LUNG & ALLERGI

FORUM
Nr 2 • 2015

Tidskrift för Svensk Lungmedicinsk Förening och Svenska Föreningen för Allergologi

✓ IPF-dagen – en dag om lungfibros
✓ Referat från SFFAs vårmöte 2015
✓ Referat från Svenska Lungkongressen 2015
✓ In memoriam: Gunnar Dahlström

Tidskrift för Svensk Lungmedicinsk Förening och
Svenska Föreningen för Allergologi

LUNG
& ALLERGI
FORUM

Ansvarig utgivare
Inger Dahlén
Lung-och allergisjukdomar
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
Tel: 018-611 00 00
ordforande@slmf.se
Redaktörer
Stéphanie Mindus
Lung-och allergisjukdomar
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
redaktor@slmf.se
Alf Tunsäter
Skånes Universitetssjukhus i Lund,
Lung- och allergikliniken, 221 85 Lund
Tel: 046-17 10 00 vx
alf.tunsater@med.lu.se
Redaktionskommitté
Teet Pullerits
teet.pullerits@lungall.gu.se
Anders Blomberg
vetenskaplig-sekr@slmf.se
Ola Attman
yngreledamot@slmf.se
Produktion
Mediahuset i Göteborg AB
Marieholmsgatan 10C
415 02 Göteborg
www.mediahuset.se
Tel 031-707 19 30
Annonsförsäljning
Dan Johansson
dan@mediahuset.se
Layout
Peo Göthesson
peo@mediahuset.se
Tryck
ÅkessonBerg AB
Box 148, 361 22 Emmaboda
www.akessonstryck.se
Omslagsbild: Fotolia

INNEHÅLL
3
7
9
13
18
26
29
30
32

Ledare SLMF

35
36

Stora SFFA-stipendiet 2014-15

40
43
46
49
50
52
53
61
71
72

Avhandling: Food Allergy in Adults

Ledare SFFA
IPF-dagen – en dag om lungfibros
Referat från SFFAs vårmöte 2015
Referat från Svenska Lungkongressen 2015
Trendspaning i Swedevox-registren
På utbildningsfronten senaste nytt!
Luftvägsregistret – Nu händer allt på en gång!

Nya verktyg för återrapportering i det nationella
		lungcancerregistret
Hur ser de lungdiagnostiska möjligheterna ut
		 på våra lungkliniker runt om i landet?
Reflektioner från AAAAI 2015 årsmöte i Houston
In memoriam: Gunnar Dahlström
PIDcare – Ännu ett kvalitetsregister!
Nya riktlinjer i sommar och ny allergiapp i maj
Ny hedersledamot i SLMF – Kjell Larsson
Specialistexamen 2015
Abstracts – Svenska Lungkongressen 2015
Styrelsesammansättningar SLF & SFFA
Kongresskalender

Distribueras som posttidning
ISSN 2000-5237
(ISSN On-line 2001-8177)
Utgivningsplan 2015
Nr 1:
Nr 2:
Nr 3:
Nr 4:

Manusstopp

Utgivningsdag

5/2
7/5
10/9
5/11

12/3
11/6
15/10
10/12

Lung & Allergiforum • Nummer 2/2015

www.slmf.se • www.sffa.nu

1

Annons

Ledare SLMF

Det är god växtkraft inom SLMF…
Umeå i maj 2015
Bästa kollegor!
När jag för ungefär ett år sedan skrev
motsvarande ledare till Lung- och Allergiforum, var jag full av entusiasm efter
en mycket lyckad Lungkongress i Malmö
– idag är jag inte sämre att erkänna att
SLK i Göteborg också var oerhört bra.
Samarbetet med SFFA när det gäller utbildningsdagen om svår astma blev verkligen lyckat, lokalen var fylld till nästan
sista plats och många intressanta föredrag
kunde avnjutas.
Likaså var SLKs program med fokus på
lungtransplantation, sömn och thoraxradiologi gediget och inspirerande – om
man nu kan använda ett uttryck som inspirerande i en lungmedicinsk tidskrift!?
Det var mycket roligt att möta deltagare
från hela landet och utbyta erfarenheter
av ”läget på hemmaplan”. Göteborgsmässan erbjöd bra lokaler, och festkvällen
med fisk- och skaldjurstema i det anrika
Kajskjul 8 var trivsam. Jag vill därför än
en gång på ledarplats rikta ett varmt tack
från SLMFs styrelse till arrangörerna med
Cattis Dellborg, Jan Hedner, Mona Palmqvist och Ulla Johansson i spetsen, till
Malmökongress som höll i de praktiska
trådarna och till samtliga sponsorer och
utställare! Nästa år hålls SLK i Örebro –
visst kommer vi mangrant!?
Under SLK hade vi även privilegiet att
dela ut SLMFs första forskningsanslag,
som delades mellan Johan Grunewald
och Magnus Ekström. Dessa presenterade
sina forskningsprojekt om sarkoidos respektive dyspné – observera att Magnus
föreläste via nätet från Australien, och
tekniken stod oss verkligen bi! Vi hade
även glädjen att under SLK utse Kjell
Larsson till ny hedersmedlem i SLMF –
han porträtteras i en separat artikel längre
fram i detta nummer av LoAF.
En av de viktiga frågorna som diskuterades på SLMFs årsmöte var om SLMF
skulle ansluta sig till ERS, och att alla
SLMF-medlemmar därigenom skulle få
ett personligt medlemskap i ERS med
alla fördelar det innebär! Årsmötet var
mycket positivt till detta, och förhand-
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lingarna med ERS fortsätter så att SLMF
förhoppningsvis kan skriva kontrakt med
ERS under den nordiska lungkongressen i
Oslo i juni. Vid årsmötet var det även dags
att avtacka två styrelseledamöter, Magnus
Sköld och Pierre Sobrino, samt att välkomna tre nya, Hanan Tanash, Nikolaos
Lazarinis och Ragnberth Helleday. Stort
tack till Magnus och Pierre för era viktiga
insatser inom SLMF och varmt välkomna
till våra nya ledamöter att dela arbetsglädjen i SLMFs styrelse! Jag vill även passa på
att säga tack till Alexis Pulga, som tidigare
under året lämnat styrelsen!
Eftersom ett nytt regelverk har förändrat

läkemedelsindustrins möjligheter att arrangera resor till vetenskapliga kongresser, har SLMF tagit initiativ till att boka
rum på Hampshire Hotel Beethoven för
SLMF-medlemmar under European Respiratory Society, ERS, i Amsterdam. Hotellrum på kan bokas via länk på SLMFs
hemsida, och det är ”först till kvarn” som
gäller. På hemsidan finns även information om och möjlighet att anmäla sig till
SLMFs vetenskapliga möte under ERS
den 29/9. I år kommer Reza Karimi,
Stockholm och Kristina Andelid, Göteborg att presentera sina avhandlingar,
varefter vi fortsätter diskussionerna under en gemensam middag. Kvällsmötet,
som varit en tradition sedan många år,
arrangeras i samarbete med läkemedelsindustrin, och SLMFs styrelse hoppas på
lika god uppslutning som under tidigare
år, även om det nu inte är möjligt att resa
med industrin till ERS.

sammanfattningar av nya avhandlingar,
så att vi inom SLMF kan sprida information om de forskningsframsteg som görs!
Nu är det också dags att för andra
gången utannonsera SLMFs lungmedicinska forskningsanslag. Jag vill verkligen
uppmana alla forskare med kliniska lungmedicinska projekt att söka – mer information finns på hemsidan och i separat
annons i detta nummer av LoAF. Anslaget
söks under sommaren, ansökningarna bedöms under hösten och den/de som erhåller anslaget kommer att tillkännages i
nummer 4/2015 av LoAF. Som brukligt är
kommer det/de projekt som får anslag att
presenteras genom en artikel i LoAF och
som föredrag på SLK i Örebro nästa år.
Det är god växtkraft inom SLMF. Vårt

medlemsantal ökar, och förhoppningsvis
kommer det förenade medlemskapet i
SLMF och ERS innebära nya möjligheter
för våra medlemmar att delta i ERS stora
utbud av kurser och konferenser.
Till sist vill jag önska dig en riktigt härlig sommar! Läs LoAF i hängmattan eller
på badstranden så möts vi i Amsterdam i
slutet av september! Glöm inte att anmäla
dig till det vetenskapliga kvällsmötet och
boka också gärna hotell genom SLMF –
visst kan det väl vara trevligt att bo på ett
”svenskhotell” under ERS!
Bästa sommarhälsningar

Som jag tidigare påpekat, kan vi också bli

bättre att sprida information om de lungmedicinska avhandlingar som presenteras. Jag vill därför varmt inspirera alla nyblivna doktorer att presentera sina ”spikblad” på SLMFs hemsida – de kan med
fördel skickas med mail till vår webmaster
Nikolaos Lazarinis på e-mail webmaster@
slmf.se, så att vi kan datera upp listan med
aktuella avhandlingar. Dessutom mottar
redaktionskommittén för LoAF gärna

ANDERS BLOMBERG

Vetenskaplig sekreterare
Svensk Lungmedicinsk Förening
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Annons

Annons

Annons

Ledare SFFA

Kära kollegor!

D

etta är min första ledarspalt i
Lung & Allergiforum efter att ha
fått ta över ordförande klubban i
SFFA från Teet Pullerits. Det känns som
ett hedrande uppdrag och jag skall göra
mitt bästa för att tillsammans med de
andra i styrelsen leda föreningen under
de kommande två åren. Jag är specialist
inom Allmänmedicin och Allergologi
och arbetar vid Allergicentrum på Universitetssjukhuset i Linköping. Jag har
varit med i styrelsen i fyra år som kassör.
Vid årsmötet avgick Peter Odebäck efter
sex aktiva år i styrelsen och efterträddes
av Kerstin Romberg, nyligen disputerad
Allmänläkare från Skåne. Ny i styrelsen
är också Catrin Holgén, Barnläkare från
Östersund.
Årsmötet hölls under föreningens
Vårmöte i Göteborg. I år samordnades
Vårmötet med Svenska Lungkongressen
där vi hade en gemensam utbildningsdag om svår astma. Arrangörerna hade
lyckats pricka in härligt soliga vårdagar
till mötet vilket förutom det intressanta
programmet om Multidisciplinärt omhändertagande av den allergiske patienten
gav mersmak. Stort tack till Göteborgsarrangörerna! Det är alltid intressant och
roligt att träffa kollegor från andra delar
av Sverige, och även om ni i denna skrift
får en sammanfattning av dagen så kan
det aldrig ersätta att delta ”in real life”. Jag
rekommenderar er att redan nu boka in
den andra oktober då Allergidagen går av
stapeln i Stockholm. Temat då är Allergier
genom livet, och kommer att bjuda på ett
omväxlande program.
Just nu händer det mycket inom vår spe-

cialitet. Jag tänker då framförallt på astma
där Socialstyrelsen nu skall ha fått in remissvar på sina riktlinjer för Astma och
KOL vård och där en slutgiltig version
skall komma under hösten. Hur den kommer att se ut vet vi inte än men sannolikheten är stor att många landsting och
regioner måste se över sin vård av astma
och KOL patienter så att resurserna riktas
mot de områden där de har bäst effekt.
Förhoppningsvis innebär det också att
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vi får en mer likvärdig vård, oavsett var
man bor i landet. Förutom diagnostik och
behandling ges interprofessionell samverkan och patientutbildning stor vikt. Det är
områden som på de flesta ställen hittills
varit eftersatta men som går ihop med
den nya patientlagen, där patienterna
skall informeras om sitt hälsotillstånd och
ha större inflytande vid val av behandling.
Indikatorer som avses spegla god vård
och omsorg är framtagna och skall kunna
användas som underlag vid verksamhetsuppföljning och verksamhetsutveckling.
Man arbetar nu med att få fram målnivåer
på dessa indikatorer och de kommer att
presenteras i samband med slutversionen
av Socialstyrelsens riktlinjer.
Luftvägsregistret kommer att anpassas till dessa indikatorer, se där, ännu en
anledning att ansluta sin mottagning till
registret om man inte redan gjort det. Antalet anslutna mottagningar ökar stadigt
och 65-70 % av registreringarna är nu automatiskt överförda från digitala journaler. För oss som ännu inte har automatisk
överföring finns en kortversion med ett
fåtal enkla uppgifter att registrera. Enkelt
och lätt att komma igång med.
Läkemedelsverket kommer också med

en workshop om astmamediciner vilket
kompletterar socialstyrelsens riktlinjer.
Nya läkemedel, ffa långverkande bronkvidgare av olika slag, och kombinationer i nya inhalatorer har dykt upp de
senaste åren. Utan specialintresse kan
det vara svårt att få egna erfarenheter av
alla dessa. Då kan det kännas bra att ha
läkemedelverkets bedömning med sig.
En annan händelse som berör specialiteten Allergologi är den nya specialistindelningen som gäller från första maj i
år. Allergologi är nu en tilläggsspecialitet.
För att få specialistbevis i Allergologi skall
läkaren ha specialistkompetens inom något av områdena allmänmedicin, arbetsoch miljömedicin, barn- och ungdomsallergologi, endokrinologi och diabetologi,
geriatrik, hematologi, hud- och könssjukdomar, internmedicin, kardiologi, klinisk
immunologi och transfusionsmedicin,

lungsjukdomar, medicinsk gastroenterologi och hepatologi, njurmedicin, eller
öron-, näs- och halssjukdomar. Således
kan man utbilda sig till Allergolog från
vitt skilda specialiteter vilket vid en första anblick kan verka konstigt, men allergisjukdomarna kan gränsa till alla dessa
specialiteter (och några fler). Läser man
de specialistspecifika kompentensmålen
för Allergologi så ser man att det krävs
kunskap om vanliga och allvarliga samt
akuta invärtesmedicinska sjukdomar och
att utbildningen inom dessa områden ska
ske genom klinisk tjänstgöring med handledning. Dessutom finns förstås beskrivet
alla de delar av allergologi som man skall
ha kunskap om. Det är viktigt att vi ser
till att de blivande allergologerna får en
bred utbildning inom alla områden. Det
innebär också att det kanske är svårt men
inte omöjligt för t.ex. en intresserad immunolog eller hudläkare att bli specialist i
allergologi. Det är bra om vi kan rekrytera
kollegor från olika håll, för vi behöver bli
fler specialister i hela landet. Dock måste
vi ta vårt ansvar att se till att de får en
bred och bra utbildning med god kunskap
inom hela allergologiområdet. Det behövs
också fler SPUR inspektörer inom Allergologi. Lipus ordnar och administrerar
dessa inspektioner och håller också kurser
för blivande inspektörer. Fundera gärna
på om du vill medverka till en fortsatt hög
kompetens bland kommande kollegor.
Med önskan om en skön och avkopplande
sommar!

ULLA NYSTRÖM KRONANDER

Ordförande
Svenska Föreningen för Allergologi
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IPF – Lunfibros

Inbjudan till registerdag
Styrgruppsmöte 16 oktober 2015

Lung Allergikliniken
– Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Preliminär agenda
10:00 Registrering
10:30 Inledning
11:30 Val av ordförande
12:00 Lunch
13:00 Utformning av styrgruppen
13:30 Diskussion och godkännande av interna regler
14:30 Kaffe
15:00 Godkännande av den första årsrapporten

Kontakt
Registerkoordinator Lisa Carlson
0737 12 15 97 • lisa.carlson@karolinska.se
Registerhållare dr Giovanni Ferrara
08 51775261• giovanni.ferrara@ki.se
Professor Magnus Sköld
08 51773905 • magnus.skold@ki.se
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IPF-dagen – en dag om lungfibros
Athol Wells till vänster och Jens Ingeman Jensen till höger.

Idiopatisk lungfibros, IPF, är en irreversibel och progressiv
lungsjukdom med högre dödlighet än många vanliga cancersjukdomar. Den 27 mars anordnades IPF-dagen, där en rad
intressanta föredrag belyste sjukdomen ur olika aspekter. I
publiken fanns främst specialister inom lung-, intern- och
allmänmedicin, men även sjuksköterskor och sjukgymnaster
med intresse för IPF. Mötet arrangerades av Roche.

P

rofessor Magnus Sköld från Lung- och allergikliniken,
Karolinska Universitetssjukhuset Solna inledde med att
berätta att diagnosen IPF bygger på två kriterier: uteslutande av kända orsaker till lungfibros och identifiering av
UIP-mönster på högupplöst datortomografi (HRCT) och/eller
lungbiopsi.
Eftersom lungfibros kan uppträda sekundärt till andra sjukdomar behöver man aktivt leta efter tecken som kan ge misstanke
om samtidig systemsjukdom. Man bör t.ex. utesluta sjukdomar
som systemisk skleros, reumatoid artrit och SLE. Vanliga comorbiditeter vid IPF är hjärt-kärlsjukdom, pulmonell hypertension,
diabetes mellitus, gastroesofageal sjukdom (GERD), emfysem
och lungcancer.
Förloppet vid IPF kan se mycket olika ut. Hos vissa patienter
kan sjukdomen utvecklas mycket snabbt, hos andra mer successivt. Ytterligare andra drabbas av akuta försämringsepisoder.
Symtomen är hosta och andfåddhet. Ett viktigt undersökningsfynd är biljud på lungorna i form av rassel, som liknar ljudet då
man drar isär ett kardborrband.
– Rassel skulle kunna utgöra ett enkelt sätt att screena för
IPF på vårdcentralsnivå, framhöll Magnus Sköld.
Behandling vid IPF omfattar flera olika alternativ. Rehabiliteringsprogram i form av sjukgymnastik rekommenderas för samtLung & Allergiforum • Nummer 2/2015

liga IPF-patienter. Dessutom rekommenderas syrgasbehandling,
som har visats lindra symtomen men inte öka överlevnaden.
GERD tros ha en roll i patofysiologin vid IPF, och användning
av protonpumpshämmare har associerats med en minskad risk
för lungfunktionsförsämring. För en mindre andel patienter kan
även lungtransplantation vara ett alternativ.
Pirfenidon (Esbriet®) utövar sin effekt genom att hämma profibrotiska cytokiner men den exakta verkningsmekanismen inte
är helt klarlagd. Gastrointestinala besvär och fotosensitivitet är
de vanligaste biverkningarna men med dosjustering kan majoriteten av patienter som får biverkningar kvarstå på behandling.
I den senaste fas III-studien med pirfenidon (ASCEND) kunde
man visa en minskad risk för sjukdomsprogression eller död vid
ett år med 43 % jämfört med placebo.
Gasutbyte vid IPF

Dr Jens Ingemann Jensen från Lungkliniken vid Sundsvalls sjukhus förklarade att det som gör IPF till en så svår sjukdom är den
kombinerade effekten av nedsatt diffusionskapcitet och obalans
i lungans ventilations-/perfusionskvot.
Vid andning diffunderar koldioxid ut från alveolerna över
blod–gasbarriären och binder till plasmaproteiner. Då koldioxid tar sig in i de röda blodkropparna bildas bikarbonat, och
det överskott av negativa joner som då uppstår i blodkroppen
leder till att klorid avges. Detta så kallade kloridjonskifte sker
med begränsad hastighet och avgör hur snabbt koldioxid kan
ta sig in i blodet.
– I en frisk lunga är ventilations-/perfusionskvoten större
apikalt än basalt. Eftersom IPF framför allt drabbar de basala
delarna innebär det att effekten av sjukdomsförändringarna blir
särskilt uttalade, sa Jens Ingemann Jensen.
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Magnus Sköld

Jens Ingemann Jensen

Ventilation och perfusion kan störas på två sätt. Vid så kallad
shunt passerar blod genom lungan utan att komma i kontakt
med luften i alveolen på grund av diffusionshinder över alveolarmembranen. Vid så kallat alveolärt dead space blockeras istället
blodflödet så att alveolargasen visserligen ventileras, men utan
att alveolen perfunderas.
Fysioterapi vid IPF

På Karolinska Universitetssjukhuset Solna arbetar specialistsjukgymnast och Med dr Gun Faager tillsammans med leg sjukgymnast Maria Nykvist i ett multidisciplinärt fibrosteam inom
lungmedicin. De berättade att IPF-patienters fysiska aktivitet
påverkas redan tidigt i sjukdomsförloppet, med dyspné, hosta
och hypoxi som de viktigaste begränsande symtomen. Vid sidan om de fysiska symtomen förekommer ofta ökad ångest och
depression, som även det kan vara funktionsbegränsande. Olika
former av rehabilitering har visats minska dyspné samt förbättra
fysisk kapacitet och hälsorelaterad livskvalitet.
IPF-patienter desaturerar i högre grad än t.ex. KOL-patienter.
Därför kontrolleras syremättnaden under träning, och vid värden under 88 % ges syrgas. Det finns ingen evidens för att träningseffekten påverkas av syrgastillförsel men säkerheten ökar
eftersom risken för arytmier minskar.
På Karolinska Universitetssjukhuset utgörs den fysiska träningen vid IPF av individanpassad gruppträning med 8–10 patienter. Uthållighetsträning sker med upp till 70 % av maximal
belastning beräknad från 6MWT, och muskelstyrka tränas med
vikter, fasta maskiner och gummiband. Dyspné, ansträngning,
puls och syremättnad skattas var tionde minut.
Efter genomfört träningsprogram uppmuntras patienterna
att fortsätta vara fysiskt aktiva i minst 30 minuter varje dag.
Detta görs bland annat med hjälp av fysisk aktivitet på recept
(FaR), uppmaning att använda stegräknare och hänvisning till
Hjärt- och lungsjukas förening. Patienter som planeras för lungtransplantation får fortsätta träna i en annan grupp.
Farmakologisk behandling av IPF

Professor Athol Wells från Royal Brompton Hospital i London
berättade att det idag finns två godkända läkemedel vid IPF:
pirfenidon (Esbriet®) och nintendanib (Ofev®).
Pirfenidon var det första läkemedlet som godkändes i Europa
för behandling av mild till måttlig IPF. I CAPACITY-studierna,
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Gun Faager och Maria Nykvist

som sammanlagt omfattade 779 patienter, var det primära effektmåttet absolut genomsnittlig förändring av förväntad FVC från
studiestart till vecka 72. Det uppnåddes i CAPACITY 004 men
inte i CAPACITY 006; i den poolade analysen av studierna var
minskningen signifikant. ASCEND-studien bekräftade pirfenidons lungbevarande effekt och efter publicering 2014 godkändes
pirfenidon i USA. Enligt en prespecificerad poolad analys av
ASCEND och de två CAPACITY-studierna minskade pirfenidon totalmortaliteten i vecka 52 med 48 % jämfört med placebo.
De vanligaste biverkningarna med pirfenidon var illamående,
dyspepsi, aptitlöshet, viktminskning och gastroesofageal reflux.
Nintendanib undersöktes i INPULSIS-studierna, som visade
en minskning av försämringen av lungfunktionen hos nintedanib-behandlade patienter jämfört med placebo efter ett år. De
vanligaste biverkningarna i INPULSIS-studierna var av gastrointestinal typ, och den vanligaste biverkningen i nintendanibgruppen jämfört med placebo var diarré.
– Ytterligare läkemedel för IPF är under utveckling, och åtminstone i dagsläget verkar det rimligt att basera valet av läkemedel på patientens önskemål utifrån möjliga biverkningar, sa
Athol Wells.
De idag godkända IPF-läkemedlen bromsar försämringen av
lungfunktionen men kan inte reversera etablerad försämring.
Det är därför angeläget att identifiera och behandla patienter
tidigt. Hos majoriteten av patienterna baseras initiering av behandling på förväntad procentuell FVC.
– Man bör dock vara observant på att FVC i vissa fall kan
vara missvisande, påpekade Athol Wells. Exempelvis kan en
individ med uppmätt FVC på 80 % vid diagnosen redan ha förlorat en stor del av sin lungfunktion om ursprungligt FVC var
i övre referensområdet. Likaså kan patienter med kombinerad
lungfibros och emfysem ha normal lungvolym eftersom de två
sjukdomarna så att säga tar ut varandra.
När fler behandlingsmöjligheter för IPF blir tillgängliga kan
behandlingen komma att utvecklas i olika riktningar. Sekventiell
behandling skulle innebära att man börjar med en behandling
och fortsätter med den så länge den tolereras och upplevs ha
effekt – därefter byter man till en alternativ behandling. Svårigheten ligger i att bedöma effekten, eftersom man inte vet hur
sjukdomen skulle ha utvecklats om den varit obehandlad. Individualiserad behandling, definierat som val av monoterapi utifrån individuella biomarkörer, är önskvärt men för närvarande
Lung & Allergiforum • Nummer 2/2015

