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Ledarspalten

Hej alla Lungläkare!

I

förra veckan hölls den Svenska Lungkongressen i Umeå. Ett uppskattat och
intressant vetenskapligt program presenterades med fokus på endobronkiell
intervention. Festkvällen bjöd på god mat
och trevligt sällskap. Årsmötet var givande
och styrelsen förnyades med medlemmarna Elisabeth Bernspång som facklig sekreterare, Stéphanie Mindus som styrelseledamot med redaktörsansvar för Lungoch Allergiforum och Magnus Nielsen
som styrelseledamot med webbansvar.
Vi hoppas att Du som medlem i SLMF
ska känna att föreningen och dess styrelse
verkar i Din tjänst för att förbättra villkor
och skapa förutsättningar för en god utveckling för alla lungläkare och för våra
lungsjuka patienter. Ett exempel är det arbete som de utbildningsansvariga Lennart
Nilholm och Helga Asgeirsdottir lagt ner
på utbildningsfrågor, framför allt för STläkare. SK-kurser, SPUR-inspektioner och
samarbete med studierektorer som resul-

terat i att vi framöver kommer att hålla flera (SK)-kurser för ST-läkare i SLMFs regi
samt att vi fått igång en bra dialog med
IPULS när det gäller SPUR-inspektioner.
Läs gärna SLMFs verksamhetsberättelse
där Du får ytterliggare information om
vad föreningens styrelse arbetat med under 2011.
Synpunkter såväl positiva som negativa
uppskattas av oss i styrelsen. Ett exempel
på detta är SLMFs ”Tobakspolicy” som
framtagits av styrelsen och som presenterades för årsmötet i förra veckan. Olika
synpunkter framkom från årsmötet, såväl
positiva som konstruktivt kritiska; flera
medlemmar ansåg att tobakspolicyn behöver slipas, omformuleras och kanske
även skärpas till. Dessa åsikter tar vi till
oss och införlivar i kommande diskussioner inom styrelsen. Jag vill också än
en gång passa på att uppmana Dig som
känner lust att arbeta för föreningen att
kontakta någon av oss i styrelsen. Möjlig-

het att delta i olika arbetsgrupper finns,
bland annat vill vi bilda en grupp som arbetar med SLMFs arkiv tillsammans med
arkivarierna i Uppsala.
Slutligen vill jag rikta ett tack till de avgående styrelsemedlemmarna Ann Lindberg, som tjänat föreningen i flertalet år
som eminent facklig sekreterare, Roland
Söderholm som både utvecklat tidskriften Lung- & Allergiforum och ansvarat
för framtagande och drift av vår nya fina
hemsida. Stort tack till Er båda för fint arbete och gott stöd till mig under mina två
år som SLMFs ordförande!
Jag önskar ordförande, professor Magnus
Sköld lycka till med det fortsatta arbetet
för föreningen.
Varma Hälsningar
Marie Ekberg

Avgående ordförande SLMF
marie.ekberg@skane.se

Bästa kollegor!

F

ör allergologer betyder våren en del
utmaningar för vilka vi förhoppningsvis är allt bättre förberedda.
I och med pollensäsongens början, som
för året inte var alltför tidig, uppmärksammas våra framsteg men även brister
alltmer även i dagspressen. Med hjälp av
insatser från alla vårdgivare börjar man få
intrycket att patienters kunskap om sina
besvär har ökat gradvis och att antalet
pollenallergiker som desperat önskar få
recept mot sina pollenbesvär utskrivet på
fredag eftermiddag gradvis har minskat.
För en del allergologiskt verksamma enheter kräver våren stora förberedelser även
på en annan front. Traditionsenligt hålls
ju på våren SFFA:s årsmöte, mer känt som
Vårmötet. Efter att under några år ha hållits på olika ställen landet runt, så var det
nu åter dags för huvudstaden att arrangera mötet. Och att förberedelserna var
väl genomförda upplevde alla som hade
möjlighet att komma den 19:e april till
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Smittskyddsinstitutets aula på KI. Från
SFFA:s sida vill jag framföra ett stort tack
till de lokala arrangörerna på Allergologen Astrid Lindgrens Barnsjukhus och Arbets- och miljödermatologi vid Institutet
för miljömedicin samt till Centrum för
Allergiforskning med Gunilla Hedin och
Mihály Matura i spetsen. Ett stort tack
även till Eva Hallner samt André Lauber
med kollegor för all hjälp med förberedelser, registrering samt under själva mötesdagen. En sammanfattning av Vårmötets
vetenskapliga program finns att läsa i
detta nummer av Lung&Allergi Forum.
Trevlig läsning!

inom lungmedicin och väntas i skrivande
stund även strax bli färdig allergologispecialist. Ann Pontén från yrkesdermatologen i Malmö tar över stafetten från Misi
som representant för dermatologerna. Vi
välkomnar Maria och Ann i styrelsen och
ser fram emot ett givande samarbete.
Med önskan om solig sommar
Teet Pullerits

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

I samband med Föreningsmötet var det
även dags för val av SFFA:s styrelse. Mihály Matura, samt Alf Tunsäter lämnade
sina poster efter mångårigt engagemang.
Stort tack, Misi och Alf, för era strålande
insatser! Våra två nya styrelsemedlemmar
kommer båda från Skåne. Maria Håkansson från Lund är sedan tidigare specialist
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Stora SFFA-stipendiet 2012
Svenska föreningen för Allergologi utannonserar för fjärde året i rad stora SFFA-stipendiet!
Stora SFFA-stipendiet är ett forskningsstipendium med syfte att stimulera forskningsprojekt
inom astma- och allergiområdet i Sverige.
Förutom SFFA har följande företag/organisationer bidragit med 50 000 SEK vardera:
ALK Nordic, Astma och Allergiförbundets forskningsfond, Meda AB, MSD AB, Novartis AB
och Thermo Fisher Scientific.
Prissumman för 2012 års stipendium är upp till 350  000 SEK.
Sökande av stipendiet skall vara en person som bedriver forskning inom astma- och
allergiområdet, kliniker eller icke-kliniker. Sökande skall vara en disputerad, självständig
och etablerad forskare. Stipendiet är ett basanslag och får fritt disponeras av den sökande.
Vid publikationer av forskningsresultat förväntas pristagaren skriftligen omnämna detta
stipendium och dess arrangörer. Pristagaren förväntas även inkomma med en skriftlig
redogörelse om vad medlen från stipendiet används till.
Ansökan, på svenska språket, om maximalt 3 A4-sidor skall innehålla följande rubriker:
Titel:
Projektplan/Bakgrund:
Målsättning/Frågeställningar:
Material och metoder:
Betydelse för patienter:
Genomförbarhet:
Andra anslag för projektet:
Bifoga gärna en separat meritförteckning med publikationslista till ansökan.
Sista ansökningsdatum 2012-09-15.
Ansökan skickas i 12 exemplar per post till:
Eva Hallner
Institutet för miljömedicin (IMM), Enheten för miljöhälsa
Karolinska Institutet
Box 210, 171 77 Stockholm
Juryn består av tre ledamöter i Svensk allergiforsknings stiftelses styrelse samt två
ledamöter som utses av SFFA:s styrelse.
Beslut kommer att meddelas skriftligen till sökande i början av november.
I anslutning till prisutdelningen, som kommer att ske vid Svenska Läkaresällskapets
Riksstämma i Stockholm den 29 november 2012, skall stipendiaten hålla en
översiktföreläsning på ca 30 minuter om sin forskning.
Vid frågor angående stipendiet, vänlig kontakta SFFA:s ordförande Teet Pullerits via E-post:
teet.pullerits@vgregion.se

Vårmöte SFFA

Rapport från SFFAs vårmöte
SFFAs Vårmöte är ett vårtecken som hängivna allergiintresserade inte gärna vill missa.
I år var det Allergologen – Astrid Lindgrens Barnsjukhus och Arbets- och miljödermatologi
vid IMM samt Centrum för Allergiforskning, Karolinska Institutet som var värdar och de
presenterade ett varierande och spännande program.

F

örmiddagen började med två föreläsningar om nya sätt att
utreda och kartlägga allergi. Jon Konradsen från Astrid
Lindgrens barnsjukhus berättade om CD sens analyser
vilket han använt i sin avhandling om barn med svår astma.
Vi vet alla att sensibilisering mätt med IgE eller pricktest inte
alltid korrelerar med allergenkänslighet. Med CD sens får vi ett
mått på basofilernas allergenkänslighet, ett slags provokation in
vitro. Basofilerna cirkulerar i blodet och har bara några dagars
levnadstid och anses spegla aktuell allergenkänslighet bättre än
mastcellerna, som finns ute i vävnaden.
Aktiverade basofiler uttrycker CD 63 på cellytan och kan
kvantifieras via flödescytometri.
Man stimulerar basofilerna med det allergen man vill undersöka i stegrande koncentration och titrerar ut maximal aktivering. Det inverterade värdet av den allergenkoncentrationen som
ger 50 % av maximal aktivering (multiplicerat med 100) kallas
för CD sens. Ett högt CD sens värde indikerar hög basofil allergenkänslighet.
Provet kan hjälpa oss att bedöma vilka patienter som kan ha
nytta av de behandlingsmetoder som syftar till att modifiera den
allergiska känsligheten, t.ex. ASIT eller anti-IgE behandling. En
annan klinisk nytta är att följa effekten av behandlingen. Basofilernas allergenkänslighet sjunker efter antiIgE-behandling och
denna effekt kvarstår också flera år efter avslutad behandling.
Även CD sens sjunker under ASIT behandling. Undersökningen
kan också vara till nytta för att bedöma om man skall göra en
födoämnesprovokation. Vid låg allergenkänslighet kan man göra
en snabb provokation, vid höga värden bör man avvakta med
provokationen. Man hoppas också att i framtiden kunna använda metoden för att bedöma IgE medierade läkemedelsreaktioner.
Att komponentanalys av allergener används allt mer har nog

inte undgått någon allergiintresserad. Björn Nordlund, även han
doktorand från Astrid Lindgrens barnsjukhus, redogjorde för
ISAC-metoden, där man genom en liten mängd blod kan kartlägga patientens allergenprofil. Vid komplexa sjukdomsbilder
kan detta vara till hjälp för att identifiera specifika allergier och
korsreaktioner. Vid undersökningar av barn med svår astma har
man sett att de ofta har hög känslighet mot olika lipocaliner som
ingår i pälsdjursallergen, speciellt kattens huvudallergen Feld1.
Senare under förmiddagen berättade Anna Asarnoj från Astrid

Lindgrens barnsjukhus/Sachsska barnsjukhuset om sambandet
mellan jordnötsallergi och björkpollenallergi. Hon har undersökt
barn i BAMSE studien och funnit att vid 8 års ålder var 7,4 %
sensibiliserade mot jordnöt. Många barn var samtidigt också
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Mihály Matura, en av Vårmötets huvudorganisatörer, berättade om
akut kontaktallergi.

björkpollenallergiska. Barn med jordnötsallergi som samtidigt
INTE var björkpollenallergiska hade större risk att reagera för
jordnöt än de som var sensibiliserade mot både björk och jordnöt.
En positiv allergitest för helt jordnötsextrakt kan vara svår att
bedöma p.g.a. korsreaktioner med framför allt björkallergen. Det
är komponenten Ara h8 som korsreagera med björkens Betv1allergen. Om man också undersöker komponenterna som är
s.k. lagringsproteiner, dvs Ara h1, Ara h2, Ara h3 och Ara h6
får man en bättre bild av hur allvarligt patienten kan reagerar
på jordnötsintag. Barn som är sensibiliserade mot Ara h8 får
ofta bara symtom från mun och svalg när de provoceras med
jordnöt medan gruppen sensibiliserad mot lagringsproteinerna
får svårare reaktioner. Anna berättade om sin undersökning av
provokation med jordnöt på barn med sensibilisering för detta.
Vid sensibilisering endast mot Ara h8 kunde man göra enkla och
snabba provokationer utan att få allvarliga allergiska reaktioner.
Förmiddagen bjöd också på ett block om allergiska hudreaktio-

ner. Mihály Matura berättade om akut kontaktallergi. Vi har alla
fått lära oss att kontaktallergiska reaktioner inte är snabba och
yttrar sig som eksem men Mihály presenterade flera fall med reaktioner som urticaria och angioödem vilka vid utredning visats
sig bero på typ IV reaktioner, dvs kontaktallergi. Gemensamt för
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reaktionerna är att det varit flera timmars intervall mellan exponering och reaktion och att symtomen inte svarat lika snabbt
på behandling som vid typ I reaktioner. Efter att den akuta reaktionen lagt sig kan det finnas kvar en dermatit som efterlämnar
fjällning, vilket man inte ser vid urticaria på grund av en typ I
reaktion. Vanliga allergen som kan utlösa dessa akuta kontaktallergier är hårfärg, gummikemikalier, lavsyra, parfymämnen och
epoxihärdare. Exponeringen sker vanligen till ansiktet genom
luftburen kontakt eller överförd kontakt via händer. Upprepad
exponering kan ge allt kraftigare reaktioner. Detta beror på att
det finns kvar allergenspecifika T-celler i huden efter en akut
kontaktallergisk reaktion. Behandling med adrenalin och kortisontabletter har ingen plats i behandlingen utan lokalbehandling
är rätt sätt att dämpa symtomen.
Om kortisonallergi och aluminiumallergi berättade sedan Marlé-

ne Isaksson, Yrkes o miljödermatologiska kliniken SUS, Malmö.
Kvarstående kliande knutor efter vaccinationer har uppmärksammats både efter vissa vaccinationer ingående i barnhälsovårdsprogrammet men också vid subkutan specifik immunoterapi. Vaccinen innehåller aluminium som adjuvans och
kontaktallergi mot detta kan ligga bakom de kliande knutorna.
Om man misstänker kontaktallergi mot aluminium skall man
lapptesta med 10 % aluminiumhexahydrat, testning med 2 % lösning är inte tillräcklig känslig. Det är viktigt att avläsa testet både
på dag 3-4 och dag 7 då reaktionen ibland kan komma sent. Man
rekommenderade inte behandling med lokal steroid mot dessa
kliande knutor då en viss risk kan finnas för att man påverkar effekten av vaccinationen. En person som är kontaktallergisk mot
aluminium kan reagera mot deodoranter, som ofta innehåller
aluminium, men även mot vissa solskyddsmedel. Vid arbeten
där aluminium kommer i kontakt med huden kan man tänka sig
att ett handeksem utvecklas. Vid svetsning kan man utsättas för
luftburet aluminium och via mage och tarm kan man exponeras
för en del läkemedel. Kunskapen om vilka besvär detta kan leda
till är dock otillräcklig.
Kortisonallergi är kanske vanligare än man tror. En del patienter med eksem blir inte besvärsfria av sin kortisonkräm utan
kanske till och med försämrade och man kan då misstänka att
de utvecklat en kontaktallergi mot kortisonet. I lapptestens basserie ingår tre steroider som fångar 90 % av all steroidallergi. Om
patienten reagerar för någon av dessa kan man gå vidare med
en steroidserie för att få klarhet i om det finns någon steroid
som patienten tål. Man skall tänka på att inte testa med för hög
koncentration av ämnet eftersom en hög dos steroid hämmar
reaktionen och på så sätt döljer den kontaktallergiska inflammationen.
Ytterligare presentationer om hudallergier fick vi höra på ef-

termiddagen. Först ute var gästföreläsare från FIOH, Finnish
Institute of Occupational Health, Kristiina Aalto-Korte med sin
omfattande erfarenhet inom snabba hypersensitivitetsreaktioner mot kemikalier. Diagnostiska möjligheter för denna typ av
hyperreaktivitet är komplicerade då flertal kemikalier inte går
att testa i vattenlösliga former och tester måste göras i form av
konjugater. Några kemikalier som t ex akrylater eller glutaraldehyder går inte testa medan vid andra fall som med klorhexidin,
anhydrider eller isocyanater kan även hudtest användas även om
bara en bråkdel patienter med isocyanat-inducerad astma visar
sig vara positiva i pricktestet.
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Den välkända BAMSE-studien har nu gått in i sin 16-årsupp-

följningen. För första gången har det nu inkluderats i BAMSEstudien också utredning av kontaktallergins och handeksemets
förekomst hos ungdomar. Besvär med kontaktallergi finns även
hos barn men det råder en del epidemiologisk mörketal på grund
av underdiagnostik. Carola Lidén från Arbets- och miljödermatologi på KI redovisade prevalensen, orsaker och konsekvenser
av kontaktallergi samt handeksem i BAMSE-studien och diskuterade även vilka problem man stöter på vid användandet av
lapptest i befolkningsstudier. Sådan utredning kan bland annat
hjälpa att vägledda ungdomarnas yrkesval.
Även Natalia Ballardini, läkare vid Sachsska Barnsjukhuset
samt doktorand vid Institutet för miljömedicin, hade sin presentation om BAMSE-studien. Tidigare hade hon tittat på samsjuklighet i eksem, astma samt rinit i BAMSE-populationen med
överraskande höga siffror. På vårmötet presenterade hon data
om eksemets svårighetsgrad från 12-årsuppföljningen. Medan
fler flickor än pojkar har eksem vid 12års ålder är eksemets svårighetsgrad hos pojkar signifikant högre.
Det sista större blocket i programmet ägnades åt immunterapi. Först redovisade Päivi Söderman från Astrid Lindgrens
Barnsjukhus de alltmer publicerade studier om AIT (eller Allergy Immunotherapy Tablet som det föreslås att sublinguala
behandlingsformen kallas). I Cochrane analys har antal inkluderade studier explosionsartat ökad från 22 studier år 2003 till
60 år 2010 men ändå kvarstår det en del osvarade frågor. Gunilla
Hedlin, en av Vårmötets organisatörer, avslutade programmet
med att sammanfatta en del av dessa frågor, nämligen huruvida
immunterapi (IT) kan ha plats även vid astma. Efter genomgång
av studier föreslog hon följande svar till de frågor hon ställde:
Kan IT förebygga astmautveckling hos barn med atopisk sjukdom? - kanske. Kan IT vid lindrig astma med eller utan rinit
förhindra försämringen? – ja. Kan IT behandling av måttligt
svår astma minska behovet av inhalationssteroider? – troligen.
Kan IT behandling av svår astma i kombination med anti-IgE
förbättra astmakontrollen? – förhoppningsvis.
Traditionsenligt hölls i samband med vårmötet även SFFAs

föreningsmöte. På föreningsmötet valdes två nya SFFAs styrelseledamöter i stället för avgående ledamöter Alf Tunsäter samt
Mihály Matura. Båda invalda nya styrelseledamöter kommer
från Skåne. Ann Pontén representerar dermatologi medan Maria
Håkansson kommer inom kort vara färdig allergologispecialist
som komplettering till sin lungmedicinspecialitet. Även styrelse
för SAS, Svensk Allergiforsknings Stiftelse, fick två nya ledamöter: Pär Gyllfors har väldig stor erfarenhet inom föreningsarbete
och var föregående SFFAs ordförande. Per Gustafsson från Skövde å andra sidan fick själv Stora SFFA stipendiet 2011. Som ny
ledamot till specialitetstrådet för specialiteten allergologi (SSA)
valdes ST-läkare David Aronsson, även han från Skåne, Lund.
Nästa år är det Linköpings tur att vara värd för Vårmötet. Preliminärt kommer det att handla om olika nya behandlingsformer
vid allergi och astma.
Ulla Nyström Kronander

Teet Pullerits

Överläkare Allergicentrum, HMC
Universitetssjukhuset, Linköping
Ulla.Nystrom.Kronander@lio.se

