
LUNG & ALLERGI FORUM
Nr 1 • 2018

✓ MUSTACHE-studien
✓ Lungforskningen i Göteborg

✓ E-cigaretter – hot eller lösning?
✓ 30 år med ”PAP”, ett lungmedicinskt paradigmskifte

Tidskrift för Svensk Lungmedicinsk Förening och Svenska Föreningen för Allergologi



Lung & Allergiforum  •  Nummer 1/2018 1

INNEHÅLL
Ansvarig utgivare
Ragnberth Helleday
Lung- och allergisektionen,
Medicincentrum, 
Norrlands Universitetssjukhus (NUS) 
901 85 Umeå
Tel: 090-785 33 35
ordforande@slmf.se

Redaktörer
Fredrik Sundbom
Lung-och allergisektionen
Hjärt-lungsjukdomar och klinisk fysiologi
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala 
redaktor@slmf.se

Alf Tunsäter
Skånes Universitetssjukhus i Lund,  
Lung- och allergikliniken, 221 85 Lund 
Tel: 046-17 10 00 vx
alf.tunsater@med.lu.se

Redaktionskommitté
Teet Pullerits
teet.pullerits@lungall.gu.se

Ludger Grote 
vetenskaplig-sekr@slmf.se

Ola Attman
yngreledamot@slmf.se

Produktion
Mediahuset i Göteborg AB
Marieholmsgatan 10C
415 02 Göteborg
www.mediahuset.se
Tel 031-707 19 30

Annonsförsäljning
Dan Johansson
dan@mediahuset.se

Layout
Peo Göthesson
peo.gothesson@mediahuset.se

Tryck
Åkessons – GPC Tryck
Emmaboda – Växjö

Omslagsbild: Adobe Stock

Distribueras som posttidning
ISSN 2000-5237 
(ISSN On-line 2001-8177)

Utgivningsplan 2018
 Manusstopp Utgivningsdag
Nr 1: 5/2 15/3
Nr 2: 7/5 14/6
Nr 3: 1/10 1/11
Nr 4: 5/11 13/12

LUNG
&ALLERGI
FORUM

Tidskrift för Svensk Lungmedicinsk Förening och 
Svenska Föreningen för Allergologi

www.slmf.se  •  www.sffa.nu

 3 Ledare SLMF

 7 Ledare SFFA

 9 SLMF:S stora forskningsanslag 2017: 
  E-cigaretter – hot eller lösning?

 11 SLMF:S stora forskningsanslag 2017: 
  MUSTACHE-studien

 15 Lungforskningen i Göteborg – en resa från sanatorievård till 
  högteknologisk translationell forskning

 17 KOL-centrum: Unik kohortuppbyggnad inom akademien

 18 Krefting-Research Centre: 
  Astma och allergi från epidemiologi till lab 

 23 Partiklar i utandningsluft – ny löftesrik diagnosmetod

 24 Respiratorisk sömnmedicin 
  – pionjärverksamhet med internationell bredd

 26 Transplantationsforskning

 27 Forskning inom cystisk fibros

 31 Luftvägsregistret – Stöd till enheter för att förbättra 
  kvaliteten på direktöverförd data

 33 Lungfibrosregistret: Om rapportering av data

 35 SWEDEVOX: 30 år med ”PAP”, ett lungmedicinskt paradigmskifte

 38 Ett händelserikt år i SLIF

 39 SLIF: Fördjupningskurs i lungsjukvård

 43 Styrelsesammansättningar SLMF & SFFA

 44 Kongresskalender

M
IL

JÖ
M

ÄR

KT TRYCKSAK - G
P

C
 Tryck  

LICENSNUMMER 341362

M
IL

JÖ
M

ÄR

KT TRYCKSAK - G
P

C
 Tryck  

LICENSNUMMER 341362

M
IL

JÖ
M

ÄR

KT TRYCKSAK - G
P

C
 Tryck  

LICENSNUMMER 341362



Annons



Lung & Allergiforum  •  Nummer 1/2018 3

Ledare SLMF

�

Bästa lungintresserade kollega!

Ånyo har ett nytt nummer av tidningen hamnat i din brev-
låda, fullmatad med intressant information från lung-
medicinska Sverige. Eftersom detta är det sista nummer 

som jag skriver ledare i LoAF såsom ordförande i svensk lung-
medicinsk förening (SLMF) så tänkte jag passa på att nämna lite 
om de olika områden som vi arbetat med under de tre år som 
jag varit en del av styrelsen. 

Utbildning
ST-kurser
ST-kurserna i SLMFs regi har under Lennart Nilholms och Mar-
garetha Smiths ledning utvecklats till att bli en väl förankrad 
utbildningslinje för våra blivande specialister i lungmedicin. 
Upplägget med ämnesområden som täcker behov från tidig 
ST-utbildning till senare nästan klar specialistutbildning, tyd-
lig koppling till delmålen i både 2008 och 2015 års målbeskriv-
ningar samt allt detta i återkommande tvåårsintervall, borgar 
för kvalitet och väl genomtänkt process. Här är de lokala ut-
bildningsorterna värda ett stort tack för allt engagemang som 
läggs ner på att få dessa kurser att hålla hög kvalitet med aktuell 
klinisk kunskap och pedagogisk finess för våra ST-läkare.

För att ytterligare utveckla konceptet har styrelsen nu beslutat 
att fr o m hösten 2018 kommer medlemskap i SLMF ge förtur till 
ST-kurser samt reduktion av kurskostnaden motsvarande 600 
kr. Detta som ett led i att stimulera våra yngre kollegor att tidigt 
i utbildningen bli medlem i SLMF. Vad medlemskapet i övrigt 
har för fördelar återkommer jag till lite längre ned. 

Specialistexamen lungmedicin
I mars kommer specialistexamen att genomföras i Göteborg. 
Det är tre ST-läkare anmälda. Förra året blev det ingen spe-
cialistexamen p.g.a. för få anmälda, vilket sannolikt beror på 
de nya EU-krav som kom då vad gäller minimitid för specia-
listutbildning. Flera ST-läkare fick då lägga om sin planerade 
ST-utbildning med förlängd tid till specialistuttag. 

Det förtjänas att påpeka att specialistexamen är en förmån att 
göra då det ger möjlighet till att samla ihop sina kunskaper och 
få diskutera dessa i en avspänd dialog med erfarna lungmedi-
cinare. SLMF förordar att arbetsgivaren schemalägger exami-
nanden med två veckors inläsningstid inför examen. Godkänd 
examen ger också möjlighet att av SLMF få den europeiska 
motsvarighetens examenskostnad betald om man vill göra den 
i samband med ERS. Specialistexamen görs med fördel i slutet 
av ST-utbildningen eller i närtid efter man tagit ut sin specia-
listkompetens.

Postgraduate-kurser
Under våren 2018 testar vi två olika koncept vad gäller s.k. efter-
utbildning för specialister: dels kursen i ovanliga lungsjukdomar 
som ges i Lund 13-15 mars, dels en ”roadtrip” runt i landet med en 
kvällsföreläsning om svår astma, där upplägget repeteras på fem 
olika orter från norr till söder. Se SLMFs websida www.slmf.se 
för mer information om anmälan och kursinnehåll. Utfaller detta 
väl kommer det sannolikt att upprepas med olika teman och 
innehåll. 

Forskning
Samarbetet mellan styrelsen och vetenskapliga kommittén (VK) 
utvecklas och vid senaste vinterplenum som genomfördes i slu-
tet av januari så drogs riktlinjer upp för hur SLMF bättre ska 
kunna stötta den lungmedicinska forskningen. 

Att få yngre kollegor intresserade av att börja forska är ett 
viktigt område för SLMF. Tid till klinik och forskning är inte 
alltid så lätt att få ihop, samtidigt som man som ST-läkare också 
har fullt upp med familjebildning med allt vad det innebär. Här 
kommer utmaningen i att få fram fler kliniska forskare och på 
sikt docenter. Detta är ett av SLMFs prioriterade områden för 
att möta upp den generationsväxling som pågår i svensk lung-
medicin.

Ett lyckat sätt att stimulera lungmedicinsk forskning är det 
återkommande årliga stora forskningsanslaget. Finansiering för 
detta sker genom att SLMF och nio läkemedelsbolag generöst 
bidrar med 50 000 kr var. Bolagen som bidrog till 2017 års anslag 
var (i bokstavsordning): Astra Zeneca, Boehringer Ingelheim, 
Chiesi, Glaxo Smith Kline, Mundipharma, Novartis, Orion 
Pharma, Roche och TEVA. Under åren 2014 - 2017 har sam-
manlagt 1 980 000 delats ut till intressanta forskningsprojekt som 
sträcker sig från cellsignalsdetektering vid sarcoidos och KOL 
till dyspnéforskning, epigenetik och metabolomik vid KOL, från 
sömnapnéforskning till högaktuell forskning runt e-cigaretter. 
De två pristagarna för 2017, Eva Lindberg och Magnus Lund-
bäck, presenteras sin forskning i detta nummer av LoAF. Eva och 
Magnus kommer också att få ta emot diplom samt hålla en före-
läsning var på svenska lungkongressen (SLK) i Linköping i april. 

SLMFs webbsida har fått en egen forskningsflik, där det ska 
samlas information inom området, publiceras nya avhandlingar, 
informeras om pågående stora forskningsprojekt i Sverige såsom 
SCAPIS etc. Forskningssidan är under utveckling 2018.

Forskningstemanummer i LoAF är ytterligare ett exempel på 
nå ut med information om allt som händer i lungmedicinsverige. 
Först ut i nr 4/2017 var Umeå och i detta nummer fortsätter 
Göteborg med att beskriva all forskning som sker. Reportagen 
från forsknings-Sverige kommer att ta några år innan det blir 
det dags att starta om från början.

En viktig länk mellan styrelsen och VK är den vetenskapliga 
sekreteraren. Senaste åren har det varit Anders Blomberg och 
nu från 2017 är det Ludger Grote. Bägge två är entusiastiska 
personer som gör en ordförandes arbete klart enklare och till-
försäkrar FoU-frågorna viktiga framsteg.

Svenska lungkongressen SLK
SLK är numera ett säkert vårtecken! Konceptet har utvecklats 
till att bli SLMFs största mötesplats nationellt och mötet brukar 
vara välbesökt. Inte minst var senaste möte, som samarrangera-
des med Nordiska Lungkongressen, ett väldigt lyckat möte ur 
alla tänkbara aspekter: vetenskapligt, kliniskt, utbildningsmäs-
sigt och inte minst socialt! Vi hoppas att vårens SLK i Linköping 
blir lika bra och intressegivande som tidigare möten varit. Kom 
ihåg att anmäla er via länk som finns på hemsida, samt skicka 
gärna in abstrakts till posterpresentationen så vi andra får veta 
vad just du forskar på!
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Ledare SLMF

Delar av styrelsen och vetenskapliga kommittén 
i samband med vinterplenum januari 2018.

Nedre raden: Stefan Barath, Hanan Tanash, 
Olga Pettersson, Ola Attman.

Andra raden nerifrån: Helena Engström, Ludger Grote, 
Margaretha Smith, Ragnberth Helleday.

Tredje redan nerifrån: Magnus Sköld, Anders Blomberg, 
Jan Hedner, Fredrik Sundbom.

Överst: Anders Lindén. 

Nästa år är det Stockholm som arrangerar SLK den 3-5 april 
2019. Styrelsen har fått en dragning av preliminära programmet 
och det ser väldigt lovande och intressant ut.

Medlemskap SLMF
ERS
Medlemskap i SLMF medför många fördelar med bl.a. fullt 
medlemskap i den europeiska lungmedicinska föreningen ERS. 
Det ger online-access till vetenskapliga tidskriften European 
Respiratory Journal ERJ, reducerad kongressavgift på ERS, fri 
tillgång till utbildningsmaterial, online-böcker, stort videoma-
terial från olika vetenskapliga möten. Kolla in www.ersnet.org 
för mer information. 

Samarbetet mellan SLMF och ERS vad gäller medlemskapet 
har nu pågått några år, men det är fortfarande ett antal av er 
medlemmar som av och till får mejl från ERS att ert medlemskap 
har gått ut. Vänd er då till medlemsansvarig i SLMF via e-post 
kassor@slmf.se så försöker vi bringa klarhet i detta.

Sedan 2017 har styrelseledamoten med ansvar för internatio-
nella frågor även blivit SLMF:s nationella delegat i ERS. Det är en 
naturlig koppling mellan dessa uppdrag och ger också styrelsen 
bättre möjlighet till återkoppling från ERS i olika frågor. Just nu 
är det Stéphanie Mindus som har denna ledamotspost och gör 
det med stor entusiasm.

SLF och SLS
SLMF är en specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund 
(SLF) samt en sektion inom Svenska Läkarsällskapet (SLS). Det 
betyder att om man är läkare och vill bli medlem i SLMF så fö-
reskriver SLF:s och SLS:s stadgar att man samtidigt måste vara 

medlem i SLF och/eller SLS. Är man inte läkare så kan man bli 
s.k. associerad medlem i SLMF och då finns inget sådant krav. 

SLS har dock aviserat att man vid kommande fullmäktige i 
maj 2018 kommer att lägga fram ett förslag som innebär att 
delföreningarnas medlemmar också måste vara medlem i SLS. 
SLS menar att det finns ett demokratiskt underskott då finansie-
ringen av SLS verksamhet är frikopplad från det demokratiska 
inflytandet. Mandat och rösträtt i fullmäktige är förbehållet 
sektionerna. De betalande medlemmarna anses ha begränsat 
inflytande över avgiftens storlek eller hur pengarna ska använ-
das. Av SLMF:s medlemmar är det idag en minoritet som också 
är SLS-medlemmar. Inom styrelsen har vi diskuterat detta och vi 
är i princip emot en kollektivanslutning som förslaget innebär. 
Det finns en risk att avgiften för den enskilde medlemmen ökar 
men det är oklart med hur mycket ökningen skulle bli. Styrelsen 
anser att SLS tydligare måste kommunicera om samt arbeta på 
innehållet av ett SLS-medlemskap för att den enskilde ska förstå 
vilka fördelar det innebär. 

Matrikel
En medlemsmatrikel har sen 2016 årligen skickats ut till SLMF:s 
alla medlemmar. Den innehåller lite allmän information om 
SLMF, stadgarna, vilka som är med i styrelsen, namn och bo-
stadsort på samtliga medlemmar samt även lista på kontakt-
personer för de lungmedicinska enheterna. Den senare infor-
mationen är bland de svåraste för oss att hålla uppdaterad i och 
med de snabba omorganisationer som ju med regelbundenhet 
drabbar sjukvården. Här önskar vi att ni ger återkoppling när ni 
ser att något inte stämmer.
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RAGNBERTH HELLEDAY 
Ordförande SLMF

Ledare SLMF

Tidningen LoAF
För mig som ordförande är det med stolthet jag ser hur kvalite-
ten på tidningen förbättras över tid. Senaste året har vi tagit fram 
en publiceringsstrategi avseende innehållet så att teman om ut-
bildning respektive forskning återkommer med regelbundenhet. 
Här är redaktörens roll viktig men arbetet som sådan blir tydli-
gare och mer lättarbetad med en strategisk publiceringspolicy. 
Vi ämnar också fördjupa samarbetet med våra systerföreningar 
SFFA och SLIF för att synkronisera innehållet i tidningen bättre. 

Den återkoppling som du som medlem ger är värdefull för oss 
så att innehållet i tidningen motsvarar det som ni vill läsa om. 
Så fortsätt att kommentera och återkoppla till redaktor@slmf.se.