IPF – Lungfibros

Ingrid Skog

finns inga sådana markörer tillgängliga. Mot bakgrund av IPFs
komplexa patogenes och den goda effekten av kombinationsbehandling vid flera andra lungsjukdomar är det dock sannolikt
att framtiden för IPF ligger i utvecklingen av kombinationsbehandling. Dessutom innebär tillgången till effektiv behandling
att framtida läkemedel inte kommer att jämföras med placebo
utan med befintlig terapi, så att studiedata kommer att relatera
till kombinationsbehandling.
Skillnaden mellan diagnoskriterier i läkemedelsstudier och i
klinisk praktik är stor och beteckningen möjlig/trolig IPF fångar
inte upp de möjligheter och sannolikheter som klinisk praktik
medför. ERS Task Force är en grupp som har bildats med målet
att etablera en ”arbetsdiagnos” för IPF. En arbetsdiagnos innebär
att man på individnivå når en sannolikhet för diagnosen som
motiverar behandling – således överges distinktionen mellan
definitiv och trolig diagnos. För att nå arbetsdiagnosen har man
utvecklat tre multidisciplinära algoritmer med HRCT som utgångspunkt.
IPF och lungtransplantation

Dr Ingrid Skog från Avdelningen för Lungmedicin och Allergologi, Skånes universitetssjukhus i Lund berättade att andelen
lungtransplantationer med diagnosen IPF uppgår till drygt 24 %,
enligt International Society for Heart and Lung Transplantation
(ISHLT).
De absoluta kontraindikationerna för lungtransplantation är
cancersjukdom, sjukdom i hjärta, njurar eller lever, ej behandlingsbar infektion, missbruk, psykisk sjukdom (om ej välbehandlad) och deformerad bröstkorg (som omöjliggör operation). De
relativa kontraindikationerna är hög ålder, hög vikt, låg vikt och
benskörhet. När det gäller ålder har Sverige inte någon absolut
åldersgräns men patienten ska helst vara under 60 år, och för
patienter över 65 år tillåts inga kontraindikationer.
– Remittering för lungtransplantation bör ske tidigt, så att
transplantationsteamet hinner fånga upp patienten och utföra
nödvändiga tester och provtagningar, sa Ingrid Skog. De viktigaste komplikationerna vid lungtransplantation är akut och
kronisk rejektion. De främsta dödsorsakerna för transplanterade
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patienter är bronkiolit, infektion, graftförlust och maliginitet.
– Det är viktigt att komma ihåg att en lungtransplantation
inte är en universallösning som botar patienten utan en palliativ
åtgärd, framhöll Ingrid Skog.
Nationella lungfibrosregistret

Dr Giovanni Ferrara och sjuksköterska Lisa Carlson från Lungoch allergikliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna
berättade om det Nationella lungfibrosregistret. De framhöll att
registret har flera viktiga funktioner, inklusive kvalitetsgranskning, utvärdering av parametrar i vårdprogrammet och av nya
interventioner samt patientmedverkan. Dessutom utgör registret en bas för nationell samverkan.
– Registrets IT-plattform är nu aktiverad och jag kommer gärna
ut till landets kliniker för att hjälpa till med tekniska och praktiska
frågor, sa Lisa Carlson, som är registerkoordinator.
Det är enkelt att logga in i registret med e-tjänstekort, och patienter kan logga in på en egen, kopplad plattform. Registret är
prospektivt, så för befintliga patienter registreras enbart personuppgifter och datum för diagnosen.
Hittills har 39 patienter registrerats. De är i åldern 52–85 år
och 45 % är kvinnor. För 85 % baseras diagnosen på klinisk/radiologisk bedömning, medan 15 % har gjort lungbiopsi. Majoriteten
hade måttlig sjukdom vid registreringen.
– Den 16 oktober 2015 hålls det första styrgruppsmötet för
Nationella lungfibrosregistret på Karolinska Universitetssjukhuset, och jag vill verkligen uppmana er att delta, sa Giovanni
Ferrara.
HELENA NORDLUND

frilansjournalist
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SFFA:s Vårmöte 2015:
Multidisciplinärt omhändertagande
av allergipatienten
Det är idag vanligare att barn i Sverige
koloniseras med Staf. Aureus än E-coli.
Detta kan kanske vara bra! Stafylokockerna kan bilda toxiner som förefaller
kunna verka som superantigen. Dessa
enterotoxiner binder till våra T-celler och
inducerar celldelning och aktivering, bl.a.
ökar serum IgA.
Studier finns på möss som visar att
neonatal exponering för superantigen
medför ökad tolerans hos mössen när de
blir vuxna. Åldern vid allergenexponeringen spelar stor roll. Anders Hjern på
Socialstyrelsen har jämfört adopterade
barn och sett att de som kom till Sverige
före 1 års ålder har 30 % risk för hösnuva
medan de som kom hit efter 4 års ålder
bara har 12 % risk. Allergirisken består
under livet!

Den 20:e april var en fin dag i Göteborg. Solens strålar reflekterade från
Svenska Mässans glasfasad och inne
på själva Mässan samlades allergologiintresserade för att denna gång lyssna på andra än allergologer. Tema för
årets SFFA-dag var ”Multidisciplinärt
omhändertagande av allergipatienten”
och idén bakom programmet var att
belysa allergi som en systemsjukdom
där det ofta behövs kommunikation
mellan olika specialiteter.

D

agen inleddes av Agnes Wold,
professor i klinisk bakteriologi,
Avdelningen för infektionssjukdomar, Institutionen för Biomedicin vid
Göteborgs universitet. Agnes Wold har
speciellt intresse för normal tarmflora och
hennes föredrag hade temat: Allergiepidemin hos oss och våra husdjur.
Redan 1819 beskrev John Bostock i England det som vi idag kallar hösnuva men
som då gick under namnet sommarkatarr.
Charles Blackley kunde några år senare
visa att symtomen berodde på exponering
för gräspollen. Redan vid denna tidpunkt
noterades att sjukdomen drabbade överklassen mer än de fattiga. Sjukdomen
var dock inte vanlig och det tog Blackey
nästan 10 år att hitta 28 patienter. Allergiökningen har sedan varit snabb och ökad
insidens är visat i många. En studie från
Sverige på 19-åriga värnpliktiga visade
att hösnuva var 3 gånger så vanligt 1990
jämfört med 1970. Förekomsten hade ökat
från 4 till 15 %!
Frågan är då varför ökar allergierna?

Under samma tidsperiod som allergierna
har ökat har dödlighet i infektionssjukdomar minskat. Bättre läkemedel men
också förbättrad hygien är huvudorsaken
till detta. Det förefaller som att flera immunregleringsjukdomar samtidigt ökar
och hit hör allergier men också inflammatoriska tarmsjukdomar och autoimmuna
sjukdomar. Alla dessa sjukdomstillstånd
är vanligast i västvärlden.
Lung & Allergiforum • Nummer 2/2015

Hur är det då med våra husdjur? Jo, det
Agnes Wold.

Vidare pratade professor Wold om
oral eller mucosal toleransutveckling.
Wells visade på marsvin för 100 år sen att
de blev toleranta mot allergen via födan.
Hög dos och tidig introduktion av födoämnen medförde minst risk för allergi.
Dr Husby kunde 1994 visa att detsamma
gällde människan. Det är också visat att
djur utan bakteriell tarmflora utvecklar
sämre tolerans som då blir mer kortvarig
och mindre uttalad.
Risken för allergiutveckling är markant
mindre om man växer upp med många
syskon, under fattiga förhållanden och
med djurkontakt, helst i form av att man
bor på bondgård med mjölkproduktion.
Ett flertal studier har visat att en stor
diversitet av tarmfloran minskar risken
för allergiutveckling. I Sverige ser vi nu en
långsam och fördröjd kolonisering med
tarmbakterier. Omsättningen av E.colistammar är låg, bara ca 2/ år. I Pakistan
är motsvarande siffra 8/ år.

verkar som om de också blir allergiska i
allt ökad grad. Ca 10 % av alla hundar är
drabbade av magtarmproblem som kan
vara allergiutlösta eller av atopisk dermatit. Vita hundar drabbas hårdare. Allergenet är ofta vanliga kvalster. Klådan
leder till sekundära infektioner och extern
otit. Även hundarna får behandling med
kortison och cyklosporin A. Något förvånande ges också immunterapi (ASIT)
till djur med eksem. Ca 1 % av alla katter
har astma. Faktorer som verkar minska
allergenförekomsten hos djuren är om
mamman fått äta hemlagad och inte bara
industriellt framställd djurmat. Även för
djuren är det skyddande att ha kontakt
med andra djur och att bo på landsbygden.
Agnes Wold avslutade sin mycket underhållande presentation med att berätta
om en pågående studie där 120 hundvalpar skall exponeras för Staf Aureus enterotoxin och sedan följas under 3 år. Det
skall bli mycket intressant att få ta del av
resultatet!
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Ralph Dollner.

Mats Dehlin, reumatolog vid Sahlgrenska
sjukhuset, gav en utförlig genomgång av
Churg-Strauss sjukdom som nu skall benämnas Eosinophilic granulomatosis with
polyangiitis, EGPA. Namnet är dock långt
och krångligt både för läkare och patienter. Churg-Strauss syndrom beskrevs första gången 1951 av de amerikanska läkarna
Jakob Churg och Lotte Strauss. Sjukdomen hör till vaskuliterna i små kärl och
vid misstanke om sjukdomen bör ett samarbete med reumatolog ske.
Sjukdomen är ovanlig med en incidens
på bara två fall per miljon invånare.
Man skall misstänka sjukdomen hos
patienter med besvär från övre luftvägar
och astma och som utvecklar perifer eosinofili i blodet (>10 %). Senare i sjukdomsförloppet finner man inflammatoriska
reaktioner, såsom hög SR. Patienterna
har ofta ett högt S-IgE och p-ANCA är
positiv i 40 %.
I lungan kan man se flyktiga lunginfiltrat, dessa kan vara lätta att missa då
de försvinner vid steroidbehandling. 2550 % av patienterna får påverkan på hjärtat med nedsatt vänsterkammarfunktion,
klaffel, vaskulit i kranskärlen eller pericardit. MR undersökning av hjärtat kan hjälpa till att bedöma utbredningen. I mage
och tarm kan man få eosinofil infiltration
i mucosan, oftast i tunntarmen.
När sjukdomen övergår i en vaskulitfas
tillkommer allmänsymtom, sänkestegring
och en vaskulit kring perifera nerver som
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Lokala organisatörer: Teet Pullerits, Monica Arvidsson och Mona Palmqvist.

kan leda till mononeuropatier. Njurpåverkan kan ses med utveckling av glomerulonefrit med hypertoni och i huden kan
petechier, purpura eller granulomatösa
noduli ses.
Utredningen bestäms utifrån vilket
eller vilka organ som är påverkade. Eosinofiler kan ses vid biopsier i angripen
vävnad.
Behandling i det akuta skedet är höga
doser av parenteralt kortison tillsammans
med cyklofosfamid eller azatioprim. Man
kan prova IVIG behandling och vid lungblödningar eller uttalad njurpåverkan
kan plasmaferes bli aktuell. Rituximab
används redan och man väntar på att det
skall registreras ett läkemedel mot IL5,
mepolizumab.
Man har misstänkt att sjukdomen kan
utlösas av montelukast, men det finns
enligt Dehlin inga säkra hållpunkter för
detta. Snarare är det så att montelukast
gör det möjligt att sänka perorala steroider och detta då gör sjukdomen ”synlig”.
Gastroenterolog Robert Saalman, från

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg, vidareutvecklade dagen
även med det pediatriska perspektivet.
Eosinofil esofagit (EoE) är ett tillstånd
som har fått mer uppmärksamhet senaste
tiden med mer forskningsintresse ledande
till ökat antal publikationer, och det förekommer även hos barn. Symptom som
kan väcka misstanke om EoE hos små

barn är matvägran, aptitlöshet, kräkningar eller regurgitationer till munhålan,
failure to thrive; hos större barn förekommer dysfagi, maten fastnar och barn kan
har retrsosternal sveda. Vid endoskopiundersökning noteras ringbildningar, s.k.
”trachealisering”, vertikala linjer i mukosan och mukosan kan vara lättavlöst, även
vita fläckar kan förekomma. Biopsifyndet
med mer än 15 eosinofila/HPF talar för
eosinofila esofagiten. Man har börjat se
EoE mer som ett allergisk tillstånd där
eliminationsdiet är av värde, särskilt hos
barn. Vidare provas det lokal kortison
i hög dos i intranasal formulering, som
dock sväljes! Systemsteroid kan bli aktuellt i svårare fall. Förutom EoE omfattade
Robert Saalmans föreläsning även andra
födoämnesallergiska tillstånd med olika
immunologiska mekanismer.
Förmiddagen avslutades med föredrag
från en gästföreläsare. Ralph Dollner,
som verkar i Tyskland men även är affilierad med rikshospitalet ÖNH/Oslo och
arbetat arbetar i Norge, berättade om
ASA-desensibilisering. Han började med
att berätta om historik för ASA-intolerans och uppkomst av begreppet NERD
(NSAID´s Exacerbated Respiratory Disease). ASA introducerades på marknaden 1899 och 1902 beskrev Hirschberg
akut urtikaria orsakad av ASA. 1922 påvisades association av ASA-intolerans,
astma och nasal polypos av Widal et al.
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1982 tilldelades sedan Sune K. Bergström, Bengt I. Samuelsson och Sir John
R. Vane nobelpris "for their discoveries
concerning prostaglandins and related
biologically active substances" och 2003
(Szczeklik & Stevenson) kom begreppet
AERD (Aspirin-Exacerbated Respiratory
Disease). 2013 framlades NERD som begrepp av Kowalski et al.
NERD innebär nasal polypos, intolerans för NSAID´s och astma. NERD är
en del i kliniskt uttryck av nasal polypos.
Det finns patienter som enbart har nasal
polypos. Andra kan ha nasal polypos och
astma. En del individer har även allergier i tillägg. De som har både nasal polypos , astma och intolerans för NSAID
´s(NERD) och sedan i tillägg allergier har
ofta uttalade besvär från respirationsorganen. Ralph Dollner diskuterade en
diagnostisk algoritm för akuta reaktioner
på NSAID´s som beskrivits av Kowalski
i Allergy 2013. Utfall av studier avseende
ASA-desensibilisering som utförts bl.a. av
Stevenson i JACI 1996, Havel Eur Arch
Oto 2013 och Fruth i Allergy 2013 nämndes.
Ralph Dollner utreder alla sina patienter

med nasala polyper för eventuell ASAintolerans. Det viktigaste avseende ASAintolerans är ANAMNES! De patienter
med nasal polypos som Ralph Dollner
behandlar och opererar för nasal polypos,
provoceras avseende ASA-intolerans. De
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opereras och 6 veckor efteråt utförs provokation med Nasalt Provokations Test
(NPT). Om positiv NPT, då genomförs
desensibilisering med ASA. Om sjukhistorien är positiv för ASA intolerans och
NPT negativ då utförs oral provokation.
Om positiv vid den provokationen då genomförs ASA desensibilisering. Man ska
tänka på att det föreligger en ”refraktär”
period cirka 2-7 dagar efter en ASA-provokation. Hur länge desensibiliseringen
exakt ska fortgå avseende ASA, är i nuläget inte känd.
Om patienterna håller upp med sin
medicinering med ASA i 2-3 dagar då
måste de börja om på uppdoseringsschemat för ASA-desensibilisering.
Eftermiddagen inleddes med SFFAs års-

möte följt av utdelningen av Stora SFFAstipendiet (se separat artikel i tidskriften). När man därefter återvände från
kaffepausen var det först dags för dagens
andra skandinaviska gästföreläsare, Dr
Lene Heise Garvey från Gentofte Hospital, Danmark, som pratade om ”Perioperativa läkemedelsreaktioner”. I Danmark
har man sedan 1999 samlat utredningar av
anestesirelaterade läkemedelsreaktioner
till Danish Anaesthesia Allergy Centre
(DAAC) i Gentofte och med sitt unika
kunskapet som dubbelspecialist inom allergologi och anestesiologi har Lene Heise
Garvey bidragit till ett stort antal utredningar men även publikationer.

Utredningen av anestesirelaterade reaktioner kan vara komplicerad eftersom
dessa kan i vissa fall likna normala reaktioner vid anestesiinduktion, det administreras flera läkemedel samtidigt och det
finns även en del dolda allergenkällor som
klorhexidin, etylenoxid, metylcellulosa,
latex. Alla läkemedel administrerade upp
till 1 timme för intravenös administrering
samt upp till 2 timmar för subkutan, intramuskulär, lokal, per oral, epidural eller
spinal administrering får misstänkas. När
det gäller hur man verifierar allergiska reaktioner utesluter normal serumtryptasnivå inte reaktionen. Man måste jämföra
nivåer efter reaktion med den basala tryptasnivån. T.ex. ökning av tryptas från 4,3
µg/l till 9,4 (båda under normala referensnivån på 11,4 µg/l) talar ändå starkt för allergisk reaktion. IgE tester – om möjlighet
för sådana finns – kan behöva upprepas
vid negativ resultat, och tvärtom: IgE kan
försvinna eller åtminstone kan nivåerna
minska kraftigt när man väntar med provtagningen för länge, i månader.
Som ett exempel vilka utmaningar
finns vid utredningen presenterade dr
Garvey ett fall där orsaken till perioperativ anafylaxi visade sig vara klorhexidin. Rubricerad patient hade vid tidigare
operation direkt efter intravenös administration av Nebcina fått blodtrycksfall,
nedsatt saturation och utvecklat utslag,
varför hans journal varningmärktes för
Nebcina. Dock vid nästa ingrepp, då Ne-
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bcina inte var inblandad, utvecklade patienten ändå en kraftig allergisk reaktion
med tryptasstegring till 26,7 µg/l. En på
DAAC genomförd utredning avslöjade då
att orsaken till båda reaktionen var i stället klorhexidin. I DAAC material har man
hittat allt fler fall med klorhexidin-allergi
och bland alla läkemedel som har givit
positiv resultat vid utredningen ligger
klorhexidin nu på plats två efter antibiotika med respektive 25 samt 24 positiva
utredningar under tiden 2004-2012.

finnas specifika IgE men bakomliggande
mekanismer är huvudsakligen okända. Irritationsutlöst astma förekommer också
och kan delas upp i upprepade exponeringar (”irritantutlöst astma”) men även
en kort exponering (”Reactive Airways
Dysfunction Syndrome”, RADS) kan ge
besvär.
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Anna-Carin Olin, professor Arbets- och

Miljömedicin Göteborg, berättade om
yrkesallergologi med speciell inriktning
på yrkesrelaterad astma – ett tillstånd
som hon betecknade som ”ovanligt vanligt”. Det finns flera sorters arbetsrelaterade exponeringar som har betydelse för
astma både fysiska och kemiska. Med en
skadad slemhinnebarriär ökar risken för
sensibilisering. Morgenstern redovisar i
en studie från 2008 att personer som bor
nära högtrafikerade vägar har ökad risk
för sensibilisering. Man anser att c:a 15 %
av astma som debuterar i vuxen ålder orsakas av exponering i yrket och hos c:a
20 % av personer med astma är yrket en
viktig försämringsfaktor. I Europastudien
har man räknat ut en incidens av 250-300
fall av yrkesastma per miljon invånare och
år. Viktigt för bedömningen av arbetsrelationen är tidssambandet mellan symptomdebut och exponering. Vid bedömning av yrkesexponering brukar man dela
in exponeringen i högmolekylär (större
proteiner), där man kan identifiera specifika IgE, och lågmolekylär, där det kan

bare (1/2-1 år, men också dröja upp till 20
år). Initialt kan det ske förbättring över
en helg men vid långvariga besvär och exponering kan det krävas sommarledighet
för bättring. Man objektifierar sambandet
med metakolintest, PEF, FENO.

Ett bättre liv

för barn med
allergisjukdom

Högmolekylära allergener kan finnas i

verksamheter som bagerier, kafferosterier, arbete med fisk- och skaldjur, labbdjur,
tropiska växter (florister) och tillverkning
av kryddor. Inom fisk- och skaldjursindustrin använder man ofta högtryckstvätt
vilket skapar en aerosol som inhaleras.
Atopisk benägenhet utgör risk. Ofta föregår rinit astman. Bland lågmolekylära
ämnen som orsak till yrkesrelaterad astma
kan nämnas 1) diisocyanater, cyanoacrylat
(bl.a. ögonfransförlängning!), persulfater
(frisörer) 2) rök, gas, damm (biologiskt
damm, oorganiskt damm, gaser). Rök, gas
och damm kan också påverka sensoriska
nervändar (TRPA1, c-fibrer, G-proteiner),
vilket ger inflammatoriskt svar och ökad
kärlpermeabilitet. Brandmän, blekerier
(klorgas), städerskor (rengöringssprayer)
kan drabbas. RADS förekom hos brandmännen som var i tjänst 9/11. De fick besvär inom 24 timmar efter exponeringen
med hyperreaktiv slemhinna.
Viktigt vid utredning är anamnes som
ska vara exakt med avseende på exponeringen. Samarbete med kemister/yrkeshygieniker krävs. Har man rinit kan astma
orsakad av lågmolekylära ämnen debutera
efter upp till c:a 2 år medan besvär av
högmolekylära ämnen kan komma snab-

Och, sist men inte minst, avslutade dagen

med kvällsaktivitet där vetenskap kombinerades med mingelbuffet. Med hjälp av
Meda fick SFFA-dagen en trevlig final då
professor Jean Bousquet från Frankrike
tog hand om den vetenskapliga delen.
Jean Bousquet är vi vana att räkna som
mannen bakom ARIA guidelines, men
överraskande nog erkände han sig ha svårigheter själv att följa guidelines och presenterade därmed en helt annan vinkel:
det är nu dags att gå vidare från guidelines
till ICP (Integrated Care Pathways). Och
som att sammanfatta dagen nämnde professor Bousquet att en av styrkorna med
ICP är att det kan användas mer multidisciplinärt.
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Vid programmets slut började även solen
över Göteborg gå ned. Men även om man
fick tillbringa hela dagen inomhus och
missade solen fick SFFA-dagens deltagare
förhoppningsvis en del positiv energi med
sig från dagen.

