generera 
en modell av det trimolekylära komplexet 
HLA-peptid-TCR (T-cells receptor), efter 
att TCRs alfa- respektive beta-kedjor sek-
venerats och vi i många fall funnit domi-
nanta, repeterade och (hos olika patien-
ter) identiska sekvenser av framför allt 
TCRs alfa-kedjor. Det senare fyndet, av 
identiska TCR alfa-kedjor på T-celler från 
olika individer, utgör ett mycket starkt ar-
gument för att cellerna stimulerats av ett 
identiskt ämne/antigen. Dessutom fann 
vi att den vimentinpeptid vi tidigare iden-
tifierat på BAL cellernas HLA-molekyler 
passade perfekt in i vår modell av HLA-
peptid-TCR komplexet (4). Vi kunde 
också visa att vimentinpeptiderna hade 
förmågan att hos vissa patienter stimu-
lera T-celler i blod till produktion av den 
proinflammatoriska cytokinen IFNγ, som 
ett mått på aktivering.

En forskargrupp i London publicerade 
nyligen data till stöd för att vimentin 
skulle kunna fungera som ett auto-antigen 
vid sarkoidos (5). Gruppen identifierade 
vimentin i Kveims antigen, ett preparat 
som tidigare använts för att ställa diag-
nosen sarkoidos, och påvisade uttryck 
av vimentin i lungvävnad hos sarkoidos-
patienter men ej friska kontroller. Man 
fann även att vimentin hade förmågan att 
aktivera mononukleära celler i blod från 
vissa patienter, men ej från friska och ej 
heller från patienter med Mykobakterie-
infektion.

Vimentin har sammantaget föreslagits 
kunna fungera som ett auto-antigen vid 
sarkoidos, och flera nya projekt har initie-
rats för att närmare studera dess roll vid 
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sarkoidos. Vi har inlett samarbete med 
dr A Kinloch i Chicago, som är expert 
på vimentins roll som autoantigen vid 
SLE och med särskild kompetens in B-
cells biologi (6). Antikropparnas roll vid 
sarkoidos kommer därigenom studeras i 
detalj. Preliminära data pekar på ett ökat 
uttryck av vimentinspecifika antikroppar 
vid sarkoidos jämfört med hos friska, vil-
ket skulle kunna utnyttjas i diagnostiskt 
syfte. 

Identifiering av biomarkörer nya 
terapier för sarkoidos
Vi har fortsatt vår kartläggning av det 
lokala immunförsvaret i lungorna och 
identifierat T-celler som tycks ha stor 
betydelse för vilken sorts cytokiner som 
produceras. Dessa så kallade Th1/Th17 
celler kunde kopplas till god prognos och 
vi föreslår därför att de driver ett mer 
effektivt immunsvar, möjligen genom 
mer effektiv eliminering av ett postule-
rat antigen. Dessa Th1/Th17 celler skulle 
därmed kunna utnyttjas som prediktorer 
för sjukdomens kliniska utveckling, alltså 
som biomarkör för prognos (7). 

Patienter med sarkoidos behandlas 
ofta genom årslånga behandlingsperioder 
med kortison, med kända biverkningar. 
Cytostatiska preparat som exempelvis 

metotrexat används då kortisonbehand-
lingen är verkningslös eller behäftad med 
alltför uttalade biverkningar, och så kall-
lade anti-TNF-behandling prövas om inte 
heller cytostatiska-preparat är effektiva. 
I sista hand kan transplantation av lung-
orna bli aktuell, men det är sällsynt. Det 
finns således ett stort behov av ny och 
mer effektiva behandling av sarkoidos. Av 
den anledningen har gruppen publicerat 
en pilotstudie där leukaferes användes 
för att behandla patienter med sarkoidos 
(9). Resultatet var lovande och medförde 
diskussioner kring utnyttjande av en mer 
specifik typ av leukaferesbehandling, där 
enbart blodceller med uttryck av vissa 
receptorer elimineras. Uttryck av vissa 
”kemokinreceptorer” leder till att cellerna 
ansamlas i lungorna, där de kan initiera 
och förstärka den inflammatoriska pro-
cessen. Genom att utnyttja redan befint-
liga preparat som specifikt binder till vissa 
av de olika kemokinreceptorerna är vår 
förhoppning av vi ska kunna förhindra 
transporten av dessa proinflammatoris-
ka celler till lungorna, och därmed få den 
inflammatoriska processen i lungorna att 
släckas. Projektet är betydelsefullt efter-
som det skulle kunna leda till en helt ny 
typ av terapi, men mycket återstår innan 
behandling av patienter blir verklighet. 
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Konklusioner
Våra studier kan sammantaget leda till att 
vi identifierar ämnen som stimulerar T-
celler till auto-immuna reaktioner riktade 
mot kroppsegna ämnen som exempelvis 
vimentin, alternativt till hyperreaktivitet 
mot något annat okänt ämne, möjligen av 
mikrobiellt ursprung. Detta skulle kunna 
leda till att vi kan kartlägga patogenesen 
vid sarkoidos. Dessutom, identifiering av 
nya markörer för sjukdomen skulle vara 
av stort intresse, inte minst kliniskt, och 
eventuellt även kunna tjäna som mål för 
nya terapier.

JOHAN GRUNEWALD
Enheten för Lungmedicin,

Institutionen för Medicin och CMM,
Karolinska Institutet

och Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Figur 1. Antigen tas upp av antigen-presenterande celler (APC; i lungorna ofta AM) och pre-
senterar det i form av peptider, bundna till HLA-DR molekyler på cellytan. Komplexet HLA-DR 
plus antigenpeptid känns igen av T-cellens TCR, och detta leder till aktivering av T-cellen, med 
ökad proliferation och produktion av cytokiner. 

I projektet utvecklades en teknik för att identifiera de HLA-bundna peptiderna. Celler erhölls 
genom lungsköljning (majoriteten AM). Deras cellmembran fragmenterades, och HLA-DR 
receptorerna anrikades med hjälp av HLA-DR specifika antikroppar. I sista steget eluerades 
peptider från HLA-receptorerna och analyserades genom masspektrometri (MS). Peptidernas 
aminosyresekvenser användes därefter för att identifiera vilket proteiner de härstammat från. 
Se referens 2.
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Rekommendationer för specialist- 
utbildning i allergologi 
Framtagen av Svenska specialitetsrådet för allergologi (SSA) 2016
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1. Inledning 
1.1 Några ord om specialiteten 
Välkommen till specialiteten allergologi! 
Du kommer som allergolog med inriktning mot vuxna att ar-
beta med en stor patientgrupp som idag kan erbjudas utmärkta 
möjligheter till diagnostik och terapi. 

Allergologi är en egen specialitet sedan 1992 och är sedan 
2015 en tilläggsspecialitet.

Det var naturligt och viktigt att allergologi blev en egen spe-
cialitet eftersom det skett en successiv ökning av allergier hos 
befolkningen. Det som är speciellt med allergologi är att flera 
organsystem kan vara involverade i sjukdomsbilden. Som aller-
golog behöver man ha en bred kunskap om olika organrelaterade 
sjukdomar, speciellt de invärtesmedicinska.

Behovet av specialister i allergologi är stort då allergi och 
astma tillhör folksjukdomarna. 

Vår specialitet är företrädd av Svenska specialitetsrådet för 
allergologi (SSA) som ingår i läkarförbundet och är en självsty-
rande sektion i Svenska föreningen för allergologi (SFFA). 

SFFA är en intresseförening inom svenska läkaresällskapet. 
Inom SFFA samlas medlemmar från många olika specialiteter 
förutom allergologi, t.ex. allmänmedicin, barn- och ungdoms-
allergologi, hudsjukdomar, klinisk immunologi, lungmedicin 
och öron-, näs- och halssjukdomar. I föreningen är även andra 
yrkesgrupper inom allergisjukvården välkomna. 

Specifika frågeställningar som rör specialiteten allergologi, 
t.ex. specialistutbildningen, handläggs fristående av SSA. Med-
lemmarna i SSA utgörs av sex vuxenallergologer som väljs i sam-
band med SFFA:s årsmöte. Endast medlemmar i SSA är röstbe-
rättigade vid val av medlemmar till rådet. Rådets uppgift är bl.a. 
att i samråd med SSA:s medlemmar övervaka studiegången till 
allergologspecialist och ansvara för innehållet i rekommenda-
tionerna.