Samarbeten
Mediahuset
Som ni säkert vet så samarbetar SLMF sedan flera år med 
Mediahuset vad gäller tidningen och webbsidan. Under 2018 
planeras det för en uppfräschning av hemsidan till mer modern 
form och med möjlighet till responsivitet, d.v.s. att webbsidan 
känner av vilken typ av dator, mobil, platta som besökaren an-
vänder och därmed anpassar gränssnittet till det. 

Det vetenskapliga kvällsmötet på ERS, tradition sedan flera 
år, är ytterligare ett exempel på lyckat samarrangemang. Media- 
huset ordnar logistiken tillsamman med flera sponsrande 
läkemedelsfirmor, så att SLMF kan koncentrera sig på det veten-
skapliga innehållet. De två senaste årens kvällsmöten har varit 
mycket välbesökta med ca 100 personer, vilket tyder på stort 
intresse för detta. Inför ERS i Paris satsar vi på samma koncept, 
mer information kommer på hemsidan senare i vår.

Postgraduate-kurser, som jag nämnde ovan, är ytterligare ett 
nytt samarbetsområde som vi avser att utveckla med Media-
huset som logistiksamordnare. 

Industrin
Senaste åren har SLMF byggt upp ett bra samarbete med läke-
medelsbolagen som har intresse i lungsjukdomar. Forsknings-
anslaget är ett exempel, vetenskapliga mötet på ERS ett annat. 
SLK skulle inte vara möjligt att genomföra om vi inte hade villiga 
sponsorer. Framöver så ser vi fram emot fortsatt goda samar-
betsformer där också medicinteknikföretagen kan vara komple-
ment till läkemedelsindustriföretagen.

Övriga frågor
Under hösten/vintern så kunde ingen undgå att uppmärksamma 
#MeToo-rörelsen eller de berättelser som vi alla tagit del av ge-
nom uppropet #utantystnadsplikt. Detta berör oss alla. I styrel-
sen har vi diskuterat hur vi kan stödja utvecklingen. Vi anser att 
det är viktigt att oavsett ålder, position eller kön på alla sätt mot-
arbeta en arbetskultur som tillåter övergrepp, kränkningar och 
sexuella anspelningar mot medarbetare eller patienter. Här be-
höver vi stå enade och arbeta för en sund tillvaro på arbetsplat-
sen, i utbildningen, i relationen mellan handledare-doktorand, 
lärare-student och andra konstellationer som vi har i arbetslivet.

Styrelsen
Ett ordförandeskap utan styrelse vore ingen lätt uppgift, för att 
inte säga omöjligt! SLMF:s tradition att man som ny tilltänkt 
ordförande får gå bredvid första året (tillträdande ordförande) 
gör att övertagandet blir lättare. Samtidigt så blir också över-
lämningen enklare när man som avgående ordförande under 
sitt sista år kan stödja den nyvalde ordförande att komma in i 

arbetet. Utan ett sådant upplägg tror jag att det vore en större 
utmaning i att hitta kompetenta kollegor som också är villiga 
att ta sig an uppdraget. För mig har detta sätt att komma in i 
ordförandearbetet varit väldigt bra.

Hela styrelsen har under min ordförandetid varit väldigt kva-
lificerad och engagerad: Helena Engström som ständig facklig 
sekreterare med stor koll på alla praktiska detaljer. Hanan Ta-
nash, vice ordförande, med stort ansvarstagande för bl.a. remiss-
bedömningarna som inkommer med oregelbundenhet till för-
eningen. Fd. kassören Valentyna Yasinska och nuvarande kassör 
Olga Pettersson gör ett fantastiskt arbete för att ha koll på eko-
nomi och medlemmar. Det uppdraget är det mest tidskrävande 
och här försöker styrelsen hitta olika lösningar för att underlätta 
bokföringen med professionell hjälp samt utveckla medlems-
registerhållningen. Utbildningsansvarig Margaretha Smith har, 
som jag nämnt ovan, tillsammans med Lennart Nilholm gjort 
ett fantastiskt arbete för att strukturera upp ST-kurserna och 
specialistexamen. Stéphanie Mindus, som tidigare webbredak-
tör, tidigare tidningsredaktör och numera internationell delegat, 
har stor erfarenhet av styrelsearbetet och ERS-frågor. Fredrik 
Sundbom som nuvarande tidningsredaktör har lotsat LoAF fram 
till nuvarande format och innehåll på ett lyckat sätt. Ola Attman, 
yngreledamot med stort intresse i ST-frågor har bidragit till att 
hålla dessa områden belysta. Johan Bood, webb-redaktör, har 
gjort fin insats i webbsidearbetet tillsammans med allas vår Peo 
Göthesson på Mediahuset.

Summering
Nu när jag tittar tillbaka på min tid som ordförande så ser jag 
att det är mycket som hänt. En del av detta är sådant man inte 
kunde förutse, annat är sådant som vi som styrelse tillsammans 
arbetat fram. Utan engagerade styrelsemedlemmar, entusiastiska 
lungmedicinare och SLMF-medlemmar skulle det inte gå. Men 
tillsammans har vi jobbat för att vidareutveckla SLMF:s arbete 
för att stärka lungmedicinens plats på den internmedicinska 
arenan. 

Nu överlämnar jag med varm hand ordförandeskapet till 
Stefan Barath i samband med årsmötet. Stefan kommer att ta 
sig an uppdraget med bravur, det är jag säker på, och det i gott 
samarbete med styrelsen framöver.

Umeå i februari 2018
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Ledare SFFA

Kära vänner och medlemmar i SFFA

CAROLINE NILSSON
Ordförande SFFA

Ä ntligen vänder det! Det blir ljusare och dagarna blir läng-
re. Som jag har längtat. Här kommer lite information och 
funderingar om allergologi mm.

En mycket viktig punkt att fundera över är Svenska Läkare-
sällskapets (SLS) förslag om hur sektionerna i SLS ska organi-
seras. SFFA är en av 68 olika sektioner inom SLS. I dagsläget är 
den som vill medlem i SLS som enskild medlem men förslaget 
som ligger innebär att det blir sektionen som blir medlem i SLS 
och då ansluts alla läkare i sektionen automatiskt. Sektionen 
kommer att betala SLS en 200-300 kr /läkare, oavsett om de 
tidigare var medlemmar eller ej i SLS. De främsta skälen till 
förslaget är att stärka den organisatoriska demokratin. Att 
sektionerna utgör basen inom SLS men i sin tur består av lä-
karmedlemmar där endast en liten minoritet är medlemmar i 
moderföreningen innebär ett demokratiskt underskott enligt 
SLS. Individuellt medlemskap i SLS kommer att vara möjligt för 
läkare utan naturlig sektionstillhörighet samt för läkare under 
utbildning. Även den som är verksam inom medicinen eller när-
stående områden kommer fortsatt ha möjlighet att söka associe-
rat medlemskap. Denna viktiga fråga kommer att diskuteras på 
årsmötet och vi måste besluta vad SFFA vill svara på förslaget. 
För en bra demokratisk process så är det viktigt att många deltar 
på årsmötet som sker under vårmötet i Linköping 16 april 2018.

Inte bara för att vara med på årsmötet utan kom också för att 
det är ett bra program på vårmötet i Linköping, 16-17/4 2018. 
Måndag förmiddag handlar om immunoterapi. Eftermiddagen 
startar med föreningens årsmöte och försätter med utdelning av 
utdelning av årets SFFA stipendium där många fina ansökningar 
har kommit in. Därefter kommer andra intressanta ämnen så 
som angioödem och tidig introduktion av jordnötter. Tisdagen 
handlar om svår astma, biologiska läkemedel och lungfysiologi.

Andra viktiga frågor är att SFFA meddelats att det inte kom-
mer att gå att köpa hästallergenextrakt under våren. I maj/juni 
beräknar företaget att åter ha hästallergenextrakt i lager. Förslag 
på lösningar finns på hemsidan och stämmer överens med de 
som skrevs då det var brist på kattallergen. SFFA har också fått 
information om att C5 Ampicilloyl och C6 Amoxicilloyl Immu-
noCAP inte går att analysera i nuläget. Anledningen till detta är 
att den uppmätta koncentrationen i testerna kan bli lägre över 
lagringstiden vilket då gör att svagt positiva prover teoretiskt 
kan bli negativa under hållbarhetstiden. Det betyder att vissa 
prover riskera bli ”falskt negativt” <0,1 kU/L. Läs mer på SFFAs 
hemsida där även information kommer då problemet är löst.

Under vintern 2018 pågår en nationell utvärdering av astma & 
KOL som Socialstyrelsen håller i. Utvärderingens målsättning 
är att bidra till hållbara och systematiska prioriteringar, samt 
främja utvecklingen av en god och jämlik vård till personer 
med astma respektive KOL. Enkäter kommer att skickas till 
landstings-och regionledningar, kommuner och stadsdelarna 
i Göteborg, Malmö och Stockholm, primärvården, barn- och 
ungdomsmedicinska kliniker samt berörda sjukhuskliniker. Ut-
värderingen planeras att vara klar i december 2018 och det ska 
bli spännande att ta del av resultaten. 

SFFA arbetar inte bara med nationella utan även med interna-
tionella frågor genom att vi har en internationell representant. 
Nyligen hölls ett internationellt möte i München där ordförande 
i EAACI presenterade sina framtidsförslag. En del handlade om 
att ställa samman information som kan riktas till beslutsfattare 
och politiker. Det behövs verkligen om vår specialitet inte helt 
ska försvinna i Sverige. Det är fortfarande brist på allergologer 
framför allt på vuxensidan och detta kommer/kanske har det 
redan blivit tryckt i Dagens Medicin att skriva om. Något som 
jag har saknat i samtal med Dagens Medicin är uppdaterad in-
formation om allergologer i Sverige. Kanske har någon ett top-
penförslag på hur vi ska kunna samla information om hur många 
vi är, var vi verkar och ålder på allergologer, både för barn och 
vuxna, i Sverige.

Sist men inte minst vill jag flagga för SFFAs höstmöte den 
fredagen 5 oktober i Stockholm samt att ta en titt på SFFAs 
hemsida. Återkom om det finns felaktigheter eller något saknas. 
Ha en bra och skön vinter så ses vi i Linköping till våren. 

"För en bra demokratisk process så är det viktigt att
många deltar på årsmötet som sker under

vårmötet i Linköping 16 april 2018."
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E-cigaretter – hot eller lösning?

E-cigaretten en mångmiljardindustri
E-cigaretten uppfanns på 60-talet men patenterades i sin nuva-
rande form långt senare i Kina 2004. Den består av en behållare 
som kan fyllas med en glycerol- och propylenglykolbaserad väts-
ka (e-vätska) som innehåller nikotin av olika mängd, det finns 
också nikotinfria alternativ. Vätskan finns i många olika smaker 
och köps separat när den blivit förbrukad. E-cigaretten består 
också av en elektronisk uppvärmare som förångar e-vätskan. 
Ångan andas e-cigarettanvändaren in. 

Det som under tidigt 2000-tal började som en underground-
rörelse har nu blivit till ett globalt fenomen. Tobaksindustrin 
visade tidigt intresse för produkten och började köpa upp redan 
etablerade små e-cigarettföretag. Nu har alla stora tobakskon-
sortier sitt eget e-cigarettmärke och försäljningsmarginalen för 
e-cigarett beräknas att överträffa den för konventionella cigaret-
ter vid slutet av detta år, det rör sig alltså om en mångmiljard-
industri [1]. 

I och med tobaksindustrins inträde har e-cigarettindustrin 
blivit global och e-cigarett lanseras med smaker och dofter som 
designats för att tilltala en mycket bred publik, även de unga. 
Frukt, godis och populära läskedrycker är exempel på smaktill-
satser i e-vätskan. Tvivelsutan är dessa smaker avsedda för en 
mycket ung publik, med risk för att locka in denna i ett livslångt 
nikotinberoende. 

I Sverige har läkemedelsverket tidigare klassat e-cigarett som 
läkemedelsprodukt fram till februari 2016. Detta resulterade i 
ett förbud att sälja produkten över disk, men e-cigaretter och 
alla kringprodukter fanns hela tiden fritt tillgängliga via näthan-
del. Efter en lång process i högsta förvaltningsdomstolen fick 
emellertid beslutet att reglera e-cigarett som medicinsk produkt 
upphävas. Därför har försäljningen över disk blivit tillåten sedan 
februari 2016, och en reglering av försäljning har funnits på plats 
sedan juli 2017. 

Potential som rökavvänjning och effekter på hälsan
E-cigarettindustrin marknadsför bland annat e-cigaretten som 
ett medel för rökavvänjning. Dock finns ännu inga övertygande 
bevis för produktens effektivitet som ett sådant, i alla fall inte i 
jämförelse med redan etablerade metoder. Däremot föreligger 
stor risk för ”dual use”, alltså användande av både cigarett och 

e-cigarett. Vissa studier har visat på lägre rökslutarfrekvens med 
e-cigarett än andra avvänjningsmedel men e-cigarett framhålls 
ändå som ett hälsosammare alternativ till rökning och för rök-
avvänjning [2-7]. 

Utöver nikotin har analyser av e-cigarettånga och e-vätska 
påvisat förekomst av flera olika gifter, bland annat acetaldehyder, 
nitrosaminer, metaller, polycykliska aromatiska kolväten (PAH) 
och flyktiga organiska föreningar [8-14]. Dessa proinflammato-
riska och cancerframkallande ämnen förekommer även i kon-
ventionell cigarettrök fast i högre nivåer. En studie har dock 
påvisat förekomst av reaktiva syreradikaler i e-cigarettånga i 
motsvarande mängd som i cigarettrök [15].

Studier på människa har visat ökad luftvägsobstruktion och 
inflammation, ökad puls och blodtryck samt ökad kärlstyvhet 
[16-18]. Dessa studier fokuserar emellertid bara på akuta ef-
fekter, långtidseffekterna är än så länge föremål för spekulation. 

 I en studie publicerad 2016 ”rökte” 16 forskningspersoner e-
cigarett (10 puffar under 10 minuter). Vi samlade blodprover vid 
baseline samt 1, 4 och 24 timmar efter exponering. Omedelbart 
efter exponering ökade nivåerna av endoteliala progenitorceller, 
vilka är en markör för kärlskada och endoteldysfunktion som 
gick tillbaka till baseline-värden inom 24 timmar [19]. Samma 
mönster har vi tidigare sett när vi exponerat friska forsknings-
personer för cigarettrök. 

Endotheliala progenitorceller (EPC) efter e-cigarettanvändning och 
kontrollgrupp. Två-vägs ANOVA var signifikant för interaktion, expo-
nering och tid ( p = 0.002). Separata tidpunkter var signifikant för 
1 h vs. baseline: * p = 0.003 and 4 h vs . baseline: † p = 0.036. 
(Antoniewicz et al, Atherosclerosis 2016)

Fantastisk styrkebesked för svensk lungmedicinsk forskning

Med stor glädje vill SLMF presentera de två mottagarna av 2017 
års stora forskningsanslag: Eva Lindberg och Magnus Lundbäck. 
Sammanlagt 17 forskningsbidrag (den högsta siffran hittills!) av 
mycket hög kvalitet skickades in, och bedömningskommittén 
bestående av Kerstin Ström, Eeva Piitulainen, Tarja Saaresranta, 
Christer Jansson och undertecknad hade det svåra, men också 
glädjande uppdraget att välja ut pristagarna. Det var ett fantas-
tisk styrkebesked för svensk lungmedicinsk forskning!