Ett bättre liv för barn
med allergisjukdom
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Referat från SVENSKA LUNGKONGRESSEN 2015

Svenska Lungkongressen 2015
Tisdag 21 april
Andra dagen var vigd åt utbildning och i år var det svår
astma som stod på schemat. Vi fick under dagen en
överblick över svår astma och var vi i dagsläget befinner oss var gäller forskning och utveckling. Även sensorisk hyerreaktivitet och ansträngningsutlösta besvär
på larynxnivå presenterades. Dagen avslutades med en
gemensam diskussion innan minglet. Hela dagen gav
mersmak och en önskan om att få fördjupa sig mer i
ämnena som presenterades!
Svår astma – hur vanligt och vilka är riskfaktorerna?
Bo Lundbäck, Göteborg

Vi fick en genomgång av prevalens och epidemiologi av astma i
Sverige. Trots avsaknad av någon definitionsmässig konsensus
för svår astma har ett flertal studier presenterat markörer som
reflekterar sjudomens svårighetsgrad. Sammanställningar har
visat att ca 13 % av astmatiker har två av följande markörer; ett
flertal dagliga symtom, FEV1 <70 % , dagligt bruk av vid behovs
medicinering, nattliga symtom och akutbesök. Det har visat sig
att endast 50 % är väl kontrollerade i sin svåra astma! Barn är
en utsatt grupp där många lider av sin astma. Infektioner är
en viktig del av exacerbationerna, där pikar sker kring jul och
kring skolstart. Luftvägsallergen, luftföroreningar och klimatet
är andra faktorer som kan utlösa astmaskov.
Nu var vi peppade för mer. Vad ska vi göra med våra patienter?
Spirometri återspeglar dåligt perifer luftvägsobstruktion vid
svår astma – Per Gustafsson, Skövde

Per presenterade hur spirometrin fungerar. Med tydliga bilder
visade han hur våra luftvägar är uppbyggda av konduktanta delar och acinära luftvägar och vad vi egentligen kan mäta med
spirometri. Som titeln anger, återspeglar spirometrin dåligt de
perifera luftvägarna och med hjälp av 3He–MRI fick vi en visualisering av påståendet. Globala mått visar dåligt lokal ventilation.
Vi fick också en genom gång av N2-utsköljning och ISO. Per
avslutade med följande sammanfattning:
• N2 MBV och ISO ger ökad förståelse för hur astma engagerar
lungans perifera luftvägar.
• Perifer luftvägsobstruktion missas ofta med spirometri men
kan också överdiagnostiseras.
• Den kliniska betydelsen av perifer luftvägsobstruktion mätt
med N2 MBV och ISO är ej helt klar men kan vara mycket
stor.
• N2 MBV och ISO är enkla mätmetoder som borde finnas på
alla centrallasarett.
Nu kunde vi mer men vad ska vi göra med patienterna? Nästa
talare hade kanske svaret.
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Termoplastik – Robert Niven, Manchester, UK

Både stora och små luftvägar är engagerade vid svår astma. I
luftvägarna ses en hypertrofi av glattmuskelatur, vilket bidrar
till luftvägsobstruktion.
I Manchester har man sedan en tid använt Bronkiell Termoplastik (BT). Målsättningen med metoden är att reducera astma
anfall genom att bränna stora och mellanstora luftvägar (över
3 mm) och på så sätt reducera glattmuskelaturen. I studier som
gjorts har detta visat sig vara mycket effektivt, vilket illustrerades
i flera patientfall. Det poängterades som viktigt att patienterna
är medvetna om att behandlingen inte är botande, utan har en
lindrande effekt på sjukdomen. De behandlade patienterna får
minskat antal exacerbationer, färre besök till akutmottagningar
och färre inläggningar. Inga negativa effekter har observerats
och inga strukturella förändringar har påvisats radiologiskt vid
uppföljning. I Manchester har man jobbat mycket med tydlig
uppföljning och ffa täta kontroller direkt efter ingreppet.
På frågestunden efter föreläsningen kom frågor som signalerade att publikens intresse hade väckts. Nu får vi se om något
center i Sverige kommer införa behandlingen.
Nu var vi igång. Nästa föreläsning skulle handla om barn.
Svår astma hos Barn-steg 5 – Christina Kavouridou, Göteborg

Christina illustrerade hur man på Drottning Silvias barnsjukhus
i Göteborg behandlar barn med svår astma. Vi fick en genomgång av de medel som används och den evidens man lutar sig
emot i behandlingen. Aktuella läkemedel innefattar Anti IgE
(allergisk astma över 6 års ålder), Airsonett (vid verifierad perenn luftvägsallergi), Teofyllin (vid okontrollerad inflammation),
Tiotropium (vid reversibilitet utan inflammation), Azithromycin
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(vid slembildning och neutrofil inflammation), inhalationssteroider, äldre immunomodulerare (i steroidsparande syfte) och
systemiska steroider (vid ABPA, vaskulit, hypereosinofil astma).
Claes-Göran tog taktpinnen efter lunch och presenterade ACOS.
ACOS, Kombination av astma och KOL
Claes-Göran Löfdahl, Angereds Närsjukhus

Vi fick en genom gång av hur gruppen definieras och hur vi ska
hitta dessa patienter i det flöde som vi får in till våra mottagningar. Claes Göran redogjorde för olika klustrar och fenotyper
bland patienter med Astma och KOL. Bland grupperna finns
olika mönster av cytokiner (IL-6 vid KOL och IL-5, IL-13 vid
Astma), vita blodkroppar (eosinofiler och neutrofiler), exacerbationsfaktorer (bakterier, virus, eosinofiler), och varierande mortalitet mellan grupperna. Prevalensen av ACOS har uppskattats
till mellan 15-55 % bland patienter med kronisk luftvägssjukdom.
Föreläsningen avslutades med uppmaningen att lära sig differentiera mellan astma och KOL, inte minst ur en behandlingssynpunkt. Behandling och uppföljning kan bli suboptimal om
vissa förenklat erhåller en overlap diagnos.
Nya behandlingsalternativ vis svår astma och KOL
Leif Bjermer, Lund

Leif inledde sin presentation med att berätta att 52 % av astmapatienterna är okontrollerade i sin behandling! För att komma
åt detta bekymmer är övergripande behandlingskontroll viktig.
Behandlingsstrategin bör omfatta ”enviromental control,” med
behandling och eventuell sanering av omgivningsfaktorer ”united airways,”med övergripande behandling av luftägarna samt
behandling av de små luftvägarna med små inhalationspartiklar
när perifer sjukdom föreligger. En genomgång av framtidens läkemedel och angreppspunkter avslutade föreläsningen.
Nu kände vi hopp för framtiden. Vi var mer medvetna om vilka
olika grupper det finns inom svår astma och KOL och hade fått
en inblick i framtidens läkemedelsbehandling. Efter lite fika var
det dags för genomgång av två av differentialdiagnoserna. ’
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Ansträngningsutlösta besvär på larynxnivå
Hans Dotevall, Göteborg

Exercise Induced Laryngeal Obstruction (EILO) är ett tillstånd
som är överrespresenterat hos högpresterande unga kvinnor,
ofta i kombination med elitidrott. I en studie på 117 patienter
med misstänkt ansträngningsutlöst astma fann man att 13 av patienterna hade EILO. Orsaker till tillståndet kan vara aerodynamiskt (sug effekt pga högt luftflöde), fysiologiskt (stämbandsadduktion vid hög andningsfrekvens), sensoriskt (ökad könslighet i larynx i olika situationer), reflux och psykologsikt (fight/
flight reaktion). Utredning bör innefatta ÖNH underökning
inklusive larynx, astma utredning, spirometri, provokationstest (continuos laryngoscpy excercise test) och uteslutning av
annan sjukdom. Behandling kan vara pedagogisk (andningsträning, psykoterapi) farmakologisk (PPI, atrovent, saroten, botox
i stämbanden) eller kirurgisk (delning av plica aryepiglottica).
Sensorisk hyperreaktivitet – Eva Millqvist Göteborg

Som avslutning fick vi en genomgång av sensorisk hyperreaktivitet (SHR). Patienter med SHR har överaktiva c-fibrer med ökat
utryck för vissa jonkanaler (TRP-receptorn). Vid SHR föreligger en känsla av andnöd, ofta med hosta, men ingen bronkiell
obstruktion. Objektivt ses förhöjd hostkänslighet för capsaicin,
inskränkt bröstkorgsrörlighet, dysfunktionellt andningsmönster
och sänkta smärttrösklar och ökat inspiratoriskt och expiratoriskt andningsmotstånd. Tillståndet är inte farligt men någon
specifik behandling finns ej. Bäst fungerar andningsgymnastik
och avslappning. Pågående forskning undersöker möjligheten
att desensibilisera hostan med t.ex. Capsaicinkapslar.
Dagen var klar och vi var fulla med ny energi för fortsatt arbete
med våra patienter. En rolig dag som gav mersmak.
ELLEN BORGH & MARTIN LARSSON

ST Läkare i Lungmedicin
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
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Bilder från SVENSKA LUNGKONGRESSEN 2015

Den lokala organisationskommittén för SLK 2015.

SLMFs ordförande Inger Dahlén och SLMFs nyblivne
hedersledarmot Prof. Kjell Larsson.

SLMFs styrelse vid årsmötet.
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Svenska Lungkongressen 2015
Torsdag 23 april

D

agen inleds med thoraxradiologi där Lena Olson från
Lungkliniken Sahlgrenska samt Åse A Johnsson från
thoraxradiologen Sahlgrenska håller i spännande fallgenomgång med mentometerröstning avseende var patologin sitter. Fördelar och nackdelar med lungröntgen, tomosyntes samt
DT thorax inklusive HRCT belystes. Tomosyntes har befunnits
ha en 3 faldigt ökad sensivitet jämfört med vanlig lungröntgen
samt en låg stråldos på 0,12mSv.
Efter stärkande fikapaus har de 2 mottagarna av SLMFs forskningsstipendium varsin föreläsning. Förste talare är Magnus
Ekström via länk från Australien som pratar om sina projekt
kring kronisk dyspne och dess farmakogenetiska egenskaper
samt klinisk effekt av bland annat opiodbehandling.
Nästa talare är Johan Grunewald från Karolinska institutet
som talar om patogenetiska mekanismer vid sarkoidos. Han går
igenom etiologi, genanalys, biomarkörer samt eventuella framtida terapier. En av dessa terapier skulle kunna vara skräddarsydd leukoferes, det vill säga rensning av vissa vita blodkroppar
och monocyter från blodet styrt av cytokinuttrycket på cellytan.
Fria föredrag kommer därefter:

Margareta Emtner från Uppsala talar om Amboxstudien (ambulatory oxygen) där man tittat på KOL-patienter som får tillförd syrgas vid ansträngning där man sett att detta ger en ökad
prestationsförmåga.
Fredrik Sundbom från Uppsala talade om Effekter av astma
och samtidigt sömnapnésyndrom på polysomnografi och systemisk inflammation. Data från SHE studien presenteras.
Marita Gilljam från Sahlgrenska talade om Cystisk fibros och
lungtransplantation. Redovisning av data från åren 1990-2014
där man sett ett något ökande antal CF-sjuka som transplanterats. I Sverige transplanteras även patienter koloniserade med
Mycobacterium Abscessus, vilket i många länder är en kontraindikation, enligt presenterade data har ca 75 % av dessa patienter
överlevt i 10 år.
Hanan Tanash från Malmö pratade om att Patienter med svår
alfa-1-antitrypsinbrist har bättre överlevnad än vanliga KOLpatienter efter lungtransplantation. 12 års medianöverlevnad
sågs för alfa-1 patienterna jämfört med 6 års medianöverlevnad för KOL-patienterna. Dödsorsakerna skiljde sig även åt där
alfa-1 patienterna i huvudsak dog av leversjukdom och infektion
medan KOL-patienterna i huvudsak dog av BOS (bronkiolitis
obliterans syndrome, dvs kronisk avstötning). Registerdata för
alfa-1-antitrypsinregistret presenterades.
Berne Eriksson från Halmstad, som deltagit i OLIN-studien/
gruppen, talade om konsekvenser av olika definitioner av luftvägsobstruktion. Man ser en relativt stor skillnad i prevalens av
KOL-sjukdom om FVC, VC eller LLN (lower limit of normal)
används i nämnaren. I nuläget finns ingen ”Golden Standard” för
definitionen av KOL, frågestund med diskussion följde.
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Inger Dahlén tillsammans med en av årets SLMF-stipendiater,
Johan Grunewald.

Postervandring.

Sist men inte minst var det prisutdelning för bästa poster samt

bästa fria föredrag. Posterbidragen bedömdes efter grafiskt upplägg, nyhetsvärde och presentation vid vandringen. Vinnarna var
Anneli Bendig för ”Exponering av biodiselavgaser ger luftvägsinflammation”, Ola Attman ”Airbagutlöst pneumonit hos patient med UIP” samt Josefin Sund för ”Vad påverkar förändring
av hälsostatus vid KOL i en sjuårsuppföljning”. Bästa föredrag
vanns av Hanan Tanash för redovisningen av alfa-1antrypsinbristpatienternas överlevnad efter lungtransplantation.
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Gemensamt möte mellan VK och SLMF.

Efter lunch var temat SÖMN. Jan Hedner från Sahlgrenska in-

ledde med en överblick av studier, han poängterade att vid AHI
>30 noteras en klart ökad morbiditet såväl som mortalitet.
Eva Lindberg från Uppsala tog vid och presenterade data från
SHE studien (Sleep and HEalth in women) där man funnit att
OSAS är vanligt förekommande, även bland kvinnor. Man fann
även att dagsömnighet korrelerar främst till snarkning samt att
man i en populationsbaserad kohort såg samband med svårighetsgrad av OSAS och hypertoni, inflammatoriska parametrar,
insulinresistens, metabola syndromet och BNP-nivåer. Slutligen
att sambandet mellan OSAS hjärt-kärlsjukdom är åldersberoende, det finns en starkare korrelation hos yngre patienter.
Zou Ding från Sahlgrenska pratade om sambandet mellan
OSAS och hypertoni och effekten av CPAP-behandling. Bäst effekt på blodtrycket sågs hos de patienter med uttalad OSAS med
maskinanvändning minst 4,5 timmar per natt. Han presenterade
en del data från SCAPIS studien i vilken det bland annat ingår
en OSAS screening. Han talade även om oxidativ stress orsakat
av intermittent hypoxi.
Yüksel Peker från KSS Skövde talade om sömnapné i ett kardiologiskt perspektiv. Han visar mekanismer bakom sömnapné
hos hjärtsviktande patienter. Det har observerats att 50 % av
hjärtsviktspatienter har OSA enligt gängse kriterier men en
stor del av dessa patienter uppvisar ingen dagtrötthet. Det föreligger ett behov av fler studier för att utvärdera CPAP som en
behandlingsmetod för hjärtsvikts patienter, forskningsområdet
växer snabbt och resultat från pågående randomiserade studier
kommer snart att ge ytterligare insikt i ämnet.
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Winfried Randerath från Solingen i Tyskland pratade om
”Modes and modalities for Non-Invasive-Ventilation. Current
state of the art.”. Vid planering av behandling skall man se på om
det är luftvägsobstruktion (CPAP), andningsdrive (ASV, backup
frekvens) eller minutventilationen (volymstyrdventilation, backupfrekvens) som behöver adresseras och välja maskintyp och
inställningar efter detta.
Avslutande föreläsare denna dag var Bengt Midgren som pre-

senterade data från Swedevox-registret där hemventilatorpatienterna registreras sedan 1996. På senare har det tillkommit
fler ALS-patienter samt scoliospatienter samt obesitaspatienter.
Flera startas akut än tidigare.
OLA ATTMAN

ST-läkare i Lungmedicin,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
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Kvalitetsregister

Trendspaning i Swedevox-registren
Swedevox oxygenregister startade 1987, respiratordelen 1996 och CPAP-armen 2010.
Fler än 100 000 patientår finns i vår databas. Den här gången har vi tagit på oss
trendglasögonen för att se på de förändringar som verkar hålla i sig.

Oxygenregistret

Hemrespiratorregistret

Kvinnors ändrade rökvanor har gett effekter på KOL-sjukligheten men även på könsfördelningen bland patienter som får
syrgas i hemmet. Som framgår av figur 1 har andelen kvinnor
ökat. Denna trend var knappast väntad (och inte heller önskad)
när registret drog igång.
En förväntad och högst önskad trend är dock att andelen
KOL-patienter som får underhållsbehandling med systemiska
steroider har minskat, se figur 2.
Ett kvalitetsregister ska ju inte bara mäta, det ska helst också
påverka till det bättre. Registerdata visade på negativa effekter
av systemiska steroider hos denna patientgrupp. Budskapet om
återhållsamhet med sådan behandling har uppenbarligen ”gått
hem”.

Från början antog vi att det vore bra för våra patienter om de
startade behandling elektivt snarare än akut. Vår besvikelse blev
därför stor när vi fann en rakt motsatt trend i våra data. Andelen
akutstartade har i stort sett dubblerats under registrets nittonåriga existens.
I Lung- och Allergiforum nr 3 2014 kunde vi dock presentera
data som visar att prognosen är densamma oavsett om behandlingen startas akut eller elektivt. Kanske vi istället ska se det som
att fler patienter upptäcks av våra akutläkarkolleger och därför
kommer till lungmedicinare för att få behandling.
Skarpsyntheten behöver dock inte vara speciellt utvecklad för
att man ska kunna hitta den största gruppen hemrespiratorpatienter, nämligen de med obesitas-hypoventilation. De blir allt
fler, både i absoluta och relativa tal, se figur 4.

Figur 1

Figur 3

Ökande andel kvinnor bland patienter som startar terapeutisk långtidsbehandling med oxygen.

Starkt ökande andel patienter med akutstartad långtidsbehandling med
hemrespirator.

Figur 2

Figur 4

Minskande andel KOL-patienter har underhållsbehandling med systemiska
steroider när de startar terapeutisk långtidsbehandling med oxygen. Den
röda linjen markerar en önskad högstanivå.
Starkt ökande andel patienter med obesitas-hypoventilation (OHS) bland
dem som startar långtidsbehandling med hemrespirator. (RTD – Restrictive Thoracic Disease).
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CPAP-registret

CPAP-registret har funnits så kort tid att det är svårt att se om
det finns några tydliga trender eller inte. Patienternas demografiska och fysiologiska data verkar stabila under de fem år vi
haft registret, men våra behandlingsstrategier har uppenbarligen
ändrats, se figur 5.
Figur 5

Bilden visar att andelen patienter som får befuktare redan vid
behandlingsstart nästan dubblerats på fem år. Vi vet från registret att andelen skiljer sig mycket mellan olika kliniker. På vissa
ställen används befuktare till alla eller nästan alla. Det förefaller
som om dessa kliniker nu blivit trendsättare.
Uppföljningsdata är rätt ofullständiga i registret. Vi har därför ännu inte vågat oss på att analysera om frikostighet med
befuktare är kopplat till bättre användarcompliance. Vi hoppas
få anledning att återkomma i frågan.

BENGT MIDGREN

På fem år har andelen CPAP-patienter som får befuktare vid behandlingsstart nästan fördubblats.

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

Easyhaler® är en inhalator som är enkel att använda*
och som erbjuder flera olika behandlingsalternativ.
Easyhaler pulverinhalator

finns tillgänglig med singelsubstanserna:
• Giona Easyhaler® (budesonid)
• Buventol Easyhaler® (salbutamol)
• Beclomet Easyhaler® (beklometason)

Bufomix Easyhaler®

är en kombinationsbehandling som
innehåller budesonid och formoterol.

Orion Pharma AB • Box 520 • 192 05 Sollentuna • Tel 08-623 64 40 • www.orionpharma.se
Beclomet Easyhaler® (beklometason) [Rx]. För behandling av bronkialastma. Inhalationspulver 200 μg/dos. Förmån. Senaste översyn av produktresumé: 2013-02-25. Bufomix Easyhaler®(budesonid/
formoterol) [Rx]. För behandling av astma och symtomatisk behandling av patienter med svår KOL (FEV1 <50% av förväntat normal) och tidigare upprepade exacerbationer och som har signifikanta
symtom trots regelbunden behandling med långverkande bronkdilaterare. Inhalationspulver i styrkorna 160/4,5 μg och 320/9 μg. Förmån. Vid anfallskupering skall en snabbverkande bronkdilaterare
användas. Senaste översyn av produktresumé: 2014-04-24. Buventol Easyhaler® (salbutamol) [Rx]. För symtomlindring av bronkkonstriktion vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).
Inhalationspulver 100 μg/dos och 200 μg/dos. Förmån. Senaste översyn av produktresumé: 2013-12-16. Giona Easyhaler® (budesonid) [Rx]. För behandling av lindrig, måttlig och svår ihållande
astma. Beakta att Giona Easyhaler inte är lämplig för behandling av akuta astmaanfall. Inhalationspulver 100 μg/dos, 200 μg/dos och 400 μg/dos. Förmån. Senaste översyn av produktresumé: 2012-12-11. För priser och ytterligare information se www.fass.se. * Chrystyn H. Clin Drug Invest 2006;26:175-183.
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Utbildning

På utbildningsfronten senaste nytt!

U

tbildningsfrågor har alltid varit
centrala och kommer så att förbliva för SLMF. Här kort senaste
nytt på utbildningsfronten gällande 6
viktiga S!
SK-kurser

SLMF har sedan flera år arbetat för att
antalet SK-kurser och deras fördelning
över tid ska motsvara efterfrågan. Vi har
tillsammans med universitetsjukhusen tagit fram kurser som planeras återkomma
med jämna intervaller närmaste åren.
Utifrån detta är det tänkt att ST-läkaren
lättare ska kunna planera sin utbildning
och att det finns kurser som tillgodoser
de mål som specialistutbildningen kräver.
Kurserna är i första hand betalkurser där
SLMF står som såväl kvalitets som ekonomisk garant.
I tabellen framgår planerade kurser och
kursgivare fram till 2020.
Specialistexamen

SLMF ordnar sedan många år återkommande en specialistexamen som vänder
sig till ST-läkare i slutet av sin utbildning eller nyfärdiga specialister. Specialistexamen består av en skriftlig och en
muntlig del. Vi årets examination deltog
5 examinander som samtliga godkändes.
De frågor som gavs går att läsa i detta
nummer av LoAF liksom svar på två av
frågorna. Den muntliga delen av nästa års
examen kommer att ske på Sahlgrenska
Sjukhuset i mars 2106. Varmt välkomna
med anmälningar till undertecknad som
utbildningsansvarig!
Specialistindelning

Lungmedicin är sedan den 1/5 2015 en
egen basspecialitet från att de senaste
åren varit en grenspecialitet till Allmän
Intermedicin (AIM). I den nya basspecialiteten ingår en gemensam kunskapsbas
som även kallas common trunk där målen
är gemensamma för alla nya basspecialiteter inom den intermedicinska familjen
(endokrinologi, gastroenterologi, hematologi, kardiologi och njurmedicin). Övergripande syfte med denna gemensamma
kunskapsbas är bland annat att självständigt kunna verka som primärjour.
SoS målbeskrivning för common trunk
är mycket allmänt hållen och det anges
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inte heller hur lång tid denna ska vara av
totala specialistutbildningen. En arbetsgrupp med representanter för de nya basspecialiteterna och AIM har nu skapats
för att ta fram mer konkreta mål gällande
den gemensamma kunskapsbasen. Detta
arbete har hög prioritet då målen måste
vara klara och tydliga för de som startar
utbildning i sin nya basspecialitet.
SPUR-inspektioner

SPUR-inspektioner har sedan några år av
olika anledningar legat i träda men har
nu åter påbörjats. I de nya specialistbestämmelserna ska varje inrättning som
bedriver specialistutbildning granskas
och utvärderas av extern aktör om inte
får ha ekonomiska, administrativa eller
organisatoriska kopplingar till vårdgiven.
Genom SPUR-inspektioner kan förhoppningsvis fortsättningsvis kvaliten i specialistutbildningen säkerställas genom systematisk granskning och utvärdering.