1.2 Allergologi i ett internationellt perspektiv 
Allergologi är godkänd som en av 43 specialiteter inom EU:s 
specialitetsorganisation UEMS (Union Européenne des Médi-
cins Spécialistes, European Union of Medical Specialists), ett 
officiellt organ, som organiserar och godkänner medicinska spe-
cialiteter inom EU:s 28 medlemsländer. Varje specialitet har sin 
Section and Board. Varje land har en representant i vardera. 
I svensk översättning kan man säga att Section motsvarar lä-
karförbundet och Board läkaresällskapet. Section and Board of 
Allergology and Clinical Immunology har enats om ett s.k. Core 
Curriculum vilket beskriver innehållet i allergispecialiteten. Det-
ta har godkänts av UEMS och EAACI (European Academy of 
Allergy and Clin Immunology) och finns publicerat i tidskriften 
”Allergy” i juni 2004.

EAACI har tillsammans med UEMS utfärdat ett Position 
Paper där rationalen bakom allergologi som egen specialitet mo-
tiveras (publicerad i ”Allergy” i oktober 2013). F.n. är allergologi 
full specialitet i 12 EU-länder och subspecialitet i sex länder. 
Det är viktigt att Sverige, liksom i allt annat EU-arbete, deltar i 
att harmonisera och förbättra utbildningen liksom vården vid 
allergisjukdomar. I Core Curriculum bestäms att internmedicin 
eller pediatrik ska vara grundläggande basutbildning (common 
trunk). Anpassning till olika länders tradition är dock tillåten. I 
den svenska specialiteten ingår inte lika mycket klinisk immuno-
logi som i den europeiska specialiteten. De teoretiska och prak-
tiska moment som ska ingå i specialistutbildningen är fastställda 
i en Log Book. Sedan 2008 erbjuder EAACI/UEMS möjligheten 
för europeisk kunskapsexamen inom allergologi och klinisk im-
munologi vilket äger rum årligen under EAACI-kongressen.

2. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkares 
specialiseringstjänstgöring 
Från och med maj 2015 gäller nya föreskrifter från Socialstyrel-
sen för den som vill utbilda sig till specialistläkare. Allergologi 
blev då en tilläggsspecialitet.
Socialstyrelsens föreskrifter finns i sin helhet under adressen: 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/
Attachments/19743/2015-3-1.pdf �
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Vårdgivaren ansvarar för att det finns förutsättningar för att ge 
en adekvat utbildning av god och jämn kvalitet när man tar emot 
en ST-läkare. Vårdgivaren ansvarar för att det finns
• en studierektor med relevant specialistkompetens som organi-

satoriskt stöd för verksamhetschefer, handledare och ST-läkare,
• en handledare med specialistkompetens i den aktuella specia-

liteten som har handledarutbildning,
• medarbetare som kan ge instruktioner om verksamhetsspe-

cifika tekniker och tillvägagångssätt.

Verksamhetschefen ansvarar för att utbildningsprogram tas 
fram, följs upp och revideras vid behov. Vidare är det verksam-
hetschefen som skall se till att det finns en kompetent handle-
dare och att utvärdering av ST-läkaren sker regelbundet och att 
detta dokumenteras. 

Om verksamhetschefen inte har specialitetsbevis i den ak-
tuella specialiteten skall en erfaren specialistkompetent läkare 
utses som ansvarig.

ST-läkaren skall ha ett utbildningsprogram som utgår från mål-
beskrivningen för specialiteten. 
Det individuella programmet skall innehålla 
• planerad intern och extern utbildning, 
• planerat deltagande i forsknings- och kvalitetsutvecklings-

arbeten,
• planerad tid för självstudier.

Vårdgivaren ansvarar för att kvaliteten i ST-utbildningen säker-
ställs genom systematisk granskning och utvärdering. Gransk-
ningen bör ske av en extern aktör, helst vart femte år. 

3. Målbeskrivning för specialiseringstjänstgöring i allergologi
Målbeskrivningar för alla specialiteter återfinns under adressen: 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog
Attachments/19796/2015-4-5.pdf
Målbeskrivningen för allergologi återfinns på sida 958-974.

4. Specialitetens rekommendationer om hur 
målbeskrivningen kan uppfyllas 
4.1 Allmänna rekommendationer
Vid varje allergologisk utbildningsenhet utses en utbildnings-
ansvarig allergolog som har det övergripande ansvaret för spe-
cialistutbildningen om inte verksamhetschefen har allergologisk 
specialistkompetens. I samråd med ST-läkaren utser denne en 
personlig specialistkompetent handledare. Denne bör vara en 
erfaren kliniker och ska ha genomgått handledarutbildning. I 
början av utbildningen skall ST-läkaren tillsammans med verk-
samhetschefen/utbildningsansvarig allergolog, handledare och 
studierektor skriva en utbildningsplan i form av ett ST-kontrakt 
där samtliga tjänstgöringsmoment med ungefärliga tidsangivel-
ser anges. 

Eventuell tidigare tjänstgöring och/eller forskningserfaren-
het relevant för specialiteten skall diskuteras och godkännas av 
handledare, utbildningsansvarig och studierektor. 

Om ST-läkaren är specialistkompetent sedan tidigare inom 
en specialitet som kan utgöra en basspecialitet till allergologi 
får den allergologiska specialistutbildningens innehåll och längd 
anpassas beroende på karaktären hos aktuell basspecialitet. Se 
nedan.

I utbildningsplanen anges även ramar för teoretiska studier, 
kurser och handledning.

Specialistutbildningen innefattar den grundläggande utbild-
ningen i allergologi, sidoutbildning i akutmedicin och intern-
medicin för att uppfylla delmål c1 och c2 (om detta inte redan 
har genomförts inom ramen för tidigare specialistutbildning) 
och annan rekommenderad sidoutbildning till allergologisk 
specialitet. Individuellt vetenskapligt arbete och evidensbaserat 
förbättrings- och kvalitetsarbete ska inplaneras om detta inte 
redan genomförts inom ramen för tidigare specialistutbildning. 
Rekommenderad teoretisk utbildning (kurser, litteratur, semi-
narieuppgifter, administrativ och pedagogisk utbildning) skall 
inplaneras.

Specialiseringstjänstgöringen i allergologi kan påbörjas inom 
ramen för en utbildning i en basspecialitet, lämpligen då i en 
internmedicinsk specialitet för att uppfylla delmål c1 och c2. 
Utbildningen inom basspecialitet får då planeras tillsammans 
med studierektor inom denna specialitet. Den allergologiska 
specialistutbildningen kan varvas med specialistutbildningen 
inom basspecialitet, men planeras så att kompetens inom bas-
specialiteten kan tas ut innan den allergologiska specialistutbild-
ningen är slutförd. Det krävs 2,5 års tjänstgöring efter uttag av 
basspecialiteten innan tilläggspecialiteten kan tas ut.

Allergologi är numera en tilläggsspecialitet till följande specia-
liteter: 
1. Allmänmedicin
2. Arbets- och miljömedicin
3. Barn- och ungdomsallergologi
4. Endokrinologi och diabetologi
5. Geriatrik
6. Hematologi
7. Hud- och könssjukdomar
8. Internmedicin
9. Kardiologi
10. Klinisk Immunologi och transfusionsmedicin
11. Lungsjukdomar
12. Medicinsk gastroenterologi och hepatologi
13. Njurmedicin
14. Öron- näs- och halssjukdomar

En central del i utbildningen till allergolog är att man har en 
god kunskap inom området internmedicinska sjukdomar, vilket 
framgår av delmål c1 och c2. Ingående kännedom om differen-
tialdiagnoser till allergologiska sjukdomar är obligat. Eftersom 
basspecialiteterna är av olika karaktär kan utbildningens längd 
och innehåll variera avsevärt.