I enlighet med tidigare tradition valdes en pristagare med 
senior status och en kollega som befinner sig ett tidigare stadium 
av forskningskarriären. I de följande artiklarna får Eva och Mag-
nus presentera sina vinnande forskningsprojekt för oss alla. Stort 
grattis till anslagsmottagarna och en intressant läsning önskar

 
LUDGER GROTE

vetenskaplig sekreterare SLMF
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Kort exponering för e-cigarettanvändning gav kärleffekter 
motsvarande kärlretning och möjlig skada. Långvarigt bruk 
skulle kunna innebära upprepad frisättning av endoteliala proge-
nitorceller till blodet, med potential för uttröttning av systemet 
och försämrad reparationskapacitet, vilket skulle kunna leda till 
åderförkalkning och på sikt ökad risk för hjärtinfarkt och stroke. 

Våra senaste forskningsrön
På European Respiratory Society (ERS) i Milano 2017 presente-
rades ny forskning om e-cigaretter genomförd av våra forskar-
grupper vid Umeå universitet, Göteborgs universitet och Karo-
linska Institutet. Forskningsrönen valdes ut av konferensarrang-
örerna som pressrelease från ERS och rönte stor internationell 
uppmärksamhet. Fynden har visats i mer än 30 olika länder och 
omnämndes bland annat i tidskrifter såsom The Times och The 
Guardian. Våra grupper har studerat användning av e-cigarett 
med hjälp av epidemiologiska data men också på människa i 
kliniska studier avseende hjärt- och kärleffekter.

Experimentella data
I en randomiserad cross-overstudie fick 15 unga friska forsk-
ningspersoner ”röka” 30 puffar e-cigarett med respektive utan 
nikotin under 30 minuter. Därefter mättes kärlstyvhet med 
hjälp av pulsvågsanalys och pulsvågshastighet. Vi mätte också 
blodtryck och puls. Enligt preliminära ännu opublicerade data 
sågs efter exponering för e-cigarett med nikotin, men inte utan, 
ökad pulsvågshastighet och augmentation index, båda tecken 
på ökad kärlstyvhet (arterial stiffness). Pulsen ökade signifikant 
i nikotingruppen, och blodtrycket ökade efter exponering för 
både e-cigarett med och utan nikotin, dock inte lika mycket i 
gruppen utan. Ökad kärlstyvhet är en oberoende riskfaktor för 
hjärtinfarkt och stroke. Effekterna är temporära, och vi kan bara 
spekulera över långtidseffekter utifrån våra fynd. Dock ses hos 
cigarett-rökare ökad kärlstyvhet akut men också som resultat 
av kronisk exponering för cigarettrök, både aktivt och passivt. 
Cigarrettrökning är sedan länge en etablerad riskfaktor för kar-
diovaskulär sjukdom.

Epidemiologiska data
Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten, OLIN-studierna och 
West Sweden Asthma Study (WSAS) i Västra Götaland genom-
förde under 2016 två stora enkätundersökningar i slumpurval 
av befolkningen. Totalt deltog 30 272 individer i åldrarna 20-75 
år. Samma validerade frågeformulär användes i båda studierna 
och det innefattade frågor om luftvägssymtom, rökvanor och 
användning av e-cigaretter. Totalt var 12 % rökare, och 2 % an-
vände e-cigaretter. E-cigarettanvändning var vanligare bland 
män än kvinnor, 2,2 % vs 1,8 % (p<0,016) medan rökning var 
något vanligare bland kvinnor, 12.6 % vs 11.7 % (p<0.097). Bland 
rökare var andelen som använde e-cigaretter 9,8 % jämfört 
med endast 1,1 % bland ex-rökare och 0,6 % bland icke-rökare 
(p<0,001). Ett argument som ofta används för e-cigaretter är att 
de hjälper rökare att sluta, men resultatet av studien stöder inte 
detta påstående. Om så vore fallet hade e-cigarettanvändning 
varit vanligast bland ex-rökare. Bland e-cigarettanvändare var 
inte förvånande två tredjedelar rökare. Anmärkningsvärt var 
dock att ca en femtedel av e-cigarettanvändarna var icke-rökare. 
Dessa individer löper risk att bli rökare i framtiden; det finns 
studier som visat att e-cigaretter kan fungera som inkörsport 
till rökning. Andelen med luftvägssymtom såsom långvarig 

hosta, kroniskt produktiv hosta och pipande/väsande andning 
var genomgående högre bland så kallade "dual users" (de som 
både röker och använder e-cigaretter) jämfört med dem som 
var enbart rökare.

Forskning oberoende av industrin
Vår studie på endoteliala progenitorceller rönte uppmärksamhet 
i svensk och internationell nyhetsmedia. Fynden publicerades 
i tidskriften Atherosclerosis 2016 och ifrågasattes omedelbart 
genom ett letter to the editor skrivet av två forskare med intres-
sekonflikter till e-cigarettindustrin. Den respons som vår grupp 
gav på kritiken redigerades sedan kraftigt av editor-in-chief för 
Atherosclerosis efter stämningshot mot tidskriften från nämnda 
forskare. Det finns starka ekonomiska intressen och en dominans 
inom forskningsfältet från e-cigarettindustrin. I en metaanalys 
framkommer att så mycket som 34 % av e-cigarettforskning rap-
porterar intressekonflikter till industrin. Detta är oroväckande 
då tobakskonsortierna som ju dominerar e-cigarettindustrin 
har ett historiskt mycket problematiskt förhållande till forsk-
ning. I en studie från mitten av nittiotalet sammanfattades den 
forskning som då fanns på passiv cigarett-rökning. Det visade 
sig att av de forskningsartiklar som hade intressekonflikter till 
industrin rapporterade 94 % inga eller otillräckliga bevis för att 
passiv rökning skulle vara farligt för hälsan [20]. Att passiv rök-
ning har skadliga hälsoeffekter är numera helt fastställt. 

Därför är industrioberoende forskning av största vikt. Frågan 
kvarstår – är e-cigaretter lösningen på tobaksepidemin eller ett 
nytt hot mot folkhälsan? Våra forskargrupper har under 2017 
inlett ett samarbete där vi avser att kombinera epidemiologiska 
och kliniska studier om effekter av e-cigaretter på lungor och 
blodkärl. Därigenom kommer vi kunna skapa ett väl underbyggt 
vetenskapligt underlag för vårdpersonal, rökavvänjare och be-
slutsfattare i deras ställningstagande för eller emot e-cigaretter.

LINNEA HEDMAN
Postdoktor vid OLIN-studierna, 

Region Norrbotten och Umeå Universitet

MAGNUS LUNDBÄCK
Leg läkare och postdoktor vid Hjärtkliniken 

på Danderyds sjukhus och Karolinska Institutet
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Det är med stor glädje och stolthet som vår forskar-
grupp har mottagit Svensk Lungmedicinsk Förenings 
forskningspris för 2017. Priset har stor betydelse för 

vår fortsatta forskning, inte bara för att det utgör ett värdefullt 
ekonomiskt tillskott utan även för att det stimulerar till fortsatt 
arbete med något som vi tror har stor klinisk betydelse för en 
stor grupp patienter. 

Enligt dagens behandlingsriktlinjer för obstruktivt sömnap-
nésyndrom baseras indikationen för behandling endast på det 
totala s.k. AHI-värdet (AHI= apné-hyponé-index). Vid lägre 
AHI-värden (5-15) väger man också in patientens symtombild 
i bedömningen. Även om majoriteten av patienterna med ob-
struktiv sömnapné (OSA) ännu är odiagnostiserade är det också 
en vanligt förekommande situation att patienter, framför allt de 
som inte upplever symtomlindring, vill avstå från behandling. 
I denna situation har vi bristfällig kunskap för att kunna avgöra 
om det finns skäl att försöka övertyga patienten att fortsätta med 
en behandlingsform som i vissa lägen till och med försämrar 
livskvalitén. Argumentet att fortsätta behandling är att minska 
risken för komplikationer, främst i form av kardiovaskulär sjuk-
lighet. Trots att upprepade studier visat att OSA orsakar kardio-

vaskulära konsekvenser har de randomiserade, kontrollerade 
studier som hittills publicerats med CPAP-behandling utfallit 
negativt avseende kardiovaskulära endpoints på gruppnivå. Det 
finns således ett stort behov av att bättre kunna selektera vilka 
patienter som har behov och nytta av OSA-behandling även om 
de inte får lindring av symtombild. 

Detta är bakgrunden till varför vi startat MUSTACHE-studien 
som beskrivs kortfattat nedan. Studien görs i samarbete med ett 
stort antal forskare. Från vår egen forskargrupp deltar förutom 
undertecknad även med. dr. Jenny Theorell-Haglöw samt dokto-
randerna och ST-läkarna Mirjam Ljunggren och Shadi Amid 
Hägg. Studien sker även i samarbete med universitetslektor Karl 
Franklin och med. dr. Carin Sahlin vid Umeå Universitet samt 
med professor Tord Naessén vid kvinnokliniken på Akademiska 
sjukhuset i Uppsala. Parallellt med huvudstudien av obstruk-
tiv sömnapné analyseras även sömnens arkitektur i relation till 
subjektivt upplevd sömn, stress och rapporterade sömnbesvär. 
Här har vi även möjlighet att jämföra resultaten med en tidigare 
utförd studie på kvinnor. Dessa delstudier görs i samarbete med 
professor Torbjörn Åkerstedt och post-doc Johanna Schwartz 
vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. 
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Projektbeskrivning

MUSTACHE (Men in Uppsala; a Study of sleep, 
Apnea and Cardiometabolic Health) 

Bakgrund 
Obstruktiv sömnapné (OSA) med upprepade andningsuppehåll 
under sömn medför förutom en fragmenterad sömnkvalitet även 
desaturationer och ett generellt stresspåslag. På längre sikt med-
för OSA en ökad risk för metabol och kardiovaskulär morbiditet 
men de bakomliggande patofysiologiska mekanismerna är okla-
ra. Vi har tidigare visat att OSA är betydligt vanligare än vad som 
tidigare antagits och i en oselekterad befolkning uppfyller upp 
till 50 % diagnostiska kriterier för OSA, oftast utan dagsymtom. 
Kunskap om vilka personer som bör behandlas för att undvika 
kardiometabola konsekvenser är bristfällig. Våra tidigare preli-
minära resultat från en populationsbaserad kohort kvinnor har 
visat att OSA under sömnfasen Rapid Eye Movement (REM), 
men inte under andra sömnfaser, har ett samband med tidiga 
tecken på atheroscleros vid ultraljudsundersökning av a carotis. 
Vi avser nu att validera dessa fynd i en oberoende kohort män. 

REM-sömn och OSA
REM-sömn utgör vanligtvis ca 20-25 % av den totala sömntiden. 
Det finns ett flertal tänkbara patofysiologiska mekanismer som 
kan tänkas bidra till att sömnapné just under REM-fas ger upp-
hov till kardiometabol dysfunktion. Jämfört med OSA under 
andra sömnfaser (”non-REM-sleep”) uppvisar sömnapné som 
uppstår under REM längre duration på grund av generell mus-
kelrelaxation och oxygen-mättnaden sjunker till signifikant lägre 
nivåer. Under REM-sömn ses vidare en ökad sympatikoton akti-
vitet och minskad vagus-stimulering även hos friska, och denna 
skillnad mellan REM och non-REM-sömn är än mer uttalad hos 
personer med sömnapné. Under REM-sömn ökar hjärtfrekvens, 
blodtryck och även den metabola belastningen på myokardiet. 
Det har nyligen visats att sömnapné under REM-sömn, men 
inte under non-REM-sömn, är en oberoende riskfaktor för att 
utveckla non-dipping av blodtrycket nattetid. Det finns även 
djur-experimentella studier som stöder hypotesen att OSA un-
der REM-sömn är mera skadligt jämfört med OSA under andra 
sömnfaser. I en hundmodell har man påvisat reducerat blodflöde 
i kranskärl under REM-sömn inom områden med stenoserade 
kranskärl. 

Idag saknas konsensus om hur patienter med sömnapné hu-
vudsakligen under REM-sömn skall handläggas. Upp till 70 % av 
dessa patienter uppfyller inte kriterier för den kliniska diagnosen 
obstruktivt sömnapnésyndrom och erhåller således i dagsläget 
ingen behandling. 

 
Målsättning 
Den hypotes vi vill studera (primär frågeställning) är om OSA 
under sömnfasen Rapid Eye Movement som har särskilt stor 
betydelse för utveckling av atheroscleros och andra tecken på 
kardiovaskulär och metabol sjukdom.

Sekundära frågeställningar är att i en populationsbaserad kohort 
män undersöka 
– om det finns något samband mellan andra parametrar på 

OSA såsom antal andninguppehåll och desaturationer under 
hela natten och under icke-REM-sömn och tidiga tecken på 
atheroscleros.

EVA LINDBERG
Professor vid Institutionen för

medicinska vetenskaper,
Lung- allergi- och sömnforskning

Uppsala Universitet
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– samband mellan OSA och glukosmetabolism, systemisk in-
flammation, metabola syndromet och markörer för kardio-
vaskulär sjukdom. 

– betydelse av lungfunktion för oxygen saturation under natten 
och för fördelning av OSA mellan olika sömnfaser. 

– om det finns något samband mellan objektivt uppmätt 
sömnkvalitet vid polysomnografi och subjektiv uppfattning 
av sömnen. Om så är fallet vi även studera om detta samband 
är åldersberoende även hos män. 

Arbetsplan 
400 män i ålder 45-80 år som deltagit i Epi-Health i Uppsala 
kommer att undersökas med polysomnografi, spirometri, an-
tropometriska mätningar, EKG, blodtryck, frågeformulär, blod-
provstagning och högfrekvent ultraljud av a. carotis. Med denna 
teknik ges möjlighet att mäta inte bara intima-media-tjocklek 
utan även att mäta intima och media-lagren separat vilket har 
stor betydelse för att kunna identifiera tidiga förändringar vilket 
främst ger förtjockning av intima. Männen matchas för ålder 
och BMI med kvinnor som tidigare genomgått polysomnografi.

Powerberäkning
I en populationsbaserad grupp på 400 män i den aktuella ålders-
guppen förväntar vi oss att kunna identifiera 60 personer med 
apné-hypopné-index under REM-sömn (REM-AHI) >30 och 50 
personer med REM-AHI <5. Om vi förutsätter att tjockleken på 
intima i a carotis motsvarar de mått som tidigare uppmätts på 
kvinnor i respektive grupp och med samma standard-deviation, 
har studien en power på 0.94 (alfa 0.05) att kunna identifiera en 
sådan skillnad mellan grupperna. 

Betydelse 
Om vår hypotes stämmer kommer detta att inom en 5-årsperiod 
ha stor betydelse för identifiering av vilka patienter med OSA 
som skall ha behandling och det kommer även att påverka ruti-
ner för hur diagnostik av OSA skall ske. Vidare kommer studien 
kommer att ge värdefull kunskap om könsskillnader avseende 
andningsrubbningar under sömn.