Studierektorsgruppen

Studierektorsgruppen med representanter för landets universitetskliniker träffas
vanligtvis 2 ggr/år för att dryfta gemensamma frågor. Gruppen tar även varje år
fram 4-5 nya patientfall som ska täcka in
specialistmålen. Meningen är att klinikerna som har ST-läkare ska gå igenom
dessa fall för att stämma av längs utbildningens gång så att viktigt kunskapsmål
inte missas. För de som är intresserade av
patientfallen går de bra att ta kontakt med
någon av studierektorerna.
Svenska Lungkongressen

Svenska Lungkongressen kommer nästa
år att gå av stapeln i Örebro 21-23/4 2016.
Kongressen är ett utmärkt utbildningstillfälle för såväl ST-läkare och som del i
postgraduateutbildning. Varmt välkomna
till Örebro!
LENNART NILHOLM

Planerade SK-kurser – Översikt
Hösten 2015

Astma/KOL, lunginfektioner

Våren 2016

Lungcancer, pleura, thoraxradiologi

Hösten 2016

Lungfysiologi

Våren 2017

Interstitiella lungsjukdoma

Hösten 2017

Astma/KOL, lunginfektioner, respiratorisk insufficiens

Våren 2018

Lungcancer, pleura, thoraxradiologi

Hösten 2018

Lungfysiologi

Våren 2019

Interstitiella lungsjukdomar, thoraxradiologi

Hösten 2019

Astma/KOL, lunginfektioner, respiratorisk insufficiens

Våren 2020

Lungcancer, pleura, thoraxradiologi

Hösten 2020

Lungfysiologi

Planerade SK-kurser – Kursgivare
Astma och KOL: Universitetssjukhuset i Örebro
Lungcancer: Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Respiratorisk insufficiens: Akademiska sjukhuset, Uppsala
Infektionssjukdomar: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Interstitiella lungsjukdomar: Karolinska Universitetsjukhuset, Solna
Pleurasjukdomar: Universitetssjukhuset i Umeå
Toraxradiologi: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Lungfysiologi: Akademiska Sjukhuset, Uppsala
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Luftvägsregistret

Nu händer allt på en gång!

N

i har säkert märkt att det händer
mycket inom KOL- och astmavården just nu. En remissversion
av Nya riktlinjer kom i slutet av förra året
från Socialstyrelsen, vilka också publicerade en Nationell utvärdering i februari i
år som pekar på en rad brister men även
innehåller förslag till åtgärder för att implementera de nya riktlinjerna i landstingen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har samtidigt bildat ett Nationellt programråd för KOL och astma med
uppgift att stödja förbättringar i vården.
Inom kort publicerar Läkemedelsverket
Nya rekommendationer för läkemedelsbehandling vid astma och i början av hösten
kommer också dessa för KOL.

Vad innebär dessa händelser för patienter med KOL och astma, för vårdgivare och för huvudmän? Patienter
med dessa sjukdomar har länge varit en
grupp som inte fått sina behov av vård
tillgodosedda, såväl kunskapsläge som
insatser har i många fall varit undermåliga. Samtliga nämnda dokument visar
nu tydligt på båda vad som bör göras,
hur det bör göras och hur det bör följas
upp. Möjligheten att få vård med god
kvalitet ökar. Genom att de nya riktlinjerna från Socialstyrelsen tydligt pekar
på vad som bör göras och hur detta bör
följas upp så torde inte den frågan heller
stå obesvarad och innebär för vårdgivarna ett stöd. Slutligen innebär också
programrådets arbete att huvudmännen stödjer arbetet och insatser härifrån ger ytterligare stöd till vårdgivarna
för att kunna hantera dessa stora folksjukdomar.
Det är således ett mycket stort förbättringsarbete som nu initieras för
KOL och astma. Om man överhuvudtaget ska veta om man åstadkommer någon förbättring så måste man utvärdera
sina insatser. Därför innehåller Socialstyrelsens riktlinjer också indikatorer
på vilka vi inom vården bör mäta för
att just se vad som sker gällande förbättringsåtgärder. Inom en snar framtid kommer också målvärden för KOL
och astma-vården att presenteras. Det
sannolika är att huvudmännen så småningom kommer att efterfråga hur vi
sköter vården för dessa stora grupper
av patienter, sannolikt närmare 1,5 miljoner drabbade!
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Det finns olika sätt att följa upp sin vård,

men vill man göra det på ett enkelt sätt
så kan man ansluta sig till det nationella
kvalitetsregistret Luftvägsregistret. Fördelarna med att använda Luftvägsregistret
är många. För patienten innebär det ett
strukturerat omhändertagande som ger
bättre vård och ökad livskvalitet. För er
som vårdgivare betyder det bättre följsamhet till nationella riktlinjer och en mer
kostnadseffektiv vård. Syftet med detta
register är sammanfattningsvis att vara
ett stöd för vårdgivarna att följa de nationella riktlinjer och rekommendationer
och därigenom bidra till att göra vården
för patienter med KOL och astma bättre
och mer jämlik över hela landet.

Detta vill vi ändra på och uppmanar
därför alla enheter som arbetar med KOL
och astmapatienter att ansluta sig till registret! Vi går i dagarna ut med ett brev
till samtliga verksamhetschefer i Sverige
inom såväl primärvård som specialiserad vård och uppmanar dem till detta. Vi
kommer att på olika sätt följa upp detta
i höst.
Vi kommer att se över registret i höst för
eventuell revidering och vill gärna uppmuntra er som redan deltar, att komma
med identifierade förbättringsförslag,
detta tar vi tacksamt emot!
På vår hemsida www.luftvagsregistret.
se finns mer information. Där är du också
välkommen att ansluta din enhet till registret.

Varför mäta?
Inga data – inga problem
Inga problem – inga åtgärder

Det betyder alltså att Luftvägsregistret fungerar som ett kvalitetssäkringssystem som bidrar till förbättringsarbete och verksamhetsutveckling. Trots
detta vet vi att Luftvägsregistret och
andra kvalitetsregister används alltför
sällan i dag. Detta gäller såväl inom
primärvård som inom sjukhusvården.
Just nu har vi dock dagligen kontakt
med nya primärvårdsenheter som vill
ansluta sig medan den specialiserade
vården inte verkar lika progressiva.

ANN EKBERG JANSSON

Registerhållare
Luftvägsregistret

Figur 1. Bilden visar andel av de Lungmedicinska enheterna som är anslutna och registrerar i
de olika delarna av Luftvägsregistret (öppenvård respektive slutenvård = inneliggande vård).
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Lungcancer

Nya verktyg för återrapportering i det
nationella lungcancerregistret

D

et nationella lungcancerregistret
är nu inne på sitt 14:e år och har
samlat in kvalitetsdata från över
40 000 patienter. 96 % av alla patienter
som insjuknat i lungcancer finns registrerade i registret. Syftet med registreringen
är att få ökad kunskap om hur diagnostik
och stadieindelning går till i Sverige, vilka
behandlingsmetoder som används och
för att få se bakgrundsfakta vad gäller patienten, utredningsgång, studiedeltagande
och uppföljning. Dessa data kan sedan användas i bland annat förbättringsarbetet
vid den egna kliniken.
För att få till ett riktigt framgångsrikt
förbättringsarbete så krävs det dock dels
en snabb rapportering in till registret
men också att registret snabbt kan ge
återkoppling till användarna. Hittills har
registret kunnat ge en återkoppling via
den årliga rapporten från registret och
från vissa fasta återrapporteringsmallar i
dataplattformen INCA. Detta kan ge värdefull information, men för att verkligen
få ut så mycket som möjligt ur registret
bör registret förbättra sin funktionalitet
gentemot inrapportörerna. Vi har nu
förbättrat registret i den riktningen så att
registret ska kunna fungera som ett hjälpmedel dels i det direkta patientmötet men
också i arbetet med verksamhetsstyrning
och förbättringsarbete.
På det individuella, patientnära, planet

har registret nu ändrat princip för uppföljning till att bli händelsestyrt. Det innebär att man ska registrera alla händelser,
t.ex recidiv eller byte av behandling i registret. Detta samlas därefter automatiskt
i en grafisk behandlingsöversikt där man
på ett snabbt och överskådligt sätt kan
få en bild av vilken behandling patienten
har fått. Den översikt som genereras efter
registreringen visas i figur 1. Där får man
snabbt en översikt över vad som har hänt
patienten som opererades i februari 2014.
Patienten fick adjuvant cytostatika postoperativt. Därefter fick patienten ett recidiv i augusti som behandlades med strålbehandling och därefter cytostatika. Om
man önskar mer detaljerade uppgifter
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kan man föra muspekaren över punkten
och då se att patienten opererades med
en lobektomi, att recidivet var lokaliserat
till skelettet och levern och att strålbehandlingen gavs med 8 Gy x 1. Samtidigt
kan man följa patientens performancestatus och se hur det förändras över tiden.
Detta komplement till journalen är tänkt
att underlätta i det direkta mötet med
patienten.
Det nationella lungcancerregistret har

hittills samlat in stora mängder data. Det
är förstås mycket viktigt att dessa data kan
användas i förbättringsarbetet vid varje
klinik. Vi har därför tagit fram ett verktyg för rapport av aktuella data till kliniken. Vi har valt ut de kvalitetsindikatorer
som lyfts fram i de nationella riktlinjerna
för lungcancer som publicerades 2011. Vi
har skapat en grafisk sammanställning för

varje indikator där den enskilda kliniken,
direkt on-line, kan se hur de ligger till i
förhållande till de målnivåer som finns för
varje indikator och i förhållande till andra
enheter. Man har också en möjlighet att
kunna följa hur utvecklingen på kliniken
har varit över tiden. I anslutning till detta
finns det även interaktiva rapporter med
urval för bland annat diagnosår och patientålder.
I figur 2 visas den sammanställning
som snabbt kan ge en uppfattning om
hur den egna enheten uppfyller de målnivåer som har tagits fram för de olika
kvalitetsindikatorerna. Man får också en
bild av hur väl den egna enheten har uppfyllt de olika målnivåerna över tiden. Här
pågår för närvarande ett arbete för att se
över de olika kvalitetsindikatorerna och
de målnivåer som tidigare har framtagits
via Socialstyrelsen.
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"Inget register är
bättre än de data
som rapporteras in
till registret"

Vi har valt att samla olika indikatorer
under olika rubriker där figur 3 illustrerar ett exempel under rubriken diagnostik med andel patienter som genomgår
PET/DT inför kurativt syftande kirurgi
eller strålbehandling. Man kan här göra
olika urval vad gäller tidsperiod, patientålder och vilka enheter som man önskar
jämföra den egna enheten med. Man kan
i exemplet se hur den egna enheten ligger till i förhållande till övriga län och
hur utvecklingen ser ut över tiden för den
egna enheten. Här pågår ett arbete för att
kunna filtrera indikatorerna på ytterligare
variabler, t.ex. kön och tumörstadium.
Inget register är bättre än de data som
rapporteras in till registret. Genom att
förbättra återrapporteringen till alla inrapportörer och till verksamheten så att
återrapporteringen är direkt on-line hoppas vi givetvis att inrapporteringen till registret, och därmed utdata från registret,
ska förbättras ytterligare. Det viktigaste är
dock förhoppningen om att detta i slutänden ska komma patienterna till godo.

GUNNAR WAGENIUS

Registerhållare
Docent, överläkare
Onkologikliniken,
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
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Stipendiater

Stora SFFA-stipendiet 2014-15

D

en 20:e april, under SFFA:s Vårmöte, delade SFFA för sjätte gången ut ”Stora SFFA-Stipendiet”, en
utmärkelse från Svenska föreningen för
Allergologi (SFFA) samt Svensk Allergiforsknings Stiftelse (SAS). För 2014-15 års
stipendiet hade förutom SFFA följande
företag bidragit med 50 000 SEK vardera:
ALK Nordic, Boehringer Ingelheim AB,
GlaxoSmithKline, Meda Sverige, Novartis
Pharmaceuticals, Teva Sweden AB samt
Thermo Fisher Scientific. Det stora intresset för stipendiebidraget resulterade
i att stipendiesumman blev sammanlagd
400 000 kronor. Lika stort intresse fanns
det bland sökande och stipendiejuryn
hade ett svårt jobb med att välja ut vinnare bland 12 starka ansökningar. Det
beslutades att dela ut 2 stipendier på respektive 250 000 samt 150 000 kronor.
Stora SFFA-stipendiet 2014-15 på
250 000 kronor tilldelades professor
Marianne van Hage från Enheten för
klinisk immunologi och allergi, Karolinska Institutet, för projektet ”New
strategies for improved diagnosis and
treatment of allergic diseases.”
Juryns motivering: Marianne van Hage
får priset för sin forskning ”New strategies for improved diagnosis and treatment
of allergic diseases”. Marianne van Hage,
professor i klinisk immunologi, har med
sin forskningsgrupp under många år arbetat med utveckling av förbättrade metoder för diagnostik av allergi. Hennes
forskning har bidragit till ökad förståelse
av hur allergi uppkommer och hur nya angreppssätt för behandling kan utvecklas.
I det aktuella projektet planeras allvarlig
födoämnesallergi, köttallergi, studeras
med avseende på förbättrad diagnostik,
riskbedömning och prevention. Vidare
planeras utvecklande av analyser för att
kunna prediktera svårighetsgrad av allergisjukdom samt utvärdering av nya
behandlingsmetoder. Resultaten som
projektet kan leda till, en ökad kunskap
och bättre behandling för patienten med
allergi, kan omgående användas i klinisk
sjukvård.

Stora SFFA-stipendiet 2014-15 på
150 000 kronor tilldelades professor
Barbro Dahlén från Enheten för hjärtoch lungsjukdomar, Institutionen för
medicin, Huddinge, för projektet ”Ny
jakt på celler som misstänks orsaka
NSAID/ASA-intolerant astma (”Aspirin-Intolerant Astma, AIA”).
Juryns motivering: Barbro Dahlen får priset för sin forskning om Aspirin intolerant
astma (AIA). Barbro har ägnat stor del av
sin forskargärning denna fenotyp. Hennes forskning präglas av excellens, envishet och engagemang. Barbro har bland
annat utvecklat en inhalationstest för säker diagnostik av AIA, men metoden är
tidskrävande och utförs enbart på ett fåtal kliniker i Sverige och globalt. Detta får
till följd att många vuxna patienter med
astma av säkerhetskäl undandras behandling med NSAIDs vid kardiovaskulära och
inflammatoriska sjukdomar. Målsättning
med projektet, för vilket hon tilldelas
Stora SFFA-stipendiet 2014-2015, är att i
detalj kartlägga de cellulära mekanismer
som förklarar varför mastceller aktiveras
vid en hämning av COX-1. Detta skulle
göra det möjligt att utveckla en in vitro
test med stor klinisk spridning.

I anslutning till prisutdelningen under
SFFA:s Vårmöte höll båda stipendiater
översiktsföreläsning om sin forskning, om
hittills erhållna resultat, och om planerad
vidareutveckling av forskningsprojektet.
”Stora SFFA-stipendiet” är ett forsknings-

stipendium som instiftades år 2009 och
som delas ut till en eller två etablerade
självständiga forskare med syfte att stimulera forskningsprojekt inom astmaoch allergiområdet i Sverige. Tidigare har
”Stora SFFA-stipendiet” delats ut under
Läkaresällskapets Riksstämma, men i år
ägde prisceremonin för första gången
rum under Föreningens Vårmöte, vilket
är ett mer fokuserat forum för allergiintresserade. Sammanlagt har SFFA samt
Svensk Allergiforsknings Stiftelse med
hjälp av bidragsgivare nu delat ut ”Stora
SFFA-Stipendiet” för mer än 2 miljoner
kronor och även framöver kommer SFFA
satsa högt på stipendiefronten som en
utmärkelse för framgångsrik astma- och
allergiforskning.
TEET PULLERITS

SFFA

Marianne van Hage och Barbro Dahlén.
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Utbildning

Hur ser de lungdiagnostiska möjligheterna
ut på våra lungkliniker runt om i landet?

U

nder flera år har vi studierektorer
inom Lungmedicin från Universitetssjukhusen träffats för att försöka få en jämn och hög kvalitet på specialistutbildningen i landet. Vi har i vårt
arbete märkt att förutsättningarna inom
landet är väldigt olika. Dels med tanke
på detta och dels med tanke på den pågående debatten om likvärdig och jämlik
vård ville vi därför kartlägga ST-läkarnas
möjligheter att lära sig vår unika lungdiagnostiska verksamhet.
I januari 2015 skickades därför en enkät
ut till landets lungenheter, små som stora
och inalles 37 stycken. Av dessa svarade
30 enheter, i huvudsak via sektions- eller
verksamhetschefer. På 24 av dessa 30 enheter utbildar sig för närvarande ST-läkare och på fem av dessa 30 kliniker utbildar
sig inte ST-läkarna alls på större kliniker.
Sannolikt, och förhoppningsvis, är dessa
fem enheter universitetskliniker, men det
går tyvärr inte att säga med säkerhet, då
enkäten var helt anonym. Frågorna var
överlag ställda med formuleringen ”har ni
möjlighet att” och inte om man i realiteten verkligen utförde undersökningarna,
vilket lämnar en liten svaghet i tolkningarna.
22 enheter har tillgång till egen lungdiagnostisk enhet, varav vissa delar med
andra skoperande verksamheter. Bara två
enheter kan genomföra undersökningar i
narkos på den egna enheten, men bland
de övriga har flertalet möjlighet att undersöka i narkos genom att anlita andra.
Sex enheter har inte möjlighet att bronkoskopera i narkos överhuvudtaget. Variationen mellan hur många dagar i veckan
man hade möjlighet att bronkoskopera
var stor, se bild 1.

mentarerna. När det gäller transthoracalt
ultraljud var variationen också stor; fyra
enheter hade inte tillgång till ultraljud, 11
stycken kunde med hjälp av andra göra
ultraljud och 15 enheter hade eget transthoracalt ultraljud. I kommentarerna påpekade ett par enheter att ultraljud var
införskaffat men att man ännu inte börjat
använda det, så jag tolkar att siffran för
vem som har möjlighet egentligen snart
kan vara högre.
När det gäller pleura-undersökningar
såg utfallet ut som i bild 2

Med pleurabiopsi åsyftades antingen
Abram´s, Tru-Cut eller Autovac och flera
enheter har möjlighet att välja metod. På
några enheter gjordes pleurabiopsier av
röntgenologen, via CT. Däremot var det
inte lika många enheter som har möjlighet till medicinsk thoracoskopi, utan
man verkar delvis ha lämnat över det
till thoraxkirurgen. 14 av enheterna har
möjlighet att själva utföra thoracoskopi
och av dessa kan endast fyra enheter ta
biopser från pleura viscerale, men alla tar
från pleura parietale. Någon enhet anger

Bild 1

15
9
3

3

Bild 2

Möjligheterna till genomlysning i sam-

band med ingrepp varierade också; 12
enheter kunde inte genomlysa alls, medan
9 enheter kunde utföra undersökningar
i genomlysning under förutsättning att
man anlitade andra och endast 9 enheter hade egen genomlysnings-utrustning.
De som fick hjälp av andra verkade anlita
operationsavdelning, att döma av kom-
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Bild 3

att thoraxkirurgerna sköter all pneumothoraxverksamhet, och andra har lämnat
detta till narkosläkarna. Även en del av
dräninläggningarna har ”lämnats bort”,
då man angivit att man slutat lägga drän
pga avsaknad av ultraljud. Pleurodes ges
av de flesta med Mepacrin (27/30) och är
fortfarande lite vanligare än talk (22/30).
Talk-poudrage i samband med thoracoskopi ges av förklarliga skäl av färre, men
totalt har hälften av dem som genomför
thoracoskopier möjlighet att ge poudrage.
Så över till våra bronkoskopier! De van-

Bild 4

Bild 5

liga typerna av bronkoskopier verkar de
flesta ha möjlighet att utföra, se bild 3,
medan de lite ovanliga görs av färre, se
bild 4 & 5. Notera att transbronkiella
biopsier görs av 22 enheter, men bara 18
enheter har angivit att de har tillgång till
genomlysning. En tredjedel av enheterna
utför EBUS, men där kommenterar flera att de är i startgroparna inom 1-2 år.
Hälften av de som gör EBUS kan få ”Rapid
on-site-evaluation”, fler kan få det på begäran. Hur många som gör det helt själva
efterfrågades inte (det är inte helt ovanligt
ute i Europa). Notabelt är att fem enheter
hjälper till vid brachyterapi och att fyra
enheter kommit igång med cryo-biopser.
Vi efterfrågade också stela skopier och
det verkar som om flertalet enheter lämnar dessa till ÖNH-kollegorna. Endast
fyra enheter av dem som besvarat enkäten genomför stela bronkoskopier själva.
Reflektioner kring detta är att vi har goda
möjligheter att bronkoskopera, den verksamhet som är mest unik för oss, men
att det finns en tendens att lämna ifrån
sig pleura-diagnostik och vissa åtgärder,
vilket undertecknad tycker är synd, då
möjligheten att utföra praktiska åtgärder
är ett rekryteringsverktyg för blivande
ST-läkare och gör oss lungläkare unika.
Det är också viktigt att ST-läkarna får
möjlighet att lära sig alla invasiva åtgärder, som krävs i målbeskrivningen. Vi
får kanske tänka oss en större rörlighet
mellan klinikerna (och kanske inte bara
inom den egna regionen), så att målen blir
tillgodosedda. Jag tycker vi ska värna om
lungdiagnostiken och kontinuerligt lära
och utveckla oss i de nya metoder som
är i antågande, samt givetvis upprätthålla
och föra vidare kunskaperna i de gamla
beprövade metoder vi har.

För studierektorerna inom Lungmedicin i Sverige
MARGARETHA SMITH

Öl & Studierektor Lungmedicin,
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Margaretha.smith@lungall.gu.se
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Välkommen till

Kurs i lunginfektioner

10-12 november 2015 (v 46)

Vill du lära dig mer om infektioner i lungan, TBC, CF och immundefekta patienter är detta
kursen för dig. På vägen kan du som ST-läkare i Lungmedicin uppfylla kurskravet i delmål
9 i målbeskrivningen från 2008. Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg har, i samarbete med SLMF, glädjen att nu ge en kurs uppdelad på 3 dagar för blivande lungläkare
och infektionsläkare. Kursen riktar sig till ST-läkare men i mån av plats kan även nyblivna
specialister komma med.
Dag 1: TBC
Dag 2: CF, atypiska mykobakterier, bronkiektasier
Dag 3: Primär och sekundär immunbrist
Tid: 10-12 november 2015.
Plats: Sahlgrenska Universitetssjukhus, Göteborg.
Kursens målgrupp: Blivande specialister i lungmedicin och infektionsmedicin.
Antal deltagare: 24 platser.
Avgift: 6000kr, inkl kursmaterial, fika och kursmiddag (tisdag kväll).
Logi: Boende bokas och bekostas av deltagaren själv.
Kursledning och kursansvariga: Margaretha Smith, Marita Gilljam, Mats Hemlin, Ellen Borgh,
verksamhetsområde Lungmedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Vanda Friman, verksamhetsområde Infektionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhus
Kurssekreterare: Jane Andersson, tel: 031-342 25 94 , e-post: jane.andersson@vgregion.se
Sista anmälningsdag: 1 september. Anmälningsblankett finns på SLMFs hemsida.
Preliminärt antagningsbesked: 15 september. Antagning sker med hänsyn till hur långt
sökande har kommit i sin utbildning samt när ansökan kommit in.