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

Luftvägsregistret och Lungforum

V

i har tidigare rapporterat att Luftvägsregistret är på väg
att byta IT-plattform för att kunna utnyttja sammanslagningen av KOL och astmaregistret till ett register och
förenkla för användarna på detta sätt. Arbetet är nu inne i en
intensiv fas.
Under hösten kommer det nya registret att kunna tas i bruk.
Vad bytet av IT-plattform kommer att betyda för användarna
kommer vi att gå ut med när bytet närmar sig. Sannolikt kommer vi att vara tvungna att stänga ner KOL modulen av registret
under några veckor för att därefter kunna öppna i den nya miljön. Vi hoppas att förflyttningen ska innebära så få störningar
som möjligt för användarna.
Samtidigt som detta sker är registret del av flera olika nationella projekt där vi ska berätta om två av dessa.
För dryga två år sedan så startades ett projekt som var avsett för

att testa hur man skulle arbeta med kvalitetsregister i primärvården. De register som berördes var bland annat Luftvägsregistret (astma/kol), Rikssvikt, Nationella diabetesregistret, Rikssår,
SweDem, Palliativ registret och Senior Alert. Således rör det
sig om 7 register som är mest aktuella i primärvården. Ett antal
primärvårdsenheter bjöds in för att testa dessa register. Man
anslöt sig till mellan 1 – 5 register. Ett av de viktigaste lärdomarna var att ovannämnda register måste enas om de variabler
som liknar varandra i respektive register. Detta har inneburit att
registerföreträdare tillsammans med representanter för svensk
förening för allmänmedicin (SFAM) och de olika initiativ som
finns i landet att skapa ett primärvårdsregister, regelbundet har
träffats. Nu föreligger ett omfattande dokument som respektive
kvalitetsregister ska förankra i sin styrgrupp och förhoppningsvis godkänna. Härigenom kommer registren att ha en likartad
utformning av ett stort antal variabler. Detta möjliggör i sin förlängning en överföring av data till flera register från primärvården och härigenom minskad dubbelregistrering.
Luftvägsregistret/RiksKOL har varit en central del av SKL-pro-

jektet ”Bättre KOL-vård – Vi kan göra skillnad”. Projektet visar
hur en komplett vårdkedja, från förebyggande till behandling,
kan förbättras genom kombinerade insatser utifrån flera perspektiv (jämlikhet, förebyggande och användanden av kvalitetsregister för förbättringsåtgärder).
KOL sjukdomen är starkt förknippad med tobaksrökning. En
ojämlikhet kan ses såväl vad gäller de individer som är drabbade
både avseende kön, socioekonomisk status och etnicitet som
gällande uppmärksamhet och attityder från såväl samhälle som
sjukvård. De resurser som idag avsätts för denna diagnosgrupp
är inte i överensstämmelse vare sig med antalet individer som är
drabbade eller det lidande och den invaliditet som sjukdomen i
sina svårare former medför.
Projektet har varit ämnat för att uppmärksamma diagnosen
KOL och visa att vården kan förbättras genom kombinerade
insatser utifrån flera olika perspektiv såsom förebyggande åtgärder, jämlikhetsaspekter och användande av kvalitetsregister.
Forskning visar att, även om sjukdomen inte går att bota, kan
man nå långt med tidig upptäckt och rökstopp. Det är också
viktigt att identifiera patienter med frekventa försämringsskov
Lung & Allergiforum • Nummer 2/2012

i sjukdomen. Det går alltså att förbättra vård och behandling
genom ett medvetet systematiskt förbättringsarbete. Det nationella kvalitetsregistret för KOL (Luftvägsregistret) är ett utmärkt
hjälpmedel för att bedriva ett strukturerat arbete och följa upp
insatta åtgärder. Patientgruppen återfinns på olika nivåer inom
sjukvården varför samverkan mellan olika vårdgivare, yrkesgrupper och vårdnivåer är en nödvändighet för framgång.
Nio tvärprofessionella team från primärvård, närsjukvård
och universitetskliniker har sedan oktober 2011 arbetat inom
projektet, där en avstämningrapport nu finns tillgänglig. Vi kan
se att flera team har kommit en god bit på väg att förbättra den
KOL-vård de erbjuder. Man har med införsel av ett strukturerat
arbetssätt utformat olika arbetsmodeller för att bl. a identifiera
personer med risk för att ha utvecklat KOL. Med regelbundna
små och större mätningar har behovet av insatser blivit tydligare,
men också vikten av ständig översyn av rutiner. En förbättrad
struktur vid besöket kan uppnås med en enkel separat checklista
eller aktivt arbete med data ur Luftvägsregistret/RiksKOL. Det
är också klart att insatser som ökar patienternas kunskap om
sin sjukdom, ökar möjligheten till egenvård samt att tidigt uppmärksamma de försämringsskov, där sjukvården bör involveras
tidigt med förbättrad prognos som följd.
Flera team påtalar också, att genom projektet har sjukdomen
KOL fått större uppmärksamhet på enheten vilket har skapat en
ökad förståelse för sjukdomen som sådan. Deltagande i projektet har dessutom öppnat för att mer målmedvetet arbete med
speciella målgrupper, såsom kvinnor eller personer med invandrarbakgrund. Samarbete mellan vårdnivåer eller samarbete med
andra aktörer utanför vården ger spin-off effekter, som på sikt
gagnar både patienter som sjukvårdshuvudmän. Det visar sig att
det går att åstadkomma en tydlig förändring även med ganska
små medel. En viktig del i detta arbete har varit användandet
av Luftvägsregistret.
Ovanstående två projekt visar att Luftvägsregistret är en natio-

nell angelägenhet genom att det representerar två stora folksjukdomar där diagnostik, behandling och uppföljning är synnerligen bristfällig.
Genom att ansluta din enhet till Luftvägsregistret så deltar
du och din arbetsplats också i att förbättra KOL-vården och
göra livet drägligt för ett stort antal astma och KOL patienter.

Ann Ekberg-Jansson

Registerhållare och ordförande
Luftvägsregistret
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Hemrespirator vid kronisk lungsjukdom
Det som är rätt i Halmstad och Växjö
– är det bara dåligt skämt i Lund och Örebro?
I respiratordelen i Andningssviktregistret Swedevox utgör de lungsjuka endast ca 15%.
Om vi höjer blicken över Sveriges gränser, till Norge eller Tyskland, finner vi dock att KOL
och annan lungsjukdom är en betydligt vanligare indikation. Varför är det så olika?

L

ångtids mekanisk ventilation (LTMV) i hemmet startade
hos framför allt patienter med resttillstånd efter polio.
Idag är det andra neurologiska sjukdomar samt obesitashypoventilation (OHS) som dominerar bland svenska hemrespiratorpatienter. Så är det inte överallt. I Eurovent-genomgången
av situationen i Europa noterades att ca 1/3 av patienterna med
LTMV hade lungsjukdom (Lloyd-Owen 2005). I vårt norska systerregister utgör de lungsjuka omkring 25 %. I Sverige hade vi en
tendens till ökning för ca 10 år sedan, men ökningen kom av sig.
Som registerhållare och ansvarig för de årliga hemrespiratorkurserna är jag säkert en del av förklaringen till detta. Jag och
många med mig betraktar LTMV som ett stöd när patienten har
låg minutventilation pga extrapulmonell sjukdom. Mekanismen
bakom koldioxidretention vid KOL beror inte på otillräcklig minutventilation utan på stört gasutbyte i lungorna (West 1971).
Jag har därför en aktiv skepsis till värdet LTMV vid KOL. Det
finns också en rad studier som väsentligen visat negativa resultat
av LTMV vid KOL.
Hur ser patienterna ut?

Det finns dock kliniker som rapporterar lysande resultat av
LTMV vid KOL. Mest notabelt är de data som presenteras
av Wolfram Windisch och medarbetare. Genom att applicera
mycket höga tryck (typiskt 25-30 cm H2O) säger man sig uppnå
mycket stor blodgasförbättring och förbättrad livskvalitet och
framför allt god användarcompliance (Windisch 2011). Notabelt är dock att patienterna i hans studier är ca tio år yngre, tio
kilo tyngre och har ett par dl bättre FEV1 är de typiska svenska
patienterna med långtids oxygenterapi (LTOT). Det är alltså
helt klart att tysk LTMV och svensk LTOT vänder sig till KOLpatienter i helt olika faser av sjukdomen.
Finns dessa patienter i Sverige också? Ja, om man skall tro
registret (figur 1) finns de i Stockholm, Kronoberg och Halland,
men inte i Lund, Borås och Örebro!
Gränsdragningen mellan lungsjukdom och OHS är inte alltid
knivskarp, vilket bör tas med i beräkningen när man tolkar resultaten. Av patienter med lungsjukdom som huvuddiagnos har
17 % fått bidiagnos OHS. Genomsnittligt BMI för OHS-patienter
är 41,6, för patienter med lungsjukdom med bidiagnos OHS 36,3
och för lungsjuka utan denna bidiagnos 27.
Cirka 60 % av lungsjuka med LTMV hade också långtids oxygenterapi (LTOT), jämfört med endast ca 10 % för patienter med
annan diagnos.
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Figur 1.
Andel patienter med huvuddiagnos lungsjukdom 2010-2011

Andelen patienter med huvuddiagnos lungsjukdom skiljer sig mycket
mellan olika kliniker. De saknas nästan helt i Lund, Borås och Örebro,
men utgör exempelvis vid KS cirka hälften av patienterna med LTMV.
Endast kliniker med fler än 20 patienter under 2010-2011 redovisas.

Hur går det för dem?

Hur går det för de lungsjuka som får LTMV? Fortsätter de behandling, lever de lika länge som övriga patienter?
Figur 2.
Utfall för lungsjuka jämfört med alla andra diagnoser.

Överlevnads- och compliancedata för lungsjuka som startat LTMV
2007-2010, uppföljning mars 2012. Det blå fältet markerar överlevare
som fortsätter med LTMV.

Som framgår av figur 2 har lungsjuka något sämre prognos jämfört med övriga patientkategorier. Överlevnadsaspekten är dock
mindre relevant, eftersom vi inte har en kontrollgrupp som kan
användas för att påvisa om LTMV-behandlingen har varit värd
besväret eller ej.
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Ett annat utfallsmått är blodgasförbättring. En tidigare studie
baserat på data från Swedevox talar för att blodgasförbättringen
efter ett år är oberoende av grunddiagnosen. Dessa data håller
fortfarande. Även om de lungsjuka generellt är sämre blodgasmässigt blir förbättringen efter ett års behandling lika god som
för övriga patienter (ca 1 kPa bättre i både PO2 och PCO2).
Patient Related Outcome Measures (symptom och livskvalitetsfrågor) kan vara ett minst lika relevant mått på patientnytta
som blodgaser eller överlevnad. Som framgår av figur 3 förbättras symptombilden avseende sömn/vakenhetsproblem kraftigt
efter ett års behandling. Mönstret för de lungsjuka ser likadant
ut som för patienter med annan diagnos.
Figur 3.
Andel lungsjuka med problem.

bör öka patienternas tolerans för behandlingen. Vi har kanske
också lärt oss att ventilera KOL-patienter med högre tryck (data
om detta saknas dock i registret). Ännu en förklaringsmodell är
en ökande användning av noninvasiv ventilering vid akut exacerbation av KOL. Det kan tänkas att de patienter som känt att
de haft nytta av behandlingen i akut skede också efterfrågar eller accepterar behandlingen för fortsatt långtidsbruk i hemmet.
Data från vårt lungmedicinska kvalitetsregister Swedevox ger
oss möjlighet att reflektera över hur vår lokala praxis ser ut jämfört med hur man gör vid andra kliniker. I en del fall kan det leda
till en nyttig omprövning av de egna sanningarna. Framtiden
får utvisa om författaren till denna artikel tvingas ompröva sin
negativa grundinställning till LTMV vid KOL.

Data för lungsjuka från registrets fem sömnighetsfrågor för patienter
med LTMV. ”Problem” definieras som att man har symptom minst
någon gång per vecka.

Bengt Midgren

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

Varför ser det ut så här?

Varför är det så extrema skillnader i andelen lungpatienter mellan olika kliniker? I viss mån kan man säga att det varit så även
tidigare, Stockholm har alltid legat högt, det nya är att några
landsortskliniker också har höga andelar.
Det är för tidigt att säga om vi ser en generell uppgång nu.
Det som talar för behandling av (utvalda) lungsjuka med LTMV
är att behandlingsresultaten så som de redovisas ovan ser ut att
vara goda. Den troligaste orsaken är klok patientselektion. En bidragande orsak kan vara att respiratortekniken förbättrats vilket

Referenser
Lloyd-Owen SJ, Donaldson GC, Ambrosino N, Escarabill J, Farre R, Fauroux
B, et al. Patterns of home mechanical ventilation use in Europe: results
from the Eurovent survey. Eur Respir J. 2005;25(6):1025-31.
West JB. Causes of carbon dioxide retention in lung disease. N Engl J Med.
1971;284:1232-6.
Windisch W. Noninvasive positive pressure ventilation in COPD. Breathe
2011; 8: 114-123.
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Bebisar som äter fisk har
mindre risk att få astma
En sammanfattning av Emma Goksörs avhandling:
Epidemiological studies of childhood wheeze – risk factors and long-term outcome
Hela avhandlingen kan läsas på: http://hdl.handle.net/2077/26272
Risken att drabbas av astmabesvär var
mindre hos förskolebarn som fått äta
fisk före 9 månaders ålder, men ökad
hos barn som behandlats med bredspektrumantibiotika under sin första
levnadsvecka, eller om mamman ätit
paracetamol under graviditeten. Barn
med astmabesvär tidigt i livet hade fyra
gånger så stor risk att ha astma i tidig
vuxen ålder. Kvarstående besvär sågs
tydligast hos kvinnor med aktuell allergi men också hos de som varit utsatta
för tobaksrök under graviditeten och
spädbarnstiden. Detta är huvudbudskapen i Emma Goksörs avhandling vid
Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet, om astmabesvär i barnaåren,
dess riskfaktorer och långtidsprognos.
Bakgrund

Astmabesvär i samband med virusorsakade luftrörsinfektioner är mycket vanliga
i de tidiga barndomsåren och har rapporterats hos mer än en tredjedel av barn under tre år (1). I Sverige har var femte barn
haft obstruktiva besvär någon gång under
första levnadsåret och 4 % rapporterar behandling med inhalationssteroider (2). Tidiga astmabesvär är kopplade till en ökad
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risk för astma senare i livet (3, 4). Risken
för utveckling av efterföljande astma påverkas av både genetik och miljöfaktorer.
Avhandlingens syfte och metod

Avhandlingen baseras på två studier där
syftet är att beskriva riskfaktorer för utvecklande av astmabesvär som barn samt
långtidsprognosen efter besvär tidigt i livet.
I födelsekohorten ”Västra Götalands
barn”, under ledning av professor Göran
Wennergren, följs ett representativt och
slumpvis urval av barn födda i Västra Götaland år 2003. Födelsekohorten omfattar
5600 barn och de följs från spädbarnsåldern och under uppväxten med avseende
på förekomst av astma och andra allergiska sjukdomar, samt riskfaktorer för att utveckla dessa. Enkäter har besvarats vid 6
månaders, 12 månaders och 4,5 års ålder.
Dessutom har data fåtts från Medicinska
födelseregistret.
Vid 4,5 års ålder undersöktes förekomsten av 3 eller fler episoder av astmabesvär med pipande, väsande andning under
året, hos över 4000 barn. Effekten av anti-

biotikabehandling som nyfödd, kostvanor
under spädbarnstiden och exponering för
paracetamol under graviditeten har varit
särskilt intressant att kartlägga.
I en uppföljningstudie av 101 barn som
sjukhusvårdats för astmabesvär till följd
av virusorsakad luftrörsinfektion före två
års ålder har karaktäristika och prognos
undersökts under uppväxten och nu vid
18 års ålder (3, 5). I den aktuella uppföljningen rapporteras astmaprevalens vid
18 års ålder och faktorer som påverkar
risken att ha kvarstående besvär. Undersökningen i tidig vuxen ålder bestod i en
enkät och testning för allergisk sensibilisering samt testning av lungfunktion och
bronkiell hyperreaktivitet. Även effekten
av tidig tobaksexponering har undersökts.
Data på moderns rökning under graviditeten erhölls från Medicinska födelseregistret. Gruppen med tidiga astmabesvär
jämfördes med en åldersmatchad kontrollgrupp.
Astmabesvär i förskoleåldern

Resultaten från Västra Götalands barn visar att astmabesvär i förskoleåldern (3 el-
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Figur 2. Modell som visar på tre oberoende vägar som ökar risken för astma i tidig vuxen ålder.
som endast hade besvär vid förkylningar
(6). Tidigare har en ökad risk för astmabesvär behandlade med inhalationssteroider under första levnadsåret rapporterats Modell som visar på tre oberoende vägar som ökar risken för astma i tidig vuxen ålder.
i samma kohortstudie, men även andra
studier har visat en ökad risk för astma Paracetamol under graviditeten
har funnit ett samband mellan intag av
under barndomen (2, 12, 13). Utmogna- Intag av paracetamol rapporterades av paracetamol under graviditeten eller
den av immunförsvaret tidigt i livet tycks 7,7 % av alla mödrar och 5,3 % hade enbart barndomen och astma (16, 17). Minskade
vara beroende av mikrobiell exponering intagit paracetamol. Om modern tagit pa- nivåer av antioxidanten glutation som en
och således kan både koloniseringsgrad racetamol under graviditeten var risken effekt av metabolisering av paracetamol i
och antibiotikabehandlingar påverka det för astmabesvär som krävt behandling levern har föreslagits ge en negativ effekt
färdiga immunförsvaret. Dessutom har med inhalationssteroider ökad med 60 % också på lungans antioxidantförsvar och
tidiga störningar av magtarmfloran före- (justerat OR 1,6; 1,01-2,6). Riskökningen därmed en ökad luftvägsinflammation
slagits ha större immunomodulerade ef- var tydligast hos de med besvär även (18). Också immunomodulerande effekfekter och större påverkan på magtarm- mellan förkylningar (justerat OR 2,4; 1,2- ter av paracetamol har rapporterats med
florans sammansättning än störningar 4,8), med en förklaringsgrad (attributable ett påverkat immunsvar till exempel när
senare i livet (14).
fraction) på 8,4 % (15). Även andra studier paracetamol givits vid vaccination (19).
�
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Långtidsuppföljning

Lungfunktion och rökexponering

Vid 18 års ålder sågs lägre lungfunktionsvärden hos gruppen med tidiga astmabesvär, särskilt hos de flickor som utvecklat
astma. Framförallt expiratoriska flödesparametrar såsom FEV1/FVC var påverkade. Även hos de symptomfria individerna
sågs en skillnad (24). En lägre lungfunktion i vuxen ålder hos individer med tidiga obstruktiva besvär har bekräftats i
andra studier (20, 22). Dessutom finns
rapporter om en lägre lungfunktion redan
hos spädbarn med ökad risk för senare
obstruktiva besvär (4).
Vi såg vidare att rökexponering under fostertiden tycktes kopplat till sämre
lungfunktion i tidig vuxenålder (24). Våra
data tyder på att rökexponering under
fostertiden är en oberoende riskfaktor
också för att ha hyperreaktiva luftrör och
astma i ung vuxen ålder (25). Rökexponering under fosterlivet påverkar fostrets
lungtillväxt, surfaktantproduktion, celldifferentiering och andningskontroll (26).
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I uppföljningsstudien av individer som
sjukhusvårdats för astmabesvär före 2
års ålder, sågs en ökad förekomst av astma i tidig vuxen ålder (43 %) jämfört med
kontrollgruppen (15 %), vilket stämmer
väl med rapporter från andra långtidsuppföljningar (20, 21, 22). Förekomsten av
astma vid 10 års ålder var 30 % (3), vilket
betyder att flera haft en besvärsfri period
under uppväxten för att sedan återfå sina
besvär i tonåren. I figur 2 sammanfattas
de faktorer som påverkade risken att ha
kvarstående astma vid 18 års ålder.
Risken att ha astma i tidig vuxenålder
var ökad bland dem med aktuell allergi,
vilket i sin tur var kopplat till att ha ärftlighet för astma och allergi. Även att ha
hyperreaktiva luftrör och egen rökning
som ung vuxen ökade risken för samtidig astma. Dessutom var kvinnligt kön
en oberoende riskfaktor för astma i tidig
vuxen ålder (21). Pojkarna, som dominerar bland dem med astmabesvär i de
tidiga barnaåldrarna, tillfrisknar i högre
grad än flickorna, se figur 3. Detta mönster har tidigare beskrivits och kan till del
förklaras av olika lungutveckling hos pojkar och flickor under uppväxten. Hormonella faktorer har också diskuterats som
del i förklaringen av olika astmaförekomst
hos pojkar och flickor under uppväxten.
Kvinnliga könshormoner har föreslagits
ha en pro-inflammatorisk effekt (23).
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Passiv rökning under uppväxten var
signifikant kopplad till att barnet själv
blev rökare, vilket i sin tur ger ökad risk
för astma. De individer som utsatts för
passiv rökning under hela uppväxten hade
högst andel astma vid 18 års ålder, medan
en lägre förekomst av astma sågs hos de
individer där föräldrarna slutat röka under uppväxten (21, 25).
Tidig virusinfektion

Ett annat intressant fynd i undersökningen är att stor risk för astmautveckling ses
både hos de barn där RS-virus påvisades
vid förstagångsinläggningen och hos de
barn som insjuknade med andra luftvägsvirus (21). Detta är i linje med uppfattningen att individer som är predisponerade för astma har en ökad känslighet för
virusinfektioner och obstruktivitet, med
till exempel ett sämre immunförsvar mot
virala infektioner (27, 28). Det finns dock
indikationer på att också virusinfektionen
i sig bidrar till en ökad risk för astmautveckling genom att skada luftvägarna och
påverka immunförsvaret hos vissa individer (29).

Individer som haft astmabesvär som
små har en ökad risk för astma i tidig
vuxen ålder. Risken är ökad hos dem som
utvecklat en allergisk sjukdom, samt hos
kvinnor. Exponering för tobaksrök under
fosterlivet ökar risken för hyperreaktiva
luftrör och astma, medan passiv rökning
under spädbarnsåret och uppväxten ökar
risken att själv bli rökare. De tidiga astmabesvären är också kopplade till långtidseffekter på lungfunktionen.

Sammanfattning

Exponering för faktorer under fostertiden och under spädbarnstiden påverkar
risken för astmabesvär i barndomen.
Paracetamol under fostertiden och antibiotikabehandling under första levnadsveckan ökade risken för astmabesvär i
förskoleåldern. Tidig introduktion av fisk
minskade risken.