SLMF:S stora forskningsanslag 2017
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Lungforskningen i Göteborg
– en resa från sanatorievård till högteknologisk 

translationell forskning

Färdvägen
Lungforskningen i Göteborg har gamla 
anor med rötter inom sanatorievården på 
Renströmska sjuhuset. Under en intensiv 
period av 40 år bedrevs där ”spetsverk-
samhet” vid framför allt tuberkulossjuk-
dom med forskare som Jörgen Lehmann, 
forskaren bakom PAS. Under 50- och 60 
talen omvandlades sjukhuset från sanato-
rium till en lungklinik av modernt snitt. 
Nya, idag ofta självklara, tekniker till-
kom som t.ex. flexibel bronkoskopi och 
blodgasmätning. Senare tillkom även 
möjlighet till mätning av transkutana 
partialtryck och syrgasmättnad, förbätt-
rade spirometriska tekniker, olika diagno-
sitiska provokationstest och en explosiv 
utveckling av bildteknik. Nya behand-
lingsmöjligheter tillkom successivt med 
nya antibiotika, inhalationsläkemedel, 
antiinflammatoriska läkemedel, medel 
mot avstötning och medicintekniska 
lösningar inom non-invasiv ventilation 
för att bara nämna några. Legendariska 
forskare och kliniker som Erik Berg-
lund, Nils Svedmyr, Sverre Sörensen och 
Claes-Göran Löfdahl befolkade sjukhuset. 
Minst ett 20-tal doktorander och åtskilli-
ga kliniker utbildades på Renströmska för 
att senare befolka lungkliniker runt om i 
landet. Under mitten av 80-talet startades 
också pionjärverksamhet inom nattlig un-
derventilering och sömnapné på ett litet 
laboratorium placerat i en av sjukhusets 
flyglar. Mitt i denna explosiva utveckling 
fanns det utrymme för kontemplation 
och livskvalitetshöjande verksamheter i 
sjukhusmiljön. Ofta erbjöds efter lunch 
en stunds vila och samkväm under triv-
samma former. Åtskilliga vikarierande 
underläkare kan vittna om den exotiska 
känslan av att varje dag med tjänligt vä-
der under sommarhalvåret samlas kring 
Bocciakloten på Renströmskaparkens 
välklippta gräsmatta. 

Renströmska sjukhuset hann fira 
80-årsjubileum innan det var dags för 
flytt till det Sahlgrenska storsjukhuset 
1994. Där etablerades under ledning av 
Bengt-Eric Skoogh en ny lungklinik med 
förbättrade möjligheter att knyta an till 
övriga verksamheter inom vården. Sam-
tidigt reducerades vårdtider och antalet 
sjukhussängar successivt raskt. På så sätt 
har vi nått den moderna klinik som om-
fattar allergologisk och lungonkologisk 
verksamhet och samarbetsytor mot spe-
cialiserad KOL-sjukvård, sömnmedicin, 
transplantationsmedicin, teambildningar 
inom cystisk fibros och infektionsmedi-
cin. Vi kan idag ståta med en rad nya pro-
jekt, forskningssamarbeten och nystar-
tade verksamheter där vi utvecklar den 
lungmedicinska specialiteten samtidigt 
som vi fostrar samarbeten med olika fors-
kargrupper såväl inom som utom medi-
cininstitutionen. Vi har en kontinuerlig 
nyrekrytering av doktorander och kan 
redovisa åtskilliga disputerade forskare 
under de senaste åren. Flera olika samar-
betsprojekt med läkemedelsindustrin har 
etablerats och forskare inom lungmedicin 

Renströmska Sjukhuset – en gång centrum för lungmedicinen i Göteborg.

har tagit plats inom stora epidemiologiska 
studier som SCAPIS och WSAS (West 
Swedish Asthma Study). Flera forskare 
aktiva inom lungmedicinsk forskning är 
aktiva och drivande inom olika kvali-
tetsregister inklusive luftvägsregistret, 
sömnapnéregistret SESAR, oxygen- och 
ventilatorregistret SWEDEVOX och 
Lungcancerregistret. 

På kommande sidor följer några korta 
utvalda beskrivningar av forskningsakti-
viteter som gemensamt kan sägas utgöra 
stommen i den lungmedicinska forsk-
ningen i Göteborg.

Jan Hedner
Professor/överläkare, docent

Göteborgs Universitet samt SU Sahlgrenska
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KOL-centrum: Unik kohortuppbyggnad 
inom akademien

Figur 2. Viktiga processer och strategier för förbättrad KOL-vård.

I april 2016 startades en unik verksamhet vid Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset – ett KOL-centrum. Det övergripande 
arbetet hade då pågått under cirka ett halvt år med att skapa ett 
centrum för förbättrat omhändertagande av patienter med svår 
KOL sjukdom, en som vi uppfattar det eftersatt grupp. Personal-
bemanningen vid KOL-centrum omfattar idag två överläkare, tre 
specialistsjuksköterskor, en fysioterapeut, en dietist, en arbets- 
terapeut, en kurator och en biomedicinsk analytiker som be-
mannar andningslaboratoriet. Den strukturerade verksamhe-
ten vid KOL-centrum skall också säkerställa momentum och 
kvalitet i forskningen kring KOL. Rollen för KOL-centrum är 
därför att fokusera på ett bättre omhändertagande vilket innebär 
korrekt diagnos, fenotypning och behandling av patienter med 
svår KOL och risk för svåra akuta exacerbationer. 

Mellan åren 2006-2012 registrerades 45 000 patienter med 
KOL-diagnos i VG-regionen. Justerat för medicinska och demo-
grafiska faktorer som mortalitet och avflyttning innebär detta 
drygt 36 000 patienter med KOL-diagnos. Vi kan handlägga en 
bråkdel av dessa patienter och fokuserar vår interprofessionella 
öppenvårdsmottagning på patienter med svår KOL. Hälften 
av nybesöken på KOL-centrum kommer för uppföljning efter 
sjukhusvårdade exacerbationer. Den andra hälften kommer på 
remiss från primärvården 

I linje med svenska och internationella riktlinjer utför vi en 
definierad, strukturerad, personcentrerad och interprofessionell 
behandlingsplanering. Varje enskild patient sätter upp sina be-
handlingsmål med vårt stöd. Vi anser att det är viktigt att bygga 
den interprofessionella processen runt patienten (”one-stop 
shopping”). Detta ger patienten en individualiserad behandlings-
plan som baseras på teamets samlade bedömning. När patienten 
är karakteriserad och behandlingsplanen har implementerats 
strävar vi efter att återföra patienten för fortsatt uppföljning i 
primärvården. 

Forskningen skall utgöra en viktig komponent vid KOL-cent-
rum. Vi har som ett viktigt akademiskt tillskott rekryterat Leo 
Fabbri som gästprofessor på halvtid med målet att ytterligare 
lyfta vår kliniska forskning. Fabbri är en förgrundgestallt i eu-
ropeisk och internationell lung- och KOL-forskning. Det pågår 
också en aktiv rekrytering till en kombinerad överläkar/univer-
sitetslektortjänst som vi hoppas kunna besätta under våren 2018. 

KOL-centrum skall också delta i multicentriska kliniska 
läkemedelsprövningar och driver mer experimentella studier 
tillsammans med forskande företag. Vi deltar också i den svens-
ka Broncoscapisstudien som omfattar bronkoskopi hos patien-
ter med KOL men utan rökanamnes. I andra pågående expe-
rimentella studier som bedrivs tillsammans med lungmedicin 
undersöks effekten av långtidsbehandling med NIV i hemmet 
hos patienter med respiratorisk insufficiens och kvarstående 
hyperkapni efter sjukhusvårdad KOL-exacerbation. I ytterli-
gare ett samarbete mellan KOL-centrum och sömnenheten på 

lungmedicin introducerar vi inom ramen för klinisk karaktäri-
sering ett nattligt screeningmoment som omfattar kontinuerliga 
nattliga andnings- och cirkulationsregistreringar. Vi vill i detta 
pilotprojekt bland annat undersöka om nattlig hypoxi modi-
fierar KOL och progress av sjukdomen genom karakterisering 
av en rad biomarkörer aktuella i hypoxisammanhang eller som 
övervägts som fysiologiska markörer (kärltonus och variabilitet 
i autonom funktion) vid hjärt-kärlsjukdom. I detta projekt, som 
skall ingå i ett avhandlingsarbete, ingår på sikt också interven-
tionsstudier riktade mot nattlig underventilering. I ett annat 
mera renodlat industrisamarbete arbetar vi med att utveckla 
och anpassa en smartphone/tablet-baserad teknik för hemmo-
nitorering av symtom. Vid den utvärdering som genomförts av 
pilotskala har vi haft en positiv återkoppling från såväl patienter 
som personal och vi planerar en kontrollerad studie omfattande 
75 patienter. 

Kohorten vid KOL-centrum kommer inledningsvis att om-
fatta patienter med förhållandevis svår KOL. Vi planerar därför 
att i en prospektiv kohortstudie att fokusera specifikt på sam-
sjuklighet vid KOL. Detta arbete sker inom ramen för ett samar-
bete med forskargruppen kring professor Wouters i Maastrich.

Aktiviteterna vid KOL-centrum skall bedrivas i nära samar-
bete med primärvården. I VGR har detta lett till ett regionalt 
pilotprojekt inom ramen för det regionala arbetet för kvalitets-
driven verksamhetsutveckling, baserat på det nationella pro-
grammet för kunskapsstyrd och jämlik vård. Vi ser detta som en 
stor möjlighet till att skapa gemensamma system, processer och 
standarder för KOL-vården i hela Västra Götaland.

ANDERS ULLMAN
med dr, läkare

ANDERS ANDERSSON
med dr., läkare

KRISTINA ANDELID
med dr, läkare.
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KRCs tre forskningslinjer. Epidemiologi vid astma/KOL och allergi; 
överst från vänster, Linda Ekerljung, med dr., Bright Nwaru, docent, bitr 
lektor, Bo Lundbäck, senior professor, inflammation vid astma och allergi, 
nederst från vänster; Carina Malmhäll, förste forskningsingenjör, 
Madeleine Rådinger, docent samt forskning om extracellulära vesiklars, 
mitten från vänster Cecilia Lässer med dr., Jan Lötvall, professor.

Denna artikel presenterar i korthet Krefting Research Centre, 
KRC, vid Institutionen för Medicin vid Göteborgs universitet. 
Centrats fullständiga namn är VBG-GROUP Centre for Asth-
ma and Allergy Research. Herman Krefting kom under andra 
världskriget till Vänersborg där han startade en verkstad med 
tillverkning av kopplingsstycken mellan lastbilar och släpvag-
nar. Herman led dessvärre av svår astma, och hans läkare under 
decennier var dåvarande chefen och överläkaren vid allergolo-
gen Nalle Lindholm. Verkstaden blev mycket framgångsrik och 
ägarna skapade en stiftelse med uppgiften att stödja astma och 
allergiforskning. 

Efter millennieskiftet genomförde stiftelsens styrelse en stra-
tegisk varaktig satsning syftande till att förstärka forskningen om 
astma och allergi vid Göteborgs universitet. Krefting Research 
Centre, KRC, kom att bildas 2008 under ledning av professorerna 
Jan Lötvall, Göran Wennergren och Bo Lundbäck.

KRC utgör ett utmärkt exempel dels på hur klinisk verksam-
het kan kombineras med avancerad medicinsk forskning och 
dels på samverkan mellan sjukvården och akademin. Förutom 
de som har sin huvudsakliga arbetsplats vid KRC bedriver flera 
läkare och forskare sin forskning vid KRC, t.ex. doktorander som 
arbetar på allergologen eller lungmedicin vid Sahlgrenska. Bland 
andra verksamhetsområden med vilka fortlöpande eller åter-
kommande samarbete märks särskilt pediatriken och yrkes- och 
miljömedicin, men också forskare från regioner utanför Västra 
Götaland, t.ex. Halland, som forskar vid KRC. 

Trots att centret ännu inte har 10 år på nacken har redan 
10 doktorsavhandlingar presenterats varav hälften inom kli-
nisk epidemiologi. Några hundratal vetenskapliga artiklar har 
kommit till vid KRC eller från författare anknutna till KRC. Ett 
flertal forskare som verkar eller verkat vid KRC har också haft 
eller har uppdrag i ledande positioner inom särskilt ERS, EAACI 
och ISEV, som står för Internationell Society for Extracellular 
Vesicles. Vid centret är alltsedan starten i genomsnitt 25-30 
personer verksamma, de flesta unga forskare som kommer från 
Japan, Kina, Sydkorea och Vietnam i öster till USA, Mexiko och 
Brasilien i väster, och cirka hälften är från Sverige. Många finan-
sieras genom stipendier och motsvarande från sina hemländer 
eller via stipendier från EAACI, ERS och andra forsknings- 
finansiärer. Viktiga finansiärer, förutom Krefting-stiftelsen som 
genom åren bidragit med drygt en tredjedel av budgeten, är 
Vetenskapsrådet, Västra Götalandsregionen genom ALF-medel 
och Hjärt-lungfonden och Vårdalstiftelsen. Flera industrisam-
arbeten löper för närvarande med bland annat AstraZeneca 
fr.a. om mekanismer vid astma, med ThermoFisher om klinisk 
epidemiologi vid allergi och med Boston-baserade Codiak om 
extracellulära vesiklars funktioner. 

Forskningen sker i tre forskningslinjer; epidemiologi vid ast-
ma och allergi, inflammation vid astma och allergi samt forsk-
ning om extracellulära vesiklars, exosomers, funktioner. 

West Sweden Asthma Study, WSAS 
Det kliniskt-epidemiologiska forskningsprogrammet, som leds 
av Bo Lundbäck och Linda Ekerljung, är uppbyggt kring West 
Sweden Asthma Study (WSAS) som omfattar både longitud-
inella och tvärsnittsstudier kring astma, rinit och KOL med 
frågeställningar om prevalens, förändring i incidens, incidens, 
riskfaktorer och identifiering av kliniskt relevanta huvudfeno-
typer av särskilt astma och med fokus på svår astma. De kliniska 
undersökningarna är omfattande och tar 3-4 timmar per person. 
WSAS har hittills renderat i cirka 100-talet original- och review-
artiklar, varav flera ingått i sampublikationer inom ramen för 
den svenska respektive internationella delen av GA2LEN samt 
även svenska OLIN-studierna och 10 doktorsavhandlingar. Flera 
forskare och doktorander är verksamma, och utöver Göteborg 
och Västra Götalandsregionen medverkar i WSAS forskare från 
Umeå, KI, Malmö och Region Halland. I Göteborg medverkar 
forskare och/eller doktorander från allergologen och lungmedi-
cin, barn- och ungdomsmedicin, yrkes- och miljömedicin, reu-
matologen och numera också primärvården. WSAS stora data-
bas används också som jämförelse- och kontrollmaterial i andra 
studier, t.ex. vid uppföljning av opererade för esofagusatresi och 
av skolios och WSAS-data har använts för spirometri-normal-
värden. Den stora immigrantpopulationen i Västra Götaland 
studeras genom en särskild studie. 

WSAS initiala del genomfördes 2008 och bestod av en postal 
enkät till 30 000 personer i Västra Götaland i åldrarna 16-75 år 
inviterades, 18 087 personer besvarade enkäten och en bortfalls-
studie visade att resultaten var valida för befolkningen (1,2). Stu-
diens enkät baserades på två välkända enkäter, dels enkäten från 
OLIN-studien, som används i bland annat FinEsS-studierna, 

Krefting-Research Centre: Astma och 
allergi från epidemiologi till lab

Forskning
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samt den europeiska GA2LEN-studien för att möjliggöra valida 
jämförelser med andras resultat. WSAS andra fas var kliniska 
studier. Till de kliniska studierna inviterades ett slumpurval om 
2000 personer och därutöver alla övriga som i enkätstudien 
identifierades som astmatiker, ytterligare 1500 personer.