Disputation

Sammanfattning av Georgios Rentzos avhandling:

”Food Allergy in Adults”

D

en Akademiska avhandlingen
”Food Allergy in Adults” för
avläggande av medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid
Göteborgs universitet försvarades i hörsal Arvid Carlsson, Medicinaregatan 3,
Göteborg, tisdagen den 28 april 2015 av
Georgios Rentzos, Avd. För Reumatologi
och Inflammationsforkning, Institutionen
för Medicin, Sahlgrenska Akademin vid
Göteborgs Universitet och Allergisektionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Fakultetsopponent var docent Caroline Nilsson, Institutionen för klinisk
forskning och utbildning, Karolinska
Institutet och Allergimottagningen vid
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset,
Södersjukhuset, Stockholm. Betygsnämnden bestod av professor Magnus Simren,
Institutionen för Medicin, Sahlgrenska
Akademin vid Göteborgs Universitet och
Mag-tarmmottagningen, Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,

docent Madeleine Rådinger, Krefting Research Center, Institutionen för Medicin,
Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs
Universitet och professor Maria Jenmalm,
Klinisk Immunologi, Institutionen för Klinisk och Experimentel Medicin vid Linköpings Universitet.
Följande arbeten presenterades och
försvarades:

I. Intestinal allergic inflammation in
birch pollen allergic patients in relation to pollen season, IgE sensitization
profile and gastrointestinal symptoms.
Rentzos G, Lundberg V, Stotzer P-O,
Pullerits T, Telemo E.
II. Diagnosis of peanut allergy with
basophil activation test in adults.
Rentzos G, Lundberg V, Lundqvist
C, Rodrigues R, van Odijk J, Lundell
A-C, Pullerits T, Telemo E.

III. Self-reported adverse reactions
and IgE sensitization to common foods in adults with asthma.
Rentzos G, Johanson L, Sjölander S,
Telemo E, Ekerljung L.
Sammanfattning

Kunskapen om prevalensen för de ogynnsamma födoämnesreaktioner och födoämnesrelaterade gastrointestinala besvär
hos vuxna allergiker är fortfarande vetenskapligt bristfälligt. De konventionella allergitesterna tillför inte alltid med precision en korrekt diagnostik vid misstänkt
födoämnesallergi och därför behöver patienterna ofta genomgå kompletterande
utredning med en födoämnesprovokation
eller även intestinal biopsi.
Vuxna pollenallergiska patienter med
eller utan gastrointestinala besvär genomgick utredning med intestinala biopsier
båda under samt utanför björkpollen-

Studie I: Frekvensen
(medianen och 95 %
konfidensinterval) av
immunceller i
duodenalaslemhinnan i
de olika patientgrupper
under resp utanför
björkpollensäsongen
(S: björkallergiska med
gastrointestinal symtom,
NS: björkallergiska utan
gastrointestinal symtom,
C: friska individer)
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säsongen för att utforska mönstret av
allergiska inflammationen i intestinala
slemhinnan.
Patienter med allvarlig jordnötsallegi
och vuxna individer sensibiliserade mot
jordnötter, utreddes med basofilaktiveringstestet för att undersöka om detta test
kan användas i diagnostiken.
Prevalensen för de ogynsamma reaktioner mot olika födoämnen, för de
födoämnesrelaterade gastrointestinala
symtom samt IgE-sensibiliseringsprofilen
för de vanligaste födoämnen hos vuxna
astmatiker, undersöktes som en del av den
omfattade West Sweden Asthma Studien.

Vuxna björkpollenallergiska patienter
uppvisar en ökad allergisk inflammation
i intestinala slemhinnan under björkpollensäsongen, men delarbete 1 demonstrerar för första gången tydliga tecken av pågående säsongsbunden intestinal allergisk
inflammation även hos vuxna individer
utan någon gastrointestinal symtomatologi över huvudtaget.
Basofilaktiveringstest (delarbete 2) kan användas som kompletterande diagnostiskt
verktyg vid allvarlig jordnötsallergi och kan
urskilja jordnötsallergiska patienter från
jordnötssensibiliserade individer hos vuxna.

Den sista studien visar att prevalensen
av födoämnesintolerans är signifikant
högre hos astmatiker jämfört med ickeastmatiker. Vuxna astmatiker rapporterar
oftare ogynnsamma reaktioner och gastrointestinala symtom från björkrelaterade
födoämnen där hasselnöt är det vanligaste
födoämnet för vilket det uppvisas IgEsensibilisering i mycket högre frekvens
jämfört med icke-astmatiker.
GEORGIOS RENTZOS

Studie II: Fig1: BAT visade ett cut-off värde för jordnöt (AC50P) på 5,27 (1.8 ng/ml jordnötsprotein) med sensitivitet 79 % och
specificitet 86 % för att kunna diskriminera patienter med allvarlig jordnötsallergi (PA) från sensibiliserade patienter (PS).
Fig2: Medianen för BAT-jordnöt var signifikant högre i PA-gruppen jämfört med PS-gruppen.

Studie III: 53.1 % av astmatikerna rapporterar självupplevd
födoämnesintolerans jämfört med 29.8 % av icke-astmatikerna.
När man försöker att exkludera personer med misstänkt laktos- och gluten-intolerans, blir prevalensen 51.3% vs 28.2%.
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Reflektioner från
AAAAI 2015 årsmöte i Houston

I

nom allergologi finns det – liksom
inom flera andra specialiteter – två
till tre stora internationella kongresser varje år att välja bland. I USA håller
American Academy of Allergy, Asthma
and Immunology (AAAAI) sitt årsmöte
som regel i februari-mars, i Europa European Academy of Allergy and Clinical
Immunology (EAACI) i juni och till detta
har World Allergy Organisation (WAO)
en kongress som i regel pågår varannat
år, ibland i samband med de andra mötena. Jag försöker härmed sammanfatta
för- och nackdelar med den amerikanska,
AAAAI kongressen.
Årets AAAAI-kongress –den 71:a i
rad – ägde rum 20-24 februari i Houston, Texas. Inte direkt Amerikas främsta
turistmål och kanske märktes det även
på deltagarantalet. Jag saknar uppgifter
om kongressen nådde sitt mål att ha mellan 6000-7000 delegater men i George
R. Brown Convention Center behövdes
det bara en av våningarna för AAAAImöten och även då kändes korridorerna
inte överfyllda. Houston är allmänt känd
för sin outhärdliga, fuktiga värme, men
i februari välkomnade ”Space City” kongressdelegater med bitvis iskalla vindar
och mestadels grå himmel.
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Kongressprogrammets alla dagar i
Houston var uppbyggda på samma sätt.
Ville man vara tidigt ute gick det att börja dagen med kontinental frukost kombinerat med vetenskapligt seminarium
– förutsättning för en sådan tidig start
var dock att man var tidigt ute även med
registreringen. Antalet platser till frukostseminarierna var nämligen begränsade trots att det kostade 40 USD extra.
För de som föredrog frukost på hotellet
började dagen därefter med plenarsession mellan 8:15-9:45. Rubriker för årets
plenarsessioner var ”How the Microbial
Environment Influences the Development
of Allergic Diseases: What We Know and
What We Can Do”, ”Urticaria: A NonAllergic Disorder Treated as an Allergic
Disorder”, ”Severe Asthma: From Bench
to Guidelines”och ”Dangerous Allergens:
New Insights”. Under plenarsessionen pågick dock ingen annat aktivitet samtidigt
– till skillnad från EAACI kongressen där
man har två parallella sessioner – och om
man inte hade direkt intresse för sessionens ämne så fanns inte några alternativa
föreläsningar att välja på.
Efter plenarsessionen kunde man ägna
en hel timme åt postrar – eller åt kaffe.
Antal postrar på AAAAI-kongressen har

legat stabilt runt 1000 sedan flera år tillbaka, men balansen tycks ha flyttats mer
från basalforskning till kliniska presentationer. Efter postervisningarna, från
kl 10.45 och framåt, fick kongressen den
mer traditionella formen med ett flertal
parallella symposier, orala presentationer,
workshops m.m. samtidigt.
Bland de största nyheterna från AAAAI-

kongressen får man naturligtvis nämna
Keynote Lecture om ”The LEAP study”.
Resultat från LEAP (Learning Early About
Peanut) presenterades av professor Gideon Lack bara några timmar innan de
publicerades i New England Journal of
Medicine med professor Lack som sista
författare. Resultat från studien visar för
första gången att det går att förebygga
matallergier genom att tidigt ge barn viss
mat. I studien randomiserades totalt 640
barn i åldrarna fyra till elva månader med
hög risk att utveckla jordnötsallergi (på
grund av att de hade eksem och/eller äggallergi) till att undvika jordnötter eller
äta jordnötsinnehållande mat tre eller flera gånger i veckan (i snitt 7,7 g jordnötter/
vecka). Barn som redan från början hade
visat tecken på jordnötsallergi uteslöts ur
studien. Vid 5 års åldern hade 13,7 % av
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barnen som fick undvika jordnötter utvecklat jordnötsallergi jämfört med enbart 1,9 % i gruppen som hade ätit jordnötter. Studien utvecklas nu vidare som
LEAP-On studie där barnen som hittills
hade ätit jordnötter får nu undvika dem.
Immunterapi var väldigt aktuellt på
AAAAIs årsmöte för ett år sedan i San
Diego eftersom den sublinguala formen
då introducerades i USA. Även i år ägnades mycket tid åt immunterapi, men ur
svensk synvinkel var en del frågor av tveksam relevans. T.ex. diskuterades livligt om
man måste skriva ut adrenalinpenna till
alla som får sublinguala immunterapitabletter utskrivna. Kontroversiellt nog är
grästablett Grastek i USA registrerad såväl för året runt som för 12-veckors försäsongsbehandling, även om underlaget för
den sistnämnda varianten är bristfälligt,
särskilt när det gäller långtidseffekten.
Andra adminstrationmetoder förutom
subkutana och sublinguala formen samt
nya indiaktioner och allergener för immunterapi diskuterades en del under kongressen. Lars Poulsen från Danmark visade preliminära resultat med modifierad
hypo-allergenisk immunterapi i subkutan
form mot fisk (torsk). I detta material har
man behandlat 11 fiskallergiska patienter
med två olika doser av hypo-allergeniska
torskkomponenter (m Cyp c1). Sammanlagt har man gett närmare 130 injektioner och behandlingen har varit generellt
väl tolererad även om både snabba samt
fördröjda lokala reaktioner förekommer.
En fas 2B studie planeras som nästa steg.
Ytterligare en spännande studie – VIPES-studie – om immunterapi mot födoämne presenterades som ”Late Breaking
Abstract” av en världskänd födoämnesspecialist, professor Hugh Sampson från
Moun Sinai Hospital i New York. Denna studie handlade om jordnötsallergi
och immunterapibehandlingen pågick i
epikutana formen med hjälp av Viaskin®,
en lapptest-liknande metod för allerge-
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nadministration. Vi är vana att försök
med immunterapi mot födoämne i första
hand görs hos barn, men i VIPES-studie
inkluderades båda barn och vuxna (6-55
år) med jordnötsallergi. Däremot exkluderades patienter med anamnes på svår
anafylaktisk reaktion mot jordnötter.
Om dubbelblind placebo-kontrollerad
jordnötsprovokation hade verifierat att
patienter reagerat på mindre än 300 mg
jordnötsprotein randomiserades de till
epikutan behandling med tre olika styrkor
av jordnötsallergen eller till placebo under
ett år. Viaskin® med jordnötsprotein bytte
man varje dag och följsamhet i studien var
mer än 96%. Nästan alla patienter utvecklade lokala hudreaktioner, men enbart 2
patienter av totalt 221 avbröt studiedeltagande på grund av dessa. Efter 12 månaders behandling nådde signifikant högre
andel av patienter med aktiv behandling
det primära ändamålet i studien, dvs de
tolererade mer än 1 g jordnötsprotein eller 10 gånger högre jordnötsdos jämfört
med studiestarten i dubbelblind placebokontrollerad provokation.
Dr Sang Min Lee från Gachon University

Gil Medical Center i Sydkorea hade en
muntlig presentation om intralymfatisk
immunterapi (ILIT) med allergen från
kvalster, katt och hund. I hans studie
hade ILIT snabb effekt på rinitsymptom
och även läkemedelsbehandling för såval
astma samt rinit minskades. Alarmerande
var dock att 2 av 9 patienter fick anafylaktiska reaktioner efter sprutor; i båda fall
handlade det om kvalsterallergenet.
Det händer att patienter med helt typiska symptom av pollenallergi blir negativa i IgE analyser såväl i pricktest som i
serologi. Som förklaring till detta har diskussion tagits om lokal allergisk rinit. Huruvida immunterapi hjälper i sådana fall
är okänt och som regel brukar man avstå
från omfattande hyposensbehandling. Tidigare finns det publicerat en okontrollerad liten studie med gräspollenallergiska

patienter med lokal allergisk rinit från
2011 som visade signifikant förbättring efter 6 månaders SCIT – men som sagt, studien var inte placebo-kontrollerad. Nu utvecklade samma grupp från Malaga (som
faktiskt står bakom majoriteten av publikationer om lokal allergisk rinit) hypotesen vidare och presenterade en poster där
28 kvalsterallergiker med lokal allergisk
rinit behandlades under 24 månader med
subkutan immunterapi mot kvalster eller
placebo. Immunterapibehandlade patienter demonstrerade signifikant högre tolerans mot kvalster vid nasal provokation
efter behandlingsperioden.
Ett av de avslutande seminarierna på
AAAAI-mötet hade en provokativ rubrik
”Why Does Allergy Lag Behind Rheumatology in Approved Biotech Drugs?” I
aktuella läget är ställningen 1:12 till allergologins nackdel med omalizumab som
enda biologiska läkemedel i allergologens
repertoar. Förhoppningsvis kommer antalet av biologiska läkemedel för astmapatienter öka inom kort, och framför allt
anti-IL5 ligger nära registreringen nu.
Även på AAAAI-mötet presenterades en
del nyare data om anti-IL5 behandlingen,
bl.a. att behandlingen hos patienter med
svår eosinofil astma är effektiv oavsett om
patienter tidigare har provat omalizumab
eller inte. En av förklaringarna på varför
biologiska läkemedel inom allergologi
inte har fått samma genomslag som inom
reumatologi tycks vara att astmas patofysiologi är väldigt komplex. I reumatoid
artrit har TNF blockerare varit effektiva
oavsett av fenotypen, men inom astma
har man börjat förstå betydelsen av olika
fenotyper bara under senaste åren.

I år pågick AAAAI-mötet under fem dagar, från fredag till tisdag, men fr.o.m.
nästa år i Los Angeles förkortas programmet ytterligare med en dag och mötet
kommer äga runt endast från fredag till
måndag. För potentiella europeiska deltagare blir då frågan om det lönar sig att
flyga så långt för sådant kort period ännu
mer aktuell.
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Allergimottagning SU/Sahlgrenska
Lung & Allergiforum • Nummer 2/2015

Annons

SLMF

Gunnar Dahlström
1915-2015
Vår äldste medlem, tillika hedersledamot, Gunnar
Dahlström, har avlidit. Han betydde oerhört mycket
för vår förening och för svensk lungmedicin, både
direkt och indirekt.

G

unnar Dahlström föddes i Nässjö 1915 och tog studenten i Jönköping1934. Han läste medicin vid Karolinska
Institutet. Redan under histologikursen under andra
läsåret gjorde han sitt första vetenskapliga arbete, nämligen
om myelinhalten i nervtrådar – i frenicusnerven av alla nerver!
I intervjun i denna tidning nr 2/2012 beskrev Gunnar livfullt de
fortsatta studierna fram till licentiatexamen.
Hans fortsatta verksamhet handlade om insatser mot tuberkulos, om modern lungmedicin och om medicinsk etik.
Tuberkulos
Gunnar drabbades själv av tuberkulos. Han blev smittad under
militärtjänstgöring som läkare vid ett sjukvårdskompani vid
Tingstäde på Gotland. Många av de värnpliktiga vid kompaniet
insjuknade, bland dem Gunnar. Smittkällan var ”den duktige
kocken, som kokade världens bästa ärtsoppa”. Detta var 1942.
Det fanns ännu inga mediciner verksamma mot tbc. En vanlig
behandling var sängläge och anläggande av pneumothorax, allt
för att den apikala delen av lungan skulle få vila. Gunnar fick
samma behandling med ”gasad” lunga i 4-5 år. Nästan 20 år
senare studerade Gunnar tillsammans med Eric Carlens lungblodflödets och lungventilationens distribution i liggande och
sittande som förklaring till tuberkulosens predilektion till lungans apikala delar.
På Söderby sjukhus kom Gunnar Dahlström att dela rum med
patienten Hans Difs, som var docent i medicin och förste underläkare på Serafimerlasarettet. De pratade tbc förstås, speciellt
den höga incidensen bland inryckta militära. Alla nyinryckta
blev tuberkulin-testade. ”Det kom fram ett stort material av tuberkulinnegativa. Rätt många av dem hamnade på sådana ställen
där det fanns (BCG-)vaccin, och blev vaccinerade. Det rörde sig
om mycket stora siffror, 60-70 000.” Dahlström och Difs insåg
att analys av ovanstående material skulle kunna visa vaccinets
effekt på vuxna.
Cirka 5 år senare hade Gunnar avslutat sin behandling, varit
underläkare vid Kolmårdens sanatorium och randutbildat sig på
röntgen. Han blev antagen som underläkare på Serafimerlasa-
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rettets medicinklinik, och han och Hans Difs kunde påbörja sin
planerade analys. Det var de rätta männen i rättan tid. BCGvaccinet var etablerat, den skyddande effekten på spädbarn var
påvisad av Arvid Wallgren, barnöverläkare i Göteborg. Obligatorisk BCG-vaccination av alla nyfödda hade införts 1942. De
unga värnpliktiga var vid inryckningen inte vaccinerade, men en
del av dem blev vaccinerade vid mönstringen några år tidigare.
Det fanns nu möjlighet att utnyttja ovanstående stora material
av tuberkulinprövningar och BCG-vaccinationer i militärtjänst,
kombinerat med anmälningar om tuberkulos till RFV. De fick
hjälp av generalläkaren att få fram alla tuberkulin- och BCGjournaler. Det enorma materialet dokumenterades och analyserades ”för hand” före datorernas intåg. Se vidare intervjun i Lung
& Allergi Forum 2012, nr 2. Studien visade en inemot 80 %-ig
skyddseffekt mot tuberkulos. Den ledde fram till publikationen
Dahlström, G. & Difs, H., The Efficacy of BCG Vaccination.
A study on vaccinated and tuberculin negative non-vaccinated
conscripts. Acta tuberc Scandinavica 1951, suppl 27, 1-138

och till Gunnars gradualavhandling som ledde till docentur
i invärtes medicin:
Gunnar Dahlström, Tuberculosis in BCG-vaccinated and
non-vaccinated young adults. Acta tuberc Scandinavica1953,
Suppl. 32,

I samma veva flyttade Gunnar med sin familj till Söderby
sjukhus. Nu hade PAS och streptomycin kommit, och fler effektiva medel mot tbc framställdes. Crafoord och hans medarbetare på Sabbatsbergs sjukhus kunde därför operera bort sjuka
delar av lungorna. För Gunnar var samarbetet med Crafoord och
framför allt Eric Carlens mycket givande.
I flera år ledde Dahlström utarbetandet av vårdprogram för
tuberkulos.
Från sanatorier till lungkliniker
Med den ökade levnadsstandarden, hygieniska åtgärder, BCGvaccinationen, och den medicinska och kirurgiska behandlingen
av tbc minskade behovet av sanatorievård. Icke-tuberkulösa intrathorakala sjukdomar blev mer dominerande. Under 1950-talet
omvandlades flera sanatorier till lungkliniker. Ledande personer
i denna omvandling var Erik Hedvall, Gösta Birath och Gunnar
Dahlström. Gunnar blev 1962 chef på lungkliniken i Malmö. Han
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"Som erkänsla för Gunnars insatser för svensk lungmedicin utnämndes
Gunnar 1990 till hedersledamot i Svensk Lungmedicinsk Förening."

stannade där i bara 13 månader, men under den korta tiden han
hann få igång allergi-verksamheten och ordna en BÖL-tjänst
för Knut Bülow.
Gunnar utnämndes 1964 till överläkare vid lungkliniken på
Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Gunnar etablerade samarbete
med allergologen Erik Fagerberg, och allergologin ingick som
en viktig del av lungkliniken. Forskning bedrevs på bred front,
t.ex. Astrid Brundin om arbetsförmåga och hämodynamik vid
obstruktiv lungsjukdom, Enn Nõu om lungcancer, Jaak Kiviloog
om epidemiologi vid astma, Olle Zetterström och Leif Rosenhall om olika aspekter av astma, Ronald Dahl om eosinofili vid
asthma, Gunnar Hillerdal om asbestos, m fl. Favorit hos Gunnar var Ingela Sjögren, som gjorde viktiga undersökningar om
infektionsrisken för tuberkulos.
Insatser för Svensk Lungmedicinsk Förening
Gunnar Dahlström blev 1956 sekreterare i Sanatorieläkarföreningen. I den befattningen arbetade han aktivt för slå ihop den
föreningen med Tuberkulosläkarföreningen. Detta ledde 1967
till bildandet av vår nuvarande Svensk Lungmedicinsk Förening.
Gunnar var i många år styrelseledamot i Hjärt-Lungfonden
och i dess Vetenskapliga nämnd samt styrelseledamot i Konung
Oscar II:s Jubileumsfond.
Som erkänsla för Gunnars insatser för svensk lungmedicin
utnämndes Gunnar 1990 till hedersledamot i Svensk Lungmedicinsk Förening.
IUAT, International Union Against Tuberculosis
Gunnar var under många år aktiv inom IUAT – International
Union Against Tuberculosis – där han hade flera viktiga poster
och gjorde betydande insatser bland annat som ordförande i
”Committee on Prohylaxis”.
Gunnar var verksam i Unionen under den tid då antalet tuberkulosfall i världen minskade, och han var med i det arbete
som ledde fram till beslutet att införliva andra lungsjukdomar
i Unionens arbete. IUAT blev IUATLD – International Union
Against Tuberculosis and Lung Disease.
För sina insatser i Unionen belönades Gunnar med ett hedersmedlemskap med motiveringen: “Honorary members have been
recognised by the Union for their distinguished contributions
to the fight against tuberculosis and lung disease. Their wisdom
and experience helps to guide the Union in it’s mission”
Som hedersmedlem hade Gunnar ett livslångt medlemskap
i Unionen och dess högst beslutande organ, General Assembly.
Gunnar var alltid intresserad och följde arbetet i Unionen noga.
Under många år då han själv inte deltog på världskongresserna
röstade han genom ombud – en sjuksköterska vid Akademiska
Sjukhuset. Detta föregicks av noggrann genomgång av handlingarna, och efter avslutad kongress förväntade han sig en rapport
om vad som hänt och beslutats.
Lung & Allergiforum • Nummer 2/2015

Professur och dekanat
Efter flera påtryckningar från Universitetet i Uppsala utnämndes Gunnar Dahlström 1972 till professor i medicin, speciellt
lungmedicin.
Gunnar Dahlström blev 1970 vald till dekanus för den medicinska fakulteten. Lägg märke till att detta skedde innan han
blev professor. Detta är unikt och vittnar om att Gunnar hade
ett högt anseende i fakulteten, och detta kom naturligtvis svensk
lungmedicin till godo.
Medicinsk etik
Etikfrågorna låg Gunnar varmt om hjärtat. Som emeritus professor var Gunnar Dahlström under åren 1982-1987 ordförande
i Svenska Läkarsällskapets delegation för medicinsk etik. Skrifterna från den verksamheten avhandlade många problem som
låg i tiden då och nu. De finns samlade i Individ och Samhälle,
SLS förlag 1992.
Avslutning
Under sina sista år var Gunnar helt blind. Men han höll sig à
jour med händelser i världen genom ljudtidningar och genom
besök från många vänner. Hans dotter Signe läste upp intressanta nyheter från medicinska tidskrifter. Några doktorander
besökte honom för att höra om tbc-historik. När man ringde
honom förhörde han sig alltid om hur familjen mådde.
Vi talade med honom på telefon även på hans 100-årsdag. Två
dagar senare kom nedanstående e-post.
Från: Berith Blom Bülow
Skickat: den 27 mars 2015 11:06
Till: Erik Berglund
Ämne: Gunnar Dahlström dog dagen efter sin 100 årsdag
Gunnar firade sin 100-årsdag med den äran,
han var glad och lycklig, hade en god lunch med sina döttrar,
fick mycken uppvaktning med blommor och gratulationer av
alla slag, åt och drack som sig bör på födelsedagar.
Men på morgonen dagen efter fick han plötsligt ett lungödem,
som hävdes men han återfick inte medvetandet och vid 17-tiden
slutade han andas, gick mycket lugnt till, ingen ångest eller annat
som han varit så rädd för.
Det är ganska ofattbart hur han först hade en så trevlig dag och
sedan dog, han ville ju inte vara med längre!
Berith
				
				

ERIK BERGLUND
BERITH BLOM
GUNNAR BOMAN
HELEN WALLSTEDT
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Register

Ännu ett kvalitetsregister!
Lugn – detta register innehåller inga obligata fält. Man kan

fylla på successivt, exempelvis i samband med besök. Man blir
aldrig låst av registret och allt arbete sparas automatiskt för senare kompletteringar. Registret är lättnavigerat och byggt på en
plattform från Health Solutions och har inga anslutnings- eller
årskostnader. Vi pratar om PIDcare, nationellt kvalitetsregister
för patienter med primär immunbrist och/eller ökad infektionskänslighet.
Vi håller just nu på med att ordna en webbaserad applikation
så att patienterna själva kan registrera de variabler som idag
skrivs i patientdagboken. Detta innebär att de flesta patienter
kommer att själva registrera olika händelser såsom antibiotikadagar och läkemedel, sjukdagar och immunglobulininfusioner
vid hembehandling. Även HQoL-formulären EQ5D-5L, RAND36 och Disabkids kommer att finnas i applikationen.
SLIPI, Sveriges läkares intresseförening för primär immunbrist
bildades 1999 och sprider kunskap om dessa sjukdomar samt tar
fram kunskap om hur utredning, behandling och uppföljning
bör ske och samlar kunskapen i riktlinjer för de olika primära
immunbristsjukdomarna. Riktlinjerna utgavs första gången
2007 av en arbetsgrupp om ca 20 kollegor representerande läkare som behandlar barn och vuxna. Riktlinjerna revideras med
2 års intervall och 5:e revisionen publiceras halvårsskiftet 2015
Vi arbetar också hårt för att få automatisk överföring av data
från de olika laboratorierna för att slippa överföring av data och
risk för felaktig inmatning. Vi har börjat i Stockholm, som har
flest patienter, och där har man nu redan automatisk överföring
från klinisk immunologi.