Emma Goksör

Medicine doktor, ST-läkare
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Göteborg
emma.goksor@vgregion.se
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Ny redaktör för Lung & Allergi Forum
Stéphanie Mindus är född i Stockholm
och ursprungligen utbildad till internmedicinare och har sedermera fullföljt
sin ST-utbildning i Lungmedicin vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, där hon profilerat sig i endoskopisk
lungvolymreduktion under handledning
av doc. Hillerdal.
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Hon arbetar idag med att bygga upp den
interventionella bronkoskopiverksamheten vid Karolinska Universitetssjukhuset och har nyligen invalts i SLMF:s
styrelse samt utsetts till redaktör för
Lung&Allergi Forum.
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SLMF

Specialistutbildningskurs

Andningssvikt, hemrespirator, oxygen och sömnapné
ST-läkare i lungmedicin och inom andra specialiteter som kan beröras hälsas välkomna till denna
specialistutbildningskurs som tidigare gått som SK-kurs vid två tillfällen. I mån av plats kommer även
specialister att erbjudas plats.
Kursen syftar till att lära ut diagnostik och behandling av olika typer av andningssvikt såsom
respiratorisk insufficiens vid KOL, underventilering och sömnapné. Kursen är till stora delar praktiskt
inriktad med undervisning i mindre grupper där kursdeltagarna får träna att självständigt starta
hemrespiratorbehandling via näsmask och tracheostomi samt inleda CPAP och BiPAP-behandling.
Utbildningen sker inom väl anpassade lokaler inom kliniskt träningscentrum med möjlighet att träna
skötsel av tracheostomi, anslutning till hemrespiratorer mm på autentiska dockor. Vidare sker genomgång av vilka hjälpmedel som är aktuella vid oxygenbehandling i hemmet och handhavande.
Under kursen hålls även ett flertal falldiskussioner i grupper.
Plats: Kliniskt träningscentrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Tid: 15 –19 oktober 2012
Kursledare: Professor Eva Lindberg
Kontakta lungforskning@akademiska.se för ytterligare information.
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Rune Lundgren – Ny hedersledamot i SLMF
Rune Lundgren utsågs till hedersledamot i SLMF vid den
Svenska Lungkongressen som hölls i Umeå och detta var
särskilt passande då han hela sitt yrkesverksamma liv som
lungmedicinare varit verksam i Umeå. Rune har varit en stor
entreprenör inom lungmedicinen och har haft en nyfikenhet
på nya tekniker och möjligheter att angripa kliniska problem.

nomfördes med tryckmätningar i kärlsystemet under pågående
bronkoskopi. Studien visade att endast obetydlig hemodynamisk
påverkan uppstod under fiberbronkoskopi, en ytterst nödvändig
kunskap för fiberbronkoskopins fortsatta utveckling.
Rune Lundgrens avhandling var den första doktorsavhandlingen från Lungkliniken i Umeå och inspirerade många andra
till att fortsätta med bronkoskopiforskning inom olika sjukdomsområden.
Rune Lundgrens fortsatta bronkoskopiforskning har också
den blivit mycket uppmärksammad och han blev snabbt nationellt och internationellt etablerad. Han utvecklade t.ex. även en
speciellt lång och styv nål som medgav punktion av bland annat
subcarinala körtlar och etta långt innan andra forskare kom in
på området och andra nålsystem utvecklades. Ett annat område
som studerades var effektiviteten av olika biopsitänger. Rune var
även bland de första i Sverige att utföra bronkoalveolärt lavage
och visade på hur effektivt detta var för diagnostik av lungtuberkulos i jämförelse med magsköljningar, som annars var en
standardmetod för att säkra material till tbc-odlingar.
Inhalationsteroider i högdos i astmabehandlingen gjorde sitt

Foto: Helena Nordlund.

R

une Lundgren utbildade sig till läkare i Umeå och tillhörde den första kursen som gick hela sin utbildning i Umeå.
Han blev legitimerad 1973 efter att ha gjort sina assistenttjänstgöringar i Lycksele och kom sedan till lungkliniken. Här
introducerades han i att utföra bronkoskopier av den dåvarande
chefen docent Lars-Gösta Wiman. Till en början raka bronkoskopier, men då det flexibla fiberbronkoskopi instrumentet blev
tillgängligt övergick man snabbt till att använda detta. Umeå var
den första lungkliniken i landet som 1975 introducerade den nya
tekniken i cancerdiagnostik och utredning av andra lungsjukdomar genom Runes och Lars-Göstas pionjärarbete
Den nya tekniken med sin smidighet och enklare genomförande ledde Rune in på forskningsbanan och med en rad olika
innovativa studier kom hans doktorsavhandling att klargöra
och befästa fiberbronkoskopins position och värde. Studierna
inkluderade arbeten rörande effektiviteten av fiberbronkoskopi
i cancerdiagnostik med cytologier och biopsier och blev uppmärksammade. Instrumentets påverkan på mucociliär clearance
studerades tillsammans med samarbetspartners på KI och kompletterades med morfologiska studier på kaniner för att klarlägga
i vilken omfattning som bronkmukosan påverkades av cytologisborstningar och hur snabbt läkningsprocessen kom igång. Minnesrik var den studie som genomfördes på lungmottagningen
tillsammans med anestesikollegor då högerkaterisering geLung & Allergiforum • Nummer 2/2012

intåg under det tidiga 1980-talet. En fråga som då restes var om
inhalationssteroider skulle ge upphov till atrofier i bronkslemhinnan i analogi med de hudatrofier som man tidigare sett inom
dermatologin genom överanvändning av lokalt kortison. Rune
Lundgren hade bronkoskoperat några patienter innan behandlingen med inhalationssteroider startade och undersökte samma
patienter igen efter 10 års behandling, vilket gav ett helt unikt
material som kunde avfärda misstankarna och istället visa på
dämpad inflammation och en rad positiva effekter.
Den nya hedersledamotens stora allmänna kliniska intresse
och nyfikenhet för nya frågeställningar och angreppssätt ledde
honom även in på sömnapnéområdet under slutet av 80-talet.
Detta tillstånd hade tidigare var lite uppmärksammat och Rune
tog sig an utmaningen att utreda tillståndet med en, i början
egen i hopsatt registeringsutrustning, som riggades upp på en
av lungavdelningarna. Detta har sedermera lett till en omfattande och framgångsrik forskning inom sömnapné av andra
Umeåforskare.
Rune Lundgren var verksamhetschef för Lung-och Allergikliniken under ett antal år och utvecklade denna till att bli en ful�lödig lung- och allergiklinik med en stor forskningsverksamhet.
Han har alltid varit intresserad av att hålla både klinik och forskning ”i framkant” av utvecklingen, ett arv som dessvärre fortsatt
tycks bli svårt att förvalta med allt trängre sjukvårdsekonomi.
Sammantaget är det ett nöje att konstatera att Rune efter att ha
hållit en översiktsföreläsning om sin verksamhet under åren vid
den nyligen avslutade Lungkongressen i Umeå, mycket välförtjänt utnämnts till hedersledamot i SLMF.
Umeå i april 2012
Thomas Sandström
Ellinor Ädelroth
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SARA-gruppen

Ingalill Bjöörn och Eva-Maria Dufva. Foto: Per Lundblad.

Samverkansgrupp med diger agenda
SARA-gruppen bildades 2004.
Där ingår representanter från de olika yrkesföreningarna
sjukgymnaster, dietister, astma- och allergisjuksköterskor,
allergologer – specialistläkare för barn och för vuxna –, specialister i allmänmedicin samt Astma- och Allergiförbundet.
Inför ett av gruppens möten fick vi en pratstund med förbundets ombudsman och ordförande samt några övriga
medlemmar.
Eva-Maria Dufva är ombudsman på förbundet, och arbetar med

vård- och socialpolitiska frågor på Astma och Allergiförbundet,
som är initiativtagare till SARA-gruppen.
– Vi betonar teamet – där det finns olika kompetenser kring
patienter med astma och allergi, förklarar hon.
De olika medlemmarna bidrar med sin kompetens utifrån sin
professionalitet, fortsätter Eva-Maria och tillägger:
– Från förbundet bidrar vi med vår unika kompetens som
består av kunskap om vad dessa patienter behöver för att hantera sin vardag.
Både ett givande och ett tagande

Olle Löwhagen är professor i allergologi, och arbetade tidigare
som klinikchef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.
Han var med från början – när SARA-gruppen bildades.
– Sett ur min synvinkel – som vuxenspecialist för allergologi – är det bra att få reda på vad som händer och sker utanför
sjukhussfären, säger han.
Olle anser att det ger en input som är till nytta för sjukvården,
det är både ett givande och ett tagande.
Lung & Allergiforum • Nummer 2/2012

Gruppen skapar också ett nätverk som medger personliga
kontakter, dessa ska inte underskattas, påpekar han.
– Kontakter och ett utbyte ”över gränserna” behövs inom vården. Det blir annars lätt så att var och en sysslar med sitt. Men
patienterna rör ju sig över alla gränser, säger Olle.
Astmadagen under en hel vecka

Lung & Allergi Forum träffar Eva-Maria och Ingalill Bjöörn,
ordförande i Astma- och Allergiförbundet sedan 15 år, på förmiddagen i förbundets lokaler innan SARA-gruppen ska träffas.
Dessa möten i gruppen brukar ske mellan en och två gånger
per termin.
På dessa träffar diskuterar man sådant som det är bra att
samarbeta gemensamt kring. En sådan punkt är internationella
astmadagen som infaller den första tisdagen i maj – vilket år
2012 innebär att det blir den 1:a maj.
– Det är svårt att konkurrera med politikerna som är ute och
majtalar, därför har vi sagt att de olika läns- och lokalföreningarna kan uppmärksamma astmadagen under hela den veckan,
säger Ingalill.
De vill att sjukvården ska vara lika intresserade som förbundet
av att uppmärksamma denna dag, och det är en av de saker som
ska tas upp på dagens möte, förklarar hon.
Allergidoldisar

Ingalill konstaterar att den rent medicinska utvecklingen för
denna patientgrupp har varit mycket god.
– Men fortfarande är det påfrestande att leva med sjukdomen.
Därför är det viktigt att uppmärksamma dagen, fortsätter hon.
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SARA-gruppen

» Gruppen ger oss en unik möjlighet att möta andra professioner.

Den utgör ett forum där man kan informera varandra och samverka. «

– Varje år har vi förslag på ett tema, som vi ger till föreningarna. Det handlar om både underlag och material, berättar
Eva-Maria.
Kampanjen man på förbundet har tagit fram i år kallas ”Min
önskans stad”.
Det är stiftelsen Astma- och Allergiförbundets forskningsfond
som står bakom denna kampanj.
– Vi har sett att medlen till forskning inom astma- och allergiområdet har minskat. Därför behöver denna forskning
uppmärksammas, och pengar till den samlas in, säger Ingalill.
Kampanjen inriktar sig på dem som Ingalill kallar ”allergidoldisar” – d.v.s. de som lever med allergi utan omgivningens
vetskap, de som mörkar och förringar sin sjukdom och som inte
identifierar sig som allergiker.
– Dessa tenderar att underskatta sin egen sjukdom – trots att
de har problem, påpekar hon.
– De utgör en stor, tyst, grupp som vi vill uppmärksamma,
säger Eva-Maria.
Syftar till att främja samarbete

Upplägget för kampanjen är att man inte ska utgå från en negation – utan istället från en önskan.
– Det kan t.ex. handla om att äta en pannkaka, eller att genomföra en picknick i det gröna, förklarar Ingalill.
Eva-Maria berättar att de hoppas att vården på denna dag ska
kunna ställa upp med spirometrimätningar.
– Vi hoppas att föreningar och vården ska kunna stå i samma
tält på torget! Då kan de som är intresserade ställa frågor både
till oss och till vårdens representanter, förtydligar hon.
Det är en av de punkter man ska diskutera på SARA-mötet
som ska äga rum denna dag. Gruppen är viktig för att etablera
kontakt med rätt personer – och för att få till en bra samverkan.
– Att främja samarbete är ju själva syftet med gruppen, framhåller Eva-Maria.
Möjlighet till gemensamma lösningar

Teet Pullerits är specialistläkare i allergologi, och tillika ordförande i Svenska föreningen för Allergologi (SFFA). Som sådan
sitter Teet med i SARA-gruppen. Till vardags arbetar han på
Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.
– Det är väldigt bra för SFFA att gruppen finns, eftersom
det sitter representanter för många olika yrkeskategorier där,
förklarar Teet.
Tack vare att så många är representerade, innebär det att det
blir ett forum som är väl lämpat att identifiera och diskutera
olika problem, anser han.
– Det innebär också att man kan hitta gemensamma lösningar.
Att Astma- och Allergiförbundet är representerade i gruppen
är mycket viktigt.
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– Det handlar ju om en folksjukdom, och förbundets närvaro
innebär att vi kan få en direktrapportering från patienterna. Det
ger oss en bra överblick, och därför prioriterar SFFA samarbetet
i SARA-gruppen, förklarar Teet.
ASTA

Han får medhåll av Inger Kull, som är legitimerad sjuksköterska
och medicine doktor samt universitetslektor i omvårdnad med
inriktning mot allergi. Hon arbetar på Institutionen för klinisk
forskning och utbildning på Södersjukhuset.
Inger är ordförande i Astma- och allergisjuksköterskeföreningen (ASTA), och som sådan sitter hon med i SARA-gruppen.
– ASTA har cirka 600 medlemmar som består av sjuksköterskor över hela landet. Det vi vill verka för är att stimulera till
ökad kompetens och kvalitet – så att det ska bli så bra vård som
möjligt för patienter med astma, allergi och KOL, förklarar hon.
Därför är SARA-gruppen väldigt viktig för dem, påpekar
Inger.
– Gruppen ger oss en unik möjlighet att möta andra professioner. Den utgör ett forum där man kan informera varandra
och samverka.
Inger exemplifierar med att man i gruppen skrivit flera debattartiklar som sedan publicerats i Dagens Medicin.
– Det är ett typexempel på vad SARA-gruppen möjliggör:
Att identifiera ett problem – och sedan göra något tillsammans.
Hon tillägger att hon tycker att det är jättebra att Astma- och
Allergiförbundet tagit initiativ till att bilda gruppen.
– Att få mötas och samverka ger oss en enorm styrka, säger
Inger.
Program för Allergistämman

På mötet i SARA-gruppen denna dag ska man också diskutera den s.k. Allergistämman. Den ska genomföras den 21 – 22
november på Svenska Mässan i Göteborg. Det är den nionde
gången i ordningen som stämman genomförs.
– Det är den självklara mötesplatsen för alla som är intresserade av allergifrågor. Skolpersonal, miljö- hälsoskyddsinspektörer, vårdpersonal m.fl. – det finns många olika grupper. Vårt
förbund ska vara bärare av den senaste kunskapen inom astma,
allergi och annan överkänslighet, säger Eva-Maria.
Stämman är uppbyggd på tre spår, man väljer själv de seminarier man önskar att vara med på.
– Det är ett vårdspår, ett hälso- och livsstilsspår och ett miljöspår och plenum i början och i slutet, beskriver Eva-Maria som
är programansvarig för stämman.
Man förväntar sig att minst 500 deltagare ska komma till
Göteborg.
– På SARA-dagen presenterar vi arbetet med programmet
– vad som är klart så här långt, vi diskuterar det och tar in den
feedback vi får.
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Lades ner år 2001

Tillsammans med professionen har förbundet utarbetat ett förslag till nationell strategi för vården av astma och allergipatienter, berättar Ingalill.
– Strategin baseras på det faktum att man i vården inte alltid
utgår från den mest aktuella kunskapen som finns kring dessa
sjukdomar.
1989 kom en statlig allergiutredning som bl.a. innehöll budskapet att det behövdes en myndighet som håller ihop allergifrågorna.
– Dessa spänner över så många områden – miljö, skola och
mycket mer, inflikar Eva-Maria.
Det resulterade den gången i att Folkhälsoinstitutet fick uppdraget att samordna allergifrågorna i ett allergiprogram, fortsätter Ingalill.
– Programmet fanns sedan i tio år, men lades ner 2001. Folkhälsoinstitutet organiserades om.
– Det har inneburit att våra frågor har hamnat lite i bakvattnet, påpekar Eva-Maria.
– Ett exempel är att det år 2001 fanns 120 allergikommittéer
som arbetade tvärsektoriellt i Sveriges kommuner. Idag återstår
det mellan 10 och 15, säger Ingalill.
Fler fall till sjukhus

Under den tid då kommittéerna fanns i stort antal, såg man i
förbundet hur mycket det var som hände, att åtgärderna som
sattes in var fler till antalet och att den allmänna kunskapen rent
generellt var högre.
– Efter år 2001 har vi dock upplevt hur kunskapen har minskat – det finns t.ex. ingen som utbildar förskolepersonal och
skolmatspersonal på ett strukturerat sätt. Men det har ju inte
blivit färre allergiska barn, framhåller Ingalill.
Dessutom berättar hon att de har fått signaler utifrån landet
att fler fall av akutallergi har fått tas till sjukhus – för att de fått
felaktig mat.
– Det har blivit fler fall! Vi tror att det beror på att det inte
finns någon som håller i dessa frågor, säger hon.
Eva-Maria understryker att även om kunskapen finns inom
specialistvården så måste den spridas – från Kiruna till Ystad,
som hon utrycker det.
– Därför arbetar vi aktivt med att ta fram den här strategin,
förtydligar Ingalill.
Arbetet ska inte stanna upp

De förklarar att Socialstyrelsen har tagit till sig detta, och att
man från förbundet också har påverkat politikerna i socialdepartementet – för att få till en ny allergiutredning.
– Vi bearbetar dem ständigt i frågan. Ett första delmål har
vi uppnått: Socialstyrelsen har fått i uppdrag att utreda barns
arbetsmiljö – vilket ju är skolan.
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De förklarar att det är viktigt att man inte stannar där. I stället
vill man verka för att alla människors vardag involveras i det
nationella arbetet.
– Vi tror också att det finns goda förutsättningar till samhällsekonomiska vinster om man lyckas med det. Det innebär ju att
färre människor blir sjuka!
Gäller vårdpersonalen i lika hög grad

Förslaget till strategin är framtaget i samverkan med professionen, och på dagens möte med SARA-gruppen ska man diskutera
hur man ska gå vidare med det.
– Generaldirektören för Socialstyrelsen har nu till socialdepartementet uttryckt att det behövs en nationell strategi, konstaterar de.
Mer konkret handlar det om frågor om hur man nu ska gå
vidare, vilka som ska uppvaktas mm som står på eftermiddagens
dagordning.
– Det är ju inte bara vi som vill det här – det gäller ju vårdpersonalen i lika hög grad, konstaterar Ingalill.
På dagens möte kommer alla föreningar att berätta vad som
hänt sedan sist, säger hon.
– Vi ska då också hitta gemensamma områden där vi kan
utveckla framtida aktiviteter, avslutar Eva-Maria.
Per Lundblad

Medicinsk reporter
Mediahuset i Göteborg AB
per@mediahuset.se
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SLMF

Bli medlem i SLMF du också!
Medlemskap är öppet för läkare som är medlem i Sveriges Läkarförbund eller Svenska Läkaresällskapet.
Associerat medlemskap kan de bli som ej är läkare men som har ett intresse för lungmedicin.
Ansökan insändes till den medlemsansvarige i styrelsen. Medlemsavgiften är 300 kronor per år för alla
medlemmar. Mer uppgifter om hur du blir medlem hittar du på föreningens hemsida slmf.se
Nya medlemmar i mars 2012
Ulrika Lindberg, ST-läkare i Lund
Kerstin Romberg, allmänläkare. arbetar både på Näsets Läkargrupp i Höllviken och Lungallergikliniken i Lund
Kaj Björklund, Lungmott Södra Älvsborgs sjukhus
Cristina Cretu, Lungkliniken Östersunds sjh

Annons
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Omvårdnad vid lungcancer
Varje år får cirka 10 000 personer i Stockholms län beskedet att de har cancer,
av dessa är det omkring 700 som får veta att de har lungcancer.

B

akom varje cancerdiagnos finns en människa vars tillvaro
vänds upp och ned i och med beskedet. För att vara en
del i stödet kring dessa personer, så finns idag ca 110 kontaktsjuksköterskor i Stockholms län, vars roll är att ge stöd och
råd, att finnas där i en svår situation, utöver all annan kompetent
personal de möter vid sina besök.
Jag ska nu försöka ge en bild av den omvårdnad vi försöker
ge patienten och dennes familj i samband med utredning, diagnosbesked och det omhändertagande som sedan följer. Som
kontaktsjuksköterska har man det egentliga uppdraget gentemot
en specifik diagnos inom onkologin, men på Lungkliniken har
vi valt att träda in som kontaktpersoner redan vid utredningens
början, detta för att finnas till hands från det att man blir kallad
till sitt första besök, för att kunna möta upp med stöd på ett så
konkret sätt som möjligt. Om det sedan skulle visa sig att man
får en annan diagnos än lungcancer, så brukar kontaktbehovet
försvinna, eller vidarekopplas på alldeles naturligt sätt. På detta
sätt så har det också blivit en rätt naturlig del för remitterande
att ta kontakt redan vid remissförfarandet och detta underlättar
hela processen.
Vad är omvårdnad?