Under våren 2016 genomfördes en ny enkätstudie till dels 
de drygt 18 000 som besvarade enkäten 2008, och dessutom till 
ytterligare 50 000 boende i Västra Götaland i åldrarna 16-75 år, 
och en ny bortfallsstudie genomfördes för att kontrollera om 
bias har påverkat utfallet. Kliniska undersökningar pågår nu i ran-
domiserade och stratifierade urval, bl. a. studeras incident astma.

Bland resultaten om allergi och astma noteras att den skyd-
dande effekten av att växa upp på lantgård, som tidigare visats 
i studier på barn, kvarstår under hela livet för allergisk rinit (3). 
Skyddande effekt mot astma kunde påvisas bland ungdomar 
(4). När det gäller allergisk sensibilisering har särskilt pollen-
sensibilisering ökat liksom multisensibilisering, där den senare 
samvarierar starkt med astma (5). Yrkesexponering för gas, 
damm och rök verkar fungera som adjuvant som understöd-
jer sensibilisering mot kvalster och att kvalstersensibiliserade 
individer kan vara särskilt känsliga för sådan yrkesexponering 
(6). Trots att ICS-användningen har ökat från 1,5 % till 7,7 % 
under en 20-årsperiod från tidigt 1990-tal (7) så har följsam-
heten till astmamedicinering visats vara låg. Närmare 60 % av 
astmatikerna som deltog i de kliniska studierna hade inte en 
tillräckligt kontrollerad astma, med ihållande symptom trots 
relativt hög astmamedicinanvändning (8). Eftersom fullständig 
konsensus inte rått om definition av svår astma har olika tekni-
ker om svårighet tillämpats som ”multi-symtomsastma” samt 
kombinationer av olika indikatorer av svårighetsgrad som dag- 
och nattsymtomfrekvens, medicinering, akutbesök, oral steroid-
användning och lungfunktion. Resultaten gav vid handen att 
1-2 % av befolkningen eller 12-24 % av astmatikerna hade en svår 
och oftast icke kontrollerad astma (8,9). Ökad prioritet kommer 
att ges fortsättningsvis vid KRC till studierna om svår astma. 

Inflammationsforskning vid astma och allergi 
KRC:s mekanistiska forskning om astma och allergi, som 
fr.a. är fokuserad på inflammation, leds sedan 2016 av docent 
Madeleine Rådinger. Forskningens fokus under de senare åren 
har framför allt handlat om mikroRNA, som påvisats vara 
mycket viktiga regulatorer i immunsystemet. Nyligen var fors-
kargruppen först i världen med att identifiera ett mikroRNA 
som reglerar proinflammatoriska funktioner hos ILC2-celler, en 
nyligen identifierad grupp immunceller som fått stor uppmärk-
samhet inom astma- och allergiforskningen de senaste åren (10). 
Gruppen har analyserat prover från WSAS avseende förekomst 
av vissa mikroRNA och fann att ett specifikt mikroRNA som kan 

ha betydelse vid immunsystemets reglering vid allergisk astma 
(11). Tidigare resultat vid inflammationsforskningen vid KRC 
visar att så kallade T-hjälparceller, en celltyp som är viktig för 
allergisk inflammation, uppvisar flexibilitet och plasticitet som 
kan påverkas av behandling, allergen exponering samt av mik-
roRNA uttryck (12,13). 

Ytterligare ett forskningsfokus är att förstå de mekanismer 
som driver eosinofilers utveckling i benmärgen, en cell som 
spelar en stor roll i både allergisk och icke-allergisk astma. 
Gruppen har också samarbete med AstraZeneca i Mölndal. 
I en studie undersöks mekanismer i luftvägarna som driver 
astmaförsämring vid förkylningsastma. I ett annat samarbete 
studeras gensignaturer från luftvägsepitel som är behandlade 
med olika stimulerande ämnen som misstänks orsaka astma 
eller KOL. Framförallt kommer komponenter som kan utgöra 
viktiga biomarkörer att identifieras i detta projekt. Målet är att 
öka förståelsen för immunologiska processer i såväl benmärgen 
och luftvägar, samt att förstå T-hjälparceller och ILCs betydelse 
i olika astmafenotyper. Förhoppningen är att detta kan leda till 
mer specifika terapier framöver.

Forskningslinjen om exosomer 
Forskningen koordineras av Cecilia Lässer och leds av Jan Löt-
vall. Länge antogs exosomer, eller extracellulära vesiklar utgöra 
avfallsprodukter från cellers metabolism. Det blev därför ett 
forskningsgenombrott när man i en Nature-publikation kunde 
visa att exosomer förmedlar information mellan organsystem 
med hjälp både mRNA och mikroRNA (13). Inte minst inom 
cancerforskningen kan exsomer vara betydelsefulla i metasta-
seringssammanhang. 

Exosomforskningen vid KRC kan delas in i tre grupper; 
1) att förstå exosomers biologiska roll och kommunikation i 
luftvägarna vid inflammation (innefattar både cellkulturer av 
humana lungepitelceller, musstudier och prover från WSAS), 
2) att analysera RNA, protein och DNA innehållet i exosomer fri-
satta av tumörer för att förstå exosomers roll vid tumörbildning 
och metastasering samt för att kunna använda exosomer som 
biomarkörer (i sammarbete med ett kirurgteam på Sahlgren-
ska, som möjliggörger oss tillgång till blod och tumörprover), 
3) att använda exosomer för att leverera RNA eller andra te-
rapeutiska molekyler som behandling vid cancer och använda 
exosomer från stamceller vid behandling av allergeninducerad 
inflammation i lungan. 

Exosomforskningen vid KRC är till stor del också fokuserad 
på astma- och allergiforskning (14) och nyligen publicerades 
en detaljerad jämförelse av exosomer som isolerats från näs-
sköljvätska från personer med luftvägssjukdomar såsom astma 
och kronisk rinosinuit jämfört med exosomer från friska (15). 

"Ytterligare ett forskningsfokus är att förstå de 
mekanismer som driver eosinofilers utveckling 
i benmärgen, en cell som spelar en stor roll i 

både allergisk och icke-allergisk astma."
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Sammanfattningsvis utgör KRC ett bra exempel på hur epide-
miologisk, klinisk och experimentell forskning framgångsrikt 
kombinerats i en forskningsmiljö som kopplar samman sjuk-
vården med universitetets forskningspotential. 

Extracellulära vesiklar A) Extracellulära vesiklar så som exosomer och mikrovesiklar frisätts från celler till sin omgivning och kan därmed delta vid cellsigna-
lering och aktivering/inhibering av andra celler. Extracellulära vesiklar är mellan 50-800 nm stora. Bilden är modifierad från Lässer C, Expert Opinion on 
Biological Therapy 2015. B) Kryoelektronmikroskopi av extracellulära vesiklar frisatta från en mast cellinje (HMC-1).
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Forskning

Vår vision: Identifiera biomarkörer i utandningsluft som möjlig-
gör prevention och förbättrad behandling av luftvägssjukdomar. 

Detta projekt omfattar en nyutvecklad icke-invasiv metod för 
att samla utandade partiklar, PExA (Particles in Exhaled Air). 
Materialet som analysteras kan betraktas som ett ”nano-prov” 
från det vätskeskikt som bekläder de små, mest perifera luftvä-
garna. Genom analys av dessa utandade partiklar, som framför 
allt utgörs av surfaktant, hoppas vi kunna bidra till förbättrad 
tidig detektion och karakterisering av inflammation i de små 
luftvägarna. Våra pågående studier syftar till att identifiera skill-
nader i protein- och lipidsammansättning i PExA mellan friska 
och luftvägssjuka personer och personer som exponeras för 
skadliga ämnen i yrkes- och omgivningsmiljö. 

Partiklar i utandningsluft
– ny löftesrik diagnosmetod 

• Effekter av rökning. Vi har undersökt 400 rökare, ex-rökare 
och icke-rökare med PExA metoden i en befintlig kohort. 
Preliminära resultat tyder på att rökare har en uttalad ök-
ning av den vanligaste fosfolipiden, DPPC. Personer med 
KOL hade däremot signifikant sänkning av samma fosfolipid. 

Referenser
1. Almstrand AC, Bake B, Ljungström E, Larsson P, Bredberg A, Mirgorod-

skaya E, Olin AC. Effect of Airway Opening on Production of Exhaled 
Particles. J Appl Physiol 2010;108:584-8 

2. Lärstad M, Almstrand A-C, et al . Surfactant protein A in exhaled endo-
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(COPD) patients: a pilot study. PLoS One 2015; 10(12):e0144463 

3. Ericson P, Mirgorodskaya E, Hammar O, Viklund E, Almstrand A-C, 
Larsson P, Riise G, Olin A-C. Low levels of exhaled surfactant protein 
A associated with BOS after lung transplantation. Transpl. Direct 2016; 
2(9):e103. 

4. Horváth I, Barnes PJ, el al. A European Respiratory Society technical 
standard: exhaled biomarkers in lung disease. Eur Respir J. 2017: 26;49(4). 

Forskargruppen som arbetar med denna metod har ett brett 
internationellt samarbete med lungforskare i Leicester, UK och 
Hannover, Tyskland. Inom ett nationellt samarbete ingår grup-
pen också i ChAMP nätverket som leds av Professor Sven-Erik 
Dahlén på Karolinska Institutet. 

Aktuella projekt inom partikelforskningen
• ExPEx-kohorten (Exposure and Particles in Exhaled air). 

Denna kohort omfattar 800 personer exponerade för damm 
eller irritanter i sitt arbete, samt rökare och friska kontroll-
personer. Målsättningen är att identifiera biomarkörer i PExA 
prover som predicerar en accelererad lungfunktionsförlust. 

• Studier av proteinförändringar i de små luftvägarna vid tidig 
KOL-sjukdom. I detta projekt, som ingår i ett samarbete med 
AstraZeneca, har vi hos 100 personer med tidig KOL-sjuk-
dom (GOLD I) och kontrollpersoner applicerat PExA meto-
den. Samtidigt har ett omfattande batteri av markörer riktats 
mot att påvisa strukturella förändringar i de små luftvägarna. 
AstraZeneca har tillgång till en metod som kan identifiera 
100-tals olika proteiner i ett enskilt PExA prov. Proteinana-
lyserna pågår. 

• Yrkesmässig exponering Vi har undersökt en stor grupp per-
soner exponerade för skärvätskor som används vid metallbe-
arbetning. Resultaten tyder på att personer som exponeras 
för viss typ av skärvätska får en förändrad lipidsammansätt-
ning i PExA.

Projektet har resulterat i fyra avhandlingar; 
Almstrand AC. Analyis of Endodgenous Particles in exhaled air. 
(2011), Holmgren H. On the Formation and Physical Behaviour 
of Exhaled Particles. (2011), Bredberg A. Chemical analysis of 
lipids proteins and metals in exhaled particles. (2014), Larsson P. 
Exhaled particles for monitoring of airway inflammation. (2016).
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Forskning

Inloggningssida för den Europeiska databasen för sömnapné som omfat-
tar drygt 30 laboratorier i Europa som registrerat 35 000 besök. Rappor-
tering sker i detta web-baserade format med avidentifierade patientdata. 
Omfattande kliniska data, funktionsdata och information kring symtom, 
blodtryck (24h), spirometri (i förekommande fall) samt trafik- och kör-
kortsinformation samlas. Databasen har initierats och koordinerats från 
Göteborg och stöds nu av såväl European Respiratory Society (ERS) som 
European Sleep Research Society (ESRS). Publikationstakten av informa-
tion från denna databas är hög.

Forskningen kring sömnrelaterade andningsstörningar startade 
runt 1985 under en tid när det fanns färre än 25 CPAP-apparater 
i landet. Efter hand etablerades en sömnmedicinsk klinik som 
kom att hantera en snabb tillströmning av remisser för utred-
ning. Utredningsmetoder omfattade polygrafier, polysomnogra-
fier, detaljerade kärlfunktionsstudier och nya förfinade meka-
niska behandlingsmetoder. Vi räknar idag med att vi undersökt 
mer än 30 000 patienter sedan 1985 och vi behandlar idag ett 
spektrum av sömnrelaterade sjukdomar som spänner från be-
handling av non-invasiv nattlig underventilering via sömnapné 
och CPAP till mera renodlade sömnmedicinska frågeställningar 
som insomni, parasomni och circadiana rytmstörningar. Detta 
innebär en stor bredd inom sömnmedicin. Det finns också en 
lång tradition av internationella forskarutbyten bland annat 
med Sydney, Baltimore, Paris, Palermo, Berlin, Hamburg och 
Karlsruhe.

Andra pågående projekt omfattar prospektiva analyser av sto-
ra populationsstudier. bland annat inom ramen för den välkända 
SCAPIS-kohorten. Vi registerhåller också det Svenska Sömn-
apnéregistret (SESAR) som för närvarande innehåller data från 
cirka 10 000 individer. Ytterligare en större registerstudie, den så 
kallade ESADA (European Sleep Apnea DAtabase) studien, star-
tades 2007. I denna studie samlas en mängd information kring 
samsjuklighet, läkemedel, mätdata, klinisk bild och sömnutred-
ning från patienter remitterade till cirka 30 olika Europeiska 
sömncenter. ESADA-databasen registrerar även uppföljnings-
data och idag har cirka 23 000 patienter inkluderats i studien 
som koordineras av Göteborgsgruppen. Ett 15-tal publikationer 
har under de senaste få åren kommit ur ESADA-samarbetet som 
också attraherat åtskilliga gästforskare till Göteborg.

Respiratorisk sömnmedicin
– pionjärverksamhet med internationell bredd

Respiratoriska och hemodynamiska förändringar vid obstruktiv sömnapné. 
Bilden visar en 11 min registrering av (uppifrån och ned); luftflöde 
(tryckkanal), andningsrörelse (torax), andningsrörelse (buk), syremättnad, 
hjärtfrekvens och kroppsposition. Längst ned två summationssignaler.

Redan tidigt fokuserades forskningen kring kardiovaskulär och 
metabol samsjuklighet samt behandlingsformer vid sömnapné. 
Göteborgsgruppen var först i världen med att knyta sympato-
adrenerg nervaktivitet och endotelial vaskulär dysfunktion till 
sömnapné. Dessa fynd har sedan spelat stor roll vid hypotesbild-
ningen kring vaskulär sjukdom vid OSA. Senare uppmärksam-
made publikationer har berört forskning kring trafikmedicinska 
frågeställningar och vi har visat att OSA innebär en cirka 3-faldig 
riskökning för trafikolycka (händelser dokumenterade i polisens 
rikstäckande register). CPAP-behandling normaliserar risken. 
Gruppen har sedan designat och utvecklat tryckautomatiserade 
CPAP-system utifrån algoritmer baserade på andningssignalen 
som registreras i apparaten. Dessa kontrollsystem har integre-
rats i CPAP-system som används av 10-20 000 patienter runt 
om i världen. Ett annat projekt berör en vaskulär pulsvågsteknik 
som utnyttjar en digital pulsvåg för långtidskaraktärisering av 
autonom signaltrafik och vaskulär funktion under sömn. Med 
denna teknik avser vi att skapa ett portabelt instrument som 
utnyttjar en enskild non-invasiv mätteknik för att identifiera risk 
för kardiovaskulära komplikationer. 