Registret har en hemsida, www.pidcare.se, för patienter och all-

mänhet som ger information om vilka uppgifter som registreras.
Vi hoppas också att vi snart kan exportera dessa data till det europeiska registret och därmed delta i det europeiska samarbetet.
Patienter och allmänhet kan också kommunicera med gruppen
via info@pidcare.se.
Patienten måste ge sitt samtycke till registrering eftersom vi
vill ge behandlande läkaren en möjlighet att använda sig av patientens data i patient-läkarmötet. Vi tror att grafen med samlad
information om patientens hälsotillstånd och laboratorievariabler över tid ger en tydligare bild både för patienten och för
läkaren över vad som hänt och om behandlingsmålen uppnåtts.
Vi ser stora möjligheter till att registret skall kunna bidra till
bättre vård av patienter med immunbrist och ge bättre underlag
för val av behandling. Vi hoppas få svar på frågor som: Hur gör
vi för att undvika invaliditet på grund av otillräckliga insatser avseende diagnostik och behandling? Vilka indikatorer finns som
påvisar nyttan av immunglobulinbehandling? Vilka sjukdomar
har ett behov av transplantation och vid vilken ålder kan man
transplantera med gott resultat? Hur utreder och behandlar man
bäst patienter med specifika antikroppsbrister?
Vi är därför övertygade om att Du ställer Dig positiv till det
extra arbete ett register alltid genererar initialt och att Du ser
att registerarbetet på sikt lönar sig både för patienten och för
Dig. Det ger oss alla som arbetar med dessa sjukdomar bättre
beslutsunderlag och möjligheter att ge bättre vård.
Det finns en demo för den intresserade
http://demo.realq.se/pidcare_sv
Användare: demo, Lösen: demo1
JANNE BJÖRKANDER

registerhållare för PIDcare

Hej då
fattigdom!
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Nya riktlinjer i sommar
och ny allergiapp i maj
– med sikte på ökad patientmedvetenhet
En stor nyhet för allergivården är den
allergiapp som ska testas under 2015
med start i maj och som ska vara fullt
tillgänglig för allmänheten 2016.
Appen kommer att ge läkaren information om hur välbehandlad patientens
allergiska rinit är.
– Vi allergispecialister ser bara fem
procent av patienterna med allergiska
problem. Därför måste patientmedvetenheten bli större, säger professor
Jean Bousquet i en intervju som gjordes i samband med en föreläsning på
Svensk Förening För Allergologis vårmöte i Göteborg.

P

rofessor Jean Bousquet är ordförande i organisationen ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on
Asthma) - en organisation som samlar
internationella experter inom området allergisk rinit och astma. ARIA samarbetar
bland annat med Världshälsoorganisationen, WHO och tar nu fram uppdaterade
evidensbaserade internationella riktlinjer
för behandling av allergisk rinit.
Under 2014 var professor Jean Bousquet en av de 100 mest citerade forskarna
inom alla forskningsområden i världen.
Han arbetar som professor i lungmedicin
vid universitetssjukhuset i franska Montpellier. Men är också en mycket eftersökt
föreläsare världen över.
Den nya appen är gratis, lätt att använda och kommer att ge läkaren information om hur välbehandlad patientens
allergiska rinit är. Patienten registrerar,
helst före pollensäsongens start, tidigare
allergisymtom, vad som orsakar dem och
aktuell medicinering.
När pollenrelaterade besvär uppstår registrerar patienten de upplevda besvären
på en VAS-skala som går från besvärsfri
till extremt besvärad. Det blir som en
allergisk dagbok men också en regional
symtomkarta som troligen ger en mer
korrekt bild än pollenrapporterna eftersom pollenfällorna är få och högt belägna.
– På sikt kommer patienten också att
kunna jämföra sin allergi med andra som
har samma allergi i området man bor i.
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En stödfunktion skickar ut meddelande
till användarna att ”nu har patienter i din
omgivning börjat få symtom”. På så sätt
ska patienten få lättare att styra sin behandling. Patientsäkerhetsaspekterna är
det svåra men är på väg att lösas, säger
Magnus Wickman, professor i barnallergologi vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och Karolinska institutet
i Stockholm samt medlem i ARIA.
Allergikernas tur nu

– Tidigare har inte allergisk rinit ansetts
som så viktig men den sätter ned livskvaliteten avsevärt, till och med mer än astma och andra kroniska sjukdomar, säger
professor Bousquet. Det är märkligt att
vi inte kommit längre i omhändertagande
och behandling.
Det här är de behov som vi behöver möta
vid allergisk rinit:
1. Tidig diagnos och fungerande behandling.
2. Kontroll över sjukdomen (många med
allergi går till apoteket i första hand i
stället för till doktorn).
3. Att patienterna följer sin behandling
(compliance).
4. Korrekt karakterisering av patienterna
för att kunna göra bättre kliniska prövningar och därmed ge bättre vård.
5. Rinit hos äldre personer.
6. Att veta exakt när pollensäsongen
startar, dvs. veta när man ska börja sin
behandling.
7. Daglig uppföljning och råd om symptomkontroll.
8. Att gå från riktlinjer till ett enkelt implementeringsverktyg som kan användas av ett multidisciplinärt team.
9. Elektroniska stödfunktioner.
10. Framtagandet av biomarkörer.
11. Innovation när det gäller kliniska studier.
12. Stärka patientens roll.
Dessa punkter är utgångspunkterna för
de nya riktlinjerna där läkemedelsgrupperna rankas och rekommenderas.

Professor Jean Bousquet.

– Sedan måste riktlinjerna systematiskt revideras och anpassas till de olika
ländernas ersättningssystem med mera.
Vi måste ha ett helt nytt tillvägagångssätt
för att de nya riktlinjerna ska följas. Idag
gör vi nämligen inte som det står i riktlinjerna, säger professor Jean Bousquet.
Nya läkemedel i riktlinjerna

Ett nytt läkemedel som kommer att omnämnas i riktlinjerna är Dymista (MP2902), en spray med både flutikason och
azelastin, det vill säga kortison och antihistamin, och som än så länge är ensamt
i sin klass.
– Dymista har effekt inom 30 minuter. Jämfört med nasal steroid så har den
minst dubbelt så bra effekt. Den har också
bra effekt på ögonsymtomen, som vi vet
är svåra att komma åt, säger professor
Jean Bousquet och fortsätter:
– Med Dymista kan man reducera den
totala mängden medicin. Jag gör så att jag
behandlar periodvis eftersom det flesta
inte vill behandla hela tiden. Fast det är
helt säkert att göra det. Slemhinnorna
skadas inte. Men utifrån sina symtom och
uppgifter från appen kan patienten styra
sin behandlling. Man ska inte ha besvär i
onödan utan ha ett proaktivt förhållningssätt som patient.
Text och foto:

KATARINA MATTSSON

Fakta:
• En sjättedel av befolkningen beräknas
lida av kroniska nedre luftvägs sjukdomar.
• Mellan 20-25 procent av svenskarna
uppskattas ha allergisk rinit (pollenallergi
och/eller pälsdjursallergi).
• Den nya allergiappen ska testas under
2015 och vara fullt tillgänglig för allmänheten 2016.

Lung & Allergiforum • Nummer 2/2015

Utlysning av

SLMFs Lungmedicinska forskningsanslag
Ett av Svensk Lungmedicinsk Förenings (SLMFs) viktigaste syften är att stödja klinisk forskning inom lungmedicin i Sverige,
och i detta arbete inkluderas även samarbeten med läkemedelsindustrin.
SLMF utlyser därför för andra gången ett lungmedicinsk forskningsanslag till projekt som anses ha särskild hög kvalitet och
god klinisk potential. Anslaget skall användas för forskning inom klinisk lungmedicin och syftar till att stimulera genomförandet av angelägna forskningsprojekt i Sverige. Den totala anslaget uppgår till 450 000 SEK, och förutom SLMF bidrar
följande läkemedelsföretag med 50 000 SEK vardera: AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi Pharma, GlaxoSmithKline,
MundiPharma, Novartis, Roche och Teva.
Anslaget avser bidrag till en sökande, men kan i vissa fall, om bedömningskommittén så rekommenderar, utdelas till högst
två sökanden. Mottagare kan endast vara en enskild person.
Sökande ska vara disputerad, självständig och i första hand klinisk forskare med patientorienterad forskning inom det
lungmedicinska området. I andra hand kan anslaget utdelas till icke kliniskt verksam forskare men med dokumenterat nära
samarbete med kliniker. Sökande måste dessutom vara medlem i SLMF sedan minst ett år tillbaka. Anslaget är att betrakta
som basanslag och får fritt disponeras av sökanden med krav på ekonomisk och vetenskaplig redovisning. I vetenskapliga
artiklar som tillkommit med stöd av SLMF forskningsanslag skall i publikationen anges "Swedish Respiratory Society". Vidare
förutsätts att anslagstagaren presenterar sitt projekt i en artikel i Lung & Allergiforum.
Ansökan om maximalt fyra A4-sidor (Arial 12 pt, 1,5 radavstånd) ska göras på svenska språket och innehålla följande rubriker:
Titel:
Bakgrund:
Målsättning/Frågeställning:
Material och metoder:
Patientbetydelse:
Genomförbarhet:
Etisk reflexion samt i förekommande fall diarienummer för etiskt godkännande:
Andra anslag för projektet:
Till ansökan ska bifogas kort CV (max 1 A4-sida) och publikationslista med de senaste 5 årens vetenskapliga publikationer.
Sista ansökningsdatum 2015-08-31.
Ansökan insändes elektroniskt till SLMFs vetenskaplige sekreterare (vetenskaplig-sekr@slmf.se).
Bedömningskommittén består av SLMFs vetenskaplige sekreterare (Professor Anders Blomberg, Umeå) och ordförande i
SLMFs vetenskapliga kommitté (Professor Christer Janson, Uppsala) samt två externa ledamöter (Professor Marjukka Myllärniemi, Helsingfors och Docent Kerstin Ström, Karlskrona). Kommitténs beslut kan inte överklagas. Om inga tillfredsställande
ansökningar inkommit kan styrelsen besluta att ny utlysning skall ske. Vid tilldelning tas hänsyn till forskningsprojektets
originalitet, kliniska relevans och dess vetenskapliga värde liksom den sökandes vetenskapliga bakgrund, kompetens och
möjligheter att kunna fullfölja forskningsplanen. Anslag kan inte delas ut till samma mottagare två år i rad. Anslag delas
inte heller ut förrän projektet är etiskt godkänt.
Beslut om fördelning av anslaget fastställs av SLMFs styrelse och meddelas skriftligen via e-mail till den/dem som beviljas
anslag samt anslås på SLMFs hemsida och i Lung- & Allergiforum under november-december 2015. Projekt som erhållit anslag
presenteras genom föreläsning och utdelning av diplom vid Svenska Lungkongressen i Örebro 2016.
Ekonomisk redovisning av erhållet anslag ska inkomma till SLMFs styrelse senast två år efter tilldelning.
Vid frågor angående anslaget, kontakta SLMFs vetenskaplige sekreterare, Anders Blomberg, e-post enligt ovan.

SLMF

Ny hedersledamot i SLMF – Kjell Larsson
Kjell Larsson valdes vid årsmötet
2015 till hedersledamot i SLMF, med
motiveringen: För enträget och fokuserat arbete för att synliggöra
KOL-sjukdomen och för månggårigt
och uppskattat arbete i Föreningens
regi.

K

jell är ur-stockholmare, född där
1948. Han tog läkarexamen vid
Karolinska Institutet 1975 och han
arbetade som kliniker i invärtesmedicin,
klinisk fysiologi och lungmedicin fram till
1985. Då tillträdde Kjell en tjänst vid Arbetslivsinstitutet, och var sedemera chef
för Lung- och klimatprogrammet. År
2002 flyttade Kjell med sin forskargrupp
över till Institutet för miljömedicin vid
Karolinska Institutet, där han varit enhetschef och suttit med ledningsgruppen.
Parallellt med detta har Kjell tjänstgjort
vid lungmedicinska klinikerna vid Karolinska i Solna och Huddinge.
Tidigt i sin yrkeskarriär kom Kjell in i
luftvägsforskning. Han disputerade 1985
på en avhandling med titeln ”Studies of
sympatho-adrenal reactivity and adrenoceptor function in bronchial asthma”. Han
fick snart en docentur, och är från 1999
professor i lungmedicin vid Karolinska
institutet.
Kjells egen forskning har haft såväl
bredd som stort djup. Han har i olika
modeller studerat inflammation i luftvägarna, och kunnat relatera detta till kliniska tillstånd. En klinisk modell, som varit
mycket fruktbar vetenskapligt har varit att
undersöka den inflammation som induceras av organiskt damm i jordbruksmiljö,
t ex vid svinuppfödning. Man har kunnat
definiera inflammatoriska skeenden och
inflammatoriska markörer, som redan
har fått och kommer ytterligare att få
stor betydelse för vår tolkning av inflammation i luftvägarna vid astma och KOL.
Mycket av Kjells forskning har också haft
applikationer på luftvägsfarmakologi, och
han har under åren initierat och deltagit
i många farmakologiska studier, såväl vid
det egna centrat som multicenterstudier.
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Sagt om Kjell som handledare;
Britt-Marie Sundblad; forskare vid IMM på KI och som både haft Kjell som handledare
(disputerade 2002), men också arbetat tillsammans med Kjell i 30 år
”Kjell upplevs aldrig som stressad trots stor arbetsbörda, tar sig alltid tid med alla frågor
och alla slags människor oavsett position”.
Karin Strandberg; Lungläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala, disputerade 2010
”Kjell har alltid haft dörren öppen, han har ALLTID varit hjälpsam och vänlig. Sedan har
han förstås varit en riktig språkpolis; Kjell är suverän på att skära bort dökött i texten och
säga samma sak både kortare och tydligare”.
Kristin Blidberg; Forskningshandläggare på Reumatikerförbundet, disputerade 2012
”Som handledare är Kjell fantastiskt generös med sin kunskap, han har en förmåga att
berätta, förklara, resonera och ifrågasätta, som ofta fick mig att lämna möten med en
känsla av att ha blivit upplyft och lockad att tänka i banor som jag inte kunnat hitta på
egen hand”.

Kjell har varit en mycket uppskattad
handledare genom åren. Han har varit
huvudhandledare för 10 doktorander och
bihandledare för 10 doktorander varav 8
disputerat. Han har också varit opponent
vid ett stort antal tillfällen i Sverige, Norge
och Danmark.
Kjells insatser för den kliniska vården

nationellt av patienter med astma och
KOL har varit mycket betydelsefull. Ett
uttryck för detta har varit hans insatser
för Svensk Lungmedicinsk förening, där
Kjell var vetenskaplig sekreterare 1989-93,
och sedan ordförande under åren 1999-

2002. Kjell har också haft ett helikopterperspektiv på svensk lungforskning genom sitt engagemang i Hjärt-lungfonden,
där han under cirka 15 år varit medlem
i dess vetenskapliga råd, och medverkat
vid fördelningen av stora summor forskningsanslag till lungmedicinsk forskning.
Sedan 2011 är Kjell vice ordförande där,
och talesman för den lungmedicinska
forskningen. Kjell gör för närvarande
också ett väsentligt arbete som ledare för
den vetenskapliga evidensvärderingen i
Socialstyrelsens riktlinjearbete för KOL.
Även internationellt har Kjell haft
många uppdrag inom lungmedicin, med
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visst fokus på publikationsverksamhet.
Han har varit ”associate editor” för såväl
European Respiratory journal som Respiratory Medicine, och har under en viktig
period 2006-2011 varit ”chief editor” för
European Respiratory Monograph, ett ansvar som medfört att mycket instruktiva
och utbildande översikter inom hela det
lungmedicinska fältet har publicerats för
en internationell publik. Kjell har också
varit lokal ordförande för två ERS-möten
i Stockholm. År 2007 mottog han Chairmans award från European Respiratory
Society.
Publikationsmässigt har också Kjell
gjort en mycket stor insats som editor
för svenska böcker om astma och KOL,
senast med en 700-sidig lärobok om
KOL som utkom 2014. Dessa böcker har

en mycket god pedagogisk profil, vilket
har varit kännetecknande för Kjell hela
verksamhet också som mycket uppskattad
föreläsare. Totalt har Kjell närmare 400
publikationer, varav cirka 180 är originalpublikationer.
Kjell är en sann rennässanspersonlighet,

som med lika stor kunskap och intensiva
engagemang talar inflammationsmekanismer vid KOL som om kinesisk historia,
medeltida dryckesvisor, tidiga musikinstruments funktion och svenska och internationella fåglars utseende och beteende. Dessutom trakterar han ett mycket
stort antal blåsinstrument i ensemblen
”Quod libet” som inriktat sig på medeltids- och renässansmusik. Han spelar piano mycket bra, komponerar körmusik och

gör årligen många fågelexkursioner till de
allra bästa fågellokalerna i Sverige och övriga världen. I nästan alla dessa aktiviteter
är hustrun Karin en betydelsefull del.
Vi gratulerar Kjell till utnämningen till
hedersledamot i Svensk lungmedicinsk
förening, en utmärkelse som är utomordentligt väl motiverad.
CLAES-GÖRAN LÖFDAHL

Professor emeritus
Lungmedicin, Lunds universitet
LENA PALMBERG

Docent
IMM, Karolinska Institutet

Specialistexamen 2015

D

en 14:e december kom de på
mejlen, frågorna till årets specialistexamination i lungmedicin.
Det hade gått ett par veckor sedan sista
anmälningsdatum passerat, och jag hade
hunnit fundera flera gånger på vad jag gett
mig in på.
Varför hade jag då valt att anmäla mig?
Efter att ha landat hemma på lungklinken
efter specialisttjänstgöring i internmedicin och lungmedicin kände jag mig sugen
på en utmaning. Jag hade funderat ett tag,
och egentligen planerat att anmäla mig
redan året innan. Efter en intensiv höst
på jobbet fanns dock inga krafter kvar.
Denna höst blev dock mer harmonisk och
efter att ha inspirerats av en kollega på en
SK-kurs tidigare under hösten samt kollegor inom andra internmedicinska subspecialiteter som deltagit i sina respektive
examinationer anmälde jag mig. Det var
ju faktiskt en möjlighet att få lite arbetstid
att läsa lungmedicin på.
Det var med både förväntan och viss oro
som mejlet öppnades. Läste snabbt igenom frågorna och det gick ganska fort
att inse att vissa frågor skulle bli mer krävande än andra, och att vissa frågor väckte
mer intresse än andra. Började ganska
snart söka information, men var i början
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ganska ostrukturerad och läste lite här
och där om de ämnen jag tyckte var roligast. Tiden går ju som bekant ofta ganska
fort och plötsligt hade julhelgen passerat
och det var bara åtta veckor kvar till sista
inlämningsdatum för den skriftliga delen
av examinationen. Så småningom kom jag
i alla fall en bit på väg, men sista veckorna innan inlämning blev intensiva med
många sena kvällar. Det blev så ”äntligen”
dags att mejla iväg svaren, och när det väl
var gjort kom nya funderingar. Vad hade
jag egentligen skrivit? Hade jag missförstått alltihop? Nu var det i alla fall för sent
att ändra något. Det var nu två veckors
väntan på bedömningen av de skriftliga
frågorna samt den muntliga delen av examinationen.
Att förbereda sig inför ett muntligt förhör i lungmedicin kändes precis som tidigare examinander skrivit om här, ganska
omöjligt. Jag satt en del med den sprillans
nya upplagan av den svenska läroboken
i lungmedicin för att stilla nervositeten.
Den 23:e mars var det så dags att få det
gjort! Fem mer eller mindre nervösa examinander samlades på Universitetssjukhuset i Lund. Flera av oss hann småprata
lite innan examinationen startade, vilket
lugnade i alla fall mig något. Examina-

tionen bestod av två delar, där vi på förmiddagen gemensamt fick diskutera våra
svar på de skriftliga frågorna. Eftermiddagen bestod av muntligt förhör, även nu
i grupp, med olika lungmedicinska frågeställningar. Flera av oss upplevde nog en
viss ovana av muntliga förhör, det var ju
ändå ett tag sedan sist. Efter detta blev det
en stunds väntan innan vi fick komma in
till examinatörerna för att få vår bedömning av examinationen. Att bli godkänd
var förstås väldigt skönt!
Så här efter att ha blivit godkänd är det
lätt att rekommendera alla att göra specialistexaminationen! Det blev ett tillfälle
att lära sig lite extra om ett antal ämnen
och ett tillfälle för mig att komma igång
ordentligt med att söka artiklar, läsa in
mig och sedan sammanfatta i skrift. Den
muntliga delen blev också ett tillfälle att
diskutera lungmedicin med andra erfarna
kollegor än de man pratar med varje dag
hemma på jobbet, samt förstås en kunskapskontroll.
Jag hade redan tidigare fått mitt specialistbevis i lungmedicin från Socialstyrelsen, men det här kändes mycket roligare!
JOHANNA ROOS

Gävle
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Specialistexamen 2015 – frågor och svar
Vi fortsätter att publicera svar på frågorna från specialisexamen, nu från 2015.
tLäs och lär!
LENNART NILHOLM

Utbildningsansvarig, SLMF

Frågor till specialistexamen lungmedicin 2015. Skriftliga delen.
1 Lungcarcinoider. Redogör för utredning, behandling och
uppföljning

4 Atypisk mykobakterios. När skall dessa patienter behandlas
och med vad? Vilken evidens finns? Uppföljning?

2 Det finns olika diagnostiska metoder för att utreda sjukdomar i pleura. Vilken roll har olika invasiva tekniker? Beskriv
dessa och belys för och nackdelar både ur ett diagnostiskt
perspektiv och ur ett patient och resursperspektiv.