Om man slår in ordet ”omvårdnad” på Google så får man ungefär 3 140 000 resultat. Preciserar man det till ”omvårdnad vid
lungcancer” så får man 1 340 000 träffar. Detta talar lite för vilken vidd detta område har. Och söker man på ”omvårdnad vid
cancer och kontaktsjuksköterska” så får man 860 träffar.
En förklaring på omvårdnad enligt Virginia Henderson är:
”Sjuksköterskans speciella arbetsuppgift består i att hjälpa en
individ, sjuk eller frisk, att utföra sådana åtgärder som befordrar
hälsa eller tillfrisknande (eller en fridfull död); åtgärder individen
själv skulle utföra om han hade erforderlig kraft, vilja eller kunskap. Denna arbetsuppgift skall utföras på ett sätt som hjälper
individen att så snart som möjligt återvinna sitt oberoende.”
Så svaret på den frågan skulle kunna bli spaltmeter efter spaltmeter, och inom lungonkologins område så ligger tyngdpunkten
lika mycket både på det psykosociala som det rent medicinska
området då det oftast blir tal om palliativ behandling med kort
överlevnad.
Detta då vi har att göra med en diagnos som ofta upptäcks i
sent skede, är den cancersjukdom som flest dör i, samtidigt som
väldigt mycket av utredning och behandling sker polikliniskt,
vilket innebär att många tankar och funderingar sker i mer eller
mindre ensamhet där hemma.
När får jag läkartid, varför dröjer svaren, oron inför besöket
med diagnosbeskedet, hur samverkar vi med andra vårdgivare,
hur tillgängliga är vi, allt detta handlar om omvårdnad, att finnas
till hands på telefon är ju också just det.
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Denna artikel kommer främst att handla om den omvårdnad
som de flesta lungcancerpatienter möter under den tid de utreds och behandlas. Om omvårdnad under den tid i livet då allt
omkullkastas och man är mer beroende av sin omgivning och
av vården på ett sätt man oftast inte är beredd på eller riktigt
har tänkt sig.
Det handlar om en stund i livet då man måste ta till sig att
man inte kommer att bli pensionär, man inte kommer att få delta
vid barnbarnens student eller kanske inte heller få uppleva sina
egna barns examen. En tid då man helt plötsligt är beroende av
vården på ett väldigt konkret sätt, men också av sina närstående.
Vi pratar om en diagnos där vi oftast inte kan sikta på utredning,
behandling, rehabilitering, åter arbetsliv/pensionärsliv, utan vi
pratar om hur kanske förhålla sig till de närmsta 2 åren…
Att tjänstgöra på en mottagning handlar mycket om att planera

och boka in besök inför en utrednings olika faser. Som kontaktsjuksköterska eller mottagningssköterska får man svara på frågor
som rör allt från hur undersökningar går till, om remisser kommit fram, till varför beskedet om operation eller behandling dröjer. Ibland får man upprepa och förklara vad det var som läkaren
sa, frågorna har ju en tendens att komma fram först när man
är hemma. Att bedöma behovet av taxiresa för att underlätta
patientens vardag och besök på sjukhuset är också omvårdnad
då många besök sker i samband med infektionskänslighet, svåra
smärtor eller tidiga besök i samband med undersökningar.
Som kontaktsjuksköterska är man en lots i vårdkedjan och
är generellt tillgänglig på telefon alla vardagar. De som vill ska
kunna nå sin behandlande/utredande mottagning under arbetstid och då de flesta mottagningar har tele Q för att allt mottagningsarbete ska kunna flyta på, så är kontaktsjuksköterskan ett
komplettent till mottagningens tillgänglighet.
På Karolinska Huddinge kommer mellan 50 och 60 personer
kommer på så kallat nybesök varje månad för att träffa läkare
inför utredning. De vet att det finns en förändring på lungan
och att de ska utredas för detta, dessutom vet de ofta att man
misstänker cancer. Att få beskedet "det kan vara en tumör", skapar såklart mycket ångest. Under utredningstiden är omvårdnad
detsamma som att vara tillgänglig och visa att vi är närvarande i
deras oro och ångest, att vi lyssnar. Man ska kunna nå oss varje
dag som mottagningen är öppen.
Redan i kallelsen till första besök på sjukhuset finns kontaktsjuksköterskans telefonnummer – för den som vill ha kontakt, för
det är viktigt att påpeka att alla väljer hur de vill göra. Vi är olika
och kan inte pressa oss på någon som inte vill eller har behov
Vi får heller inte glömma att en betydande del av våra kontakter är de se sker med patientens närstående, cancersjukdom
påverkar ju som vid andra livshorande sjukdomar, hela familjen.
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» De närstående är oerhört viktiga och i vårt uppdrag
ingår också att vara ett stöd till dem «
Vid lungcancer är det heller inte ovanligt att man är trött, hes,

eller så andningspåverkad att man som patient inte orkar vara
den som tar den primära kontakten utan överlåter detta till sina
nära och kära. Detta ställer lite högre krav på oss alla, då ska allt
förklaras och ordnas via en tredje part samtidigt som man inom
vården har krav på patientdelaktighet.
De undrar ofta hur de ska klara av allt då det vilar ett ansvar
också på dem och detta kan ibland upplevas som tungt. Att ta
ledigt från sitt arbete för att dela sjukdomsbördan är inte alltid
så lätt. De närstående är oerhört viktiga och i vårt uppdrag ingår också att vara ett stöd till dem, både i en krissituation och
att sedan vid behov kunna vägleda vidare till tex kurator. Just
samarbetet mellan kurator och kontaktsjuksköterska ser nog
olika ut inom onkologins område, men att ha ett öppet sinne
för att tillsammans ha stödjande samtal med patient och eller
närstående har provats med framgång. Det är inte helt ovanligt
att det bakom ångesten och oron ligger en mer konkret medicinsk fråga och gnager. Kan man då som kontaktsjuksköterska
i dialogen visa att man ”tar hand om” den biten, kan kuratorn
jobba vidare med att leda personen genom oron.
På många enheter så arbetar man som vi på Lungkliniken, med

att man ordnar träffar/grupper för närstående så att möjlighet
ges att träffa andra i samma situation. För att en gruppverksamhet ska bli bra för alla parter så sker den ihop med kurator
som är utbildad för detta, men som kontaktsjuksköterska inom
Stockholms läns landsting idag är man fortbildad inom psykosocial onkologi, och detta medför att man kompletterar kuratorns
rent socionomiska utbildning. Detta är också omvårdnad, då vi
vet att för våra cancerpatienter är närstående otroligt viktiga.
Som ett led i att utveckla omhändertagandet av våra lungcancerpatienter har vi sedan våren 2012 på prov startat grupp
för patienter som önskar komma i kontakt med andra i samma
situation och då så att säga utanför behandlingsrummet. Vi har
lagt träffarna som en seminarieserie med olika tema varje träff
som dels har utgått ifrån gruppens önskan, dels ifrån vad som
kontaktsjuksköterskan upplever som vanliga funderingar vid
samtal. Det handlar om smärta, mat, träning, men också hur
förhålla sig till en livshotande sjukdom.
En väldigt viktig uppgift vården har, är att lotsa vidare till
annan instans när detta är nödvändigt, för t.ex. behandling eller fortsatt vård av andra skäl. Att rapportera över till annan
kontaktperson eller lämna konkreta tidsuppgifter/kontaktuppgifter är oerhört viktigt för att patienten ska känna sig trygg och
omhändertagen. Att bara gå och vänta på en ny kallelse eller
ett samtal som man inte riktigt vet när det kommer är oerhört
påfrestande vid cancersjukdom.
Det är statistiskt sett de äldre som får lungcancer, och nu
ungefär lika många kvinnor som män, men vi möter också patienter som är i 40 års-åldern som drabbas. En del har hemma-
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varande barn, så förutom sin egen oro måste de hitta ett förhållningssätt även till barnen. Så här handlar omvårdnad om att ge
råd om hur bemöta frågor som "Hur ska jag kunna berätta för
barnen?" och "Vad kommer de ihåg av mig när jag inte längre
finns hos dem?" Att försöka förmedla trygghet är väldigt viktigt,
att försöka se hela personen och vara i stunden.
Många patienter har svåra symtom av sin sjukdom redan när

utredningen påbörjas, så tillsammans med de biverkningar som
följer med behandling så kräver ett optimalt omhändertagande
ofta tidig insats från ASIH. Då det dessutom finns studie som
visar att just tidig insats i hemmet är detsamma som förlängd
överlevnad är kontakten med dessa team väldigt viktig. Om
tveksamhet finns från patientens sida från början så upphör
den i samma stund som de blir inskrivna. Att ha kontakt med
ASIH för också med sig en enorm trygghet för de närstående.
Här handlar omvårdnad om att göra hemmet till en trygg plats
trots de biverkningar och symtom som medför krav på medicinsk lindring.
Nu är omvårdnad också att säkra en bra kommunikation
mellan vårdgivarna, inte helt lätt alla gånger då bl. a separata
journalsystem försvårar. Här upplever ofta anhöriga att de måste
vara budbärare/länken mellan oss, vilket är något vi alla måste
jobba vidare på för att förbättra kommunikationen och därmed
patientsäkerheten.
Omvårdnad vid lungcancer är också att se att de samtal som
rör förändringar i behandlingen, är s.k. brytpunktsamtal och
som kan utlösa nya kriser hos patienten och familjen. Att vi
från början ofta varit tydliga med att vi inte kan bota innebär
ändå att dessa samtal medför att patientens hopp ruckas. Det
kanske är så att det inte bara är vid diagnosbesked man ska tänka
på vilka som är närvarande som stöd, d.v.s. sjuksköterska eller
kontaktsjuksköterska, utan även vid de samtal som medför förändring. Något vi har blivit bättre på genom åren, är att samla
hela familjen inför samtal där vi redan vet att vi kommer att
lämna definitiva besked som patienten eller familjen kanske inte
riktigt är redo för. Oftast har detta fångats upp av kurator eller
kontaktsjuksköterska och det är oerhört viktigt att vården ger
allt stöd de kan i denna situation.
Att arbeta med en diagnos där den största andelen patienter

inte går att bota ställer oerhörda krav på närvaro och stöd från
alla som möter patienten. Vi kan alla ha en dålig dag, detta gäller ju så klart även patienten, men det är viktigt att man är så
närvarande i mötet som man kan vara, den tid patienten har
med oss ska vara kvalitetstid.
Då man i själva mötet med patienten ofta är ensam i sin sköterskeroll, själv om att ta del av det som trycker patienten så
kan man liknas vid en container. Vissa dagar blir den väldigt
full, andra dagar är det lättare att hantera, Man vet att man
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alltid kan vända sig till en kollega under dagen för att ventilera
lite, men på en mottagning eller avdelning med svåra diagnoser är handledning oerhört viktigt. Att på avsatt tid få en stund
tillsammans med kollegorna och få ta upp saker i möten som
man funderat över, kanske tyckt vara knepiga att hantera och via
handledning få både andras kloka ord och syn på saker och ting
är a och o i vår verksamhet. Det är ganska skönt att få avlasta
sig på andra ibland!
Hur påverkar det oss i vården att ge just omvårdnad till dessa
patienter?
Efter 26 år i yrket och 25 av dessa på lungkliniken så kan jag
ganska tryggt säga att vi inte blivit avtrubbade, vi har inte blivit
kalla, inte arbetsskygga, men möjligtvis lite hårdare mot oss själva att inte ta jobbet med oss hem…Men är det något vi har blivit,
så är det mer benägna att rycka cigaretten ur mungipan på unga
tonårsflickor vi ser på stan… och det är ju också omvårdnad!

Carina Nuse

Kontaktsjuksköterska
Lung Allergi kliniken
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY
ANNUAL CONGRESS austria 1-5 september

VIENNA 2012
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Kvalitetsregister

Årsmöte och Utbildning
”Patientens nytta av kvalitetsregister”
Det nationella kvalitetsregistret för astma och kroniskt ob-

struktiv lungsjukdom (KOL), Luftvägsregistret, kommer i
år att ha årsmöte på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm
den 3 oktober.
Årsmötet kombineras i år med en ”hearing”/utbildning
som riktar sig till såväl beslutsfattare som till Astma/KOLteam i landet.
”Hearingen” och utbildningen syftar till att sätta fokus
på vad Patienten har för nytta av att sjukvården använder
Luftvägsregistret i vårdsituationen.
Vi kommer att diskutera de förändringar som är på gång

inom sjukvården, med vårdval även inom specialistvård.
Hur kan man bibehålla en god vård i nya system? Mångsökande patienter är också en grupp som man alltmer har
börjat uppmärksamma. Stockholms läns landsting har i ett
projekt fokuserat på bland patienter med KOL patienter och
man har valt att använda Luftvägsregistrets KOL-del, som

ett verktyg i handläggningen av gruppen. En stor utredning
av kvalitetsregister genomfördes för en tid sedan vilken har
resulterat i en hel del förändringar på nationell nivå. Vi kommer att få höra vilka nya direktiv som kommit ut av denna
utredning.
Vi vill under dagen även belysa vad man som Astma/KOLteam kan vinna på att använda sig av ett strukturerat arbetssätt vilket är en förutsättning för en kvalitativt god astma
och KOL-vård. Vi kommer att få tips om inhalationsbehandling, hur överföring av barn med astma till vuxenvården
kan ske på ett bra sätt samt den nya arbetsbeskrivningen
för astma/KOL sjuksköterskor. Slutligen presenteras en del
glimtar från det nationella projektet ”Bättre KOL-vård”.
Det finns inga krav på att man är ansluten till kvalitetsregistret för att delta under dagen, utan samtliga intresserade
är hjärtligt välkomna! Anmälan; www.rikskol.nu

Program
Onsdag 3 oktober

Årsmöte
Luftvägsregistret
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10.00 - 10.10		
			

Välkommen
Ann Ekberg-Jansson

10.10 - 12.00		
			
			
			
			

* Viktiga observationer i årsrapporten för Luftvägsregistret 2011
* Ekonomi
* Aktuellt läge
* Vad händer i höst?
Styrgruppen

12.00 -13.00		

Lunch
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Program
Utbildning och ”Hearing”
”Patientens nytta av kvalitetsregister”
Moderator: Claes-Göran Löfdahl
13.00 - 13.20
		

Inledning
Inger Ros, Ingalill Bjöörn

13.20 - 13.30
		

Moderatorn har ordet
Claes-Göran Löfdahl

13.30 - 13.50
Vårdval inom specialistvård – var finns fällorna? Vem vågar ställa kraven?
		
Victoria Strand
		
13.50 - 14.10
Hur kan man förbättra vården för patienter med KOL som behöver söka sjukvård ofta?
		
Ett sätt att använda kvalitetsregister
		
Ann Fjellner
			
14.10 - 14.30
Hur åstadkoms kvalitet i vården av astma och KOL sjuka patienter framöver?
		
Nya direktiv?
		
Mona Boström
14.30 - 14.50

Kaffe

14.50 - 15.10
Inhalatorbehandling vid KOL och astma. Tips och råd.
		
Martin Andersson
					
15.10 - 15.30
Från barn till vuxen” – Överföring av barnpatienten till vuxenvården
		
Sten Erik Bergström
15.30 - 15.50
		

Ny arbetsbeskrivning för astma/KOL sjuksköterskor
Birgitta Jagorstrand

15.50 - 16.10
		

”Bättre KOL-vård” – med kvalitetsregister
Ann Ekberg-Jansson

16.10 - 16.30

Avslutande diskussion

Ta chansen att kombinera detta möte med en spridnings-

konferens för SKL-projektet ”Bättre KOL-vård ”Vi kan
göra skillnad”, vilken sker på Svenska Läkaresällskapet i
Stockholm den 2 Oktober! Syftet med projektet har varit
att utveckla modeller för att åstadkomma bättre kliniska
resultat genom förändrat arbetssätt i mötet med KOL-patienter. Under 2011 och 2012 har nio olika team från fyra
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olika landsting arbetat med att förbättra sin vård av KOLpatienter. Vid konferensen kommer bland annat de team
som deltagit att presentera sina resultat. Konferensen riktar sig till såväl sjukvårdens personal som till beslutsfattare
samt till alla andra med ett intresse av det hälsofrämjande
arbetet kring sjukdomen KOL.

25

Annons

Bohr rättelse

Christian Bohr – en rättelse
Bohr-effekten – ett förtydligande

I

artikeln, ”Syrgassekretionshypotesen…” i tidningens föregående nummer har författaren dessvärre upptäckt ett fel efter publiceringen. Christian
Bohr var elev till Carl Ludwig och inte till
Pflüger. Detta är också mer naturligt, eftersom Ludwig under senare hälften av
1800-talet var den fysiolog, som i motsats
till de flesta fysiologer, hävdade att lungans syrgasdiffusion var otillräcklig varför
helt eller delvis aktiv syrgassekretion ägde
rum. Därmed inspirerades Bohr till forskning inom detta område. Mitt påstående
baserades på artikeln, Milledge J S. The
Great Oxygen Secretion Controversy.
The Lancet 1985, 2; 1408-1411. Jag borde
reflekterat över och upptäckt detta före
publiceringen, eftersom jag läst sammanställningar över Bohrs biografi.
I föregående tidningsnummer finns också

Johannes Lindhs intressanta artikel, ”Vad
är svår astma?”. Under avsnittet, ”Bohreffekten”, beskrivs att vid hypokapni binds
syrgasmolekylerna fastare till hemoglobinet. Detta är helt korrekt men är Bohreffektens motsats. Bohr visade 1885 att O2
binder sig till hemoglobinlösningar och
visade 5 år senare att CO2 hämmar denna
bindning. I slutet av 1890-talet fick han
August Krogh som elev och medarbetare
och fortsatte forskningen om gasutbytet. Tillsammans med Hasselbalch och
Krogh publicerade Bohr 1904 arbetet om
effekten av CO2 på O2-bindningen till hämoglobin i ”Skandinavisches Archiv für
Physiologie”. Det är väldokumenterat att
detta forskningsresultat, känt som Bohreffekten, till stor del uppnåddes tack vare
det exakta mätinstrumentet, mikrotonometern som Krogh konstruerat.
Bohr-effekten innebär således att CO2
(egentligen via vätejonkoncentrationen)
förskjuter syrgasdissociationskurvan för
hemoglobin åt höger, vilket ger en lösare
bindning av O2-molekylerna som därmed
lättare frigörs i kapillärerna. Enklare uttryckt: koldioxid underlättar syresättningen av vävnaden. Det låter paradoxalt
men är den egentliga innebörden av Bohreffekten, som därmed snarast är en avgörande fysiologisk lag för överlevnaden.
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August Krogh med sin andningsgas
analysapparat.

Vä-förskjutning av dissociationskurvan
pga lågt PCO2 kallas i litteraturen ofta för
”suppressed Bohr effect”.
Det kan finnas skäl att i detta sammanhang omnämna Haldane-effekten,
som presenterades ungefär samtidigt och
beskriver hur oxygenkoncen trationen
avgör hemoglobinets affinitet för CO2.
Termen används oftast för den situation
då desaturerat blod ökar hämoglobinets
möjlighet att transportera koldioxid. Den
kan även användas för den omvända situationen.

de engelska. Mellan jul och nyår gjordes
avbrott i laboratoriearbetet pga tekniskt
haveri, och man gick ut för att spela golf.
Bohr hade fått ett golf-set från England
men aldrig spelat. Någon golfbana fanns
inte, varför man fick göra hål i marken när
man spelade i, ”a deer park belonging to
the king”, dvs Jægersborgs Dyrehave som
omger Jagtslottet Eremitagen utanför
Köpenhamn. Haldanes medarbetare Lorrain Smith instruerade Bohr, som ”played
rather well for a first attempt”, allt enl brev
till old Mrs Haldane.
Detta anses vara ett av de första golfspelen i Danmark. Köpenhamns och
därmed Skandinaviens första golfklubb
bildades 1898. Christian Bohr var således
pionjär även inom golfsporten. Golfsvingen bör kunna förbättras vid optimering av
Bohr-effekten menar artikelförfattaren.