Ett annat fokusområde omfattar gränssnittet mellan periodisk 
nattlig underventilering vid samtidig KOL-sjukdom. Inom ett 
samarbete med KOL-centrum på SU/S (se nedan) genomförs 
rutinmässiga nattmätningar av tidigare sjukhusvårdade patien-
ter som genomgår systematisk fenotypisering av KOL-sjukdom. 
Ett speciellt intresse är relaterad till betydelsen av nattliga and-
ningsstörningar för systemisk inflammation samt kardiovaskulär 
funktion och risk. Nya diagnostiska och terapeutiska metoder 
skall appliceras på gruppen KOL-patienter inom ramen av ett 
pågående doktorandprojekt. 
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Forskning

Eftersom följsamheten vid OSA-behandling med CPAP är låg 
(angivits till <50 %) har en rad olika läkemedel genom åren kom-
mit att prövats. Förutsättningarna att hitta ett nytt läkemedel 
har dock begränsats av faktorer som brist på djurmodeller och 
oklarhet kring vad som bör utgöra rimliga endpoints i studier. 
Under de senaste åren har dock läkemedelsforskningen fokuse-
rat på fysiologiska reglersystem som bedömts styra förekomsten 
av andningsuppehåll under sömn. Detta innebär att framtidens 
läkemedelterapi vid OSA behöver individanpassas, och att spe-
cifika terapiformer med specifik effekt kan identifieras. Vi har 
fokuserat på läkemedel med karbanhydrashämmande (CA-
hämmare) egenskaper vid OSA med hypotesen att CA-hämning 
modifierar elimineringen av koldoxid ur vävnad på ett sätt som 
leder till förändrad kemisk respirationsdrive. Denna effekt kan 
förväntas vara speciellt betydelsefull hos patienter kraftigt re-
spirationssvar på CO2 – något som ses hos mellan 30 % och 
50 % av patienter med OSA. Med CA-hämmaren acetazolamid 
kunde vi inducera en genomsnittlig reduktion av apnéfrekvens 
med cirka 50 % (i utvalda fall upp till 80 %) i en grupp OSA-pa-
tienter. Likartade, fast något svagare effekter, kunde registreras 
i andra studier efter CA-hämmarna zonisamid och topiramat. 
Vi har sedan visat att CA-aktiviteten i helblod ökar takt med 
svårighetsgraden av OSA och att detta samband påverkas av 
såväl ålder som kön, BMI, syremättnad, diuretika och diastoliskt 
blodtryck. Vi har också visat att hög CA-aktivitet förefaller rela-
tera till hypertoniförekomst vid OSA och att förhöjda blodtryck 
effektivt (och kärlstyvheten) kraftigt efter 3 veckors behandling 
med acetazolamid (750 mg). För närvarande pågår en större 
klinisk prövning av en CA-hämmare under 2018/19.

Procentuell reduktion av apné-hypopnéindex (AHI) efter karbanhydras-
hämning med acetazolamid (750 mg 1x1) hos patienter med obstruktiv 
sömnapné. Minst 50% reduktion av AHI (gröna staplar) observerades hos 
6 av 13 behandlade patienter efter en behandlings-period av 4 veckor.

Acetazolamid 750 mg, 4 weeks

Referenser respiratorisk sömnmedicin
1. Hedner J, Grote L, Bonsignore M, McNicholas W, Lavie P, Parati G, 

Sliwinski P, Barbé F, De Backer W, Escourrou P, Fietze I, Kvamme JA, 
Lombardi C, Marrone O, Masa JF, Montserrat JM, Penzel T, Pretl M, 
Riha R, Rodenstein D, Saaresranta T, Schulz R, Tkacova R, Varoneckas 
G, Vitols A, Vrints H, Zielinski J. The European Sleep Apnoea Database 
(ESADA): report from 22 European sleep laboratories.Eur Respir J. 2011 
Sep;38(3):635-42. 

2. Grote L, Sommermeyer D, Ficker J, Randerath W, Penzel T, Fietze I, San-
ner B, Hedner J, Schneider H. . REM Sleep Imposes a Vascular Load in 
COPD Patients Independent of Sleep Apnea. COPD. 2017 Dec;14(6):565-
572. 

3. Grote L, Sommermeyer D, Zou D, Eder DN, Hedner J. Oximeter-based 
autonomic state indicator algorithm for cardiovascular risk assessment.
Chest. 2011 Feb;139(2):253-259. 

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!

JAN HEDNER
professor, överläkare

LUDGER GROTE
adjungerad professor, överläkare,

DING ZOU
Med. Dr., forskare

4. Karimi M, Hedner J, Häbel H, Nerman O, Grote L.Sleep apnea-related 
risk of motor vehicle accidents is reduced by continuous positive air-
way pressure: Swedish Traffic Accident Registry data. Sleep. 2015 Mar 
1;38(3):341-9. doi: 10.5665/sleep.4486.

5. Eskandari D, Zou D, Karimi M, Stenlöf K, Grote L, Hedner J. Zonisamide 
reduces obstructive sleep apnoea: a randomised placebo-controlled study. 
Eur Respir J. 2014: 44(1):140-9. 

6. Wang T, Eskandari D, Zou D, Grote L, Hedner J. Increased Carbonic 
Anhydrase Activity is Associated with Sleep Apnea Severity and related 
Hypoxemia. Sleep. 2015; 39: 1067-73. 

7. Eskandari D, Zou D, Karimi M, Stenlöf K, Grote L, Hedner J. Acetazo-
lamide reduces blood pressure and sleep disordered breathing in hyper-
tensive sleep apnea patients – a randomized controlled trial. J. Clin Sleep 
Med. 2017 in press..



26 Lung & Allergiforum  •  Nummer 1/2018

Forskning

Forskargruppen kring Lungtransplantation (LTx) fokuserar på 
fem separata projekt.

1. Detta projekt undersöker virusinfektioner som en möjlig bi-
dragande faktor bakom kronisk rejektion efter LTx. Projektet 
drivs i samarbete med professor Johan Westin på Virologlab, 
SU/S Sahlgrenska och specialistläkare Jesper Magnusson dis-
puterade inom projektet i januari 2018. En prospektiv studie 
(RESPIX) i projektet inkluderades under två år 96 patienter fram 
till 2012. Studien kunde verifiera tidigare retrospektiva resultat 
som talar för att tidiga virusinfektioner innebär en ökad risk för 
kronisk rejektion efter LTx. I projektet analyserades även Hepatit 
E som möjlig orsaksfaktor men förekomsten hos LTx patienter 
motsvarar den man finner i normalpopulationen och dessa pa-
tienter utgör därför inte någon riskgrupp. Ytterligare delanalyser 
av insamlat material inom denna studie pågår. 

3. Specialistläkare Joanna Marciniak är forskarstuderande i pro-
jektet ”Partiklar i utandningsluft vid akut och kronisk skada av 
lungallograftet” Forskningsarbetet baseras på våra tidigare fynd 
kring höga halter SP-A i PEx från transplanterade jämfört med 
friska kontroller. Halterna var däremot betydligt lägre hos pa-
tienter som sedan utvecklat kronisk rejektion. Dessa samband 
skall nu undersökas inom en prospektiv, konsekutiv insamling 
av partiklar i utandningsluft från LTx-patienter med start under 
hösten 2018. Biomarkörer identifierade med denna metod kan 
potentiellt bli kliniskt användbara verktyg i vården efter LTx. 
Studien bedrivs i samarbete med professor Anna-Carin Olin, 
Arbets- och Miljömedicin, SU/Sahlgrenska. 

Transplantationsforskning 

Figur 11. Patienter med virusinfektion första året efter lungtransplantation 
har signifikant ökad risk att utveckla kronisk rejektion (BOS). 
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2. Ett avhandlingsprojekt för specialistläkare Petrea Ericsson 
som omfattar neutrofil inflammation som mekanism för kro-
nisk rejektion efter LTx färdigställdes i samarbete med professor 
Anders Lindén, Lungimmunologiskt lab., Karolinska Institutet 
2016. Vi analyserade ett tidigare insamlat BAL- material från 
2014 med FACS och cytokinstudier och kunde visa att IL-26 
och MMP-9 i sköljvätska är möjliga tidiga biomarkörer för kro-
nisk avstötning. Vi visade också att metoden att mäta partiklar 
i utandningsluft (PEx, se ovan) var enkel att utföra hos denna 
patientgrupp, och att låga nivåer partiklar kunde associeras med 
kronisk rejektion. Alla LTx patienter hade betydligt högre nivåer 
än friska. Ytterligare cytokinanalyser planeras på detta BAL-
material i samarbete med professor Anders Lindén, Karolinska 
Institutet.

"Studien har redan resulterat i ett 
gemensamt protokoll för såväl
immunosuppression som en

regim för postoperativ profylax
vid de nordiska LTx-centren."

4. Den så kallade ScanCLAD-studien startades i november 2016. 
Detta är en 2-årig nordisk prövarinitierad klinisk studie som 
jämför två olika regimer för immunosuppression efter LTx. Kro-
nisk rejektion (CLAD) utgör en primär endpoint i studien. Till 
denna studie, som drivs av Gerdt Riise och Göran Dellgren, har 
kopplats flera substudier. Studien har redan resulterat i ett ge-
mensamt protokoll för såväl immunosuppression som en regim 
för postoperativ profylax vid de nordiska LTx-centren. I studien, 
som pågår, har 80 patienter hittills enrollerades. 

5. I ytterligare en klinisk behandlingsstudie utvärderas lång-
tidsresultat efter EVLP-lungor för LTx. EVLP-lungor innefattar 
kortfattat ex-vivo reperfusion av annars inte användbara dona-
torslungor, men som efter rekonditionering utanför kroppen kan 
användas till transplantation i väl utvalda fall. I denna studie har 
hittills 29 patienter transplanterats. Inom detta projekt forskar 
specialistläkare Andreas Wallinder som disputerat i november 
2014.
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Forskning inom cystisk fibros

Forskning

Göteborg CF-center är sedan 2010 uppdelat i en vuxen och en 
barnmottagning för cystisk fibros men är fortfarande att betrakta 
som ett centrum med gemensamma forskningsprojekt och nära 
samarbete. Cystisk fibros är en ovanlig, ärftlig, allvarlig, progres-
siv sjukdom med symtom från flera organ. Vården är multidis-
ciplinär och vi har nära samarbete med andra organspecialister 
och med diagnostiska discipliner. 

Forskningen kan indelas i: 
• Samarbetsprojekt med prekliniska institutioner och diagnos-

tiska discipliner (avdelningen för medicinsk kemi och cellbio-
logi, thoraxradiologi, mikrobiologi, klinisk fysiologi). 

• Uppföljning av vård (t.ex. resultat efter lungtransplantation) 
•  Registerstudier: Sedan många år tillbaka finns ett svenskt 

Kvalitetsregister för cystisk fibros och dr Lindblad på barn-
mottagningen är registerhållare.  

• Vikten av god rörlighet i bröstkorgen och bevarad hållning 
för bruk av lungvolymer och smärtprofylax.

• Samarbetsprojekt med den Skandinaviska CF gruppen, Scan-
dinavian Cystic Fibrosis Study Consortium (SCFSC). Vi har 
t.ex. publicerat data för hur vanligt mykobakterier är hos pa-
tienter med CF i Skandinavien. 

• Kliniska prövningar. Omfattande forskning för att utveck-
la nya läkemedel för CF pågår. Särskilt intensiv har forsk-
ningen kring nya skräddarsydda läkemedel riktade mot 
det basala felet vid CF, den defekta eller dåligt fungerande 
saltkanalen Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance 
Regulator (CFTR), varit. Göteborg CF center är med i det 
Europeiska samarbetet för kliniska prövningar, Clinical Tri-
al Network (CTN) och har via CTN deltagit i flera kliniska 
prövningar under de senaste åren. Se Wainwright et.al. Lu-
macaftor–Ivacaftor in Patients with Cystic Fibrosis Homo-
zygous for Phe508del CFTR. N Engl J Med 2015;373:220-31. 
Taylor-Cousar et.al. Tezacaftor–Ivacaftor in Patients with 
Cystic Fibrosis Homozygous for Phe508del. N Engl J Med 
2017. DOI: 10.1056/NEJMoa1709846

• Psykisk hälsa: Screening för ångest och depression med hjälp 
av formulären GAD-7 och PHQ-9 rekommenderas årligen 
enligt internationell consensus. Vi har infört screening och 
avser nu att utvärdera resultaten samt patienternas upple-
velse av införd åtgärd. 

MARITA GILLJAM        PETREA ERICSON
Läkare, docent                Läkare, PhD

STINA JÄRVHOLM   LOUISE LANNEFORS
Psykolog, PhD        Sjukgymnast, PhD 
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Luftvägsregistret

Stöd till enheter för att förbättra
kvaliteten på direktöverförd data

Antalet patienter i Luftvägsregistret har 
nu passerat 160 000. Omkring 80 % av all 
registerdata direktöverförs. En arbets- 
besparande funktion som ger tid till 
annat men som behöver finkalibreras 
och ses över för att fungera. Yvonne 
Sjöö och Kerstin Fjällman Schärberg 
på Luftvägsregistret ger kontinuerligt 
processtöd till enheter för att öka re-
gisterkvaliteten på direktöverförd data 
och belysa fördelarna med att ha koll 
på sina resultat.

– Som koordinator arbetar jag på upp-
drag av styrgruppen för Luftvägsregistret. 
Vi informerar om Luftvägsregistret på 
konferenser, nätverksträffar, patientför-
eningar och egna användarutbildningar 
som vi arrangerar tillsammans med olika 
regioner i landet, säger Yvonne Sjöö.

Vi har en pågående aktiv dialog med 
användare i alla regioner gällande använ-
darstöd och praktiska frågor via mail och 
direkt telefonkontakt, fortsätter hon.

Många frågor om direktöverföring
I dag kretsar de vanligaste frågorna kring 
vilka värden som förs över via statistik- 
och överföringsverktyg. 

– Det kan vara lätt att anta att ett di-
rektöverföringssystem utan bekymmer 
kan ersätta manuell registrering men för 
att svaret skall föras över är det viktigt att 
det har samma benämning i hela vägen, 
från dokumentation i journal vid besöket, 
uppsamling av data i verktyget och slut-
ligen vid registrering i Luftvägsregistret. 

– Vi har noterat att finns brister i jour-
nalföringen på många håll i landet. Detta 
innebär att dataöverföringen misslyckas, 
säger Yvonne Sjöö. 

Att få informationskedjan att fung-
era är ett pågående förbättringsområde 
på enheter runt om i landet, där Yvonne 
Sjöö och Kerstin Fjällman Schärberg går 
in som processtöd. I formatikersatsningen 
med NKRR har det till exempel pågått ett 
stort arbete med mappning av Luftvägs-
registrets samtliga variabler tillsammans 
med sjukvårdsregionen Uppsala-Örebro, 
bland annat i Dalarna. 

– Dokumentationen är en central del 
av vårdarbetet där vi kan ge stöd i upp-
byggnaden av journalmallar inom områ-
det astma och KOL, säger Kerstin Fjäll-
man Schärberg.

– Vi rekommenderar alltid att gå in i 
Luftvägsregistret och följa upp direkt-
överförda data. 

Genom att ta stickprov säkerställer du 
att data som till exempel ACT, CAT och 
spirometrivärden har överförts som pla-
nerat, fortsätter hon.

Ny förteckning över variabler förenklar 
Luftvägsregistret har tagit fram en upp-
daterad ”variabelförteckning” för 2018 
som distribuerats till kontaktpersoner i 
samtliga regioner och landsting. 