Vad gäller de internmedicinska specialiteterna ingår delmål 
c1 och c2 i basspecialiteten. Även specialister i allmänmedicin 
har en bred grundläggande kompetens gällande handläggning 
av internmedicinska tillstånd men delmål c2 måste bedömas 
individuellt. Övriga specialiteter (barn och ungdomsallergologi, 
arbets- och miljömedicin, hud- och könssjukdomar, klinisk im-
munologi och transfusionsmedicin, öron- näs- och halssjukdo-
mar) har i regel ingen internmedicinsk tjänstgöring inom sina 
specialiseringstjänstgöringar. Om tidigare utbildning saknas 
inom internmedicin är det rimligt med cirka två års utbildning 
inom allmän internmedicin och akutmedicin för att uppnå del-
mål c1 och c2. Detta innebär således att det blir en längre utbild-
ningstid för dessa specialiteter jämfört med internmedicinska 
basspecialiteter.
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Utöver den internmedicinska kompetensen för att uppfylla 
delmål c1 och c2 bör den allergologiska utbildningen även inne-
fatta viss annan sidoutbildning om sammanlagt ca sex månader. 
Denna kan, beroende på ST-läkarens tidigare erfarenheter och 
tjänstgöringar inom internmedicinska specialiteter, fullföljas 
inom någon eller några av följande specialiteter: lungsjukdomar, 
hud- och könssjukdomar, infektionsmedicin, klinisk fysiologi, 
öron- näs- och hals- sjukdomar, barn- och ungdomsallergologi, 
arbets- och miljömedicin eller gastroenterologi. 

Med hänsyn till den vetenskapliga utvecklingen inom det al-
lergologiska området samt för att harmonisera den svenska al-
lergologutbildningen med övriga EU-länder bör sidoutbildning 
på enhet för klinisk immunologi ingå.

Specialitetsföreningen rekommenderar minst två års hand-
ledd tjänstgöring på allergologisk specialistenhet, utöver sido- 
utbildning. För att kvalitetsmässigt säkerställa att en bred al-
lergologisk utbildning ges bör ST-läkare och handledare doku-
mentera antalet nybesök och återbesök, som handläggs av ST- 
läkaren under den allergologiska tjänstgöringen. Specialitets-
rådet rekommenderar att minst 500 dokumenterade nybesök 
respektive återbesök handläggs av ST-läkaren under utbildnings-
tiden.

Den allergologiska tjänstgöringen skall förläggas till klinik på 
universitets- och/eller länssjukhus eller annan utbildningsenhet 
där specialistledd klinisk allergologi omfattande samtliga inom 
specialistutbildningen obligatoriska moment utövas (se c3-c12). 
Om utbildningsenheten inte kan uppfylla utbildningskraven för 
samtliga delmål skall kompletterande tjänstgöring på annan en-
het genomföras. Under specialistutbildningens gång bör hand-
ledaren och ST-läkaren ha regelbundna träffar för avstämning 
av genomgångna moment i utbildningsplanen. Även under si-
doutbildning är det lämpligt att kontakten mellan ST-läkare och 
handledare upprätthålls.

Checklistan på genomgångna utbildningsmoment (se nedan, 
punkt 4.2) skall ses som ett hjälpmedel för ST-läkare och hand-
ledare att kontinuerligt kunna utvärdera utbildningen och se 
till att samtliga delmål uppfylls. Handledaren kan i efterhand 
signera checklistan. 

Inför utfärdande av intyg om fullgjord specialistutbildning 
åligger det handledaren att tillsammans med ST-läkaren förvissa 
sig om att alla ingående moment har fullgjorts. Intyg utfärdas 
formellt av verksamhetschefen. Om denne inte är specialist i 
ämnet skall måluppfyllelsen tillstyrkas av handledare, utbild-
ningsansvarig specialist och studierektor. 

Under utbildningstiden skall ett individuellt vetenskapligt 
arbete genomföras och redovisas om det inte gjorts under tidi-

gare specialistutbildning, se delmål a5. Det skall avsättas särskild 
tid för detta arbete och detta skall finnas med i planeringen av 
specialistutbildningen. Avsikten är att på ett tidigt stadium ge 
träning i att kritiskt granska och utvärdera medicinska rön och 
introducera ett vetenskapligt arbetssätt. Handledaren bör själv 
ha genomgått forskarutbildning, men om så inte är fallet skall 
vetenskaplig kompetens på annat sätt knytas till arbetet. 

Ett evidensbaserat förbättrings- och kvalitetsarbete skall även 
genomföras och redovisas under utbildningstiden, delmål a4. 
Förbättringsarbetet integreras lämpligen under handledning 
i den kliniska verksamheten och kan med fördel starta tidigt 
under utbildningstiden och sedan pågå fortlöpande. Arbetet 
kan omfatta olika områden, t.ex. att bidra till att upprätta vård-
program eller förbättra utredningsrutiner. Kvalitetsarbetet skall 
vara åtskilt från det vetenskapliga arbetet, men de kan innehålla 
gemensamma kursmoment och ämnesområden. 

Om ST-läkaren tidigare genomgått forskarutbildning, deltagit 
i forskningsprojekt eller genomfört ett kvalitetsarbete tidigare 
kan detta tillgodoräknas i ST-utbildningen. 

4.2 Kompetensbeskrivning
Specialiteten allergologi karaktäriseras av kompetens inom al-
lergi och annan överkänslighet i olika organsystem, framför allt 
i övre och nedre luftvägarna, mag-tarmkanalen och huden.

Allergiska tillstånd har ofta en systemisk karaktär, särskilt 
vidöverkänslighet mot föda, läkemedel och insektsgift. Aller-
gisjukdomar inkluderar både akut livshotande tillstånd, såsom 
anafylaxi, och kroniska tillstånd som kan vara livslånga. Många 
av de allergiska tillstånden är vanliga i befolkningen och kan 
därför betecknas som folksjukdomar.

Diagnostiken grundas på en analys av patientens sjukdoms-
historia med stöd av specifika immunologiska tester eller olika 
typer av provokationer. Eftersom allergisjukdomar kan begrän-
sas eller lindras av förebyggande insatser är prevention och råd-
givning om risker och möjliga åtgärder en viktig del av speciali-
tetens kunskapsbas. Kännetecknande för kompetensområdet är 
också kunskaper om farmakologiska och immunmodulerande 
behandlingar, särskilt allergenspecifik immunterapi.

4.3 Precisering av delmål och checklistor 
Numrering av kunskapsområden nedan motsvarar de delmål för 
medicinsk kompetens inom allergologi, som fastlagts av Social-
styrelsen i målbeskrivningen, c1-c12.

Delmål c1-c2 Vanliga internmedicinska och akuta tillstånd, se 
punkt 4.1.

Allergologi

Delmål c3 Ingående kunskap om God kunskap om Kännedom om 

Rinit och konjunktivit,
allergisk och icke- allergisk

Etiologi 
Sjukdomsbild
Naturalförlopp
Diagnostik
Svårighetsgradering
Behandling

Patofysiologi
Epidemiologi

Differentialdiagnoser

Aktuella studier och
utveckling inom
ämnesområdet

Antalet rekommenderade utredningar: nybesök/återbesök 100/100
 
  Utförda     Datum: ………………………….. Sign: ……………………………………
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Delmål c4 Ingående kunskap om God kunskap om Kännedom om 

Astma med differential- 
diagnoser, t.ex. KOL, 
laryngeal obstruktion, 
sensorisk hyperreaktivitet, 
dysfunktionell andning

Etiologi 
Sjukdomsbild
Fenotyper
Naturalförlopp
Diagnostik och differential-
diagnostik
Svårighetsgradering
Monitorering
Behandling

Patofysiologi
Epidemiologi

Aktuella studier och
utveckling inom
ämnesområdet

Antalet rekommenderade utredningar: nybesök/återbesök 200/200

  Utförda     Datum :………………………….. Sign :……………………………………

Delmål c5 Ingående kunskap om God kunskap om Kännedom om 

Anafylaxi och allvarliga
allergiska tillstånd

Etiologi 
Sjukdomsbild
Diagnostik
Behandling, akut och
profylaktisk
Autoinjektor adrenalin:
indikation och hantering
Monitorering
Behandling

Patofysiologi
Mastocytos och mastcells-
aktiveringssyndrom 
Differentialdiagnoser