Christian Bohr blev tidigt professor i

fysiologi i Köpenhamn, och var den ledande fysiologen i Skandinavien från 1890
fram till sin död 1911. Han var kandidat
till Nobelpriset i Fysiologi vid tre tillfällen men erhöll det aldrig, vilket dock
August Krogh gjorde 1920. Två år senare
fick Christian Bohrs son, Niels Bohr, Nobelpriset i Fysik för sin nya atommodell.
J S Haldane besökte Bohr i december
1893 för att studera gasers förmåga att
binda sig till hämoglobin, och det är nu
som han introduceras i syrgassekretionshypotesen. Haldane blev mycket god vän
till familjen Bohr och firade julen med
dem, och den 8-årige sonen Niels fick en
hyvelbänk i julklapp. I brev till sin mor
berättar Haldane om vistelsen, och att
hela familjen Bohr inklusive barnen tala-

Tryggve Månsson

icke golfspelande f d överläkare i lungmedicin
tryggve.mansson@comhem.se
Referenser:
Gjedde A. Diffusive insights: on the disagreement of Christian Bohr and August Krogh at
the Centennial of the Seven Little Devils. Adv
Physiol Educ 34: 174-185, 2010
Goodman M. Suffer and Survive. The Extreme Life
of J.S. Haldane. London: Simon & Schuster 2007
West J B. Respiratory Physiology: The Essentials.
Seventh Edition Baltimore: Lippnicot Williams
& Wilkins 2005
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Svenska Lungkongressen 2012
I år var det Umeås tur att stå värd för Svenska Lungkongressen, som ägde rum den 26–28 april. Mötet arrangerades i
samverkan mellan SLMF och SLIF.
Deltagarna hälsades välkomna av professor Thomas Sandström och klinikchef Ragnberth Helleday, båda på Medicincentrum vid Norrlands universitetssjukhus, Umeå.
Mål och utredningsgång vid cancerutredning

Dr Annelie Behndig, Umeå berättade att 1999 års rekommendation för väntetider från första kontakt till färdig utredning på
maximalt fyra veckor alltjämt är giltig. Enligt Öppna jämförelser
lever vi dock inte upp till målen; mediantiden är 33 dagar, och
spridningen är mycket stor.
Ett projekt med snabbutredning, eller snarare sammanhållen
utredning, startades för att se om väntetiderna kunde förkortas
genom förbättrad logistik, förenklat samarbete och tydligare arbetsgång. Projektet pågick i elva månader och totalt inkluderades 26 patienter. Av dessa hade 16 en malignitet, som i 14 fall var
lungcancer. Fyra hade en klar diagnos preoperativt. Resultaten
visade att utredningstiden förkortades till 18 dagar i median.
– Det vi lärde oss var att sammanhållen utredning är positivt
för både patienter och personal, med kortare ledtider och mindre administrativt arbete, sa Annelie Behndig.
EBUS vid tumörutredning

Endoskopiskt ultraljud via esofagus (EUS) och bronkerna
(EBUS) används för minimal-invasiv utredning och stadieindelning av mediastinala förändringar. EBUS utförs med ett bronko-
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skop med ultraljudsprob och nålsystem för realtidskontroll vid
punktion, medan EUS utförs via esofagus med ett gastrovideoskop och i övrigt samma utrustning.
Dr Stefan Barath, Umeå berättade att de har använt EBUS sedan 2007. Idag utförs ca 150 undersökningar årligen på kliniken
med en träffsäkerhet på ca 85 %.
– Det går ganska snabbt att bli duktig på EBUS, berättade
Stefan Barath. Både vår egen erfarenhet och studier från andra
centra visar att man når en bra nivå efter ett 50-tal undersökningar, därefter planar kurvan ut. Sedan behöver kunskapen
upprätthållas med omkring 30 undersökningar per år.
EBUS har många fördelar jämfört med mediastinoskopi. Det
kan göras polikliniskt, har få komplikationer och kan upprepas.
Dessutom är fler körtelstationer åtkomliga. De främsta nackdelarna är att proverna endast kan användas för cytologisk analys
och att resurserna är begränsade; dels är utrustningen dyr och
dels är det ännu relativt få som utför undersökningen.
Med hjälp av en cytodiagnostiker (BMA) på plats får gastroskopisten omedelbart svar på om provet är representativt eller
om fler prover måste tas. Man passar också på att ta extra material till cellblock för eventuella framtida analyser.
I Umeå görs EBUS polikliniskt, och trots att man ännu bara
har en maskin har väntetiderna hittills varit korta. Efterfrågan
ökar dock och man planerar därför att köpa in en till maskin.
– Vi vill gärna att PET-CT görs före EBUS, förklarade Stefan
Barath. Då vet man bättre vad man letar efter, och om PET-CT
istället görs efteråt riskerar man dessutom att resultaten blir
falskt positiva i körtlar man stuckit i.
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FDG-PET-CT

Professor Katrine Ahlström Riklund från Umeå sa att FDG-PETCT ger unik information om tumörer på molekylär och metabol
nivå. Tekniken bygger på mätning och avbildning av glukosmetabolismen, som är förhöjd i cancerceller. För undersökningen
behövs en kortlivad isotop: fluor 18, kol 11 och syre 15.
– PET-CT är betydligt säkrare än enbart CT vid lymfkörteldiagnostik, förklarade Katrine Ahlström Riklund. I en grupp där
hälften hade cancer var andelen korrekta diagnoser 66 % med
CT, jämfört med 86 % med PET-CT.
Metoden har även andra styrkor. Det är en kvantitativ helkroppsundersökning med mycket hög känslighet, och de substanser som används utövar ingen farmakologisk effekt.
– Och FTG är bara en av möjligheterna med PET-CT – det
finns många andra skeenden i tumören som vi kan studera, konstaterade Katrine Ahlström Riklund.
Thoraxkirurgi

Kirurgisk behandling erbjuds idag vid lungcancer i stadium
1–3A. Det berättade thoraxkirurg Fredrik Holmner, Umeå.
Strategin bygger på radikalitet – all angripen vävnad ska bort.
Vid mindre tumörer kan dock videoassisterad torakoskopisk
teknik (VATS) användas. Fördelarna är att skadorna blir mindre,
vårdtiden kortare och kostnaderna lägre. Å andra sidan ges ingen möjlighet till palpation, operationstiden blir längre och lymfkörteldissektionen betydligt svårare. Enligt en multicenterstudie
från 2010 är VATS minst lika säkert som öppen lobektomi.
– Efter en pulmektomi ska pleurahålan fyllas med vätska,
berättade Fredrik Holmner,
Diafragman dras upp på den opererade sidan och mediastinum förskjuts gradvis.
Kurativ kemo-radioterapi

Kemo-radioterapi har visats medföra bättre lokal kontroll och
längre överlevnad än enbart radioterapi. Mikael Johansson,
Umeå berättade om kombinationen av cytostatika och stereotaktisk radioterapi, dvs en stråldos som med hög precision
rikas mot tumören, vanligen uppdelad i endast några få fraktioner med hög dos. Den lokala kontrollen är mycket god och
toxiciteten relativt låg, men alltjämt saknas studier som jämför
metoden med konventionellt fraktionerad strålbehandling. Dock
pågår en nationell studie, SPACE-studien, som randomierar icke
operabla patienter med icke-småcellig lungcancer stadium 1 till
endera strålningstypen. Primärt effektmått är progressionsfri
överlevnad vid tre år.
– Vi tror att SPACE kommer att ge oss randomiserad evidens
för det vi redan gör, sa Mikael Johansson.
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En rad frågor kvarstår emellertid, inte minst om cytostatikabehandlingen ska ges sekventiellt eller konkomitant. Enligt
en metaanalys från 2010 medför konkomitant terapi förbättrad
överlevnad tack vare bättre lokoregional kontroll, men till priset
av högre akut toxicitet, främst i form av esofagiter. Inte heller
råder enighet kring vilka cytostatika som bör användas, men
erfarenheten är störst avseende platinum-baserad terapi.
– I Umeå ger vi sekventiell kemo-radioterapi och accelererad
strålbehandling som anpassas individuellt till så hög dos som
möjligt, berättade Mikael Johansson.
SWEDEVOX

Parallellt med det övriga programmet hade andningssviktregistret SWEDEVOX ett eget program. Där talade bland annat
registrets nationelle koordinator, docent Bengt Midgren, Lund
om användningen av hemrespirator. Han betonade vikten av
att finjustera respiratorn med hjälp av dess ”komfortknappar”,
dvs inställningar för triggning, flödeskarakteristik, tidsbegränsningar mm.
– Det bästa sättet att veta om man lyckats ställa in respiratorn
rätt är att titta på patienten, sa Bengt Midgren. Om han eller hon
ser avslappnad ut och pCO2 är normalt så är det goda tecken.
En annan viktig faktor för att uppnå god effekt är att respiratorn faktiskt används. Eftersom all användning registreras är
det enkelt att läsa av, så att utebliven eller otillräcklig effekt helt
enkelt inte beror på alltför liten användning.
Hemrespirator vid KOL är ett omtvistat ämne. Blodgaserna
förbättras visserligen och överlevnaden kan möjligen öka något,
men till priset av försämrad livskvalitet.
Under en diskussion ledd av dr Hillevi Larsson, Malmö framkom flera förslag på hur SWEDEVOX kan förbättras. Bland
annat lyftes idén om en rapportgenerator som skulle göra det
enkelt att visa resultaten för patienterna.
En annan fråga som togs upp gällde att analyresultaten kan
bli väldigt skeva på orter med få patienter. Antingen behöver
man sätta en nedre gräns för patientantalet eller så måste längre
tidsintervall definieras – vilket det blir är ännu inte bestämt.
Bronkoskopins fantastiska utveckling

Docent Rune Lundgren, en av bronkoskopins stora pionjärer, redogjorde för bronkoskopins historia. Inför föredraget berättade
Thomas Sandström att Rune Lundgrens banbrytande avhandling
från 1982 varit en stor källa till inspiration, och att det var den
som ledde in honom på forskningsbanan.
– Rune är den ende jag känner som bronkoskoperar snabbare
än sin egen skugga, sa Thomas Sandström. Det berättas att det
enda sättet för sköterskorna att hinna med att se ingreppet var
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att lägga beslag på bitringen – det säger något om den teknik
och skicklighet han behärskade.
Det är nu 115 år sedan den första bronkoskopin utfördes av
den tyske läkaren Gustav Killian 1897, då han plockade upp ett
aspirerat fläskben ur höger bronkträd under lokalbedövning
med kokain.
– Det sägs att han tränade på lik, och även att han hade en
frivillig försöksperson, berättade Rune Lundgren.
Från början var bronkoskopi enbart en terapeutisk metod för
avlägsnande av främmande kroppar, men i takt med att lungcancerfrekvensen ökade blev bronkoskopet i all större utsträckning
ett diagnostiskt instrument. Eftersom lungcancer ofta drabbar
överloberna, som är svåra att komma åt med ett rakt bronkoskop, var det närmast sensationellt när Shigeto Ikeda 1966 presenterade det flexibla, fiberoptiska bronkoskopet.
I Sverige introducerades den flexibla fiberoptiska bronkoskopin 1974av docent Lars Gösta Wiman, chef på Hällnäs sanatorium till 1970 och därefter på den nyöppnade lungkliniken i Umeå.
Borstbiopsi var en metod som kom med fiberbronkoskopen.
Från början fanns det en oro för att borsten kunde orsaka bestående skador på slemhinnan, men det visade sig att läkningsprocessen startade redan inom några timmar och att skadorna
i princip var helt borta efter tre veckor. Man kunde även visa att
de skador som orsakades av själva bronkoskopet snabbt läkte ut.
Endobronkiell tumörbehandling innefattar en rad olika behandlingstyper, av vilka laser sannolikt är den mest effektiva. Vid
brakyterapi läggs en isotop ned för lokal strålbehandling. Även
kryoterapi och diatermi kan användas på mindre tumörer, och
stent används vid luftrörskompression utifrån.
Hur ser det då ut för bronkoskopin i framtiden?
– Man har ibland talat om att röntgen skulle kunna ersätta
bronkoskopin, men så länge vi behöver PAD och patologernas
bedömningar är det nog ingen risk att röntgen tar över verksamheten, konstaterade Rune Lundgren.
EBUS/EUS – state of the art

Dr Artur Szlubowski från Zakopane, Polen berättade att EBUS/
EUS framför allt används för stadieindelning av icke-småcellig
lungcancer.
EBUS med transbronkiell nålaspiration (TBNA) och radiellt
ultraljud kan användas för att undersöka anteriora medistinum;
exakt samma område som vid mediastinoskopi. Metoden visats
ha en sensitivitet på över 90 % och kombinationen med PET ökar
sensitiviteten ytterligare.
EUS görs i lätt sedering och tar bara omkring 15 minuter.
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Vanligen används ett gastroskop för finnålsaspiration, och det är
möjligt att nå lymfkörtlar i den posteriora delen av mediastinum
som inte kan nås vid mediastinoskopi.
– Vid utredning av patologi i mediastinum kompletterar EUS
och EBUS varandra, så att hela mediastinum blir tillgängligt,
förklarade Artur Szlubowski. Under 2012 kommer sannolikt
kombinationen av EBUS och EUS att ersätta medinaskopi vid
mediastinal staging.
Körtlar som ligger i aortopulmonella fönstret, dvs mellanrummet mellan aortabågen och vänstra lungartären, kan nås via
aorta. Punktering av aorta är säkert förutsatt att patienturvalet
görs noggrant, men risk måste naturligtvis vägas mot nytta.
Riks-KOL

Docent Ann Ekberg-Jansson från Angereds närsjukhus rapporterade från Riks-KOL. Vid sin sida hade hon professor ClaesGöran Löfdahl, Lund och Anna Svensson, ordförande i SLIF
och tillika regional koordinator för Riks-KOL. Samtliga ingår i
styrgruppen för Luftvägsregistret, som utöver Riks-KOL även
innefattar Nationella astmaregistret (NAR).
Luftvägsregistret täcker idag 30 % av vårdcentralerna och 60 %
av de lungmedicinska klinikerna, och vid årsskiftet 2011–2012
hade över 6 000 patienter registrerats. Utvecklingen är alltså bra,
men skulle naturligtvis kunna vara ännu bättre – framför allt
önskar man att de återstående tre universitetsklinikerna skulle
delta.
Ann Ekberg-Jansson konstaterade att KOL-patienter generellt
är missnöjda med den vård de får och att vården är synnerligen
ojämlik.
– Ett väl fungerande register kan förbättra för patienterna genom att påvisa de faktiska förhållandena i form av ojämlikheter
mellan könen, mellan olika vårdinrättningar och mellan olika
geografiska områden, sa Ann Ekberg-Jansson.
Kvalitetsregister innebär även möjlighet till ett mer strukturerat mottagningsarbete, med bättre översyn och ökad patientsäkerhet.
– I början kan det kännas som extraarbete att fylla i registerdata men snart blir det istället en hjälp i det dagliga arbetet, sa
Anna Svensson.
PROCEDUR – ett KOL-projekt

Professor Thomas Sandström, Umeå redogjorde för en interimsanalys av SLMFs KOL-projekt PROCEDUR, som omfattar
patienter med KOL stadium III och IV vid landets lungmedicinska enheter.
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lägst saturation hade också de största mjältarna, troligen som
ett skydd mot akut hypoxi.
Idag är Nicolai Stenfors engagerad i ett projekt om KOL och
ischemisk hjärtsjukdom.
OLiNs KOL-projekt

Docent Ann Lindberg från Sunderby sjukhus och Umeå universitet talade om KOL-projekt inom OLiN – Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten. Hon är involverad i en studie som undersöker
sjukdomsförloppet longitudinellt genom att med täta kontroller
följa lungfunktionsförlust, symtomutveckling, exacerbationer,
comorbiditet, sjukhusvård, mortalitet, mm. Man har identifierat
993 personer med KOL i stadium 1–4 och en kontrollgrupp med
samma ålders- och könsfördelning.
– Vid rekryteringstillfället var förekomsten av hjärt-kärlsjukdom högre vid samtliga stadier jämfört med kontrollgruppen,
berättade Ann Lindberg.
Betydligt fler KOL-patienter med hjärtsjukdom hade kronisk
rinit och/eller reflux – samtliga sjukdomar som sammanhänger
med ökad inflammation. Riskfaktorer för mortalitet var manligt
kön, rökning och hjärt-kärlsjukdom.
Thomas Sandström

Majoriteten av patienterna är ålderspensionärer. Undervikt
ses hos 13 % av kvinnorna och 7 % av männen, men även övervikt
är ett betydande problem, framför allt hos män. Av både män
och kvinnor är 16 % aktiva rökare. Kvinnor tycks utveckla KOL
i yngre ålder: medianåldern för kvinnor var 67 år, för män 72 år.
Antalet paketår var också lägre hos kvinnorna, vilket överensstämmer med tidigare studier. Ett svårtolkat fynd var att antalet
paketår var lägre hos patienter i stadium IV än i stadium III.
Samvariationen med kardiovaskulär sjukdom och död är hög,
liksom med ett flertal andra sjukdomar, inklusive osteoporos,
diabetes, depression och muskuloskeletala besvär.
– Här behövs mer fokus, sa Thomas Sandström. Vi behöver
uppmärksamma olika riskfaktorer och tillämpa ett multidisciplinärt synsätt.
KOL-forskning i Jämtland

Dr Nicolai Stenfors vid Umeå universitet berättade om en studie
om en studie på patienter med KOL-stadium IV Östersund. Totalt identifierades 70 patienter, vilket motsvarade 2,6 promille.
Medelåldern var 71 år och 59 % var kvinnor.
Under åren 2005–2010 har dessa patienter sedan följts upp
med årliga besök. Efter fem år hade 53 patienter avlidit, majoriteten på sjukhus. Ett intressant fynd var att en relativt stor grupp
lever relativt länge.
– De här patienterna är för sjuka för att inkluderas i interventionsstudier men för friska för terminal vård – de lider trots
maximal behandling, sa Nicolai Stenfors.
KOL-hospitaliseringar studerades i en journalbaserad retrospektiv utvärdering på tre sjukhus. Sammanlagt identifierades
1 144 vårdepisoder. En liten grupp stadium IV-patienter (13 %)
stod för en tredjedel av inläggningarna.
I ett tredje projekt undersöktes den så kallade mjältreflexen,
dvs att hypoxi leder till kontraktion av mjälten och påföljande
utsöndring av röda blodkroppar. Mjältvolymen mättes före och
efter sex minuters gångtest.
– Det visade sig att mjältvolymen halverades hos vissa patienter, berättade Nicolai Stenfors, och de patienter som hade
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Nya GOLD-riktlinjer för KOL

Docent Eva Lindberg, Uppsala, berättade att de nya riktlinjerna
från GOLD avspeglar en ny syn på KOL som en behandlingsbar,
intressant systemsjukdom.
Den viktigaste förändringen är att man övergivit den strikta
stadieindelningen baserad på enbart spirometri. Istället baseras
diagnosen på fyra olika faktorer: symtom, risk för exacerbationer, spirometri och comorbiditet.
– De tidigare stadierna benämns nu istället grader, berättade
Eva Lindberg.
Målet med behandling ska i första hand vara att lindra symtomen och minska risken för exacerbationer. Man betonar vikten
av rökavvänjning och rekommenderar influensa- och pneumokockvaccination.
Nya rön om obstruktiv sömnapné

Docent Kar Franklin, Umeå, berättade om ett projekt där man
undersökt om sömnapné påverkas av rumstemperaturen. Man
lät patienter sova i 16, 20 och 24 graders temperatur.
– Precis som vi trott sov patienterna bättre i ett kallt rum och
var mindre trötta när de vaknade,
berättade Karl Franklin. Däremot hade de faktiskt fler apnéer
– tvärt emot vad vi hade förväntat oss.
I en nyligen publicerad avhandling från Umeå universitet
undersöktes sambandet mellan sömnapné och kranskärlssjukdom. Av 392 kranskärlssjuka patienter hade 54% sömnapné. Hos
dessa var risken att drabbas av stroke under den tio år långa
uppföljningstiden nästan tre gånger så hög som hos dem utan
sömnapné.
Uppskattat möte

Sammanfattningsvis var årets Lungkongress mycket uppskattad av deltagarna. Svenska Lungkongressen 2013 anordnas av
Uppsala och Gotland, och går av stapeln i Visby den 22–24 maj.
Helena Nordlund

Medicinsk reporter
Mediahuset i Göteborg AB
helena.nordlund@transgraf.se
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"V Scandinavian COPD Research Symposium",
Holmenkollen, Oslo, Norway, November 16-17, 2012
Department of Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden will arrange
“V Scandinavian COPD Research Symposium” on November 16-17, 2012. The
meeting will be held at Holmenkollen Parc Hotel Rica, Oslo, Norway.
The purpose is to let young scientists from Sweden, Norway, Denmark and Finland
present their research in the field of COPD. Sessions covering “Inflammation and
Structural Changes in COPD” and “COPD Phenotypes” will be included. As stateof-the-art lecturer we are proud to include Peter Sterk, the Netherlands, Asger
Dirksen, Denmark, James Crapo, USA and Martin Miller, England. In addition,
Jörgen Vestbo, Denmark will discuss the new GOLD guidelines. Around 100
researchers and physicians from our countries will be personally invited to join the
meeting. Our goal is to highlight Scandinavian COPD research and to let young
scientists come together and discuss questions of mutual interest.
Abstracts and proceedings from the previous four meetings are published in Respir
Med 2005; 99, 918-925, Respir Med: COPD Update 2007; 3: 119-127, Respir Med
2009; 103: (suppl 1) S1-S7 and Clin Respir J 2011; 5 (suppl 1): 1-10.
The symposium is sponsored by Boehringer Ingelheim. An invitation to participate
in the meeting will be distributed locally from each country.
We all hope to see you in Oslo in November!
Sincerely yours,

Magnus Sköld
Professor
Dept Medicine
Karolinska Institutet
Stockholm, Sweden

Johny Kongerud
Thomas Ringbaek
Professor
Assistant Professor
Dept Respir Medicine Dept Cardiology and
Oslo University Hospital Respir Med, Hvidovre
Oslo, Norway
Hospital, Denmark

Marjukka Myllärniemi
Assistant professor
Dept Pulm Med
University of Helsinki
Helsinki, Finland

Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF) och Karolinska Universitetssjukhuset
Stockholm arrangerar SK-kurs i