5 Beskriv biverkningsmönstret för inhalationssteroider. Finns
preparatskillnader?

3 Vilken effekt har NIV vid stabil KOL med koldioxidretention?
Vilken evidens föreligger för behandling? Finns regionala
skillnader i behandling med NIV för denna grupp? Möjliga
orsaker till eventuella regionala skillnader? Vilken betydelse
kan eventuella regionala skillnader ha för patientutfall?

6 Ett aktuellt ämne är screening för lungcancer. Beskriv nuvarande kunskapsläge i denna fråga och diskutera för- och
nackdelar utifrån Socialstyrelsens modell för nationella screeningprogram.
7 Resonera över kostnader för palliativ lungcancerbehandling.
Vilka aspekter bör vägas in i bedömningen?

Fråga 4 • Svar från Johanna Roos
Atypisk mykobakterios. När skall dessa patienter behandlas och med vad. Vilken evidens finns? Uppföljning?
Inledning

Lunginfektioner med atypiska mykobakterier, även kallade icketuberkulösa mykobakterier (nontuberculous mycobacteria,
NTM) ökar i världen. Det finns mer än 150 olika arter av icketuberkulösa mykobakterier beskrivna, men de flesta lunginfektioner orsakas internationellt av Mycobacterium avium complex
(MAC), Mycobacterium kansaii och Mycobacterium abscessus
(2). I Skandinavien är M malmoense mer vanligt förekommande
än i övriga delar av världen (8). Icke-tuberkulösa mykobakterier
delas ofta upp i långsamväxande (t.ex. MAC, M kansaii och M
malmoense) och snabbväxande (t.ex. M abscessus) (2).
När skall dessa patienter behandlas och med vad?

De senaste riktlinjerna avseende behandling av NTM är ATS/
IDSA:s rekommendationer från 2007, som är under revision.
British Thoracic Society förväntas presentera sina nya riktlinjer
under 2015.
Fynd av NTM i ett prov betyder inte alltid att patienten är
sjuk, utan kan vara ett uttryck för kontamination från omgivningen (1). Enligt riktlinjerna från ATS/IDSA krävs symtom,
radiologiskt fynd av nodulära eller kaviterande förtätningar på
lungröntgen, eller multifokala bronkiektasier med multipla små
Lung & Allergiforum • Nummer 2/2015

noduli på HRCT, samt positiva odlingar för diagnos. Dessutom
skall andra diagnoser uteslutas (5). Att diagnosen fastställs betyder inte heller alltid att behandling skall påbörjas. Ofta finns
tid att noga överväga ett eventuellt behandlingsförsök (1, 2). Det
finns sparsamt med data angående naturalförloppet av obehandlad NTM vilket försvårar bedömningen (2).
Vid det mer ovanliga tillståndet hypersensitivitetspneumoni
till följd av exponering av NTM är första åtgärden att avbryta
exponeringen. Vid ihållande eller allvarliga symtom rekommenderas kortikosteroider. Det är oklart om antimykobakteriell behandling påskyndar tillfrisknandet (3).
MAC
Vid nodulär/bronkiektatisk sjukdom måste fördelar och nackdelar med behandlingen värderas innan beslut tas om att starta.
Detta då behandlingen är lång och associerad med biverkningar.
Faktorer som kan tala mot behandling är annan sjukdom i slutstadiet, milda eller osäkra symtom eller tidigare biverkningar av
aktuella läkemedel (7).
Patienter med fibrokaviterande sjukdom har en snabbare
progress och mer destruktiv sjukdom. För dessa patienter finns
ingen vinst med att skjuta upp behandlingsstart (5).
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När beslut tagits om att inleda behandling rekommenderas
behandling med tre preparat. Dessa skall vara en makrolid, rifampicin samt ethambutol. Vid avancerad sjukdom rekommenderas tillägg av intravenös aminoglykosid.
Vid bronkiektatisk eller nodulär sjukdom rekommenderas nedanstående doser tre gånger per vecka.
• Klaritromycin, 1000 mg eller azitromycin, 500-600 mg
• Rifampicin, 600 mg
• Ethambutol, 25 mg/kg
Dosering intermittent, tre gånger per vecka, innebär lägre
behandlingskostnad och mindre biverkningar (5).
Vid fibrokaviterande sjukdom rekommenderas nedanstående
doser dagligen.
• Klaritromycin, 500-1000 mg eller azitromycin, 250-300 mg
• Rifampicin, 450-600 mg
• Ethambutol, 15 mg/kg
För dessa patienter skall även aminoglykosid (streptomycin
eller amikacin) intravenöst övervägas under de första två månaderna, då i dosen 10-15 mg/kg tre gånger per vecka.
Vid allvarlig eller tidigare behandlad sjukdom skall behandlingen inkludera aminoglykosid, samt att rifampicin kan ersättas
av rifabutin (5).
Resistensbedömning avseende klaritromycin rekommenderas
(3). Vid makrolidresistent MAC-infektion bör aminoglykosid
övervägas. Fluorokinoloner, clofazimin, cycloserin och ethionamid har använts i samband med resistens mot makrolider,
men är ej studerade (7). Även bedaquilin har provats vid behandlingssvikt (4).
I vissa speciella fall med framförallt svårbehandlad (inklusive
makrolidresistent) NTM kan kirurgi vara aktuell, men det finns
få studier som undersökt detta närmre (2, 5).
Behandlingsutfall vid lunginfektion med MAC diskuteras i
en systematisk översikt och metaanalys av Xu och medarbetare,
2013. Den uppskattade, poolade ration för behandlingsframgång
var 39 %. Ungefär samma nivå, 38 % sågs när bara MAC-infektion
i lungorna studerades. Studier där behandlingen innehöll makrolid hade ett bättre utfall, med ett framgångsrikt behandlingsutfall på 42 %, jämfört med 28 % hos de utan makrolid. 63 % av
patienterna i metaanalysen behandlades kortare tid än 12 månader och 69 % var HIV-infekterade. Studierna i metaanalysen
var heterogena, vilket göra att resultaten måste bedömas med
försiktighet (9).
M. Malmoense
ATS rekommenderar behandling med isoniazid, rifampicin och
klaritromycin med eller utan tillägg av makrolid eller kinolon
(5). En senare rekommendation från UpToDate är rifampicin,
ethambutol och klaritromycin med eventuellt tillägg av isoniazid (7).
M. Kansaii
Fynd av M Kansaii isolerad från luftvägarna representerar nästan alltid signifikant sjukdom (1). Behandling dagligen med isoniazid, rifampicin och ethambutol rekommenderas från ATS.
Behandlingen bör fortsätta tills tolv månaders sputumnegativitet
uppnåtts. Makrolider och moxifloxacin kan vara ett alternativ
till isoniazid (2).
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M. Abscessus
Det finns ingen läkemedelsbehandling som botar. M Abscessus
är ofta resistent mot de flesta klasser av antibiotika. Vid begränsad lungsjukdom med M Abscessus kan kirurgi i kombination
med läkemedelsbehandling vara botande (2,5, 6).
Vilken evidens finns?

Generellt är evidensen för behandling av NTM väldigt begränsade. Behandlingsrekommendationer baseras till stor del på
expertutlåtanden och fallserier.
Van Ingen och medarbetare publicerade 2013 en reveiw avseende behandling av NTM. Man konstaterar att någon formell
metaanalys inte är möjlig då de publicerade fall-studierna har
studerat olika behandlingsregimer och inte har någon kontrollgrupp. Vidare sammanfattar man att de flesta fallserier berör patienter som erhållit intensiv behandling, och att den stora frågan
om vilken patient som behöver behandling kvarstår. Avseende
val av behandlingsregim är det starkt rekommenderat att makrolid ingår i behandlingen av MAC, baserat på två fallserier som
visade på en botandefrekvens(definierat som odlingskonversion
under studietiden) på 82-84 %. I båda dessa studier erhöll patienterna dock också aminoglykosid de första 2-4 månaderna samt
fluorokinolon under hela behandlingstiden. Man fann bara en
randomiserad studie som värderade tillägg av streptomycin till
övrig behandling. Resultatet blev en högre frekvens av sputumkonversion, och att sputumkonversionen kom tidigare. Däremot
sågs ingen positiv effekt på återfallsfrekvens, symtom eller radiologiskt utfall. Vidare är uppföljningstiden i fallstudierna generellt
kort, vilket kan leda till att botandefrekvensen är falskt för hög.
I analyserna av behandlingsframgång har fibrokaviterande och
nodulär/bronkiektatisk sjukdom slagits ihop (6).
Det finns vidare inga direkt jämförande studier avseende klaritromycin och azitromax och den optimala dosen är inte heller
klarlagd. Inte heller är det visat om det finns någon skillnad
avseende behandlingseffekt mellan rifampicin och rifabutin.
Rifampicin rekommenderas tack vare en gynnsammare biverkningsprofil (5).
Uppföljning

Under pågående behandling rekommenderas uppföljning med
sputumodlingar avseende mykobakterier 1 gång per månad. Patienterna bör visa klinisk respons inom 3-6 månader samt uppnå
sputumnegativitet inom 12 månader (5).
Avseende biverkningar av behandlingen krävs regelbunden
kontroll av leverenzymer och vita blodkroppar, samt njurfunktion om aminoglykosid ges. Eventuell hörselnedsättning, perifer
neuropati och färgseende kräver också monitorering. Även biverkningar i form av gastrointestinala besvär behöver följas upp.
Adekvat nutrition är viktigt och vikten bör följas (2).
Behandlingen skall pågå tills tolv månaders sputumnegativitet
under pågående behandling uppnåtts.
Om man väljer att avstå behandling av nodulär/bronkiektatisk sjukdom måste patienten följas med regelbundna sputumodlingar och röntgenundersökningar, vanligtvis HRCT, under
mycket lång tid (5).
JOHANNA ROOS
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Fråga 5 • Svar från Alexander Bengtsson
Beskriv biverkningsmönstret för inhalationssteroider. Finns preparatskillnader?
Inhalerade kortikosteroider används vanligen i behandlingen
av astma och KOL. Behandlingen har klara effekter vid astma
[1,2,3]. Studier har visat att behandling med inhalationssteroider
vid astma minskar symtom, minskar risken för exacerbationer,
minskar behovet av sjukhusvård pga astma samt minskar risken
för astmarelaterad död [3].
Till skillnad från vid astma är effektiviteten av inhalationssteroider vid KOL mer kontroversiell [1,2]. Många studier har
visat att kombinationen av inhalationsteroider och långverkande
beta2-agonister minskar risken för exacerbationer och ökar livskvaliteten hos grava KOL-patienter [4]. Flera studier har dock
inte visat något skillnad i minskningen av exacerbationsfrekvensen vid behandling med kombinationen inhalationsteroid och
långverkande beta2-agonist jämfört med enbart behandling med
långverkande beta2-agonist eller långverkande antikolinergika
[2]. Vad gäller livskvalitet verkar tillägget av inhalationsteroid till
behandling med långverkande bronkodilaterare öka livskvalitet
med ungefär 2 enheter i the St George´s Respiratory Questionnaire (SRGQ) i flera studier. En kliniskt relevant skillnad brukar betraktas som 4 enheter [2]. I TORCH-studien såg man en
minskad mortalitet med kombinationen flutikason/salmeterol
jämfört med placebo som nästan nådde statistisk signifikans [2].
Sammantaget rekommenderas kombinationen av inhalationsteroid och långverkande beta2-agonist vid svår eller mycket svår
KOL-sjukdom (FEV₁ <50%) med upprepade exacerbationer [2].
Vid KOL ges höga doser; motsvarande upp till 1000 mikrogram
flutikason dagligen. Höga doser av inhalationssteroider har associerats med signifikanta bieffekter såsom lunginflammation,
glaukom, katarakt, binjurebarksinsufficiens, ökad benomsättning och diabetes [1,2].
KOL-patienter är vanligen äldre och har ofta större komorbiditet och flera mediciner. Detta gör dem mer mottagliga för
bieffekter av inhalationssteroider, t.ex. förtunnad hud och ökad
risk för blåmärken vid behandling med antikoagulativa och effekt på bentäthet hos patienter med osteoporos [2].
Man har i randomiserade kontrollerade studier sett ökad risk
för att få orofaryngeal candidiasis, förtunnad hud med lätthet
att få blåmärken samt pneumoni vid behandling med inhala-
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tionsteroider [2]. Observationsstudier har även visat ökad risk
för tuberkulos, frakturer, katarakt och diabetes [2].
En systematisk granskning av flera studier av inhalationssteroidbehandling vid KOL har visat ökad risk för lokala bieffekter
i form av oral candidiasis och heshet med en ökad relativ risk på
2,98 respektive 2,02 [2]. Liknande fynd vad gäller oral candidiasis
har även setts i en Cochranereview och i TORCH-studien [2].
Det finns viss evidens för att ciklesonid har mindre benägenhet
för att ge besvär från de övre luftvägarna [3]. Detta tros bero på
att ciklesonid är en prodrug och att estrarna som konverterar
ciklesonid till den aktiva substansen des-ciklesonid inte finns i
tillräckligt höga doser i de övre luftvägarna [3].
Patienter med KOL har en ökad risk för pneumoni och risken
kan öka ytterligare med behandling med inhalationssteroider
[2]. Den 3 år långa TORCH-studien och den 2 år långa INSPIREstudien visade 64 % respektive 94 % ökad risk för pneumoni med
1000 mikrogram flutikason dagligen. Studierna jämförde flutikason/salmeterol med placebo, salmeterol ensamt eller tiotropium
respektive triotropium [1,4]. Ytterligare en studie har visat en
trefaldigt ökad risk med samma dos flutikason. 2 andra studier
som evaluerat effekten av flutikason i lägre dos, 500 mikrogram
dagligen under 1 år såg en tvåfaldigt ökad risk för pneumoni
[1]. I flera randomiserade kontrollerade studier har man sett att
flutikason ensamt eller i kombination med salmeterol har gett en
ökad risk för pneumoni jämfört med andra bronkodilaterande
regimer vid KOL [4].
Däremot har en sammanslagen analys av 7000 patienter
från flera studier med budesonid inte funnit någon ökad risk
för pneumoni under 1 års uppföljning [1,4]. 2 metaanalyser indikerar lägre risk med budesonid jämfört med flutikason [1,4].
I en kohortstudie av Suissa et al från 2013 där man jämförde
mer än 160000 KOL-patienter med matchade kontroller i upp
till 18 år såg man en association mellan användande av inhalationssteroider och en 69 % ökad risk för allvarlig pneumoni krävandes sjukhusvård eller ledande till döden. Risken var särskilt
ökad vid användande av flutikason där man såg en dosberoende
ökad risk med doser högre än 1000 mikrogram dagligen. Risken var överlag 122% ökad vid användande av flutikason. Den
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ökade risken för pneumoni vid användande av budesonid var
lägre, 17 %, och inte dosberoende. De ökade riskerna försvann
några månader efter utsättande av inhalationssteroider [1]. I
studieresultaten får vägas in en möjlighet av att budesonid ffa
skrevs ut till patienter med lägre risk för pneumoni såsom astmapatienter och patienter med mindre svår KOL [1]. Man har i
tidigare studier inte kunnat visa någon ökad risk för pneumoni
vid behandling med inhalationssteroider hos astmapatienter [1].
I en Cochranereview från 2010 sågs ingen signifikant skillnad i
allvarliga biverkningar hos astmapatienter med behandling med
budesonid + formoterol jämfört med behandling med flutikason
+ salmeterol [5].
Data talar således för en skillnad mellan olika inhalationssteroider vad gäller risken för pneumoni hos KOL-patienter,
men det finns få direkt jämförande studier mellan preparaten
[4]. Janson et al har dock i en kohortstudie från 2013 jämfört
matchade KOL-patienter med antingen behandling med budesonid/formoterol eller flutikason/salmeterol under 10 år. 39 % av
patienterna hade minst en pneumoni under studietiden. Man
såg signifikant fler episoder med pneumoni hos gruppen med
flutikason/salmeterol jämfört med budesonid/formoterolgruppen. Hos flutikason/salmeterolgruppen var antalet patienter
som fått pneumoni 73 % högre. Man noterade hos dessa även fler
vårdtillfällen för pneumoni med motsvarande fler vårddagar och
ökad mortalitetsrisk relaterad till pneumoni [4]. Medeldoserna
av inhalationssteroid i studien var 568 mikrogram budesonid
respektive 783 mikogram flutikason. Man fann i studien ingen
dosberoende skillnad i risken för pneumoni i någon av grupperna [4].
Inhalationssteroider ger en hög lokal koncentration i lungorna
och skulle kunna ge ökad risk för pneumoni genom deras immunsuppressiva effekter [4]. Inhalationssteroider har bl.a. en
inhibitorisk effekt på makrofager, ger en reducerad cytokinproduktion och minskat uttryck av NO, vilket kan bidra till ökad
mottaglighet för infektioner [1]. Den immunsuppressiva effekten
av flutikason har rapporterats vara upp till 10 gånger större än
budesonid när man jämfört makrofagers svar på bakteriell påverkan in vitro [4]. Budesonid och flutikason har också olika farmakokinetiska och farmakodynamiska egenskaper. Flutikason

har en starkare effekt på intracellulära steroidreceptorer, är mer
lipofilt och har längre halveringstid jämfört med budesonid. Flutikason har därför bättre penetrans till målorganet och förlängd
effekt [1,4]. Detta skulle kunna förklara en noterad ökad risk för
orofaryngeala bieffekter såväl som ökad risk för pneumoni vid
behandling med flutikason jämfört med budesonid [1].
Det har noterats att den ökade risken för pneumoni vid behandling med flutikason jämfört med budesonid är särskilt
påfallande efter tidigare exacerbationer. Mängden bakterier
koloniserande de nedre luftvägarna hos KOL-patienter skulle
kunna tänkas öka mer med flutikason jämfört med budesonid
och därigenom ge ökad risk för exacerbationer associerade med
ökad risk för påföljande pneumoni [4].
En fall/kontrollstudie fann att inhalationssteroider ökade
risken för tuberkulos hos KOL-patienter utan behandling med
perorala steroider, särskilt vid doser motsvarande 1000 mikrogram flutikason dagligen eller mer [2].
ALEXANDER BENGTSSON
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Bakgrund

Personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) som är
fysiskt inaktiva eller har en låg fysisk kapacitet har ökad morbiditet och mortalitet. Syftet är att studera effekter av extra oxygentillförsel under fysisk aktivitet hos KOL-patienter, som inte
har vilohypoxi men är hypoxiska under ansträngning, på fysisk
kapacitet, aktivitet, livskvalitet och morbiditet.
Metod

En nordisk randomiserad, kontrollerad multicenterstudie startade 2012. Randomisering sker till grupp med extra oxygen som
används under fysisk aktivitet i sex månader eller till kontrollgrupp. Båda grupperna får en sex månaders beteendemedicinskt
inriktad intervention i syfte att öka fysisk aktivitet. Testning sker
vid start samt efter 6 och 12 månader.
Datainsamling sker via 6-min gångtest, fysisk aktivitetsnivå
under 7 dygn (aktivitetsmätare, dagbok), BMI, artärblodgaser,
spirometri, inflammationsmarkörer, livskvalitet, symtom, antal
akutbesök, sjukhusinläggningar, fall och överlevnad. Svenska
patient- och läkemedelsregistret kommer att användas för att
undersöka utfallet ett år efter avslutad studie.
Resultat

51 av powerberäknat 144 patienter har inkluderats. 35 patienter
har genomfört 6-månadersuppföljning. Ett stort arbete har lagts
ned på att hitta deltagande center. Många center har visat intresse för att delta men endast ett fåtal har inkluderat patienter.
Presentation av studien kommer att ske vid Svenska Lungkongressen 2015 i syfte att öka kunskapen om och intresset för att
delta i studien.
Kommande resultatet av studien kommer ha betydelse för
utformning av kliniska behandlingsriktlinjer för patienter med
KOL som faller i syrgasmättnad under ansträngning.
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Både astma och sömnapné (OSA) är förenade med en högre

prevalens av sömnstörningar. Astma och OSA förekommer ofta
samtidigt, och båda tillstånden karaktäriseras av luftvägsinflammation och systemisk inflammation. Både astma och övervikt
har dessutom en koppling till övervikt.
Målet med studien var att analysera effekterna av astma, OSA

och kombinationen av astma och OSA på objektivt uppmätt
sömnkvalitet och systemisk inflammation.
Sleep and Health in Women (SHE) är en pågående populationsbaserad studie i Uppsala. 385 kvinnor i åldrarna 20-70
genomgick polysomnografi, fyllde i frågeformulär om astma,
sömnstöringar och allergier, och lämnade blodprover för CRP,
TFNa och IL-6.
Gruppen med både astma och OSA hade signifikant lägre
medelsaturation (93,4 % vs 94,7 %, p=0,04) än gruppen med
endast OSA, men det fanns inga skillnader i AHI eller ODI.
Gruppen med astma och OSA hade också högre CRP (3,2 vs 1,3
p<0,01), högre IL-6 (2,1 vs 0,8, p<0,01), längre sömntid i stadium
1-2 (78,6 % vs 70,6 %, p<0,01) och mindre REM-sömn (10,9 % vs
17,1%, p<0,01) än kontrollgruppen utan astma eller OSA. Resultatet var signifikanta även efter korrigering för rökning, ålder
och BMI. Astma och kombinationen av astma och OSA var signifikant associerade med lägre medelsaturation under sömn, däremot sågs inte samma samband för gruppen med enbart OSA.
Astma och OSA har alltså negativa effekter på objektiv sömnkva-

litet och systemisk inflammation, och effekterna förstärks när
tillstånden föreligger samtidigt. Resultaten liknar vad som tidigare har beskrivits för KOL och OSA, men har inte tidigare
beskrivits för astma i en populationsstudie.
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Bakgrund

Lungtransplantation har sedan 1990 utförts i Lund och Göteborg och sedan 2005 har extrakorporeal membranoxygenering
(ECMO) möjliggjort överlevnad fram till transplantationen för
de allra svårast sjuka patienterna. Vi har sammanställt resultaten
för lungtransplantation på indikation cystisk fibros (CF).
Metoder

Genomgång av databaser och patientjournaler.
Resultat

Från 1990 till slutet av 2014 genomfördes 115 transplantationer
på 106 individer med CF i Sverige; 2 hjärtlung-, 102 dubbellung(lober:1/102) och 11 enkellungtransplantationer. Transplantation för CF utgjorde 13 % (115/909) av alla lung-/hjärtlungtransplantationer utförda i Sverige med en högre andel CF för Lund
21 %(63/301) jämfört med Göteborg 9 %(52/608). Medelålder vid
operation var 31 ±10 år (10-61 år) och 48 % var kvinnor. Medelöverlevnaden efter transplantation var 13,1 år (95 % CI 11-15,3) och
medianöverlevnaden 14,6 år (95 % CI 9,3-19,8) och det var ingen
signifikant skillnad för kön eller transplantationscentrum (Kaplan Meyer och Log Rank test). Nio patienter behandlades med
ECMO som brygga till transplantation. Kärl- och infektionskomplikationer bidrog till 5 dödsfall inom den första månaden
postoperativt. Tid på väntelistan var median 141 (1-1865) dagar.
Nitton patienter dog på väntelistan efter medianväntetid på 94
(4-1005) dagar.
Slutsats

Långtidsöverlevnaden efter lungtransplantation för cystisk fibros är bra och jämförbar med internationella data.