Aktuella studier och
utveckling inom
ämnesområdet

Antalet rekommenderade utredningar: nybesök/återbesök 30-50/20
 
  Utförda     Datum: ………………………….. Sign :……………………………………

Delmål c5 Ingående kunskap om God kunskap om Kännedom om 

Födoämnesallergi och
intolerans

Etiologi 
Sjukdomsbild
Diagnostik inklusive
kostanamnes
Provokationer
(öppet och dubbel blint) 
Svårighetsgradering
Behandling

Olika kosters inverkan för 
hälsa och sjukdom
Kostråd
Patofysiologi
Differentialdiagnoser
såsom gluten- och
laktosintolerans, IBS, IBD

Aktuella studier och
utveckling inom
ämnesområdet

Antalet rekommenderade utredningar: nybesök/återbesök 80-100/60
 
  Utförda     Datum :………………………….. Sign :……………………………………

Delmål c5 Ingående kunskap om God kunskap om Kännedom om 

Läkemedelsöverkänslighet
(penicillin och andra
antibiotika, ASA/NSAID, 
lokalanestetika, narkosmedel 
och andra läkemedel) 

Etiologi 
Sjukdomsbild
Diagnostik inklusive
anamnes
Provokationer
(öppet och blint) 
Svårighetsgradering
Behandling

Farmakodynamik, kinetik, 
biverkningar och
interaktioner
Mekanismer

Aktuella studier och
utveckling inom
ämnesområdet

Antalet rekommenderade utredningar: 60
 
  Utförda     Datum :………………………….. Sign :……………………………………
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Delmål c5 Ingående kunskap om God kunskap om Kännedom om 

Insektsallergi
Fr.a. bi och geting 

Etiologi 
Sjukdomsbild
Diagnostik 
Riskbedömning inkl.
mastocytos
Behandling, fr.a. allergen
immunterapi

Patofysiologi
Toxiska effekter

Entomologi
Aktuella studier och utveck-
ling inom ämnesområdet

Antalet rekommenderade utredningar: Nybesök 20
 
  Utförda     Datum :………………………….. Sign :……………………………………

Delmål c5 Ingående kunskap om God kunskap om Kännedom om 

Övriga immunologiska
tillstånd, inklusive
icke-IgE medierade tillstånd 

Immunbrist med symtom 
från luftvägarna

Allergisk alveolit
EGPA (Eosinofil
granulomatos med polyangit)
Eosinofila tillstånd
Allergisk
bronkopulmonellaspergillos
Immunologiska mekanismer

Autoimmuna sjukdomar
Hyper IgE-syndrom 

Antalet rekommenderade utredningar: Nybesök 5-10
 
  Utförda     Datum :………………………….. Sign :……………………………………

Delmål c6 Ingående kunskap om God kunskap om Kännedom om 

Urtikaria och angioödem Prevalens
Etiologi
Sjukdomsbild
Diagnostik 
Behandling

Mekanismer, inklusive
autoimmuna
Differentialdiagnoser,
t.ex. mastocytos
Test av histaminfrisättning
Hereditärt angioödem 
(HAE) och förvärvade
angioödem

Aktuella studier och
utveckling inom området 

Antalet rekommenderade utredningar: nybesök/återbesök 40/20 
 
  Utförda     Datum :………………………….. Sign :……………………………………

Delmål c6 Ingående kunskap om God kunskap om Kännedom om 

Atopiskt eksem Sjukdomsbild Differentialdiagnoser,
fr.a. kontaktdermatit
Naturalförlopp Behandling

Epikutantest

  Uppfyllt     Datum: ………………………….. Sign: ……………………………………

�



Annons
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Delmål c7 Ingående kunskap om God kunskap om Kännedom om 

Lungfunktionstester Indikation och utförande
spirometri med
reversibilitetstest
PEF-kurva
Exhalerat NO 

Mätning av lungvolym
och luftvägsmotstånd
(kroppspletysmografi)
Lungmekanik
Impulsoscillometri
Diffusionskapacitet
Gasutsköljning

  Uppfyllt     Datum: ………………………….. Sign: ……………………………………

  Uppfyllt     Datum: ………………………….. Sign: ……………………………………

  Uppfyllt     Datum: ………………………….. Sign: ……………………………………

  Uppfyllt     Datum: ………………………….. Sign: ……………………………………

Delmål c7 Ingående kunskap om God kunskap om Kännedom om 

Bronkialprovokationer
(Icke-allergena) 

Indikation, utförande och 
tolkning av test med
metakolin och mannitol

Ansträngningstest
Isokapnisk hyperventilation 
(torrluftsprovokation) 
Capsaicintest

Delmål c8 Ingående kunskap om God kunskap om Kännedom om 

In vitro-tester Tolkning av specifikt IgE i 
serum 
Total IgE i serum 
Eosinofili
Immunglobulinnivåer
Tryptas

Basofila aktiveringstest
Precipiterande antikroppar
Komplementfaktorer
C1-esterasinhibitor 

Sensitivitet och specificitet 
samt kostnadseffektivitet för 
olika tester
Tester för autoimmunitet
Serum- och urin-histamin
Serumdiaminoxidas (DAO)

Delmål c9 Ingående kunskap om God kunskap om Kännedom om 

Allergen Förekomst
Spridning
Egenskaper 
Korsallergi
Molekylär allergologi

Nomenklatur Haptenmekanismer
Aerobiologi

  Uppfyllt     Datum: ………………………….. Sign: ……………………………………

Delmål c7 Ingående kunskap om God kunskap om Kännedom om 

In vivo-tester Hudtester (fr.a. prick och
intrakutantest)
Allergenprovokationer per os 
och parenteralt

Allergenprovokationer
I övre och nedre luftvägar och 
konjunktivalt 

Epikutantest

�
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Delmål c10 Ingående kunskap om God kunskap om Kännedom om 

Immunmodulerande
behandling

Allergenimmunterapi, AIT
  • Verkningsmekanism
  • Indikationer
  • Kontraindikationer
  • Säkra rutiner
  • Doseringsschema
  • Biverkningar

Praktisk genomförande av
subkutan AIT behandling
Anti IgE behandling 
Anti IL5 och andra för
specialiteten relevanta
biologiska läkemedel

Kostnadseffektivitet
Väga kostnad mot
annan behandling 

Aktuella studier och
utveckling inom
ämnesområdet

Immunsuppressiv
behandling

Allergologi

Medverkat praktiskt i 60 mottagningspass för AIT 

  Uppfyllt     Datum: ………………………….. Sign: ……………………………………

Delmål c11 Ingående kunskap om God kunskap om Kännedom om 

Primär och sekundär
prevention
Rådgivning

Risker med
allergenexponering
Allergenreduktion och
övriga miljöåtgärder och 
dess effekter

Miljöanalyser 
Behandling med tempererat 
laminärt luftflöde (TLA)

Teorier bakom
sensibilisering och
toleransutveckling

  Uppfyllt     Datum: ………………………….. Sign: ……………………………………

  Uppfyllt     Datum: ………………………….. Sign: ……………………………………

  Uppfyllt     Datum: ………………………….. Sign: ……………………………………

  Uppfyllt     Datum: ………………………….. Sign: ……………………………………

Delmål c11 Ingående kunskap om God kunskap om Kännedom om 

Rehabilitering Bedömning av
arbetsförmåga
Pedagogiskt och psyko-
logiskt omhändertagande

Fysioterapi Klimatvård

Delmål c11 Ingående kunskap om God kunskap om Kännedom om 

Genetik
Epidemiologi

Förekomst av
allergisjukdomarna

Ärftlighetens betydelse för 
uppkomst av allergi 

Aktuella studier och
utveckling inom
ämnesområdet

Delmål c12 Ingående kunskap om God kunskap om Kännedom om 

Försäkringsmedicin Intygsskrivande
Sjukskrivningsregler
Kost- och
miljöanpassningsbidrag

Yrkesrådgivning
Försäkringskassan 

Förvaltningsdomstolen 
Kammarrätten
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4.4 Förslag på ST-kontrakt 
https://www.slf.se/upload/SYLF/SYLF.se/Publikationer/
Publikationer/SYLFs%20ST-kontrakt.pdf
Sannolikt kommer en nyare version.