Interstitiella lungsjukdomar
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
24/9 – 26/9 2012

Kursbeskrivning: Kursen omfattar interstitiella lungsjukdomars patofysiologi, diagnostik och
terapi utifrån ett specialistperspektiv. Bild- och vävnadsdiagnostik belyses med hjälp av patientfall och vikten av multidisciplinära konferenser exemplifieras. Kursen består av föreläsningar
och patientdemonstrationer och är granskad och godkänd som specialistutbildningskurs av
SLMF styrelse. Kursen innefattar delmål 8 i målbeskrivningen för specialistutbildningen i
lungsjukdomar
Tid: 24-26 september 2012
Plats: Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Kursens målgrupp: Blivande specialister i lungsjukdomar och internmedicin.
Antal deltagare: 25 st.
Kursavgift: 5000 SEK (inkluderar kursmaterial, lunch och kaffe/te).
Resa och boende bekostas av deltagarna.
Sista anmälningsdag: 31 maj 2012
Kursledare/ansvarig: Maryam Fathi, Med Dr, Överläkare, Lung- Allegikliniken,
Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Anmälan till SK-kursen ”Interstitiella lungsjukdomar” 24/9 – 26/9 2012
Namn:
Födelseår:
Blivande specialist i
Arbetsplats:
Adress:

E-mail adress:
Underskrift verksamhetschef/motsv:
Namnförtydligande:
Anmälan är bindande och sänds via fax till:
Maryam Fathi, Lung/Allegikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 171 76 Stockholm
Fax 08 - 33 29 98 • Maryam.fathi@karolinska.se
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Tobaksrök och den lymfocytrekryterande
cytokinen interleukin-16
Bakgrund

Att det sker något med lungorna från det att man börjar röka
cigaretter till dess att KOL-sjukdomen utvecklas ter sig uppenbart. Den inflammatoriska process som leder dit är fortfarande
okänd till stora delar även om vissa mönster börjar skönjas. Med
tillräckligt hög tobakskonsumtion under lång tid utvecklar alla
rökare lungförändringar även om kriterierna för KOL inte uppfylls. En del rökare klarar sig lindrigt undan i flera decennier
medan vissa rökare som bekant tidigt drabbas av en svår och
irreversibel lungfunktionsnedsättning. Detta drama utspelas på
cellulär nivå där olika cellslag och signalsubstanser är inblandade
i ett komplext mönster. Eftersom vissa rökare undslipper att
utveckla en KOL-sjukdom trots en hög tobaksbelastning förefaller det rimligt att tro att det finns skyddande mekanismer. Vår
forskargrupp, Lungimmunologiska gruppen, arbetar med att
kartlägga immunologin bakom kroniska lungsjukdomar inklusive KOL, i syfte att skapa en bättre förståelse för det inflammatoriska förloppet.
Vid tobaksorsakad luftvägsinflammationen sker en ansamling
i lungorna av makrofager, neutrofiler och CD8-lymfocyter (cytotoxiska T-celler). Senare års studier har även visat en ökning av
CD4-lymfocyter (T-hjälparceller) i lungorna, särskilt hos dem
som har utvecklat svår KOL. CD4-lymfocyter har en ”dirigerande” funktion av immunsvaret. Kroppens celler kan meddela
sig sinsemellan genom en mängd olika signalsubstanser som
kan påverka ett eller flera cellslag på ett specifikt sätt. Cytokiner
är det allomfattande samlingsnamnet för substanser som kan
bildas och utsöndras av immunologisk aktiva celler. När man
talar om interleukiner (som betyder ”mellan vita blodkroppar”)
menar man den stora undergrupp av cytokiner som utsöndras av
och påverkar andra vita blodkroppar. Det ter sig högst rimligt att
anta att vissa cytokiner utgör ”nyckelcytokiner” och är viktigare
än andra i den inflammatoriska processen.
Cytokinen interleukin-16 (förkortat IL-16) är ett protein som
kan utsöndras av CD8-lymfocyter. Det identifierades redan 1982
genom sin förmåga att få CD4-lymfocyter att vandra mot en
ökande koncentrationsgradient, så kallad kemotaxi. IL-16 är enbart kemotaktiskt för de celler som bär CD4-receptorn på sin
yta. Även andra egenskaper hos IL-16 är beskrivna som att det
in vitro utgör en tillväxtfaktor för CD4-lymfocyter och sålunda
ökar dess antal. Intressant nog är IL-16 ett mycket välbevarat
protein genom evolutionens gång. Det råder så stor homologi
att IL-16 från möss och apor in vitro medför lika god kemotaxi
hos humana CD4-lymfoyter som från humant IL-16. Eftersom
naturen har bevarat detta protein så väl, så ligger det nära till
hands att anta att IL-16 har en viktig funktion att fylla.

Ur ett nytt patientmaterial kunde vi nu bekräfta att IL-16-protein
koncentrationen är ökad i BAL hos rökare (asymptomatiska rökare och hos dem med kronisk bronkit) jämfört icke-rökare. Figur 1.
Figur 1.
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Figur 1. Koncentrationen av IL-16-protein i bronksköljvätska (BAL) är
ökad hos rökare, både hos asymptomatiska rökare och hos rökare
med kronisk bronkit (KB) jämfört med aldrig-rökare. Mätningen gjordes med konventionell ELISA-metod. Enskilda mätvärden redovisas i
figuren. Fyllda trianglar visar dem med FEV1 <80 % av förväntat och
öppna kvadranter dem med FEV1 >80 % av förväntat; ingen skillnad
förelåg mellan dessa grupper. (Kruskal-Wallis följt av Mann-Whitney
U-test; p< 0,05).

Tobaksrök frisätter IL-16-protein från CD8-lymfocyter

En viktig fråga som infinner sig är: Varifrån kommer ökningen
av IL-16-protein i BAL-vätska hos rökare? Eftersom CD8-lymfocyter innehåller IL-16-protein var vår hypotes för de aktuella
studierna att tobaksröken leder till frisättning av intracellulärt
IL-16-protein från dessa immunceller. För att kunna svara på frågan använde vi oss av en in vitro-modell där framrenade humana
CD8-lymfocyter från friska givare från blodcentralen odlades in
vitro med vattenlösligt tobaksrökextrakt (CSE). Figur 2.
Figur 2.

IL-16-protein är ökat i bronksköljvätska hos rökare

Tidigare har man från vår grupp rapporterat att koncentrationen
av IL-16-protein är ökad i bronksköljvätska (BAL) från rökare
jämfört med icke-rökare (Laan och medarbetare, Thorax, 1999).
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Figur 2. Från friska blodgivare framrenades CD8-lymfocyter. Dessa odlades in vitro med vattenlösligt tobaksökextrakt (CSE). Därefter mättes
koncentrationen av lösligt IL-16-protein med ELISA i cellodlingsmediet.
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För framställning av CSE, se Figur 3. Efter 20 h odling hade
odlingsmediet från CD8-lymfocyter som odlades med CSE en
ökad koncentration av lösligt IL-16-protein jämfört dem som
odlades utan CSE (negativ kontroll). Figur 4. Vi tolkar vårt fynd
som att det är mekanistiskt förenligt med att tobaksrök medför frisättning av IL-16-protein från CD8-lymfocyter som finns
lokalt i lungorna.
Figur 3.

Vakuum
Cigarett

Cellodlingsmedium
Figur 3. De vattenlösliga substanserna i tobaksröken löstes ut genom
att vakuum medförde att tobaksrök sögs igenom odlingsmedium. På
så sätt framställdes vattenlösligt tobaksrökextrakt (CSE).

Figur 4.
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Tobaksrök minskar IL-16mRNA

Vi har hittills berört tobaksrökens effekter på mängden färdigbildat IL-16-protein. Men för att förstå patologin så är det även
viktigt att se vad som händer på mRNA-nivå, det vill säga att
skatta det genetiska uttrycket. Vi frågade oss således om tobaksrök påverkar mängden IL-16mRNA och svaret vi erhöll på
den frågan var ”Ja!”. Vi fann att rökare hade en lägre nivå av IL16mRNA i sina BAL-celler jämfört dem hos icke-rökare. Man får
dock ha i minne att bland BAL-celler finns många olika celltyper
representerade, såsom makrofager, lymfocyter och neutrofiler.
Det är dock rimligt att tro att tobaksrökares IL-16mRNA är
minskat också vad gäller ”delmängden” CD8-lymfocyterna, eftersom IL-16mRNA nivån är så tydligt sänkt bland BAL-cellerna.
För att ytterligare få stöd för vår tolkning så återvände vi till vår
in vitro-modell. Vi fann samma kvalitativa resultat som in vivo.
CSE
orsakade
således en sänkning av IL-16mRNA hos CD8Figur
4
lymfocyter som skördats från blod och sedan hållits i kultur.
Tobaksrök påverkar ej koncentrationen av IL-16-protein i blod
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är bundna till en fluorescerande substans där signalens styrka
detekteras med hjälp av flödescytometri. Vi mätte dels in vivo
från BAL CD8-lymfocyter från rökare respektive icke-rökare.
Dessutom gjordes samma mätningar på blod CD8-lymfocyter
som hade odlats in vitro med CSE från friska blodgivare. Vi
Figuren3överensstämmelse mellan in vivo-fynden med
observerade
dem in vitro. Rökares CD8-lymfocyter in vivo uppvisade en lägre
intracellulär koncentration av IL-16-protein, liksom blod CD8lymfocyterna som hade odlats in vitro med CSE.

När vi nu hade belagt att tobaksröken påverkar lösligt IL-16protein lokalt, ville vi undersöka huruvida tobaksrök orsakade
systemiska effekter på lösligt IL-16-protein och vi valde att
undersöka detta i blod. Av denna anledning samlade vi in ett
nytt patientmaterial som bestod av väl karaktäriserade friska
aldrig-rökare, asymptomatiska rökare utan KOL samt rökare
med KOL. Vi kunde dock ej påvisa någon säker skillnad i lösligt
IL-16-protein i blod mellan dessa grupper, vare sig vi mätte i
plasma eller i serum.

1000

Hur tolkar vi dessa fynd ?

0
neg

CSE

pos

Figur 4. Det vattenlösliga tobaksrökextraktet (CSE) medförde en ökning av IL-16-protein i cellodlingsmediet från CD8-lymfocyter jämfört
med CD8-lymfocyter som hade odlats utan CSE (negativ kontroll;
neg). För att säkerställa att cellsystemet fungerade använde vi oss av
en positiv kontroll (pos) där CD8-lymfocyterna odlades med dokumenterade kemiska substanser som ska ge frisättning av efterfrågad
cytokin, vilket skedde här. Figuren visar enskilda mätningar från sammanlagt 11 försök. (Wilcoxons teckenrangtest; p<0,05).

Sammanfattningsvis pekar våra fynd på att tobaksrökens mest
påtagliga effekter på lösligt IL-16-protein sker lokalt i luftvägarna. Tobaksröken medför att IL-16-protein töms ut från
CD8-lymfocyterna i luftvägarna. Likaså minskar tobaksröken
IL-16mRNA. Tobaksröken verkar alltså ha en delvis ”paralyserande effekt” på CD8-cellerna vad gäller omsättningen av just
IL-16. Vi kan naturligtvis inte utesluta att ökningen av lösligt
IL-16-protein i lungorna hos rökare även härrör från andra cellslag som kan producera IL-16 men vi tror att CD8-lymfocyterna
utgör en viktig källa i detta sammanhang.
Vilka mekanismer kan vara involverade?

Tobaksrök orsakar en sänkning av intracellulärt IL-16-protein

För att få ytterligare stöd för vår hypotes att IL-16-protein frisätts
från CD8-lymfocyter i ökad omfattning hos rökare, så skattades
den intracellulära koncentrationen av IL-16-protein med hjälp av
flödescytometri inuti CD8-lymfocyterna. I korthet går metoden
ut på att man öppnar upp cellmembranen med ett ämne som gör
att IL-16 antikroppar når cellen intracellulärt. Dessa antikroppar
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Vårt immunsystem kan bilda fria syreradikaler som i sin tur orsakar oxidativ stress hos cellerna. Detta fenomen har länge ådragit sig vetenskapsvärldens intresse som både en orsak till och
följd av inflammatoriska processer. En viktig antioxidant som
neutraliserar fria syreradikaler är glutation. I både djurförsök
och hos människor utövar acetylcystein, en prekursor till glutation, antioxidativa effekter. Vi kunde i vårt tidigare beskrivna
in vitro-system belägga att CSE medförde en kraftig ökning av
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mängden oxiderade proteiner som ett mått på oxidativ stress.
Med andra ord, vår in vitro-modell visar att det vattenlösliga
tobaksrökextraktet medför en kraftigt oxidativ stress, genom
bildandet av och/eller genom att tillförsel fria syreradikaler.
Kan den tobaksrökorsakade frisättningen av IL-16
moduleras med läkemedel?

Även i detta sammanhang måste vi återvända till laboratoriet
och till vårt tidigare beskrivna in vitro-system för att kunna
besvara den aktuella frågan. Vi hade ju funnit att CSE in vitro
medför frisättning av IL-16-protein, sänkning av den intracellulära koncentrationen av IL-16-protein liksom sänkning av
IL-16mRNA nivån hos CD8-lymfocterna. Därför testade vi nu
att odla CD8-lymfocyter från blod med CSE såsom tidligare,
men även med tillsats av glutation. Odlingen gjordes med några
biologiskt relevanta glutation-koncentrationer. Intressant nog
fann vi att glutation orsakade en koncentrationsberoende normalisering av IL-16-protein frisättningen till cellodlingsmediet.
Figur 5. I de följande försöken med isolerad cellkultur använde
vi oss därför av den högsta koncentrationen av glutation för
att se vad som hände med intracellulärt IL-16-protein och med
IL-16mRNA hos CD8-lymfocyterna. Vi fann att glutation helt
upphävde effekterna av det vattenlösliga tobaksrökextraktet vad
gäller minskningen av intracellulärt IL-16-protein liksom sänkningen av IL-16mRNA.
Figur 5.

Figur 5
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svår KOL, till del beror på denna lokala ökning av IL-16-protein.
Eftersom tidigare studier även givit belägg för att IL-16-protein
är en proliferativ faktor för CD4-lymfocyter, dvs ökar deras antal, så skulle ökningen av CD4-lymfocyterna även till viss del
kunna bero härav. Snabbt uppkommer nu frågan: Är denna lokala ökning av IL-16-protein och CD4-lymfocyter i luftvägarna
till nytta eller till skada? Det vet vi ännu ej och nya studier är
därför motiverade. Det tycks dock som om fria syreradikaler är
inblandade. Detta är fallet i isolerad cellkultur, eftersom glutation där förhindrar tobaksröken att frisätta lösligt IL-16-protein,
liksom det förhindrar tobaksrökens hämmande effekter på IL16-mRNA. Vi har nu lagt ännu några bitar till ”det stora inflammationspusslet” men samtidigt har vi blivit varse att ännu fler
bitar fattas på andra håll. Viktiga studier återstår att göra!

Anders Andersson

Specialistläkare i Lungmedicin
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
anders.andersson@lungall.gu.se
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Figur 5. Det vattenlösliga tobaksrökextraktet (CSE) orsakade frisättningen av IL-16-protein i cellodlingsmediet. Denna frisättning släcktes ut på ett koncentrationsberoende sätt med ökade nivåer av glutation (GL, koncentration molar; M). neg=negativ kontroll, pos=positiv
kontroll. Vänligen se figurtext 4 för förklaring. Figuren visar enskilda
mätningar från sammanlagt 6 försök. (Spearmans rangkorrelation;
p<0,05, rho -0,64).

Sammanfattning

För att nu ”knyta ihop säcken” så kan man konstatera att våra
studier visat att tobaksrökens effekter på lösligt IL-16-protein
huvudsakligen sker lokalt i luftvägarna och där ökar mängden
extracellulärt och därmed biologiskt tillgängligt protein. Eftersom IL-16 är den kraftigaste beskrivna kemotaktiska faktorn
för CD4-lymfocyter, så spekulerar vi i att den ökning av CD4lymfocyfter som sker i rökares lungor, särskilt hos dem med
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Anders Andersson är specialistläkare i lungmedicin vid
Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och försvarade sin avhandling ”Tobaksrökens effekter på den lymfocytrekryterande cytokinen interleukin-16” från Sahlgrenska
Akademin den 18:e november 2011. Avhandlingen baserades på följande delarbeten:
I. Andersson et al. “Impact of tobacco smoke on interleukin-16 protein in human airways, lymphoid tissue
and T lymphocytes” Clinical Experimental Immunology,
2004 Oct;138(1):75-82.
II. Andersson et al. “Effects of tobacco smoke on IL-16 in
CD8+ cells from human airways and blood: a key role
for oxygen free radicals?” American Journal of Physiology, Lung Cellular and Molecular Physiology 2011
Jan;300(1):L43-55.
III. Andersson och Bossios et al. ”Decrease in Interleukin16-expressing NK cells in the Blood of Long-term
Tobacco Smokers”. Manuskript.
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Fallbeskrivning

Utredning efter
kontrastmedelsanafylaxi

L

änge har akuta kontrastmedelsreaktioner av överkänslighetstyp
trotts vara av icke-allergisk natur.
Därför har det inte ansetts meningsfullt
att genomföra allergiutredning med
hudtest. Handläggningen har i stället
varit pragmatisk: man har gett erforderlig akut behandling och, vid behov av ny
undersökning med kontrastmedel (KM)
sekundärprofylax i form av premedicinering med kortison och antihistamin. En
ny insikt baserat på aktuella studier är
emellertid att vissa av reaktionerna kan
bero på specifik allergi (1). Denna patient
är ett exempel.
Det gäller en 58- årig kvinna med lindrig

pollenallergisk rinit samt recidiverande
angioödem med glesa attacker, bedömda
som idiopatiska även om vid något tillfälle
Treo misstänkts vara utlösande.
P.g.a. magbesvär utfördes datortomografi av kolon med ett isoosmolärt joderat kontrastmedel: iodixanol, Visipaque®.
Omedelbart efter undersökningen blev
patienten illamående, blek och kallsvettig
med svårpalpabel puls. På misstanke om
vasovagal reaktion gavs 0.5 mg atropin
samt syrgas utan någon säker effekt. Medvetandesänkning tillkom och narkosläkare tillkallades. Adrenalin 0.1 mg/ml gavs
fraktionerat iv, sammanlagt 1mg. Ringeracetat och HES-lösning infunderades.
Blodtrycket uppmättes tidigt i förloppet
till 80/50, men steg sedan. Patienten lades
in på övervakningsavdelning.
UKG visade uttalad hypovolemi, vilket tolkades bero på vätskeförlust från
kärlbanan genom kapillärläckage. Utredning avseende hjärtinfarkt och lungemboli utföll negativt. Efter 5 dygn togs
prov för serum-tryptas som var 14 ug/l
vilket motsvarar övre normalgränsen.
Patienten mådde då bra och skrevs hem.
Remiss skickades till oss med önskemål
om kompletterande utredning.
Utöver vad som uppgivits i remiss och

journal framgick det vid samtalet med
patienten att hon haft svalgsvullnad och
dyspné som initialsymtom. Dessutom
hade maken, som var med vid datortomografin, noterat ett kraftigt ansiktsödem.
Lung & Allergiforum • Nummer 2/2012

Pricktest (SPT) utfördes med Visipaque® och Omnipaque®, iohexol. Preparaten fick vi från röntgenavdelningen på
sjukhuset där patienten undersökts, och
ansvarig läkare där hade rekommenderat
just iohexol som lämpligt alternativt kontrastmedel vid eventuellt framtida behov.
Testet utföll negativt för båda, liksom för
latex och klorhexidin som vi alltid inkluderar vid utredning efter reaktioner i
samband med sjukvårdsprocedurer. SPT
med standardpanel blev positivt för björk:
1+, och för timotej: 3+.
Därefter gjordes intrakutantest (ICtest) med Visipaque och Omnipaque båda
i spädning 1:100. Ingen reaktion sågs för
Omnipaque, medan vi noterade kvaddeltillväxt, omgivande rodnad, samt klåda
vid injektionsstället för Visipaque.
Intrakutantest med det kontrastmedel
som använts vid röntgenundersökningen
var alltså klart positivt vilket talar för att
den anafylaktiska reaktionen var led i en
IgE- förmedlad allergi mot medlet. Däremot var testet negativt avseende det
alternativa medlet, Omnipaque. Vår rekommendation blev att detta i första hand
skulle användas vid framtida undersökning med kontrastmedel, men att indikationen för sådan måste vara mycket stark.
Vi rekommenderade också sedvanlig premedicinering, för säkerhets skull. Om annat kontrastmedel än Omnipaque måste
ges, anbefalldes att hudtest skulle utföras
före undersökningen. Detta gällde även
paramagnetiska MR-kontrastmedel (2).
Kommentar

Tryptasmätning bör utföras efter misstänkt anafylaxi men i detta fall gjordes
den alldeles för sent. Provet skall tas inom
3 timmar. Erhållet värde talar i vart fall
mot mastocytos som orsak till anafylaxin.
Rekommendation om hudtest, d.v.s.
SPT och, om detta är negativt, även ICtest, baserades bl.a. på att förfarandet
anges ha högt negativt prediktivt värde
vad gäller kontrastmedel: 97 % enl. en studie (3). Utredning efter akut överkänslighetsreaktion är alltså av värde inte enbart
för att påvisa allergi mot ett visst KM utan
också för att ange alternativt medel med
låg risk för allergisk reaktion.