– Intentionen och önskan är att Sve-
riges journalmallar för astma och KOL 
uppdateras med de nya variablerna som 
finns i Luftvägsregistret 2018 så att svaren 
på dessa frågeställningar kan direktöver-
föras under året. 

Luftvägsregistret uppskattat av de som 
ofta mäter resultat
– Vi får positiv respons från de enheter 
som registrerar manuellt. Astma/KOL-
sjuksköterskorna och hälsostrateger är 

ofta engagerade i arbetet, de har en stor 
kunskap och ett stort engagemang och 
uppskattar att data hämtas med ett par 
enkla knapptryck, säger Kerstin Fjällman 
Schärberg. 

Med dagens teknik är det dessutom lätt 
för enheterna att omvandla data till över-
skådlig grafik för kontinuerlig uppföljning 
av vården på APT:n eller liknande.

Luftvägsregistret ger stöd i 
behandlingsarbetet
– Till vårdgivare som arbetar med luftvä-
garna i ett landsting som har direktöver-
föring och kanske inte bekantat sig med 
Luftvägsregistret vill vi slå ett extra slag 
för vårt informationsmaterial som finns 
att hämta på luftvagsregistret.se, säger 
Kerstin Fjällman Schärberg. 

All data som efterfrågas i Luftvägsre-
gistret utgår från Socialstyrelsens riktlin-
jer. Därför kan registerformuläret använ-
das som en checklista för att säkerställa 
att patientens utredning, behandling och 
uppföljning genomförts enligt bästa till-
gängliga kunskap. 

Berättat för:
ANNELIE PETERSSON

Kerstin Fjällman Schärberg,
biträdande registerhållare Luftvägsregistret.

Yvonne Sjöö, koordinator Luftvägsregistret.

"I dag kretsar de vanligaste frågorna kring vilka värden
som förs över via statistik- och överföringsverktyg."
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Lungfibrosregistret

Om rapportering av data

LISA CARLSSON
Regionkoordinator Lungfibrosregistret

När jag var ny som forskningssjuk-
sköterska och deltog i min första 
GCP-kurs, Good Clinical Prac-

tice, hette kursledaren Erika. Erika be-
rättade en anekdot om en randomiserad 
studie där rapporteringen från ett av de 
sjukhus som bidrog med patienter, en så 
kallad site, var felfri. Vid monitorering av 
studiematerialet fanns inte ett enda fråge-
tecken, inget handskrivet som var svårt att 
tyda. Inga avvikande värden som behövde 
rapporteras, faktiskt så fanns inte en anda 
AE, adverse event. Tittade man lite när-
mare på materialet kunde man lätt notera 
att alla inkluderade patienterna hade mer 
eller mindre samma värden och svarade 
likadant på frågeformulären. Så, ja. All 
rapportering från siten var fabricerad, det 
fanns inga patienter.

Detta är ett mycket allvarligt fall som 
naturligtvis fick stora och flera följder. 
Det är också ett övertydligt exempel på 
att informationen om varje patient som vi 
petar in i vår databas har direkt påverkan 
på det material som används för analys 
i forskning och kvalitetsarbete, och stu-
diens slutresultat. Om vi undrar hur en 
viss typ av person ska reagera på vår inter-
vention så är det undersökningsresultaten 
från just precis den typen av personer vi 
behöver ha med i vår studie. Om vi tar 
med andra typer av personer, som i Eri-
kas exempel typen ”Alfons Åbergs kompis 
Mållgan”, får vi istället veta hur den typen 
av personer reagerar på vår intervention, 
resultat blir då ganska ointressant för oss.

I Lungfibrosregistret är inklusionskrite-
riet, alltså ”vår typ”, personer med diag-
nosen IPF, idiopatisk lungfibros, och som 
tillhör ett sjukhus i Sverige. Lungfibros-
registret samlar in det som brukar kall-
las ”real-life data”. Det betyder att vi inte 

påverkar det kliniska omhändertagandet, 
inget krav finns på att patienten ska kom-
ma på besök en viss tid och utföra vissa 
undersökningar. Patienten berörs direkt 
av sitt deltagande i registret endast av att 
hen ombeds signera ett samtycke, besva-
ra ett frågeformulär i samband med öp-
penvårdsbesök samt lämna blodprov till 
biobanken. I samband med att patienten 
signerat det skriftliga samtycket regist-
reras det hur patienten fick sin diagnos, 
till exempel om man använde sig av ra-
diologi, biopsi och/eller multidiciplinär 
konferens. 

Allt som registreras i lungfibrosregist-
ret syftar bland annat till att skapa en bild 
av hur patienter med IPF ”ser ut”. Utifrån 
de värden som registreras i samband med 
att patienten inkluderas i registret får vi 
varje patients utgångsvärden. Det är uti-
från de undersökningsresultaten som vi 
sedan kan mäta förändringar. Föränd-
ringen räknas som skillnaden mellan två 
undersökningstillfällen. Därför är det vik-
tigt att undersökningsresultat som görs 
kontinuerligt kommer in i registret.

Undersökningsresultat är allt från svaret 
på röntgenundersökning eller hur många 
meter patienten gick vid 6 minuters gång-
test till svaren på frågeformuläret som 
mäter hälsorelaterad livskvalitet. Det är 
även vilken dos av antifibrotiskt läkemedel 
som tas och vilka biverkningar som finns. 
Praktiskt är lungfibrosregistrets databas 
uppbyggd med ett antal olika formulär 
som var och ett innehåller frågor om olika 
undersökningsresultat. Ett av formulären 
är döpt till ”Follow-up” och fungerar som 
ett återbesöksformulär. I ”Follow-up” 
frågas det efter syresättning, blodprover 
från kemlab och immunologi, blodgas, 
radiologi, 6 minuters gångtest och spiro-

metri med diffusionskapacitet. Eftersom 
lungfibrosregistret vill studera real-life 
data så är inte undersökningsresultatet 
tvingande. Det är de undersökningar 
som är kliniskt motiverade och som görs 
i samband med omhändertagandet av pa-
tienten som ska registreras. För att kunna 
mäta hur ofta våra patienter gör sina olika 
undersökningar är det viktigt att få med 
datumet som undersökningen är gjord på, 
vi kan då se hur ofta till exempel spiro-
metri utförs. I september 2016 kan vi se 
att det var i medeltal 6,6 månader mellan 
undersökningarna för de patienter som är 
inkluderade i registret (1).

För varje patient som inkluderas i re-
gistret och för varje nytt undersöknings-
resultat som registreras ökar vi kunska-
pen om IPF. Det är genom att samla alla 
patienter som har denna ovanliga diagnos 
som vi tillsammans kan öka vår kunskap 
och förståelse för sjukdomen. Är dina pa-
tienter med IPF inte inkluderade i lung-
fibrosregistret ännu är du välkommen att 
ta kontakt så ordnar vi det!

Referens
1. http://slmf.se/sites/default/files/pdf/Lungfib-

rosregistret_Arsrapport_2016_0.pdf öppnad 
20180205

"För varje patient som inkluderas i registret och för
varje nytt undersökningsresultat som registreras

ökar vi kunskapen om IPF."
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SWEDEVOX

30 år med ”PAP”,
ett lungmedicinskt paradigmskifte

Det är nu drygt 30 år sedan vi lungmedicinare fick ett nytt redskap i vår 
verktygslåda, nämligen CPAP för sömnapnébehandling. Strax efter kom 
BiPAP™ som har revolutionerat behandlingen av hyperkapnisk andnings-
svikt. Historiken går dock längre tillbaks än så. 

Inget nytt under solen
Spontanandning mot kontinuerligt övertryck beskrevs redan 
1936 i en artikel i Lancet, (Poulton 1936). Författarnas ”Pulmo-
nary plus pressure machine” hade en dammsugare (exempelvis 
Hoover dustette) som flödesgenerator. Trycket reglerades med 
en fjäderbelastad ventil på maskens utandningssida. 

Mekanismer vid lungsjukdom
Mekanismerna vid lungsjukdom är mer komplexa. Motstånds-
andning tycks rekrytera alveoler. Prematurfödda med RDS pga 
surfactantbrist ”gruntar” spontant, dvs de skapar ett utand-
ningsmotstånd med glottis. Om man eliminerar motståndet 
med intubation får barnet sämre blodgaser. Den iakttagelsen 
ligger bakom den amerikanske neonatologen Georg Grego-
rys första försök med noninvasiv övertrycksandning (Gregory 
1971). CPAP är sedan dess en standardprocedur på neonatal-
avdelningarna. 

Patienter med grav bronkobstruktion och signifikant intrinsic 
PEEP kan få en viss avlastning av andningsarbetet med externt 
PEEP (=CPAP) (Tobin 1989). Vid differentialdiagnostiska pro-
blem hjärtsvikt – lungsvikt är det alltså inget konstfel att testa 
CPAP. Vid hyperkapnisk respiratorisk svikt är det förstås bättre 
att använda BilevelPAP om man har tillgång till det. På så sätt 
får man ett äkta ventilationsstöd.

CPAP är ett av flera sjukgymnastiska hjälpmedel vid slem-
mobilisering. Den kan också användas i kombination med inha-
lationsterapi, en användning som också har gamla anor (Barach 
1937). 

CPAP vid sömnapné
Den största ”marknaden” för CPAP idag är förstås för behand-
ling av obstruktiv sömnapné. 

Metoden beskrevs första gången 1981 av Colin Sullivan i Syd-
ney (Sullivan 1981).

I artikeln beskrevs ett tjugotal akut respiratoriskt påverkade 
patienter som varierande grad av symptomlindring av behand-
lingen. Effekten föreföll bättre vid asthma cardiale än vid asthma 
bronchiale. Lungödembehandling med CPAP är alltså inte så 
”nytt” som våra kardiologkolleger ibland verkar vilja ge intryck av.

Figur 1. Hoover dustette. © The Board of Trustees of the Science Museum.

Figur 2. Tryckregulatorn i CPAP från 1936. Figur 3. Sullivans originalillustration till CPAP för sömnapnébehandling.

Mekanismer vid hjärtsjukdom
Redan i de första artiklarna beskrevs att effekten vid lungödem 
kunde bero på ett minskat venöst återflöde (preload) till hjärtat. 
En minskad afterload genom minskad tryckgradient från thorax 
till systemkretslopp kan också bidra till effekterna.

De första utrustningarna var säkerligen mycket hemmasnick-
rade. Så småningom nappade dock industrin, vilket ledde till att 
vi i Sverige kunde köra igång 1986. Uppsala (Thorarinn Gislason 
och Gunnar Boman) var först, Göteborg (Jan Hedner) och Lund 
(jag själv) kom igång några månader senare.



Annons
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SWEDEVOX

Idag är det ”full rulle” på CPAP-fronten. Från Andningssvikt-
registret Swedevox vet vi att mer än 10.000 patienter startar 
CPAP-behandling för obstruktiv sömnapné varje år i vårt land. 
Även på barnsidan används CPAP på indikationen obstruktiv 
sömnapné. Situationen där är dock mer komplex. Sömnapné-
erna är sällan ett ensamproblem på samma sätt som hos vuxna. 
De flesta har sömnapné som delfenomen i någon systemsjuk-
dom, ”syndrom” eller kraniofacial missbildning.

BilevelPAP
Nästa stora radikala steg togs när gruppen i Sydney kopplade 
en CPAP-mask till en respirator (Ellis 1987) för behandling av 
hypoventilation vid neuromuskulär sjukdom. De första respira-
torerna som kopplades till CPAP-maskerna var av samma typ 
som användes för trakeostomiventilering. De var bälgdrivna 
volymreglerade maskiner.

Eftersom maskventilering alltid är förenat med läckage låg 
det nära till hands att utveckla annan teknik. Med elektroniskt 
styrda turbiner kunde man åstadkomma tryckreglerade maski-
ner som kunde leverera ”hur stora volymer som helst” med kon-
stant tryck trots vid stora maskläckage. Även här var Respironics 
(numera Philips) först på plan med sin BiPAP™. Redan 1987-88 
fick vi de första till Sverige och jag hade nöjet att få pröva en av 
de första.

Figur 4. Den första kommersiellt tillgängliga CPAP-maskinen, SleepEasy 
från Respironics.

Figur 5. En av de mest använda hemrespiratorerna under hela 1980-talet 
var den franska Monnal D.

Vid samma tid började motsvarande verksamhet i Göteborg. 
Kerstin Löfdahl (fd Pehrsson) och Jan Olofson hade varit på ett 
av de första hemrespiratormötena i Denver och hämtat hem 
idéerna till lungmedicinen i Sverige. 

Tiden var mogen på många sätt. Både Thorarinn Gislason 
och jag själv disputerade 1987 på interaktionen sömn och re-
spiration. Dessa arbeten ledde på ett mycket logiskt sätt fram 
till användningen av både CPAP och BilevelPAP på bred front.

PAP i framtiden
Att sia om CPAP är ganska enkelt. Vi har en rätt jämn för-

skrivning av CPAP för sömnapnébehandling i Sverige. Det har 
inte varit några stora språng sedan Swedevox började registrera 
CPAP 2011. Det enklaste är nog att anta att det kommer att 
fortsätta med samma patientvolymer. 

De kliniker och landsting som har högre förskrivning än an-
dra har inte annorlunda behandlingskriterier. Däremot verkar 
de vara skickligare på att identifiera patienterna ur målpopula-
tionen. Detta fenomen brukar jag beskriva som att man har mer 
välputsade glasögon.

Nyförskrivningen av BilevelPAP har också legat rätt stabilt 
de senaste 5-8 åren med 500-600 patienter per år. Obesitas-
hypoventilation och neuromuskulära sjukdomar dominerar di-
agnospanoramat. Även om vissa kliniker har en högre förskriv-
ning till KOL-patienter än andra slår det inte igenom på något 
tydligt sätt i den totala förskrivningen. 

Det bedrivs förstås rätt mycket sk informationsarbete från 
industrins sida för att få oss att behandla fler KOL-patienter. 
Med tanke på hur många KOL-patienter man behöver leta bland 
för att hitta dem som kanske lämpar sig för hemrespirator (Bile-
velPAP) (Köhnlein 2014) tillåter jag mig dock att tvivla på att det 
blir några radikala hopp i förskrivningsstatistiken de närmaste 
åren.

Figur 6. BiPAP™ från Respironics, föredömligt enkel med analoga vred för 
funktion, inandningstryck (IPAP), utandningstryck (EPAP), andningsfrek-
vens och I/E-förhållande 
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BENGT MIDGREN
Docent, överläkare

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Ett händelserikt år i SLIF

Vi i Sveriges lungsjuksköterskors intresseförening lägger ett 
händelserikt år bakom oss. Vi förlorade hastigt vår ordfö-
rande i våras och vid vårmötet valdes många nya personer 
in i styrelsen.

Vi har jobbat med att bygga upp en ny styrelse under året 
och även sett över våra arbetssätt inom styrelsen. Vi har 
genomfört en kurs för sjuksköterskor i lungmedicin, en 

kurs som ni kan läsa mer om på nästa sida. Vi hoppas även 
kunna genomföra en ny kurs till hösten. Allt för att detta ska 
stärka nya sjuksköterskor i sin yrkesroll i mötet med lungsjuka 
patienter.

Nu blickar vi framåt och jag hoppas att vi under detta år kan 
fortsätta vårt arbete med att tydliggöra allt vi gör inom SLIF. 