Det är viktigt att regelbundet dokumentera genomgången tjänst-
göring, genomgångna kurser och utbildningsmål. 

5. Kvalitetsuppföljning 
5.1 Granskning av specialiseringstjänstgöringen enligt SPUR- 
modellen 
I förordningen från 2015 om läkarnas ST-utbildning framhålls 
skärpta krav för kvalitetsgranskning. Vårdgivaren ansvarar för 
att kvaliteten i specialiseringstjänstgöringen säkerställs genom 
systematisk granskning och utvärdering. Granskningen skall 
även ske genom en extern aktör som inte får ha några kopp-
lingar till vårdgivaren.

Den externa granskningen och utvärderingen bör genomföras 
vart femte år och det rekommenderas att man använder SPUR 

som är en läkarledd inspektionsverksamhet där professionen 
granskar kvaliteten på vårdgivarnas AT- och ST-utbildning. 
Lipus AB samordnar och sköter administrationen runt inspek-
tionerna som bygger på ett nära samarbete med specialitetsför-
eningar och sektioner inom Läkarförbundet respektive Läka-
resällskapet. Kontakta specialistrådet för anvisningar om vilka 
SPUR inspektörer det finns inom Allergologi.

5.2 Ansökan om specialistkompetens 
http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/
Anvisningar-till-SOSFS-2015.pdf

5.3 Specialistexamen
SSA ansvarar för frivillig specialistexamen och rekommenderar 
att den blivande specialisten i slutskedet av sin utbildning ge-
nomgår EU-examen anordnad av UEMS och EAACI. Eftersom 
klinisk immunologi inte ingår i Sveriges specialistutbildning kan 
denna del undantas från examination efter förfrågan. 

Informationen om EU examenkan erhållas från http://www.
eaaci.org/activities/eaaci-exam/upcoming-exam.html

När snön faller  
kan vi inte låtsas 
som det regnar.

Vintern i ett flyktingläger är svår med snö och iskalla vindar. För människor som tvingats  
fly för livet, fortsätter nu kampen för att överleva. Med din hjälp får fler en varmare vinter.

SMS:a VÄRME till 729 80 och ge 150 kr eller ge en gåva på sverigeforunhcr.se
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Kroniskt obstruktiv lungsjukdom
och akuta koronara syndrom

Sammanfattning av avhandlingen:

Kranskärlsjukdom och kroniskt ob-
struktiv lungsjukdom (KOL) utgör 
idag två av de vanligaste sjukdo-
marna orsakande död och lidande 
i världen. I en ny avhandling från 
Lunds universitet undersöktes KOL i 
relation till akuta koronara syndrom 
(AKS) med hjälp av främst svenska 
kvalitetsregister. KOL-diagnosens in-
verkan på karaktäristika, behandling 
och prognos för AKS-patienter utvär-
derades i totalt fyra arbeten.

Det första arbetet tillämpade data 
från det stora svenska kardiovas-
kulära kvalitetsregistret SWEDE-

HEART, och studerade över 80 000 pa-
tienter inlagda för hjärtinfarkt mellan år 
2005 och 2010. Prevalensen av KOL var 
6 % och de med samtidig KOL var äldre 
och hade mer komorbiditet än de som 
inte hade KOL. Avseende utredning och 
behandling genomgick KOL-patienter 
med hjärtinfarkt i lägre utsträckning 
koronarangio och efterföljande PCI. De 
behandlades också i lägre utsträckning 
med evidensbaserade sekundärpreventi-
va läkemedel vid utskrivning. Prognosen 
efter hjärtinfarkt var betydligt sämre för 
patienterna med samtidig KOL, och den-
na grupp hade en dubblerad ettårsmorta-
litet. Överdödligheten visade sig till stor 
del bero på högre ålder och samsjuklig-
het och minskade efter justering. Studiens 
viktigaste fynd var att även justering för 
skillnader i behandling minskade över-
dödligheten vilket skulle kunna tyda på 
att en mer evidensbaserad behandling en-
ligt internationella riktlinjer kan förbättra 
prognosen i denna grupp. 

Studie två undersökte om beta-blockerare 
var associerade med bättre överlevnad för 
hjärtinfarktpatienter med samtidig KOL. 
Historiskt sett har beta-blockerare ofta 
undanhållits från KOL-patienter efter-
som de tidigare ickeselektiva beta-block-

erarna var förenade med biverkningar 
i luftvägarna, något som inte är ett lika 
stort problem med hjärtspecifika beta-
blockerare. Med hjälp av SWEDEHEART 
jämfördes hjärtinfarktpatienter med KOL 
som skrevs ut med beta-blockerare mot 
hjärtinfarktpatienter med KOL som inte 
skrevs ut med beta-blockerare. Studiens 
resultat var att beta-blockerare vid ut-
skrivning var associerade med bättre 
överlevnad och konkluderade att KOL-
patienter med hjärtinfarkt bör behandlas 
med beta-blockerare efter hjärtinfarkt 
och inte rutinmässigt undanhållas denna 
behandling. 

I det tredje arbetet användes studie-
materialet från den stora randomiserade 
PLATO-studien (Platelet Inhibition and 
Patient Outcomes) för att undersöka 
trombocythämmarna tikagrelor jämfört 
med klopidogrel i en subgrupp av AKS-
patienter med samtidig KOL. Tikagrelor, 
som är mer potent än klopidogrel när det 
gäller att förhindra framtida hjärtinfark-
ter och andra kardiovaskulära händelser, 
kan orsaka kortvarig dyspné, en biver-
kan som kan leda till att KOL-patienter 

inte behandlas med preparatet. Studien 
fann att tikagrelor hade en mycket god 
effekt hos AKS-patienter med samtidig 
KOL och minskade risken för framtida 
kardiovaskulära händelser jämfört med 
klopidogrel, utan att öka den allmänna 
blödningsrisken. Risken för tikagrelor-
associerad dyspné var inte relativt högre 
hos KOL-patienter. Slutsatsen blev att ti-
kagrelor hade en övervägande god klinisk 
nytta hos AKS-patienter med KOL och 
att dessa patienter därför bör behandlas 
med tikagrelor. 

Det fjärde och avslutande arbetet stude-
rade KOL i relation till bypasskirurgi vid 
trekärlssjukdom eller stenos av vänster 
huvudstam. Preliminära resultat visar att 
KOL påverkar mortaliteten negativt även 
efter bypasskirurgi, och att förekomsten 
av postoperativa infektioner var högre hos 
KOL-patienter, varför man bör vara vak-
sam på infektionstecken och tidigt sätta 
in behandling när så krävs.

PONTUS ANDELL
AT-läkare, PhD,

Skånes universitetssjukhus, Lund



Lung & Allergiforum  •  Nummer 1/2017 51

Avhandling

Table 1. Clinical endpoints for COPD patients compared to non-COPD patients at one year.

Figure 1. Kaplan-Meier estimates of the time to first adjudicated occurrence of the primary efficacy endpoint
(a composite of death from vascular causes, myocardial infarction, or stroke)
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Fråga 7 – Tobacco endgame • Svar från Ola Attman.
Tobacco endgame. En bred majoritet av befolkningen i Sverige vill ha skärpta regler för att minska rökningen 
och därmed få en bättre folkhälsa och en renare miljö. Rökfritt Sverige 2025 innebär att sätta ett måldatum för 
utfasning av rökning i vårt land samt även att göra en plan för att nå målet. Hur ser denna plan ut? Vilka strategier 
föreligger? Vilka organisationer står bakom förslaget? Hur kan vi som lungläkare medverka i strategin? Är målet 
realistiskt? Diskutera även den internationella synen på ovanstående fråga.

Specialistexamen 2016

Vi fortsätter att publicera frågor och svar från 2016 års specialistexamen, denna gång med svar från Ola Attman.

Påverkan av och kostnader på grund av tobak
Tobak bedöms vara den främsta påverkbara orsaken till dödlig-
het enligt WHO (World Health Organisation) som bedömer 
att mer än 5 miljoner människor årligen avlider till följd av 
tobaksbruk. Antalet dödsfall/år beräknas stiga till 8 miljoner 
människor/år 2030 (1) samt att 80 % av dessa dödsfall inträffar i 
låg-medel inkomstländer. 