SPT med latex är motiverat eftersom
latexallergi är en differentialdiagnos till
kontrastmedelsöverkänslighet (4).
Det kan noteras att Visipaque inte är
mer biverkningsbelastat än andra joderade röntgenkontrastmedel utan anses
vara ett säkert KM med en frekvens av
överkänslighetsreaktioner som är 0.5 %,
för svåra sådana endast 0.05%, av genomförda undersökningar (5).
Fallet anmäldes till Läkemedelsverkets

biverkningsregister, vilket skall göras vid
svåra biverkningar av läkemedel eller diagnostika i sjukvården.
För den som vill läsa mer om kontrastmedels-reaktioner och handläggning av
dessa rekommenderas Svensk Förening
för Bild- och Funktionsmedicins (SFBFM)
riktlinjer (6).
Sonja Werner

Överläkare lung- och allergikliniken,
Skånes Universitetssjukhus i Lund
Sonja.Werner@med.lu.se
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6. SFBFMs Nationella riktlinjer vid överkänslighetsreaktioner mot kontrastmedel, www.
sfbfm.se/sidor/overkanslighetsreaktioner
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Specialistexamen – Lungnoduli
Vi presenterar en av frågorna och ett av de svar vi fått från Specialistexamen i lungsjukdomar.

Specialistexamen i lungsjukdomar som SLMF årligen erbjuder

är uppdelad i två delmoment. Det första momentet en skriftlig
hemtentamen där man via litteratur och artikelsökning ska ge en
aktuell översikt med utgångspunkt från till sju olika frågeställningar. Det är fritt att välja källor, men kravet är att kunskapen
ska vara aktuell och inte endast baseras på läroböcker. Vi får ofta
mycket bra, uppdaterade sammanställningar som kan vara väl
värd läsning även för andra kliniskt verksamma läkare.

I föregående nummer presenterade vi en fråga med svar om
astma. Nu följer vi upp med ytterligare en fråga från 2010 års
specialistexamen. Denna gång har svaret skrivits av Nikolaos
Lazarinis på Karolinska i Huddinge.
Vi kan återkomma i senare nummer med ytterligare frågor
och svar, men vi kommer alltid att tillfråga den som skrivit svaret
innan publicering.
Roland Söderholm

Redaktör
roland.soderholm@sodertaljesjukhus.se

Fråga 2 Lungnoduli
En mycket vanlig remissorsak till lungmottagning är lungnoduli
av olika storlek. Dess upptäcks ofta som ett bifynd vid CT undersökningar som utförs av annan anledning, exempelvis med

frågeställning ”lungemboli”. Din uppgift blir att skriva ett evidensbaserat vårdprogram som kan användas för handläggning
av ovanstående patientgrupp.

2. Lungnoduli
De senaste åren har användningen av multidetector computed
tomografi ( MDCT ) ökat chansen att upptäcka nodulära lungförändringar av olika storlek ffa som bifynd vid CT som görs
för andra orsaker såsom embolidiagnostik. Detta innebär att
klinikern oftast står inför ett problem att välja det bästa tillvägagångssättet för att gå vidare med utredningen av dessa nodulära förändringar. Det primära målet är att fastsälla om dem är
maligna eller benigna. Kliniska faktorer såsom hög ålder, rökning, aktuell eller tidigare känd malignitet, samtidigt anamnes på
KOL ökar malignitetsrisken. Det finns också några radiologiska
kännetecken som kan hjälpa differentiera maligna från benigna
noduli såsom storleken, ändringar i storlek över tiden, mönstret
av kalkinnehåll, kant egenskap, attenuering och kontrast förstärkning.
Definitionen av ett solitär lung nodulus är ett diskret, åtmistone välavgränsat, rundad opacitet mindre än 3 cm i den
största diametern som är omgiven av lung parenkym och som
är inte ansluten till atelektas, pleuravätska eller mediastinal
lymfadenopati. Lungförändringar större än 3 cm i diameter
kallas som expansiviteter och betraktas som maligniteter tills
utredningen är klar. Ett viktigt kännetecken som man måste vara
uppmärksam för är att kunna urskilja solida från icke-solida och
partiell-solida lungnoduli eftersom detta har betydelse för den
efterföljande utredningen. Icke solida noduli som kallas också
som ground- glass noduli och ffa partiell solida noduli (mixed
ground-glass noduli) kan vara tecken till benign proliferation
dock också tecken till atypisk adenomatös hyperplasi (AAH) något som är betraktad som ett dysplastisk, precarcinomatös lesion
av bronkoalveolarcells cancer (BAC) och lungadenokarcinom.
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Malignitetsrisken för nyupptäckta lungnoduli är som sagt
beroende av olika kliniska faktorer, en av dem är åldern. Flera
studier har visat att malignitet är bakomliggande orsak av lungnoduli i < 5 % av patienter yngre än 30 år och upp till > 88 % av
patienter äldre än 70 år. Rökanamnes är en annan viktig faktor, den relativa risken för att utveckla lungcancer är 10 gånger
högre i manliga rökare och går upp till 15-35 gånger högre för
storrökare. Anamnes på tidigare känd malignitet eller hereditet för detta i närstående släkten är också en anmärkningsvärd
riskfaktor. Risken för malignitet ökar vid samtidigt KOL något
som etablerades i Mofitt Lung Cancer Screening Study. Asbest
och radon exponering är några andra kända riskfaktorer som ffa
tillsammans med rökningen ökar malignitetsrisken betydligt.
Förutom de kliniska faktorer det finns också radiologiska
karakteristiska som är viktiga för att kunna beräkna malignitetsrisken av en nodulär lungförändring. Det är förväntat att ju
bättre CT teknik man har (tunnare snitt) desto flera lungnoduli
upptäcker man. Prevalensen av lungnoduli varierar i olika studer
från 8 till 51 % beroende på olika metoder samt den enrollerade
populationen. Det är konstaterat att malignitetsrisken ökar med
ökad nodule storlek, den är 0,2 % vid väldigt små noduli < 3 mm
i diameter , 0,9 % för noduli 4-7 mm, 18 % för noduli 8-20 mm
och 50 % för dem som är > 20 mm (Mayoklinik CT screening
trial). Därför the Fleischner Society i 2005 rekommenderade
andra riktlinjer beroende på nodule storlek med glesare CT
kontroller för lungnoduli < 8mm i största diameter beroende
dessutom på patientens anamnes och riskfaktorer. Utväxt grad
är också en viktig faktor och nuförtiden pratar mest om volym fördubblingstid i stället för diameter fördubblingstid för
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lungnoduli. Majoritetet av alla maligna lungförändringar har en
fördubblingstid mellan 20 och 400 dagar. Utväxt grad är viktig
eftersom en nodulär lungförändring betraktas som benign om
den har varit stabil i storlek i mer än 2 år (720 dagar) något som
är över den ovannämnda fördubblingstid för nästan alla lungmaligniteter. Undantaget i 2 års regeln är icke solida eller delvis
solida lungnoduli med väldigt långsamm utväxt grad som kan
representera adenokarcinom eller BAC och måste följas upp mer
än 2 år. Förutom storleken och utväxt graden är dessutom den
radiologiska “utseende” en annan faktor dock mindre viktigt för
kartläggning av malignitetsrisken. Närvaron av kant spikulering
(kallas också corona radiata) har ett positivt prediktivt värde för
malignitet upp till 88 % i visa studier. Kavitering kan förekomma
vid benigna eller maligna lungnoduli dock en tjockväggig kavitet (> 15 mm) är mer förenlig med malignitet. Förkalkning är
stark kopplad till benigna lungnoduli ffa vid ett diffus, central,
laminär eller popkorn liknade mönster. Däremot förkalkning
kan förekomma även vid maligna lungnoduli upp till 13 % och
har då ett punktliknade eller excentrisk mönster (kan orsakas
av tumörnekros). Maligna förändringar har en tendens till ökad
vaskularitet och därför laddar kraftigt kontrast vid CT undersökningar. Flertal studier har visat att lungnoduli med < 15HU
förstärkning innan och efter intravenöst kontrast är benigna i
98 % av alla fall med specificitet på 58 % och ett positivt prediktivt
Storlek (mm) *

glukos analog som heter 18F-fluorodeoxyglukos (FDG) då maligna celler har ökat glukos metabolism och beräknas att ha ett
högt FDG upptag. Sannolikheten för malignitet med ett positivt
PET scan (> 2,5 SUV) är lika högt som 90 % och med ett negativt
< 5 %. Det fiinns naturligtvis falsk negativa resultat ffa vid mindre
noduli < 1 cm i diameter som kan PET scan missa samt vi metabolisk mindre aktiva tumörer som BAC och carcinoider. Falsk
positiva resultat kan förekomma ffa vid infektion, inflammation
i lungparenkymet såsom vid sarkoidos, andra granulomatösa
förändringar etc.
Utvärderingen och vidare utredning/uppföljning av nyuuptäckta nodulära lungförändringar är således är alltmer vanligt
och ibland komplicerad uppdrag för den ansvariga klinikern.
I rapporterade studier upp till 50 % av alla rökare > 50 år har
åtmistone ett lung nodulus vid första CT undersökning. 80 % av
alla nyupptäckta maligna lungnoduli var i stadium I (Anti-Lung
Cancer Association Project, Japan) något som innebär potentiell
kurativ behandling och bästa överlevnadschansen för de patienterna dock kirurgisk resektion är inte komplikationsfri och är
onödig för patienter med benigna lungnoduli. Därför behövs ett
bra, evidensbaserat vårdprogram och ett bra lag som består av
lungläkare, radiolog, patolog och thoraxkirurg.
Nikolaos Lazarinis

Lågriskpatient °

Högriskpatient ”

<4

Ingen uppföljning behövs

CT efter 12 månader; om oförändrat ingen ytterligare
kontroll#

> 4-6

Ny CT efter 12 månader; om oförändrat ingen
ytterligare kontroll#

CT efter 6-12 månader, sedan efter 18-24 månader om
oförändrad#

> 6-8

Ny CT efter 6-12 månader, sedan efter 18-24
månader om oförändrad

Ny CT efter 3-6 månader, sedan efter 9-12 och
18-24 månader om oförändrad

>8

Uppföljnings CT efter 3,9,24 månader, kontrast
förstärkt CT alt PETCT och /eller biopsi

Samma som för lågriskpatient

* Längd + bredd -:- 2
° Aldrig rökare, inga andra riskfaktorer
” Rökning eller andra riskfaktorer i anamnesen
# Icke solid eller delvis solid förtätning kan behöva längre uppföljning
för att utesluta adenokarcinom

värde av 68%.
Alla de ovannämda faktorer kan vara en bra vägledning för
att misttänka att en nyupptäckt nodulärförändring är malign
el benign dock kan ej allihoppa inkluderas i ett vårdprogram
som skall vara enkelt och således lätt att applicera i den kliniska
praxis. Med hänsyn taget till de viktigaste faktorer enl de befintiliga studier ett vårdprogram skulle kunna se ut så (tabell):
CT kontroller behöver endast omfatta thorax och kan vanligen göras utan kontrast. Ett mindre kalkinnehåll eller antalet
förändringar ändrar inte ovanstående handläggning.
Vid nodulära förändringar > 8mm man få ta hänsyn till
alla ovannämda faktorer både kliniska och radiologiska
(spikulering,kontrast laddning etc ) för att välja mellan de olika
altrernativ dvs uppföljning med enbart CT el PET/CT el och gå
vidare med biopsi för histologisk bekräftelse ( bronkoskopi, CT/
ULJ ledd biopsi, VATS alt thorakotomi och kirurgisk resektion ).
PET/CT är ett relativt nytt teknologi som mäter upptaget av ett
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SLMF 100 år!
Svenska Sanatorieläkareföreningen bildades 1911 och Tuberkulosläkarföreningen 1912. De båda föreningarna verkade
sida vid sida under många år. Den förstnämnda ägnade sig
främst åt organisatoriska frågor medan den sistnämnda
främst ägnade sig åt vetenskapliga frågor. Svensk Lung-

medicinsk förening, Svenska Läkaresällskapets sektion för
pneumologi, bildades 1967 genom en sammanslagning av
de båda föreningarna.
Vi firar SLMFs 100års jubileum med en artikelserie om
föreningens och Svensk lungmedicins historia.

Gunnar Dahlström 97 år
berättar om studier och yrkeskarriär för sin dotter Anna Schwan

J

ag avlade studentexamen 1934 i Jönköping. När jag skulle
söka in till medicin fanns ingen central antagning, utan man
sökte till de olika studieorterna. Jag sökte till Uppsala och
till Karolinska. Undervisningen i Uppsala började någon vecka
tidigare, så jag hamnade hösten 1934 på Anatomen hos gamle
professor Holmdahl. Här fanns också Bengt Arner och Olle Hallberg (gifte sig senare med Mariannes syster Rosa Bagger), så det
var första gången vi möttes. Sedemera visade det sig att vi fick
plats på Karolinska också, så då flyttade vi. Vi alla tre hade börjat
lite grann med föreläsningarna och hunnit betalat avgiften till
en kurs i hjärnans anatomi, men vi fick pengarna tillbaka, en del
i alla fall. Från den tiden har jag inte mycket Uppsalaminnen.
När vi kom till Karolinska var vi 30 nya studenter. Där fanns
bl.a. Marianne Bagger, min blivande hustru, Karin Eriksson (senare Bringel), Karin Ek (blev skolöverläkare), Astrid Fagraeus
och Sune Bergström som sedermera blev nobelpristagare.
Studierna var inte alls så fasta på den tiden som nu, utan man
kunde gå kurserna i olika ordning. Men anatomin låg i botten,
först den jämförande anatomin, Amphioxen (lancettfisken), som
man måste passera med det första. Sen fortsatte man så småningom med föreläsningar och dissektioner. Samtidigt skulle
man också gå andra kurser, och jag valde histologi. Några andra,
bl.a. Marianne, började med fysiologi. Men man var i alla fall
kurskamrater, för man gick omlott och möttes överallt nere på
gamla Karolinska Institutet vid norr Mälarstrand, där all undervisning låg på den tiden. Det var gammaldags undervisning med
föreläsningar och inga moderniteter.
Dissektionerna skötte man själv så att man fick en lista över
det som skulle dissekeras och så fick man partier utdelade (t.ex.
ben, arm) som man skulle gå igenom och dissekera, både muskler och nerver. Så det blev väldigt grundliga studier i anatomi.
Vi fick en del ytanatomi och det var lite spännande, för då hade
man modeller från Konstakademin som man studerade. Det var
ovanligt för dem som kom från landet.
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Fakta
Gunnar Dahlström född 1915.
Medicine kandidatexamen 1937. Medicine licentiatexamen
1942. Disputerade för medicine doktorsgrad 1953 och blev
docent i medicin samma år.
Professor i medicin, särskilt lungmedicin vid Universitet i
Uppsala 1972.
Var ordförande i medicinska fakultetens utbildningsnämd
1969 -1972.
Fakultetens dekanus 1970 - 1976.
Varit ledamot av direktionen för Akademsika Sjukhuset
under åren 1970 - 1983.
Medlem av socialstyrelsens vetenskapliga råd.
Har varit ledamot av styrelsen för Svenska Nationalföreningen mot hjärt och lungsjukdomar samt medlem av dess
vetenskapliga nämnd och verkställande utskott.
Har varit ledamot av rådsförsamligen i International Union
Against Tuberculosis (IUAT), och ordförande i dess Committee on Prophylaxis.
Har suttit i delegationen för medicinsk etik i Läkarsällskapet
och var dess ordförande under åren 1981 – 87 och samtidigt verksam i Statens medicinsk etiska råd.
Hedersledamot i Svenska Läkarsällskapet och fick Trafvenfeltmedaljen i guld.
Hederledamot i SLMF 1990.
Livligt verksam till 75 års ålder.

På histologin kom jag att trivas ganska bra och blev tidigt
e. o. amanuens. Man jobbade utan betalning och deltog lite i
undervisningen, hade enklare duggor och kunde syssla med en
eller annan forskningsuppgift. Där gjorde jag mitt första vetenskapliga arbete. Det var att studera Nervus phrenicus för
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» Om man var snål och inte gav honom några
pengar så flyttade han sina kaverner «

att undersöka hur det förhöll sig med antalet myelinfria resp
myelinhaltiga nervtrådar i den. Man färgade snitt med silverfärg som visade nervtrådarna och en annan färgning som tog
fram myelinskidorna. Sedan fotograferades det med uråldriga
kameror, som du inte kan tänka dig, och man fick fram en stor
karta, kanske med mer än en halv meters diameter, där de olika
strukturerna framträdde.
Jag arbetade med en mycket bra person, Åke Svensson, sedermera professor i socialmedicin på Karolinska, som jag hade
kontakt med livet igenom. Han tillhörde den radikala studentgrupp som fanns på den tiden, Bror Rexed och hans hustru Ursula fanns också där och ytterligare några som tillhörde Clarté.
Någon gång i början på -36 började jag träffa Marianne lite
grann, det visade sig att vi trivdes bra ihop och började arbeta
tillsammans. När jag höll på med arbetet med nervtråden hade
jag redan hunnit bli lite introducerad i hennes familj. Jag fick
låna en planimeter av Olof (Bagger Jörgensen, lantmätare, Mariannes pappa), där man kunde bestämma storlek och annat som
var till nytta i den undersökningen.
Vi läste och jobbade mycket tillsammans. Vi tenterade av
kurserna så småningom, histologi och fysiologi som var lite
gammalmodiga, men sen farmakologin som var spännande, för
det var Göran Liljestrand, den kände professorn, som stod för
den. Han var sannolikt den mest vetenskapligt meriterade av
de professorer som fanns på Karolinska på den teoretiska sidan
vid den tiden.
Vi gick dessutom en kort liten kurs i bakteriologi. Tentamen i
bakteriologi skedde samband med patologin. Patologin var uppdelad så att man före medicine kandidatexamen, där vi ännu rör
oss, gick allmän patologi på Sabbatsbergs sjukhus, där Hilding
Bergstrand var professor. Det var en givande och spännande
kurs.
Mot slutet tillkom den speciella patologin. Den hade sitt säte

nere på gamla Karolinska Instituet. Där var Folke Henschen professor och chef. Det var således en annan och fristående kurs,
som tenterades för sig först inför med lic-examen. Den var stor.
Det var mycket obduktioner, som ägde rum på St Eriks sjukhus.
Gott om amanuenser och gott om lik, det var ett betydelsefullt
kunskapsinhämtande, som tenterades mot slutet av medicine
kandidattiden.
Jag tenterade för prosektorn, som hette Åke Wilton, och Olle
Hallberg tenterade för Henschen. Det var spännande för att då
hade Karolinska Sjukhusets patologilokaler blivit nybyggda, och
Olle tenterade därute. Jag gjorde Olle sällskap när han skulle gå
till tentamen. Det var en stor tentamen, man tenterade för professorn och nästan alltid ensam. När Henschen kommer ut och
ska hämta in tentanden hälsar han på oss båda och visar oss runt
i de fina lokalerna. Han pekar på en underlig tavla som hänger
i hallen och säger: ”Min son Andreas han säger att detta är en
bra tavla, men jag tycker den ser ut som tentandens mardröm”.
Så gick Olle in och tenterade med framgång.
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Man plockade ihop en serie kurser. När man höll på med
anatomin var det ibland svårt att få tag i partier att dissekera,
då kunde man, vilket Olle Hallberg, Bengt Arner och jag gjorde,
fara upp till Uppsala och dissekera några månader. Det fanns
bättre om lik här – vid Asis nere vid Svandammen.
Marianne och jag gick lite olika vägar och tenterade oss fram

till medicine kandidatexamen. Den tog vi båda två samtidigt
den 25 mars 1937. Från den tiden hörde vi hop, vi hade gjort det
tidigare, men nu visste alla det i kamratkretsen.
Vi umgicks i samma grupp. Där var Karin Eriksson (Bringel),
Astrid Fagraeus, Olle, Bengt, Gunnel Alfvén (senare barnpsykiater i Gävle) och andra. Under en kort tid, 37 – 38, hade vi våra
gemensamma träffar. Vi var ute och vandrade, vi kallade oss
Vagus, den kringirrande. Vi gick på söndagspromenader och
roade oss. Båten Karolina låg vid Serafen. Under en kort tid
före kriget träffade vi via Rosa (Bagger, Mariannes syster) och
en del av hennes kamrater, och hade ett gäng som skulle ha till
uppgift att låta humanisterna lära sig lite medicin och vice versa.
Små korta föredrag, man drack te efteråt. Nån gång lånade vi
anatomisalen och hade ett möte där, och demonstrerade våra
kunskaper. Det var en ganska lycklig tid. Det här var de teoretiska åren som var händelserika och roliga. Men man hade inte
sett mycket av sjukvården.
Vid med kand examen våren -37 hade det hänt mycket i världen. Nazismen hade dykt upp och Tyskland var i förvandling.
I Spanien kom inbördeskriget. Allt detta började ingripa rätt
mycket i våra personliga liv.
När man skulle komma in i propedeuten (terminen efter med

kand examen) hade gossarna företräde av det naturliga skälet
att de tidigare under somrarna gjort 2x3 månaders värnpliktstjänstgöring. Jag kom in på propedeuten på St Eriks sjukhus 1937
på hösten. Där fanns två kliniker, Ernst Sahlgren och Hilding
Berglund. Jag kom på Sahlgrens, som var den mest konservativa. Det var perkussion, auskultation och anamnestagande. Patienterna var ett brokigt underklassklientel för att använda en
nutida term. Där fanns bl.a. den berömde Kalle Kula, som hade
en svår tuberkulos. Vi hade en stor tuberkulosavdelning att öva
oss på. Kalle Kula hade varit torgdragare och blivit stämd för
fortkörning med häst. Han kände till sina kaverner, och mot
ett arvode av en krona, vilket var en betydande summa på den
tiden, pekade han ut vad man skulle ha för ljud på bröstet, så
man kunde perkutera rätt. Om man var snål och inte gav honom
några pengar så flyttade han sina kaverner.
Sahlgrens föreläsningar var väl lite gamla, vi tyckte nog att
de hade gulnat i kanten. Men de gav de basala kunskaperna, så
det var ganska bra undervisning i alla fall. Hela tiden förlöpte
undervisning i klinisk patologi samtidigt. Från den tiden minns
jag som förste amanuens Helge Lublin, som sedermera blev
överläkare i medicin i Gävle, en relativt hygglig man, lite skarp
ibland, men inte elak.