En reflektion jag har är att vi behöver hitta tillbaka till vår yr-
kesstolthet. Varje dag går många sjuksköterskor till sitt jobb för 
att göra skillnad. Och skillnad gör vi för våra patienter, och vi 
gör det bra. Tyvärr lyfts den biten upp allt för sällan, man väl-
jer i stället att prata om vårdskandaler, vårdköer osv. Mycket i 
vården behöver förbättras. Vi gör dock så mycket bra varje dag 
och det måste vi vara stolta över. Vi sjuksköterskor behöver få 
känna att vi gör ett bra jobb. Jag hoppas att vi som jobbar med 
lungsjukdomar kan vara ambassadörer för vår yrkeskår. Att vi 

vänder den negativa trenden och tar till vara och förmedlar de 
kunskaper vi har inom vårt specifika område – lungmedicin. Att 
få känna någon sorts passion för jobbet för att kunna förmedla 
kunskap, tröst och lindring för patienterna. Det behövs också en 
organisation bakom som stöttar, ger möjlighet till kompetensut-
veckling och en bra löneutveckling. Går detta hand i hand, tror 
jag vi kan styrka vår identitet och åter gå stolta till jobbet och 
känna att vi gör skillnad.

Nu närmast ser vi fram emot Svenska Lungkongressen i Linkö-
ping där SLIF ordnar ett intressant program om fibros. Lung-
kongressen är också en bra möjlighet och byta erfarenheter och 
träffas under några dagar.

MARIA OLIN
Ordförande SLIF

Sammanfattning
CPAP och BilevelPAP är inga dagsländor, de har efter litet över 
30 år bevisat sitt bestående värde. De har medfört ett paradigm-
skifte för den lungmedicinska andningsvården. Det är svårt att 
tänka sig tillbaks till tiden innan vi hade dessa redskap i vår 
verktygslåda.
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Fördjupningskurs i lungsjukvård

15-17 november 2017 hölls åter Fördjupningskurs i lung-
sjukvård. Kursen riktar sig till de sjuksköterskor som är nya 
inom eller har en kort erfarenhet inom lungsjukvård.

Det var ett disigt och höstlikt Uppsala som tog emot ca 30 
deltagare från norr till söder. Det var extra roligt med så 
stor spridning över landet bland deltagarna.

Kursen innehöll basal lungsjukvård med diagnostik, behand-
ling och omvårdnad inom våra vanligaste diagnoser som KOL, 
astma, interstitiell lungsjukdom, cystisk fibros, lungcancer, un-
derventilering, sömnapné och lunginfektioner.

Vi hade också ett pass där vi gick igenom artärblodgas och 
respiratorisk insufficiens samt spirometri

Sjukhuskyrkan vid Akademiska sjukhuset deltog med en fö-
reläsning om ”Det svåra samtalet”

Lung- och allergisektionens fysioterapeuter stod för flera 
mycket uppskattade inslag i kursen som föreläsning om inha-

lationsteknik och det gavs också möjlighet att med fysiotera-
peuternas instruktioner få prova på de apparater som vi annars 
utrustar våra patienter med

Övriga föreläsare som bjöd på sin tid och sitt engagemang var 
mestadels ”lokala förmågor”, läkare och sjuksköterskor från 
Lung-och allergisektionen på Akademiska sjukhuset samt även 
några från Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Att träffas under några dagar innebär inte bara att lära sig mer 
utan det är också ett tillfälle att utbyta tankar erfarenheter med 
varandra. Att främja möjligheten för sjuksköterskor som arbetar 
med lungsjukvård till utbildning och kompetensutveckling är en 
av SLIF´s huvuduppgifter och vår ambition är att återkommande 
ge denna möjlighet att delta i fördjupningskursen. 

Nästa fördjupningkurs är 14-16 november 2018 i Uppsala, 
mer information i nästa nummer av Lung och Allergiforum.

HELEN WALLSTEDT
ROSE-MARIE GUNNARSSON



Lungmedicinsk Road Show
Tema: Svår Astma

Vill du veta mer om Svår Astma?
I så fall är du varmt välkommen till ett av våra möten i vår! 
Vi ägnar en kväll åt ämnet samtidigt som du får möjlighet 
att träffa likasinnade kollegor från hela regionen och njuta 
av intressanta diskussioner och trevligt mingel. Mötet är 
kostnadsfritt för all sjukvårdspersonal, så tipsa gärna vänner 
och kollegor!

Preliminärt program
17.00 – 17.30 Välkomna med kaffe & smörgås
17.30 – 18.30 Del 1 – Utredning och bedömning 

av svår astma 
18.30 – 18.45 Kaffepaus
18.45 – 19.45 Del 2 – Behandling av svår astma
19.45 – 21.30 Avslutande mingelbuffé

Föreläsare (två per tillfälle)
Leif Bjermer, Barbro Dahlén, Ulla Nyström, Teet Pullerits & 
Thomas Sandström

Anmälan och mer information hittar du på
www.slmf.se/kalendarium
Arrangör: Mediahuset i Göteborg AB

Vid frågor gällande detta eller andra av våra möten och utbildningar, 
vänligen kontakta Niklas Lundblad på Mediahuset:
Direkt: 031 – 707 24 40, Mobil: 070 – 674 86 89 Email: niklas@mediahuset.se

Stockholm
5 februari

Göteborg
7 mars

Linköping
Höst 2018

Malmö
4 april

Umeå
8 maj

SAVE THE DATE!

GODKÄNT AV SLMF*

*SLMF UTBILDNINGSUTSKOTT GÅR I GOD FÖR DET VETENSKAPLIGA INNEHÅLLET PÅ DETTA MÖTE

Utställare
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Inbjudan till unik nationell studie av hemsyrgas

Multicenter, fas IV, registerbaserad, randomiserad, kontrollerad studie (R-RCT)

REDOX
Samtliga enheter som förskriver terapeutisk hemsyrgas (Långtidsoxygenterapi; LTOT) i Sverige 
inbjuds att vara med i studien REDOX (REgistry-based randomized controlled trial of treatment 
Duration and mortality in long-term OXygen therapy), världens första R-RCT inom lungmedicin. 
REDOX jämför effekten av LTOT ordinerad 15 tim/dygn mot 24 tim/dygn på överlevnad efter ett år 
samt sjuklighet, sjukhusinläggningar och livskvalitet. 

Patienterna ska uppfylla gällande kriterier för LTOT (alla diagnoser) och bedömas kunna medverka. 
Patienter randomiseras vid registrering i kvalitetsregistret Swedevox. Uppföljning sker genom 
register och belastar inte vården.

Inbjudan skickas ut till alla enheter som förskriver LTOT i Sverige. Vid frågor kontakta: 
swedevox.syrgaskoordinator@outlook.com 

Vår förhoppning är att få med samtliga förskrivande enheter i Sverige i denna unika och viktiga 
studie som planeras starta tidigt 2018. 

För REDOX styrgrupp
Magnus Ekström, Medicinkliniken, Blekingesjukhuset
Josefin Sundh, Hjärt-lungkliniken, Universitetssjukhuset Örebro

SLUSG stiftelsen delar ut två stipendier 
till WCLC i Toronto september 2018 
Svenska Lungcancerstudiegruppens insamlingsstiftelse delar ut två stipendier på 
vardera 20 000 kr för deltagande i det internationella lungcancermötet i Toronto 
23-26 september 2018.

Läkare med inriktning mot lungcancer, gärna under specialistutbildning eller 
nybliven specialist, prioriteras. Stipendiater utses av SLUSG stiftelsens styrelse. 

Ansökan med motivering på högst en A4-sida plus CV och meritlista skall 
senast 20 april sändas via mail till Ola Brodin: ola.brodin@sll.se

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

S LUSG SVENSKA LUNGCANCERSTUDIEGRUPPEN
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Kurs i Lungcancer

Akademiska sjukhuset
Uppsala

21-24 maj 2018

Denna kurs syftar till att ge den blivande lungmedicinaren kunskaper om klinisk 
bild, utredning och behandling av lungcancer och mesoteliom. Som föreläsare 
kommer lunginriktade lungmedicinare, radiologer, onkologer, patologer och thorax-
kirurger finnas. Vid sidan av katedrala föreläsningar kommer deltagarna delta i 
interaktiv inlärning av kursinnehållet genom seminarier och diskussioner i mindre 
grupper.  Kursen uppfyller kurskravet i delmål 6 i SOSFS 2008, respektive delmål 
c8 i SOSFS 2015.

Tid: 21-24 maj 2018 (Start 21/5 kl: 9.30, avslut 24/5 kl 14.00). 

Plats: Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Kursens målgrupp: ST-läkare inom lungmedicin. I mån av plats även blivande onkologer.

Antal deltagare: 25 platser

Avgift: 7500kr, inkl kursmaterial, fika och kursmiddag (onsdag kväll). 

Logi: Boende bokas och bekostas av deltagaren själv.

Kursledning och kursansvariga: Kristina Lamberg Lundström & Shadi Amid Hägg, Sektio-
nen för lungmedicin, Hjärt-lungmedicin & klinisk fysiologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala. 

Kurssekreterare:  Gun-Marie Bodman, tel: 018-6110229, 
      e-post: gun-marie.bodman.lund@akademiska.se

Sista anmälningsdag:  4 mars 2018.  Antagningsbesked skickas ut senast 18 mars. 
För anmälningsblankett se SLMF:s hemsida (http://slmf.se/kalendarium)

Utbildning

SAMMANFATTNING AV AVHANDLINGEN:ORDINARIE MEDLEMMAR

Josefina Averheim
Össur Emilsson
Johannes Eimer

SLMF – NYA MEDLEMMAR
ASSOCIERADE MEDLEMMAR

Åsa Wheelock
Darcy Wagner
Elisabeth Westerdahl
Madeleine Rådinger
Sofie Harrysson

Saga Nybäck
Helen Jahren
Henrik Herlöv-Nielsen
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Ragnberth Helleday 
Ordförande 
Lung- och allergisektionen, Medicincentrum, Norrlands 
Universitetssjukhus (NUS), 901 85 Umeå, Tel: 090-785 33 35, 
ordforande@slmf.se

Stefan Barath
Tillträdande ordförande
Hjärt- och Lungdivisionen, Lung- och allergisektionen, 
Enheten för thoraxonkologi och intervention, Skånes 
Universitetssjukhus, 222 42 Lund, Tel: 046-171565, 
tilltr-ordforande@slmf.se

Hanan Tanash
Vice ordförande
Ansvarsområde: Remissgranskning
Skånes Universitetssjukhus, Lung-och Allergisektion, Inga 
Marie Nilssons gata 46, 214 21 Malmö, Tel: 040 33 21 80, 
vice-ordforande@slmf.se 

Helena Engström 
Facklig sekreterare
Ansvarsområde: Protokoll och kallelser
Lungmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset
581 85 Linköping, Tel: 010-103 00 00, facklig-sekr@slmf.se

Ludger Grote 
Vetenskaplig sekreterare
Lungkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 
Bruna Stråket 11, 413 45 Göteborg, Tel: 031 342 10 00, 
vetenskaplig-sekr@slmf.se

Olga Pettersson
Kassaförvaltare
Ansvarsområde: Medlemsansvarig
Stockholm
kassor@slmf.se

Fredrik Sundbom
Ledamot, redaktör
Ansvarsområde: Medlemstidning
Lung-och allergisektionen, Hjärt-lungsjukdomar och
klinisk fysiologi, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala, 
Tel: 018-611 00 00, redaktor@slmf.se

Margaretha Smith Wallhede
Ledamot
Ansvarsområde: Utbildningsfrågor
Lungmedicin och allergologi, Bruna Stråket 11B, 
SU/Sahlgrenska , 413 45 Göteborg, Tel: 031-342 10 00, 
utbildning@slmf.se

Johan Bood
Ledamot, webredaktör
Ansvarsområde: Hemsida
Stockholm,
webmaster@slmf.se

Ola Attman
Yngre ledamot
Lungmedicin och allergologi, SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg, Tel: 031-342 10 00
yngreledamot@slmf.se

Stéphanie Mindus
Adjungerad ledamot
Ansvarsområde: Nationell delegat i ERS, internationella frågor
Lung- och allergisjukdomar, Akademiska sjukhuset, 
751 85 Uppsala

Caroline Nilsson
Ordförande 
Sachsska Barnsjukhuset (Södersjukhuset) 
118 83 Stockholm  
caroline.nilsson@sodersjukhuset.se
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Vice ordförande 
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Hudkliniken,  Skånes universitetssjukhus
205 02 Malmö
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Vetenskaplig sekreterare 
Klinisk immunologi, Linköpings Universitet 
581 85 Linköping 
maria.jenmalm@liu.se

Jon Konradsen
Kassör 
Astrid Lindgrens Barnsjukhus 
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 76 Stockholm, Sweden 
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Adina Pascu
Administrativ sekreterare
Astma- och allergimottagningen 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
413 45 Göteborg
adina.pascu@vgregion.se

Kerstin Romberg
Ledamot
Näsets Läkargrupp
236 51 Höllviken
kro@ngl.nu

Patrik Nordenfelt
Ledamot
Medicinkliniken 
Länssjukhuset Ryhov 
551 85 Jönköping
patrik.nordenfelt@rjl.se

Marit Westman 
Ledamot 
ÖNH-kliniken 
Karolinska Universitetssjukhuset 
171 76 Stockholm
marit.westman@karolinska.se

Åke Davidsson 
Adjungerad, Internationell representant 
ÖNH-kliniken 
Universitetssjukhuset Örebro 
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ake.davidsson@orebroll.se

Eva Hallner
Sekretariat 
Centrum för arbets- och miljömedicin 
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Styrelse
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2018

13-15 mars Ovanliga lungsjukdomar – Postgraduatekurs Malmö

15-17 mars 15th International Conference on Home Mechanical 
ventilation

Lyon, Frankrike

21-22 mars 5:e nationella konferensen i palliativ vård Stockholm

4 april Lungmöte, tema "Svår astma" Malmö

12 april ERS Satellite Symposium ”Severe Asthma” Stockholm

17-19 april Svenska Lungkongressen 2018 Linköping

2-4 maj Nordisk hemrespiratorkurs Höör

3-4 maj Svenska Lungcancermötet 2018 Ystad

8 maj Lungmöte, tema "Svår astma" Umeå

18-23 maj ATS International Conference San Diego, USA

21-24 maj Kurs i lungcancer – ST-kurs Uppsala

1-5 juni ASCO Annual meeting Chicago, USA

6-9 juni European Cystic Fibrosis Conference Belgrad, Serbien

15-16 juni Pneumo Update Europe 2018
5th European Update Congress in Pneumology

Budapest, Ungern

15-19 september ERS International Congress 2018 i Paris Paris

23-26 september World Conference on Lung cancer Toronto, Kanada

16-17 november VIII Scandinavian COPD Research Symposium Holmenkollen, Norge

2018

23-24 mars EAACI Masterclass on Practical Allergy Diagnosis Rauischholzhausen, Tyskland

12-14 april EAACI Masterclass on Biologicals Prag, Tjeckien

16-17 april SFFA:s Vårmöte Linköping

19-21 april Drug Hypersensitivity Meeting, DHM 2018 Amsterdam, Nederländerna

26-30 maj EAACI Congress 2018 München, Tyskland

29-30 augusti AIT grundkurs Malmö

5 oktober Allergidagen Stockholm

18-20 oktober FAAM 2018, Food Allergy and Anaphylaxis Meeting Köpenhamn, Danmark

8-10 november ISAF 2018, International Severe Asthma Forum Madrid, Spanien

Kongresskalender

SLMF

SFFA