I Sverige som har en rökningsprevalens på ca 10 % beräknas 
cirka 100 000 personer årligen insjukna i någon eller några av 
ett femtiotal rökningsrelaterade sjukdomar, 12 000 personer/
år beräknas dö till följd sin rökning (2). Samhällskostnaden för 
tobaksrelaterad problematik (sjukvård, sjukskrivning, etc) be-
räknas vara 30 miljarder kronor/år. 

En simuleringsstudie utförd på socialdepartementet avse-
ende konsekvenser på sjukdomsprevalens, vårdkonsumtion, 
sjukfrånvaro och förtidspension av en simulerad nedtrappning 
av rökningen från dagens nivå till noll år 2025. Man beräknar då 
att medellivslängden ökar med 0,34 år och att 27 500 QUALY ’s 
(Quality Adjusted Life Years) skulle sparas. Sjukvårdskonsum-
tion motsvarande 1 miljard kronor/år samt kostnader för förtids-
pension på 6 miljarder kronor/år skulle sparas genom en friskare 
befolkning. Nätverket för hälsofrämjande hälso och sjukvård 
har skapat en hälsokalkulator på sin hemsida. Man tittar där 
på 11 sjukdomar och påverkan på deras incidens om röknings-
prevalensen sjönk till 5 % år 2025 mot dagens 10 %, totalt skulle 
närmare 50 000 svåra sjukdomsfall förhindras i dessa grupper 
bland annat knappt 10 000 fall av hjärtsjukdom, knappt 30 000 
fall av KOL och 5000 fall av lungcancer. Monetärt motsvarar 
detta i besparingar 3,1 miljarder för hälso- och sjukvården, 1,5 
miljarder för kommunerna, 2,7 miljarder för försäkringskassan 
samt nästan 16 000 friska levnadsår för befolkningen (2).

Lagar och bestämmelser
WHO upprättade 2003 en tobakskonvention (3) i syftet att för-
söka kontrollera den globala tobaksepidemin på ett nytt sätt, 
enligt deras egen formulering handlar det om ett paradigmskifte 
genom att man adresserar både strategier för att minska efterfrå-
gan men att man även syftar till att påverka tillgången av tobak. 
Tobakskonventionen ratificierades av Sverige år 2005 och strax 
därefter infördes rökstopp på krogar samt mindre cigarettpa-
ket (5). Förenta nationerna formulerade 2011 sitt NCD-initiativ 
(Non Comunicable Diseases) (4)som handlar om att reducera 
förekomsten av ett antal sjukdomar i världen så som hjärt-kärl 
sjukdom, cancer, kroniska lungsjukdomar och diabetes, WHO 

utarbetade därefter nätverk för att övervaka detta samt 9 mål 
(drogrådgivning, ingen ökning av diabetes, 25 % sänkt blodtryck, 
30 % minskad tobaksanvändning, 30 % minskat saltintag, 10 % 
minskad fysisk aktivitet, 10 % mindre skadligt alkoholbruk, 25 % 
minskning av för tidig död sekundärt till NCD) för att påverka 
ovan nämnda 4 sjukdomar samt 25 indikatorer att följa. Det 
övergripande målet var att reducera för tidig död på grund av 
NCD med 25 % år 2025. Vid möten (World Health Assembly) 
2012 samt 2013 uppmanade man nationer att utarbeta strate-
gier för att uppnå det övergripande målet. 2014 antog EU ett 
reviderat tobaksproduktdirektiv som ska vara genomfört inom 
EU senast den 20 maj 2016. Direktivet ställer bland annat krav 
på förbud mot cigaretter och rulltobak med förskönande smak 
(typ menthol). Direktivet syftar bland annat till att göra tobaks-
produkter mindre attraktiva och den viktigaste målgruppen att 
påverka är då ungdomar.

I december 2010 lade regeringen fram propositionen En 
samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-
politiken (prop. 2010/11:47). Riksdagen antog propositionen i 
mars 2011. Man beslutade även om en enhetlig uppföljning där 
ansvaret lades på folkhälsomyndigheten, man kan nu extrahera 
statistik från deras hemsida (http://www.andtuppfoljning.se/
indikatorlabbet/) hur det har gått. Det har sedan dess inkom-
mit ett antal motioner till riksdagen och regeringen har nyligen 
författat en skrivelse för den samlade strategin år 2016-2020 (5). 
I denna skrivelse formuleras 6 mål;

Mål 1: Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak 
ska minska. 

Mål 2: Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, 
dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med al-
kohol ska successivt minska. 

Mål 3: Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som 
utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alko-
hol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt 
minska. 

Mål 4: Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk 
eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov 
ha ökad till-gänglighet till vård och stöd av god kvalitet. 

Mål 5: Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör 
och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av al-
kohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska. 

Mål 6: En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och inter-
nationellt. 
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Detta skall bland annat ske genom skarpare reglering för att 
minska illegal handel av tobak, skapa neutrala förpackningar 
(något som dock verkar strida mot tryckfrihetsordningen), 
förbjuda smaksättning av tobak med exempelvis menthol, för-
bjuda rökning utomhus på platser där bland annat barn vistas, 
överväga förbud mot skyltning av tobaksvaror (den så kallade 
saffransmodellen). Det pågår processer i förvaltningsdomstolen 
vad gäller klassificeringen av e-cigaretter och en utredare tittar 
på hur snus skall hanteras i några av ovan åtgärder. 

Internationella erfarenheter
Flertalet andra länder har börjat arbetet mot att minska rökning 
och man har gått till väga på olika sätt och upplevt olika typer 
av problem och olika god effekt. En sammanfattande artikel från 
2015 avseende publicerade arbeten kring Tobacco endgame kon-
ceptet belyser olika strategier (6). Generellt verkar det finna ett 
påtagligt stöd för tobacco endgame i populationen i flertalet 
länder men vägarna dit skiljer sig från land till land. Nedan följer 
några exempel på strategier;

a) Produktmanipulation: exv Sjunkande nikotinhalt i cigaret-
ter, fördelar långsam avvänjning, nackdelar hur mycket nikotin 
och vem kontrollerar detta? Ökad risk för fler cigaretter/dag för 
uppnå samma nikotindos. Äckligare cigarett genom att förbjuda 
smakämnen som menthol eller höja pH, redan genomfört i delar 
Kanada, nackdelar skulle vara ha att koll på tillsatser, vad är ett 
smakämne? 

b) Brukarpåverkan: Rökarlicens för att få köpa cigaretter med 
eller utan maxbegränsning/år. För att få licensen obligatorisk 
rökarutbildning avseende faror, etc. Nackdelar ”missbrukarre-
gister”. Tobak endast på recept efter försök till rökstopp miss-
lyckats, nackdel vem vill skriva ut detta? Prövat som lagförslag 
på Island samt i Oregon USA, nedröstades. Begränsning av 
försäljning efter födelsedatum, exv personer föda år 2000 och 
framåt får aldrig köpa cigaretter, skapar en rökfri generation, 
nackdel ökad illegal försäljning, lagförslag i Tasmanien dock ej 
genomröstat ännu.

c) Styrning av tillgång/marknad: Genom lag styra hur länge 
tobakskiosker skulle få vara öppna och vart de får ligga (t.ex. 
inte bredvid en skola, på sjukhus, osv), redan genomfört av-
seende viss alkohol i USA. Skyltning i butik kan förbjudas, 
”saffransmodellen”, redan i bruk i vissa länder. Lagbestämda 
minimipriser, redan så i halva USA och delar av Kanada. För-
bjuda cigarettförsäljning helt genomfört i Bhutan där man nu 
har betydande smuggelproblem, genomfört avseende alkohol 
på 20-talet i USA utan större framgång. Göra rökfria alternativ 
(E-cig) mer fördelaktiga avseende pris, tillgång, etc, nackdel är 
fortsatt nikotinberoende. Kvotsystem med utfasning, dvs att to-
baksföretag köper rätten av staten att få sälja en viss mängd cig/
år, den totala mängden minskar varje år, leder till stigande priser 
i konsument ledet med successivt minskande konsumption som 
följd. Lagförslag lagt 2007 i USA, nedröstades. Pristak inkl skatt 
där skatten succesivt höjs, svälter ut tobaksbolagen och deras 
lobbyingmöjligheter, liknande system används i England för att 
styra gas och elpriser.

d) Institutionellt/Struktur fokus: ”Tobakskontrollverket” bildas 
motsvarande läkemedelskontrollverket eller FDA. Ger möjlig-
het att styra över ingredienser, tillverkning, utveckling av nya 

produkter och försäljning. Reglerad marknad, där ”tobakskon-
trollverket” köper upp all tobak och tillverkar sedan cigaret-
ter som sedan säljs. Erbjuder totalkontroll över utformning av 
paket, innehåll, hur mycket som säljs och priset på produkten. 
Liknande system introducerades för marijuanaförsäljning i Uru-
guay 2013 men har ännu ej kommit i bruk. Statligt övertag av 
tobaksindustrin dvs monopol, drivs sedan utan vinstintresse, 
möjlighet till produktkontroll och successiv utfasning av pro-
dukten. Skall stater hålla på med detta?