43

�

Reportage

Ernst Sahlgren själv var en högt begåvad läkare, fast han inte
la ner så hemskt mycket på propedeuten. Han var egentligen
neurolog, en framstående sådan. Yngsta amanuens var Ingrid
Fogstrand, gift med patologen Gösta Hultkvist, hon var bra. Vi
var nöjda med undervisningen.
Livet på Kungsholmen förlöpte i vanlig ordning med luncher på Kungsbrohof eller andra ställen och en hel del plugg.
Lite kemi och sånt där kom in under propedeutiken. Under sin
tjänstgöring som propedeut skulle man följa de kliniska föreläsningarna på Serafimerlasarettet på den klinik, där man inte
skulle tjänstgöra senare. Det fanns två kliniker där nere. Jag
följde före-läsningarna på Jacobaeus klinik, så jag har faktiskt
hört Hans Christian Jacobaeus föreläsa.

» På den tiden var det
inte så mycket fråga
om patientens medbestämmande, en
del av undervisningen
skedde ju vid sängänden «
Gunnar Dahlström

När propedeuten var klar flyttade man till Serafimerlasarettet.

Där kom jag på den klinik som hade letts av Israel Holmgren,
vars rykte ännu levde starkt där. Kliniken leddes av Nanna
Schwartz, då nyutnämnd professor. Hon var en bra lärare, hon
hade bra föreläsningar och hon behandlade oss som människor.
Hon var noga med sina ronder.
På den tiden var det inte så mycket fråga om patientens medbestämmande, en del av undervisningen skedde ju vid sängänden. Men hon hade ett trevligt sätt vid sängkanten och var noga
med att man kunde sina patienter.
Då började man skriva sina journaler, till en början inte de
giltiga journalerna utan kandidatjournaler. Så småningom fick
vi skriva de ordinarie journalerna, som granskades av underläkaren på avdelningen och ibland också av Nanna vid de kliniska
ronderna. Det var 6 månaders tjänstgöring och man följde även
då den kliniska patologin. Medicinkursen började i december
1937, och förlöpte under våren -38. Då började oron sprida sig
om världsläget. Man fick börja begrunda krigstjänstgöringar.
Det gav en del oro i tillvaron.
Detta var den grundläggande kursen i medicin, man tenterade
inte då. Betydligt senare kom man igen till medicin genom 2
månaders assistenttjänstgöring, först därefter tenterade man.
Jag tenterade för Nanna långt senare, när hon flyttat ut till Karolinska Sjukhuset.
Efter grundkursen i medicin på Serafimerlasarettet kom jag

till kirurgkursen på Maria sjukhus, som då var en eftertraktad
tjänstgöring. Där fanns mycket aktivitet. Johnny Hellström var
chef och professor. Tjänstgöringen där var givande. Man deltog aktivt i arbetet på polikliniken och i avdelningsarbetet och
hängde i hakar o.s.v. Operationssköterskan var välkänt skicklig
men sträng. Disciplinen med sterilitet hamrades in ordentligt.
På Maria sjukhus kom jag att möta Johan Cedermark, som
även dök upp senare i min tillvaro och som betydde mycket för
min utveckling. Han var en utmärkt kirurg av en gammaldags
stillsam typ. Han hade stor känsla för patienter, han var inte som
”vanliga” kirurger.
Nu kom vi fram till krigstiden, då det blev mörkt överallt. Det
var då jag fick mitt första vikariat i kirurgi på Maria. De ringde
en dag och sa att jag skulle komma och tjänstgöra. ”Ja, men jag
har inte tenterat”. ”Hör vad jag säger” – det var väl Johan som
ringde – ”kom på en gång, det är order”. Det visade sig att det
skett oväntade och raska inkallelser i läkarstaben på Maria, så
det var ont om folk. Professor John Hellström tittade på mig
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Gunnar Dahlström vid SLMFs
möte i Göteborg 20-21/10 -88.

och sa ”Jaså, är det du. Gör inga dumheter.” Det var ungefär den
instruktion jag fick.
Jag placerades på polikliniken, vilket var väldigt lärorikt för
det fanns en utomordentlig polikliniksköterska som kunde undervisa i den lilla kirurgin. Avlöningen var att man fick mat,
men ingen pekuniär ersättning. Men man fick en egen lucka i
entrén på sjukhuset där det stod att man var inne eller ute, och
det var ju väldigt ståtligt. Det gick ganska bra och jag lärde mig
mycket nyttigt.
Runt om i världen hände mycket. Det var en spännande tid.
Man hade ju ännu inget begrepp om att det hela skulle sluta med
ett så jättelångt krig och så mycket elände.
Sen fortsatte utbildningen med en rad kurser, som jag inte går
in på i detalj. Där kom obstetrik och gynekologi, då man ännu
bodde inackorderad på det då nybyggda Karolinska sjukhuset
och var aktiv vid förlossningar och annat. Man deltog aktivt på
ett helt annat sätt än man gör nu. Det var öron- näs- och hals,
psykiatri, dermatologi, på St Görans sjukhus.
Jag inkallades 1939 just när Tyskland gick in i Polen. Jag var 3

veckor på Södra skåningarna i Ystad. Efter en tids studier blev
nästa militärtjänstgöring på Gotland, vid sjukvårdskompaniet
vid Tingstäde. Där var jag i två etapper.
När jag tjänstgjorde i Tingstäde 1940 kom jag mitt i en tuberkulosepidemi. Vi hade ett sjukvårdskompani på 150 – 200 man.
Det kom de underligaste fall, pleuriter och febrar. Jag var ensam,
men man skaffade fram hjälp förstås från fältläkaren. Det visade
sig att det var en tuberkulosepidemi bland de värnpliktiga. Det
fanns f.ö. många sådana i landet, det var stora bekymmer och
många fall av tuberkulos. Det var den duktige kocken, som kokade världens bästa ärtsoppa, som hade en öppen tuberkulos.
Fallen anmäldes enl förordningen till Riksförsäkringsverket
(RFV). Jag fick lära mig en hel del om hur en epidemi hanteras. Sen for jag hem efter den andra tjänstgöringen, och 1941 i
december (7/12, Pearl Harbour!) gifte vi oss. 1942 i november
kallades Marianne och jag in till krigssjukhuset i Lärbro. Då var
vår dotter Signe på väg.
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» Vaccinationen av militären hade minskat
tuberkulosrisken med inemot 80 % «

Personalen röntgades rutinmässigt, och det visade sig då att jag

hade åkt på dubbelsidig tuberkulos med fläckar på båda lungorna. Så åkte jag i säng så som då ansågs lämpligt, på nyåret -43.
Vid denna tid fanns ingen kemoterapi.
Jag hamnade på Söderby sjukhus som patient hos Alf Gullbring, som då var en mycket känd tuberkulosläkare. Han förblev
min läkare under de närmaste åren. Först kom jag på allmän
sal men sen fick jag halvenskilt rum, vilket tillkom mig eftersom jag ådragit mig tuberkulosen under militärtjänst. Jag fick
en pneumothorax som gick förhållandevis komplikationsfritt.
Den hade jag i 4 – 5 år. På Söderby kom jag att dela rum med
Hans Difs, Difs Hans Hansson, som då var docent i medicin och
hade skrivit en bra C-vitaminavhandling. Han var förste underläkare på Serafimerlasarettet, där Anders Kristensson numera
var professor.
Vi pratade mycket och började planlägga möjligheterna att
studera BCG-vaccinationens effekt på tuberkulosfrekvensen i
militärtjänst. Den tuberkulos som dök upp under militärtjänsten
hade ju väckt mycket oro, och man hade startat en storskalig
BCG-vaccination bland militärer. Man tuberkulinprövade alla
som kom in, och gjorde särskilda journaler.
Man erhöll i alla fall ett mycket stort antal tuberkulinprövningar av unga människor, och det kom fram ett stort material
av tuberkulinnegativa. Rätt många av dem hamnade på sådana
ställen där det fanns vaccin och blev vaccinerade. Det rörde sig
om mycket stora siffror, 60-70 000. Hans och jag funderade på
om man kunde göra något av detta, eftersom alla fall av tuberkulos anmäldes till RFV. Det var de preliminära samtal vi hade
hösten 1943.
Jag låg kvar ett antal månader på Söderby som patient. Därifrån

skickades jag första gången till Kolmårdssanatoriet för att vara
underläkare. Det var en vanlig form av rehabilitering, att man
efter att ha lämnat patientstadiet skulle ut på sanatorium, där
man kunde vila sig.
Jag planerade att återvända till Stockholm, men Gullbring
motsatte sig det, så jag blev kvar på Kolmården. Dit kom också
Marianne. Och där föddes Maria och Anna.
1947 kom vi tillbaka till Stockholm. Först till röntgen på St
Eriks sjukhus. Det var vid den tiden klart att jag borde ägna mig
åt tuberkulos, och då behövde man en röntgenutbildning. Sen
lyckades Hans Difs, säkert mot ett visst motstånd, få in mig på
Serafimerlasarettets medicinklinik, vilket ju inte var så dumt.
Det var inte så stor omsättning där.
Därifrån har jag berättelsen om Nils Åkesson, som mötte mig
och sa, ”jaså är det du. Jaha, vi brukar ju ha reaktionsfri besättning här”. Sen kom jag aldrig riktigt tycka att han var snäll.
Kristensson var chef och Åkesson var bitr överläkare. Jag började
jobba mest på 6A, där Barbro Kallenfelt var sjuksköterska, en
utomordentligt duktig person.
Hans Difs och jag satte igång. Han visste hur man skulle göra.
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Vi planerade att använda det material vi hade – oändliga mängder av tuberkulinprövningar och BCG-vaccinationer i militärtjänst. Dessutom anmälningarna om tuberkulos till RFV. Alla
patienter var ju definierbara genom att man hade värnpliktsnumret. Det hade bl.a. en uppgift om var man hade mönstrat,
man kunde inte ta fel på person.
Jag fick goda kontakter med John Lundqvist, som var Nationalföreningens (mot tuberkulos) generalsekreterare och satt på
mycket pengar. Fram för allt fick jag också kontakt med Arvid
Wallgren, professor i pediatrik vid Karolinska, och en nestor
inom BCG-vaccination. Han uppfann den intradermala metoden.
Med dem i ryggen vände vi oss till generalläkaren. Där var
Hans Difs viktig, med sin större tyngd. Därifrån utgick order
att alla tuberkulin- och BCG-journaler skulle sändas till oss. Det
var en oändlighet av journaler. Dessutom fick vi fri tillgång till
materialet på RFV, där Lundqvist f.ö. var läkare.
Det fanns inga statistiska hjälpmedel, medicinsk statstik hade
inte kommit. Vi konstruerade arbetsgrupper av medicine kandidater som gick igenom de långa listorna på tuberkulinprövning och vaccination. Familjen Meema, mest Silvia, arbetade
med detta. Silvia skaffade även fram andra medicine kandidater,
som mot en skälig ersättning gick igenom allt material enl våra
instruktioner. Marianne hjälpte mig också, vi hade ett röntgenskåp i lilla rummet på Atlevägen (vi bodde på Atlevägen 16 i
Bromma).
Pengar saknade vi aldrig. Wallgren, som var mycket mäktig i

Nationalföreningen och Lundqvist, var båda utomordentligt
intresserade av detta. Det gav ju en möjlighet som ingen haft
förut. Alla journaler från RFV granskades, så att man var säker
på att diagnosen tuberkulos var korrekt. Vi kallade in filmer och
journaler från vartenda anmält tuberkulosfall. Med Wallgren i
ryggen kunde ingen doktor tänka på att neka. Men det var ett
oändligt arbete.
Man måste vara absolut säker på diagnosen. Man kunde korrelera tiden för diagnosen med tidpunkten för en negativ tuberkulosreaktion. Vi använde oss av en undersökning av Wallgren,
Time table of Tuberculosis, som redan då började bli klassisk
och sa att närmast efter primärinfektionen uppträdde t.ex. meningiter och del generell tuberkulos. Vid 6 månader uppträder
pleuriterna. Lungtuberkulosen kommer därefter.
Så blev det så småningom färdigt. Sista tiden var Hans Difs
inte särskilt arbetsför p.g.a. sin tuberculos och depression. Boken kom ut med ett positivt förord av Wallgren. Vaccinationen
av militären hade minskat tuberkulosrisken med inemot 80 %. Vi
fick Tryggerska priset, som var den finaste tuberkulosbelöningen
som Svenska Läkaresällskapet hade. Men då var Hans Difs död,
det var jag och Dagmar Difs som fick ta emot priset.
Boken gick åt som smör, den såldes över hela världen. Den
recenserades positivt i JAMA och negativt i BMJ. Engelsmännen
höll på med en undersökning av skolbarn. Den blev färdig ett
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år senare och gav samma skyddsresultat. De hade inte förstått
att vi inte gjorde anspråk på att ge något generellt svar. Vi hade
visat vad BCG-vaccinationen betytt under svenska förhållanden
i värnplikten. Det var en helt annan sak. Kunskapen var en ledning för framtida BCG-politik.
Detta var en stor framgång. Sen hade jag liggande, planerat
och färdigt, ett jättematerial av tuberkulosfall, om vilka jag kunde säga att de varit tuberkulinnegativa. Jag kunde därför studera
utvecklingen av primärtuberkulosen, vilket då var av högt värde.
1953 disputerade jag. Det gick perfekt. Jag hade ju varit osams

med Kristensson i Keyneaffären, men det inverkade inte, utan
det blev 2,5 av 3 möjliga betyg. Kristensson hade varit dum, det
tyckte jag, men han var ju inte ohederlig. Jag var ju förste underläkare på Serafen. Jag snackade med Kristensson och menade
att jag borde kunna få docentur. Det fick jag och blev docent i
invärtesmedicin. I samma veva flyttade vi till Söderby Sjukhus.
Söderbytiden var lycklig ur vetenskaplig synpunkt. Clarence
Crawford och hans gäng (bl a Erik Carlens) arbetade därute och
vi hade nära kontakt med dem. Vi stod i tät förbindelse med
toppskiktet i thoraxkirurgin med allt vad det betydde.
Under den tiden hade PAS kommit och isoniazid kom -52.
Senare rifampicin, så det fanns väldigt många studier att göra.
Vi var flitiga och jobbade rätt hårt, och om man tittar i Allan
Beskows historia i Svensk lungmedicinsk förening, där han går
igenom vad som har skrivits, så är jag väl den som svarar för
flest arbeten under den tiden. Så gick tiden därute. Jag fick allt
bättre fotfäste, blev sekreterare i Sanatorieläkarföreningen som
sen blev Lungläkarförbundet (facklig). Det gav många kontakter
och det blev en hel del gjort.
Jag kom till Malmö 1962 och var där i 13 månader. Marianne
fick inte den tjänst hon sökte, hon var väldigt nära och det var
ordentliga bråk där nere, för att de hade velat ha Marianne. I
Malmö fanns Jan Waldenström och annat bra folk, så det var
ett bra ställe att arbeta på.
Jag fick fart på lungkliniken, vi hade mycket skärmbilder
och jag fick också igång allergiverksamheten. Knut Bülow var
underläkare där, duktig och begåvad. På den tiden gick det att
ordna saker, och jag ordnade en biträdandetjänst åt honom. Han
byggde upp allergiverksamheten där, så att den var vi igång när
jag sen flyttade till Uppsala.
Den flyttningen känner du till. Då hade omvärlden ändrat sig
komplett. Tuberkulosen hade gått tillbaka och väldigt mycket
hade hänt. Genom att tuberkulosfallen opererades under en lång
tid minskade tuberkulosen, men det viktiga var tillkomsten av
kemoterapin.
När jag kom till Uppsala var inte längre tuberkulosen det som
övervägde allt annat. Här var det först sanatorium, men ändrades snart till lungklinik. Jag kom snart i förbindelse med Erik
Fagerberg, som knöts till kliniken, och vi fick igång en allergiverksamhet. Detta var påbörjat i viss utsträckning av Ingemar
Sjögren, men stabiliserades nu.
Kliniken hade varit lite stillaliggande under Erik Hedvalls tid,
med det gick att få igång en vetenskaplig verksamhet, som nu
alls inte dominerades av tuberkulos. Men Olle Hillerdal en skrev
en hel del om tuberkulos.
En beskrivning av den tiden kan jag ge genom att berätta vilka
som disputerade och blev docenter. Astrid Brundin forskade
inom respiratorisk insufficiens, hon blev sedermera chef i Linkö-
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ping. Enn Nöu, överläkare på Akademiska, skrev om lungcancer.
Jaak Kivilog var den förste som tillsammans med Lars Irnell bl
a började med att titta på epidemiologi för astma och kronisk
bronkit. Jaak blev docent och flyttade senare till Örebro.
Leif Rosenhall och Olle Zetterström var inom samma gebit,
obstruktiva lungsjukdomar, astma och kronisk bronkit. Leif kom
till Umeå och blev senare chef på Huddinge. Olle Z kom först
till Karolinska, och hamnade till sist i Linköping, där han fick
en speciell professur.
Ingela Sjögren som kopplades ihop med British Medical
Research Council gjorde utmärkt fina undersökningar av infektionsrisken för tuberkulos. Hon blev senare överläkare på
Karolinska Sjukhuset. Hon är den enda av mina doktorander
som har sysslat med tuberkulos.
Sen hade vi dansken Ronald Dahl, som blev professor i Århus,
han är också disputerad och docent här. Gunnar Hillerdal gjorde
en mycket bra avhandling om asbestos. Han blev överläkare på
Karolinska.
Thorstein Blöndahl disputerade i Uppsala, är numera överläkare i Reykjavik på Island. Thomas Wegener disputerade och
blev lungspecialist. Han kom att ägna sig åt företagshälsovård.
Karin Osterman var i full gång, men jag minns inte om hon slutförde under min tid. Så det blev 10, eller möjligen 11, doktorander, som alla under den här tiden blev specialister i lungsjukvård,
disputerade och blev docenter.
Jag har inte sagt att det var jag som ledde det hela eller var
deras handledare, men det var under min tid, och jag såg till
att de fick chansen. Sen bör sägas att jag arbetade under helt
andra villkor, än vad som är modernt. Vissa ämnesföreträdare är
specialister på att vara med på alla uppsatser. När jag fostrades
gjorde man inte så, chefen hade gjort sitt och skulle se till att de
som arbetade skulle få arbeta självständigt och få äran av det.
Jag var sträng med detta, de unga skulle släppas fria.
Berith Blom Bülow

docent i lungmedicin, fd Överläkare Uppsala
Anna Schwan

docent i klinisk bakteriologi, fd Överläkare Uppsala

Bearbetat av Berith Blom Bülow Arkivarie i SLMF tillika underläkare hos GD 1970-1976.

Berith Blom Bülow och Anna Schwan.
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NYTT TEMA!
LÄKEMEDEL OCH
INFLAMMATION
- FRÅN CELL TILL PATIENT

LÄKEMEDEL OCH INFLAMMATION - FRÅN CELL TILL PATIENT

23 - 24 januari 2013 Skepparholmen Konferens, Saltsjö-Boo
I januari 2013 ges SLMF:s Postgraduatekurs om KOL i samarbete med Boehringer Ingelheim för
16:e gången. Kursen kommer att behandla basala mekanismer vid KOL och indelas i tre block
med fokus på inflammation, läkemedelseffekter och fysiologi. Fallpresentationer med
interaktiv diskussion och mentometeromröstning kring frågeställningar ingår.
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Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF) och Boehringer Ingelheim AB
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Utbildningsansvarig: Anders Skarman, Boehringer Ingelheim AB, tel 08 – 721 21 39
Kursadministratör: Inger Blomqvist, Boehringer Ingelheim AB, tel 08 – 721 21 45
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till: inger.blomqvist@
boehringer-ingelheim.com
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