Rökfritt Sverige 2025
Initiativ taget av tobaksfakta som är en oberoende tankesmedja 
bestående av 18 stycken medlemsorganisationer där bland an-
nat läkare mot tobak och hjärt-lung fonden ingår. Finansiering 
sker dels via statliga medel men även från fonder och stiftelser. 
Man arbetar för att sprida kunskap om och engagemang för 
tobakskonventionen hos beslutsfattarna och i samhället som 
helhet genom information, utbildning, nyhetsförmedling och 
opinionsbildning. 

Ett visst stöd för sitt initiativ har man fått från regeringen 
vilket framgår dels i skrivelsen som redovisas här ovan. Reger-
ingen är angelägen om att ”sluta påverkbara hälsoklyftor inom 
en generation”, med detta menas det har noterats skillnader i 
rökningsprevalens i olika socioekonomiska samt demografiska 
grupper, rökningen verkar öka bland unga män och kvinnor 
och är vanligare bland lågutbildade samt arbetslösa. I skrivelsen 
(5) framgår även att dessa grupper löper större risk avseende 
alkohol och drogproblem.

Strategin för att uppnå ett rökfritt Sverige är påverka besluts-
fattare på kommunal, regional och nationell nivå så att de stödjer 
ett nationellt beslut om en utfasningsstrategi för tobaksrökning. 
Hur man sedan skall nå målet i praktiken återstår att se men 
att påverka tillgången samt efterfrågan av röktobak är centrala 
koncept.

Enligt min mening är lungläkarens roll i första hand att in-
formera om rökningens skadeverkningar och positiva effekter 
av rökstopp samt att tillhandahålla hjälp för att underlätta rök-
stopp.

Om tobacco endgame skall bli framgångsrikt i Sverige krävs 
en enad politisk front villig att fatta obekväma beslut och sedan 
följa upp dessa. Att alla mäniskor slutar helt att röka är inte rea-
listiskt (det fortgår ju drogmissbruk idag trots att det är olagligt) 
men att nå en nivå av rökningsprevalens på 5 % vilket ju egent-
ligen bara en halvering av dagens ter sig dock fullt realistiskt.

Referenser:
1) ”Tobacco free initiative” http://www.who.int/tobacco/economics/back-

ground/en 
2) “Tobacco endgame rökfritt Sverige år 2025” http://www.tobaksfakta.se
3) ”WHO framework convention on tobacco control” http://www.who.int/

text_download/en/
4) “Noncomunicable diseases and mental health, NCD global monitoring 

framework” http://www.who.int/nmh/global_monitoring_framework/
en/

5) ”Regeringens skrivelse 2015/16:86 En samlad strategi för alkohol, narko-
tika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020.” Y. Johansson, G. Wik-
ström

6) ”The tobacco endgame: a qualitative review and synthesis” P. A. McDa-
niel, E.A. Smith, R.E. Malone, Tob Control 2015;0:1-11



Preliminary Program IgE 50 years 
Aula Medica, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden 

Time Activity Topic Speaker 

From 7.30 Registration and coffee 

08.30 – 8.50 Opening ceremony SFFA President 

8.50 – 9.10 Part I – History and 
epidemiology 
Chair: Motohiro Kurosawa 

 Magnus Wickman 

The discovery of IgE S.G.O. Johansson 
9.10 – 9.30 The importance of IgE – 

Introduction 
Marianne van Hage 

9.30 – 10.00 Epidemiology; past and present Stephen Holgate 

10.00 – 10.30 Coffee 

10.30 – 11.00 Part II – Immunology 

Chair:  Jörg Kleine-Tebbe 
 Maria Jenmalm 

Basic immunology in relation to 
IgE 

Hannah Gould 

11.00 – 11.30 Mast cells and basophils Gunnar Nilsson 
11.30 – 12.00 Allergy development – 

intra-uterine and onwards 
Eva Sverremark-
Ekström 

12.00 – 13.00 LUNCH 

13.00 – 13.30 Part III – Diagnostics 

Chair: Hans-Jürgen Hoffmann 
 Anna Nopp 

Diagnosis of allergy – clinical 
perspectives 

Jonathan Hourihane 

13.30 – 14.00 Component based diagnostics Barbara Ballmer Weber 
14.00 – 14.30 Basophil activation test Edward Knol 

14.30 – 15.00 Coffee 

15.00 – 15.30 Part IV – Treatment 
Chair:  Paolo Matricardi 

 Caroline Nilsson 

Immunotherapy Stephen Durham 
15.30 – 16.00 Biologics Josef Brandström 
16.00 – 16.20 Patient perspective Mikaela Odemyr 

16.20 – 16.40 Closing ceremony Future perspectives Stephen Holgate 
SFFA President 

16.40 - Mingle 



SFFA:s Vårmöte i samarbete mellan SFFA,
Astma- och Allergiförbundet samt Dagens Medicin

29 mars 2017 • Bonnierhuset, Torsgatan 21, Stockholm

Program 
09:00 Registrering och kaffe

09:30 Tre perspektiv på framtidens behov – så får vi en bättre och mer kunskapsstyrd allergivård
 Maritha Sedvallson, ordförande, Astma- och Allergiförbundet
 Maria Starkhammar, överläkare, specialist i allergologi och allmänmedicin, 
 Medicinmottagningen Södersjukhuset
 Dag Larsson, (S), ordförande i sjukvårdsdelegationen, Sveriges Kommuner och Landsting, 
 landstingsråd, Stockholms läns landsting

10:00 Svar direkt på allergipatienternas önskelista till sjukvårdens 
 Dag Larsson, (S), ordförande i sjukvårdsdelegationen, SKL
 Kerstin Romberg, specialist allmänmedicin, Näsets läkargrupp i Höllviken, representant för 
 Kunskapscentrum för Allergi, Astma och KOL i Region Skåne
 Peter Odebäck, medicinsk rådgivare. Capio Närsjukvård, prioriteringsordförande för 
 Socialstyrelsens riktlinjer för astma och KOL
 Caroline Nilsson, barnläkare, docent, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

10:40 Kort paus

11:00 Pollen- och pälsdjursallergier – vad vet vi i dag om orsak och verkan?
 Eva Rönmark, professor, folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet

11:30 Födoämnesallergier – utmaningar i diagnostik och behandling
 Anna Winberg, med dr, överläkare, Norrlands universitetssjukhus i Umeå

12:00 Lunch. Vid lunchen kommer SFFA:s medlemmar att samlas i en egen lokal för SFFA:s årsmöte

13:00 Utdelning av SFFA:s stora stipendier till aktuell forskning inom allergiområdet

13:45 Finlands kursändring i allergivården – tio år med det nationella allergiprogrammet
 Erkka Valovirta, professor, University of Turku, Finland

14:30 Kaffe med tillbehör.

15:00 Vad är samhällskostnaderna för Sveriges vanligaste folksjukdom? 
 Lars-Åke Levin, professor, Institutionen för medicin och hälsa Linköpings Universitet

15:30 Behöver Sverige ett nytt nationellt allergiprogram?
 Greta Smedje, sakkunnig, Folkhälsomyndigheten

16:00  Avslut



Signerade reproduktioner av omslagsbilderna 
till Läkarmatrikeln 2003–2012

PETER ENGBERG
Fjällbackakonstnär, född 1962, som i måleri och 
grafik ger oss sin syn på det bohuslänska landskapet. 
Med sitt sinne för det karga och nakna levererar han 
en varm och kärleksfull, lätt karikerad tolkning av sin 
omgivning.
Peter är en autodidakt konstnär som fick sitt 
genombrott i slutet av åttiotalet med sina träffsäkra 
miljöbilder från Bohuslän.

Omslagsbilderna till Läkarmatrikeln är akvareller av 
konstnären Peter Engberg. 
Reproduktioner av bilderna finns att köpa för 
200 kr./st. + porto/exp.avg. (59 kr).
Bilderna mäter 65 X 47cm och samtliga exemplar är 
signerade av konstnären.
Gör er beställning på fax: 031-84 86 82, 
via e-post: order@mediahuset.se
eller telefon: 031-707 19 30

Sängläge • 2007Sjuktransport • 2008Vårdval • 2009

Husläkare • 2010Doktorand • 2012 Skärgårdsdoktorn • 2011

Ö-Lasarett • 2003Sjösjukan • 2004Stenbrott • 2005Sjukstuga • 2006

Gör er beställning på www.mediahuset.se eller via e-post: order@mediahuset.se 
eller telefon: 031-707 19 30.



Swedevox årliga registerdag
24 oktober
Tema: Trafiksäkerhet och andningsinsufficiens,
    CPAP och körkortsintyg
Plats: Rosersbergs slott, fyra taximinuter från pendeltågsstationen

och tio taximinuter från Arlanda

Tid: 10.00 – 15.30. Vi organiserar återtransport till pendeltågsstationen och till Arlanda

Avgift: Ingen

Anmälan: Sker på Swedevox hemsida www.ucr.uu.se/swedevox 

Andningssviktregistret Swedevox inbjuder till den årliga registerdagen, denna gång i oktober och 
numera frikopplat från Svensk Lungmedicinsk Förenings möte på våren. Programmet vänder sig till 
läkare, sjukgymnaster och sjuksköterskor som arbetar med andningssvikt och registret Swedevox. 
Mötet ligger i direkt anslutning till oxygenkursen (23 -24 oktober) och det går
utmärkt att kombinera deltagande vid kursen och registerdagen.

Preliminärt program för registerdagen
Förmiddagen ägnas åt registerfrågor, redovisning av registerdata 2016 m.m.

Eftermiddagen ägnas åt årets tema andningshjälpmedel och trafiksäkerhetsfrågor.

(Mer detaljerat program kommer på Swedevox hemsida)

Swedevox årliga oxygenkurs • 23-24 oktober 

Swedevox hostmaskinsdag • 23 oktober 

Andningssviktregistret Swedevox inbjuder till den årliga oxygenkursen må-ti 23 -24 oktober.

Plats: Rosersbergs slott, fyra taximinuter från pendeltågsstationen och tio taximinuter från Arlanda. 
Övernattningsmöjlighet finns både för natten 22 -23 samt 23 -24 oktober.

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

Målgrupp: Sköterskor och andra som arbetar praktiskt med oxygenterapi i hemmet.

Andningssviktregistret Swedevox ordnar i år vår tredje hostmaskinsdag. Vi inbjuder framför allt sjukgym-
naster till en heldag om hostmaskin/mekanisk insufflator-exsufflator. Dagen leds av Christina Ottosson 
från Nationellt Respirationscentrum i Danderyd och huvudföreläsare är fysioterapeut Tiina Andersen 
från Bergen.

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

SÖMN



Stärk professionens röst i samhället!                                                       

Svenska Läkaresällskapet – din vetenskapliga  
och professionella organisation  
 
Vi arbetar med frågor baserade på vetenskap, utbildning, etik och kvalitet.  
Vårt syfte är att verka för en förbättrad hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter.  
 
Vilka frågor tycker du är viktiga i din läkarroll och gärning?  
Vill du också vara med och göra skillnad, påverka och förbättra?  
 
Bli medlem i Svenska Läkaresällskapet!   
                  
Läs mer på www.sls.se 

 
 

 
 Bli medlem!  

För 60 kr/mån är  
du med och bidrar  
till en förbättrad  
vård och hälsa!         
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751 85 Uppsala, Tel: 018-611 00 00, avg-ordforande@slmf.se
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Vice ordförande
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Skånes Universitetssjukhus, Lung-och Allergisektion, Inga 
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vice-ordforande@slmf.se 
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Huddinge, 141 86 Stockholm, Tel: 08-585 800 00 
kassor@slmf.se

Fredrik Sundbom
Ledamot, redaktör
Ansvarsområde: Medlemstidning
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klinisk fysiologi, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala, 
Tel: 018-611 00 00, redaktor@slmf.se
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Ledamot
Ansvarsområde: Utbildningsfrågor
Lungmedicin och allergologi, Bruna Stråket 11B, 
SU/Sahlgrenska , 413 45 Göteborg, Tel: 031-342 10 00, 
utbildning@slmf.se

Nikolaos Lazarinis
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Lung och Allergi kliniken
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Lena Olsson
Adjungerad ledamot
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Kassör 
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Sachsska Barnsjukhuset (Södersjukhuset)
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Catrin Holgén
Administrativ sekreterare
Barn- och ungdomskliniken
Östersunds Sjukhus
831 83 Östersund 
catrin.holgen@regionjh.se

Åke Davidsson
Ledamot, ansv. för internationellt samarbete 
ÖNH-kliniken
Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro
ake.davidsson@orebroll.se

Ann Pontén
Ledamot
Yrkes- och miljödermatologiska avd
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Skånes universitetssjukhus
205 02 Malmö
ann.ponten@med.lu.se

Kerstin Romberg
Ledamot
Näsets Läkargrupp
236 51 Höllviken
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Astma- och allergimottagningen 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
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BAMSE-projektet
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13 mars Lungfunktionsdiagnostik för lungläkare Uppsala

6-8 april ERS – Sleep and Breathing Conference 2017 Marseille

26-28 april Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin 
(SFSS) årsmöte

Jönköping

4-5 maj Svenska Lungcancermötet 2017 Skåvsjöholm, Åkersberga

5-8 maj ELCC 2017 – European Lung Cancer Conference Geneve, Schweiz

10-12 maj Svenska Lungkongressen 2017 Visby

10-12 maj Nordic Lung Congress 2017 Visby

19-24 maj ATS International Conference Washington DC, USA

24-26 maj 17th Nordic Sleep Conference 2017 Tallinn, Estland

1-3 juni Berzeliussymposium – Multidisciplinary approach to 
parenchymal lung disease

Stockholm

7-10 juni ECFS – European Cystic Fibrosis Society Sevilla, Spanien

9-10 juni Pneumo Update Europe 2017 Wien, Österrike

9-13 september ERS International Congress 2017 Milano, Italien

3-5 oktober ST-kurs i yrkes- och miljörelaterade lungsjukdomar

15-18 oktober 18th World Conference on Lung Cancer Yokohama, Japan

16-20 oktober ST-kurs i KOL, astma och luftvägsallergier

13-16 november ST-kurs i lunginfektioner med inriktning på tbc, immunbrist 
och CF

2017

16 mars Magnus Wickman Symposium, “Prediction and prevention of 
allergic diseases”

Stockholm

29 mars SFFA:s Vårmöte ”Den glömda folksjukdomen – vem tar an-
svar för allergivården?”

Stockholm

30 mars-1april SERIN 2017, Symposium on Experimental Rhinology and 
Immunology of the Nose

Düsseldorf, Tyskland

27-29 april SAM 2017, Skin Allergy Meeting Zürich, Schweiz

8-9 maj AIT grundkurs (AIT 1) Stockholm

17-21 juni EAACI Annual Congress Helsingfors, Finland

30-31 augusti AIT grundkurs (AIT 1) Malmö

6 oktober Allergidagen “IgE 50 år” Stockholm

Kongresskalender

SLMF

SFFA