O04 – A4728
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dödsorsaker hos patienter med svår KOL som har genomgått
LTx och att jämföra överlevnad mellan transplanterade patienter
med svår AAT-brist och patienter med normal AAT-halt (NonAAT patienter).
Material och metod

Fram till december 2012 hade totalt 342 patienter med svår KOL
genomgått LTx (128 AAT patienter). Uppföljningstid var från
transplantationsdatum till dödsdatum, datum för re-transplantation eller december 2012.
Resultat

Median väntetid för all lungtransplanterad patienter var 187 dagar. Sjuttiofem procent av Non-AAT lungtransplanterade patienter var kvinnor. Majoritet (71 %) av patienter hade genomgått
singel LT. Median överlevnad efter LT för all KOL patienter var
9 år (95 % konfidensen intervall 8-10 år). Non-AA patienter hade
signifikant kortare överlevnadstid jämfört med AAT-patienter, 6
år (95 % CI 5-8.8 år) jämför med 12 år (95 % CI 9.6 -13.5), p=0.000.
Mortalitet var högre hos non-AAT lungtransplanterade patienter efter korrigering för ålder, rökningsvanor, BMI, 6-minuters
gång test och donators ålder. Det vanligaste orsak till tidig död
var kardio/cerebrovaskulära sjukdomar.
Slutsats

Lungtransplantation förbättrar överlevnaden hos PiZZ-patienter
med svårt emfysem. Denna studie var den första studie som
isade att AAT-patienter med svår KOL har signifikant bättre
(dubbelt) överlevnad efter LT jämfört med patienter med normal
halt av AAT.

O05 – A4755
Konsekvenser av olika definitioner av luftvägsobstruktion
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Inledning

Kvoten mellan FEV1 och vitalkapacitet rekommenderas i alla
guidlines för att identifiera luftvägsobstruktion vid KOL. Definitionen av en patologisk kvot varierare mellan olika riktlinjer.
Det finns få studier som bestämmer konsekvenserna av valet av
de olika definitionerna.
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2

Bakgrund

Lungtransplantation (LTx) är en etablerad behandlingsmetod
vid terapiresistent, progressiv, livshotande lungsjukdom med
begränsad förväntad överlevnad (2-3 år). Svår alfa 1-antitrypsin
(AAT) brist är den fjärde vanligaste indikation för LT, Varje år
transplanteras cirka 150 AAT patienter med svårt emfysem i hela
världen. Syfte med denna studie var: Att studera överlevnad och
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Syfte

Att identifiera konsekvenser av valet mellan tre kriterier för
luftvägsobstruktion:
1) FEV1 / FVC <0,7
2) FEV1 / MaxVC <0,7
3) FEV1 / FVC <LLN
Metod

Dessa tre kriterier applicerades på ett epidemiologiskt befolkningsbaserat material (N = 4024, åldern 31-85 år, 50.8 % kvinnor).
Datainsamlingen, som var en del i OLIN (Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten) studierna, genomfördes 2002-2004.
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MaxVC definierades som det högsta värdet av forcerad (FVC)
och långsam (SVC) vitalkapacitet. Personer med luftvägsobstruktion stratifierades till KOL 1-4 enligt GOLD. För LLN (5:e
percentilen av Lower Limit of Normal) användes GLIs referensekvationer.

P02 – A4711

Resultat

1

Prevalensen av KOL var 13,1 %, 17,2 % och 7,0 % med definitionerna 1-3. Kriterium 2 innefattade alla individer som identifierats av
de två andra kriterierna utom sex individer (0,6 %, alla 31-32 år)
vilka identifieras av enbart LLN. De individer som identifierades
av LLN var yngre, medelålder 63 år mot 66 år enligt kriterierna
1 och 2, och hade mer luftvägssymtom som hosta och pipande
andning. De var också mindre benägna att vara aldrig-rökare,
dvs 14,6 % mot 22,1 % (kriterium 2) och 20,0 % (kriterium 1). I
gruppen som identifierades enbart med kriterium 2 fanns alla
stadier av KOL 1-4, dvs inte bara mild till måttlig obstruktivitet
utan också mer allvarlig sjukdom.
Slutsats

De olika diagnostiska kriterierna identifierar till del olika individer, där rökning och luftvägssymtom finns i hög grad även
med det kriterium (2) som gav högst prevalens. Risk för överdiagnostik föreligger vid fast kvot men i synnerhet risk för underdiagnostik vid användande av LNN. Detta bör beaktas i epidemiologiska studier, och kan ha viktiga konsekvenser i klinisk
verksamhet.

Vad påverkar förändring av hälsostatus vid KOL i en
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Bakgrund

Hälsostatus är viktigt vid utvärdering av KOL. Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som är av betydelse för
förändring av hälsostatus över tid vid KOL.
Material och metod

År 2005 insamlades information från 970 slumpvist utvalda
primär- och slutenvårdspatienter med KOL-diagnos, genom
enkäter inkluderande kliniska karaktäristika samt hälsostatus
mätt med instrumentet Clinical COPD Questionnaire (CCQ).
År 2012 upprepades frågeformuläret hos 413 av 501 fortfarande
tillgängliga patienter. Statistisk analys med linjär regression genomfördes, med medel-CCQ år 2012 som beroende variabel och
justering för medel-CCQ år 2005, kön, ålder, utbildningsnivå,
body mass index (BMI), hjärtsjukdom, diabetes, depression,
antal exacerbationer senaste året, skattad dyspné (modifierad
Medical Research Council, mMRC), och i en subgrupp för KOLstadium (n=237).
Resultat

Poster-presentationer
P01 – A4707
Terapeutisk EBUS
Moustafa Mohsen, Gerdt Riise
Introduktion

EBUS-bronkoskopi har funnits i mer än 10 år som diagnostiskt
instrument för mediastinala och bronkiala förändringar och
lymfkörtlar.
Vi beskriver ett patientfall i form av en 79 årig kvinna, aldrig
rökare. Hon remitterades till lungkliniken för kronisk hosta, där
pulm röntgen och datortomografi av torax visade en cystisk förändring i främre mediastinum med visst tryck på trakea.

Hälsostatus försämrades från CCQ (+/-SD) 2.03 (+/-1.26) år
2005 till 2.16 (+/-1.37) år 2012 (p=0.011). Unilinjär regression
med justering för CCQ år 2005 visade att högre ålder, lägre
utbildningsnivå, högre mMRC och högre KOL-stadium var
signifikant associerade med försämring, och BMI 26-30 kg/m2
med förbättring av hälsostatus. Vid multilinjär regression var
högre mMRC associerat med sämre hälsostatus (justerad regressionskoefficient (95 % KI) 0.26 (0.16 till 0.36), p=<0.0001),
och BMI 26-30 kg/m2 med bättre hälsostatus (-0.32 (-0.56 till
-0.09), p=0.008).
Slutsats

Hos patienter med KOL är högre mMRC associerat med försämring av hälsostatus och övervikt med förbättring av hälsostatus
över tid. Strategier för minskad dyspné samt viktuppgång vid
under- och normalvikt är av klinisk betydelse vid KOL.

Metodik

Pat. bronkoskoperades vaken under lätt sedering. Med hjälp
av EBUS-skopet identiferades den cystiska förändringen som
punkterades. Den tömdes på drygt 120ml genom upprepade
aspirationer. Cytologi på vätskan visade bronkial cysta och pat.
hosta försvann efter ingreppet.
Konklusion

EBUS-bronkoskopi kan änvänds för terapeutiska ändamål. En
fördel är att även icke-operabla pat. eller med hög ålder kan
komma ifråga.
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P03 – A4718

P04 – A4724

Patientens erfarenhet av sina kroppsliga förändringar vid
lungutredning – PEKlungprojektet

Subcutan venport, en studie vid Göteborgs CF-center.

Maria Olin1, Britt-Marie Bernhardson2, Ingela Henoch3,4, Olav
Lindqvist2,6, Nadja Rystedt10, Janne Lehtiö5, Maria Pernemalm5,
Karl Kölbeck1, Carol Tishelman2,7, Lare E Eriksson2,8,9
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Lindblad, Marita Gilljam
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TIVAD has ben used for many years at our CF center for administration intravenously at home of antibiotics and nutritional
solutions. The CF-team give individual information to the patient in need of a TIVAD, which is inserted in local or general
anaesthesia. The device is inspected regularly and flushed with
normal saline and heparin every one to three months. We avoid
to use it for blood samples.
We assessed the outcome of TIVADs; reasons for insertion,
removal, lasting time and complications.

Bakgrund

Methods

Lungcancer är en allvarlig sjukdom med hög tumörrelaterad
mortalitet. Tidig diagnos är viktig eftersom detta ökar förutsättningarna för både kurativ och palliativ behandling. Syftet med
projektet är att studera lungcancerpatienters subjektiva upplevelser av tidiga förändringar innan diagnos, och att länka samman dessa förändringar med resultat från biomarkörsanalyser.

Demographic and clinical data were extracted from the patient
database and patient charts. There were 175 patients (53 (30 %)
< 18 years) with a median age of 23 (0-63) years attending the
Gothenburg CF-centre during 2013. Lung-transplanted (11/175)
were excluded from analysis.

Material och Metod

In total 49 (30) % of the patient population, 37(33 %) of the adults
and 12(23 %) of the children, had or had previously had a TIVAD
and 32(65 %) were females. The total number of TIVADs was 80
(1-5/patient) with a median time lasting of 4,8 (0,1-23,9) years
by 20131231. The first TIVAD was inserted at median of 12,5
(0,5-38,6) years of age and the major indication was repeated
intravenous antibiotic treatments.
Reasons for removal/change were infection, occlusion, venous
thrombosis, catheter fracture, local trauma or local reaction,
patient’s wish or no more need of the device. Three patients with
thrombotic complications have new devices and anticoagulant
therapy.

1

Patienter som remitteras till Lung Allergikliniken, Karolinska
Universitetssjukhuset Solna tillfrågas om deltagande i projektet”
Patientens Erfarenhet av sina Kroppsliga förändringar vid lungutredning” (PEKlung-projektet). Datainsamlingen genomförs
med en interaktiv webbaserad enkät på en pekplatta, och en
forskningsassistent finns tillgänglig om patienten behöver instruktion. Den webbaserade enkäten omfattar 12 frågeområden
innefattande bland annat andning, hosta, trötthet och smärta
och tar ca 30 minuter att besvara. Dessutom fyller patienten i
uppgifter om sin nuvarande hälsa. Blodprover tas till biobank.
Resultat

Under perioden 3 november 2014 till 1 mars 2015 registrerades
231 nybesök på mottagningen. Tolv patienter exkluderades pga
språksvårigheter och 24 uteblev. Av de resterande 195 patienterna tackade 73 patienter nej bland annat på grund av dåligt
allmäntillstånd eller av andra skäl. Sammanlagt har hittills 122
av de 195 patienter som uppfyllde inklusionskriterierna (63 %)
accepterat och fullföljt studiedeltagandet. Vårt mål är att inkludera 500 patienter.
Diskussion

PEKlungprojektet är ett projekt mellan ett flertal aktörer vid bl
a Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet.
Detta multidisciplinära samarbete är viktigt för att projekt skall
kunna genomföras. Vår erfarenhet är att patienterna som deltar,
i de flesta fall hanterar pekplattan självständigt men en forskningsassistent är nödvändig då personer med liten erfarenhet
av pekplattor kan behöva assistans.

Results

Conclusions

TIVAD is a good and safe alternative for patients in need of
frequent infusions. Complications occur and have to be checked
for.

P05 – A4725
Vilken kvalitet har lungcancervården i Örebro läns
landsting?
Jacob Crafoord1, Josefin Sundh1,2
1
2

Lungkliniken, Örebro
Örebro Universitet

Bakgrund

Syftet med projektarbetet var att med utgångspunkt från Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer, med specificerade målnivåer
för lungcancervård, utvärdera lungcancervården i Örebro läns
landsting.
Material och Metoder

Data avseende kvalitetsindikatorerna ”Ettårsöverlevnad efter
lungcancerdiagnos”, ”Bedömning vid multidisciplinär konferens”,
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”Lungcancerfall bekräftade med vävnadsprov”, ”Användning av
PET-DT inför kurativt syftande behandling”, ”Kurativt syftande
kirurgi vid lungcancer”, ”Palliativ strålbehandling vid lungcancer
i stadium IIIB och IV”, och ”Palliativt syftande kemoterapi vid
lungcancer” insamlades för alla patienter som erhållit lungcancerdiagnos i Örebro läns landsting under 2012, från Regionalt
Cancer Centrum (RCC) samt från den lokala datajournalen. Andelen patienter uppfyllande respektive kvalitetsindikator kalkylerades och jämfördes med aktuella målnivåer. Crosstabulationer
och chi-2-test användes för att analysera skillnader i målnivåer
för kön, ålder och i förekommande fall sjukdomsstadium, subtyp
av lungcancer samt performancestatus.

Resultat

Resultat

P07 – A4738

Ettårsöverlevnad efter lungcancerdiagnos var 52 % (målnivå
47 %), bedömning vid multidisciplinär konferens genomfördes
hos 81 % (målnivå 74 %), lungcancer bekräftades med vävnadsprov hos 98% (målnivå 99 %), PET-DT inför kurativt syftande
behandling utfördes hos 96 % (målnivå 82 %), kurativt syftande
kirurgi vid lungcancer hos 65 % (målnivå 79 %), palliativ strålbehandling vid lungcancer i stadium IIIB och IV hos 9 % (målnivå
22 %) och palliativt syftande kemoterapi vid lungcancer hos 78 %
(målnivå 78 %). Inga könsskillnader påvisades, men signifikant
färre patienter över 70 år genomgick kurativt syftande kirurgi
och signifikant färre patienter med sjukdomsstadium IV och
performancestatus III-IV bedömdes vid multidisciplinär rond.
Kompletterande journalgranskning av patienter som inte erhållit
kurativt syftande kirurgi visade att majoriteten ej varit funktionellt operabla och istället fått kurativt syftande strålbehandling.

Zonisamide reduces obstructive sleep apnoea: a
randomised placebo-controlled study

Slutsatser

Lungcancervården i Örebro län uppfyller målnivåerna för de
flesta kvalitetsindikatorerna. Flertalet av de som inte erhöll
kurativt syftande kirurgi fick istället kurativt syftande strålbehandling. Förbättringsutrymme finns avseende andelen palliativ
strålbehandling, och ökad bedömning vid multidisciplinär rond
av patienter i sjukdomsstadium IV skulle kunna tänkas öka förutsättningen för detta.

Pat. kunde skrivas hem efter 2-4 dagar. Ingen infektion rapporterades. 2 pat. fick spontan pleurodes med tiden. Hos 2 pat. gled
dränet ut, den ena fick ett nytt drän och den andra behövde inget
vidare behandling pga spontan pleurodes.
Slutsats

Kvardrän är ett enkelt och billigt alternativ till tunnelerat pleuradrän (IPC). Det är inte svårt att lära sig tekniken. Det kan
skötas av avancerad hemsjukvård eller i den vanliga sjukvården.
Ingen infektion rapporterades. För säkrare resultat behöver dock
fler drän testas.

Davoud Eskandari, Ding Zou1, Mahssa Karimi2, Kaj Stenlöf3,
Ludger Grote4, Jan Hedner5
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Objective

Carbonic anhydrase (CA) inhibition reduces apneic events in
sleep disordered breathing. Zonisamide (ZNS) inhibits CA,
and induces weight loss in obese patients. This study explored
the relative influence of these two properties, which both may
alleviate obstructive sleep apnea (OSA). Continuous positive
airway pressure (CPAP) was used as a standard care comparator.
Methods

Kvardrän

Forty-seven patients with moderate-to-severe OSA and a body
mass index 27 to 35 kg/m2 were randomized to ZNS, placebo
or CPAP for 4 weeks. The open extension phase (20 weeks)
compared CPAP and ZNS. Polysomnography, biochemistry and
symptoms were evaluated.

Moustafa Mohsen, Gerdt Riise

Results

P06 – A4729

Pat. med kronisk pleuravätska där talk poudrage eller medicinsk
pleurodes inte kan genomföras är ett lungmedicinskt problem.
De med hög vätskeproduktion, hypoalbuminemi, dålig performance status eller s.k. icke-expanderad lunga kan i praktiken
inte få pleurodes. IPC (tunnelerat pleuradrän) är ett alternativ
enligt båda ERS och BTS ( British Thoracic Society). Detta är
dock kostsamt och behöver speciell kompetens.

At 4 weeks ZNS reduced apnea hypopnea index (AHI) 33±39 %
and oxygen desaturation index 28±31% (p=0.02 and 0.014, respectively, placebo adjusted). The mean compliance adjusted
reduction of AHI after ZNS and CPAP was 13 and 61%, respectively, (p=0.001) at 24 weeks. Body weight was marginally changed at 4 weeks but reduced after ZNS and increased after CPAP
at 24 weeks (-2.7±3.0 vs. 2.3±2.0 kg, p<0.001). ZNS decreased
bicarbonate at 4 and 24 weeks. Side effects were more common
after ZNS.

Material och metodik

Conclusions

Bakgrund

Vi försöker ersätta IPC med en enklare form av pig-tail kateter
(Resolve) med lås (Revolution). 7 pat. med kronisk pleuravätska
enl. ovan fick det alternativa dränet. 3 män/4 kvinnor. Median
ålder 72 år (40-93) och behandlingstidstid i genomsnitt 41 dagar
(3-115 dagar)
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ZNS reduced OSA independent of body weight potentially by
mechanisms related to CA inhibition. The effect was less pronounced than that obtained by CPAP.
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UTBILDNING FÖR SJUKSKÖTERSKOR
INOM LUNGSJUKVÅRD
Solna 9 –12 november
I det förra numret av Lung & Allergi Forum informerade SLIF om den utbildning som kommer att
gå av stapeln hösten 2015.
Beslutet att genomföra utbildningen är resultatet av en diskussion mellan SLMFs och SLIFs styrelser
under hösten 2014. Då det för närvarande inte finns någon högskoleutbildning som ger specialistkompetens inom lungsjukvård är detta en satsning på att höja kompetensen för våra sjuksköterskor.
För många grundutbildade sjuksköterskor är fortbildning och kompetensutveckling mycket viktigt
och det är angeläget för oss att kunna möta detta. Vi tror också att utbildning är ett bra sätt att
kunna behålla de sjuksköterskor som arbetar hos oss.
Nu finns ett preliminärt program och information om tid och plats. Ytterligare information kommer
bl.a. på Svenska Lungkongressen i Göteborg i april.
Kursen vänder sig till sjuksköterskor som är nyutbildade eller har en kortare erfarenhet av lungsjukvård. Kursen är upplagd i olika block och kommer att ge en grund i sjukdomslära, diagnostik och
behandling vid de vanligaste lungmedicinska diagnoserna.
Vi kommer också att fokusera runt omvårdnaden av patienter med dessa diagnoser bl.a. genom
workshop, grupparbete och gruppdiskussioner.

När: måndag 9 november kl. 10.00 – torsdag 12 november kl. 14.00
Var: Eugeniahemmet, på Karolinska universitetssjukhuset i Solnas område.
Pris: 5000 kr / person, kursavgift inklusive hotellkostnad 3 nätter i enkelrum
Pris: 4500 kr / person, kursavgift inklusive hotellkostnad i dubbelrum.
Anmäler man fler än en person / arbetsplats så betalar man fullt pris för den första deltagaren och
för övriga reduceras avgiften med 1000 kr / person.
I priserna ingår också kaffe och luncher alla dagar och en gemensam middag på onsdagen den
11 november.
Anmälan till kursen görs till helene.wallstedt@akademiska.se senast 2 oktober 2015.
I anmälan behöver vi veta namn, arbetsplats, telefonnummer, om du önskar enkel eller dubbelrum,
vid dubbelrum vem du önskar dela rum med, eventuella allergier och om du önskar delta i den
gemensamma middagen samt fakturaadress.
Faktura och slutligt program och en mer detaljerad information kommer sedan att skickas till den
mailadress du anger.

Sveriges
Lungsjuksköterskors
Intresse
Förening
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Preliminärt program
Måndag 9 november
Förmiddag:
Lungcancer – orsak, symptom, diagnos och behandling
Eftermiddag: Omvårdnad vid lungcancer
		
Cystostatikahantering
Tisdag 10 november
Förmiddag:
Obstruktiv lungsjukdom
		
KOL och astma – orsak, symptom, diagnos och behandling
		Spirometri
		Artärgas
Eftermiddag: Omvårdnad vid obstruktiv lungsjukdom
		
Workshop spirometri
Onsdag 11 november
Förmiddag:
Interstitiella lungsjukdomar – orsak, symptom, diagnos och behandling
		
Syrgasbehandling.
Eftermiddag: Lunginfektioner – orsak, symptom, diagnos och behandling
		
Pneumoni
		Tuberkulos
		
Gruppdiskussion runt patientfall
		Gemensam middag
Torsdag 12 november
Cystisk fibros – orsak, symptom, diagnos och behandling
Sömnapné – orsak, symptom, diagnos och behandling
Underventilering – orsak, symptom, diagnos och behandling
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Annons

SK-Kurs i Pleurasjukdomar
10-12 feb 2016

På uppdrag av Svensk Lungmedicinsk Förening arrangerar vi för andra gången SK-kursen i
pleurasjukdomar. Den första kursen hölls våren 2014 och söktes av betydligt fler deltagare än
som kunde beredas plats. Kursens praktiska moment innebär att antalet platser är begränsat.
Vi ser nu fram emot att få arrangera kursen igen.
Målgrupp:
Läkare under specialistutbildning eller nyblivna specialister i Lungmedicin. I mån av plats kan läkare under
utbildning till andra specialiteter delta.
Kursinnehåll:
Kursen syftar till att ge såväl grundläggande som praktiska kunskaper om handläggning av olika sjukdomar
och processer som engagerar pleuraregionen inklusive;
Transudat/exsudat • Maligna pleurasjukdomar • Pleurainfektioner • Pneumothorax •
Thoraxradiologi • Ultraljud i teori och praktik • Diagnostiska och interventiva tekniker •
Thorakoskopi • Olika typer av pleuradrän • Pleurodes
Kursen är interaktiv och innehåller ett flertal praktiska moment med ultraljud och instrumentering för pleuradiagnostik samt diskussioner i mindre grupper.
Tid: Kursen börjar onsdag 10 feb kl 9.00 och slutar fredag 12 feb 2016 kl 12.00.
Kursavgift: 6000 SEK inkl moms inkluderar lunch, kaffe och kursmiddag.
Sista anmälningsdag: 30 nov 2015.
Kursledning: Prof Thomas Sandström, univ lektor Nikolai Stenfors och sektionschef Stefan Barath. Kursen
arrangeras av SLMF och MedicinCentrum, Lung och allergisektionen, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Kurssekreterare: Lena Åström tel 090-7852583, fax 090-141369, email: lena.astrom@vll.se
Logi: Boende arrangeras av deltagarna själva. Kursen förmedlar lista på hotell.
Antal deltagare: 20-25. Antagning sker med hänsyn till hur långt sökanden har kommit i sin utbildning
samt när ansökan kommit in.
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Swedevox årliga registerdag
15 september
Tema: Barn med andningshjälpmedel blir också vuxna
Plats: Rosersbergs slott, fyra taximinuter från pendeltågsstationen
och tio taximinuter från Arlanda
Tid: 10.00 – 15.30. Vi organiserar återtransport till pendeltågsstationen och till Arlanda
Avgift: Ingen
Anmälan: Sker på Swedevox hemsida www.ucr.uu.se/swedevox
Andningssviktregistret Swedevox inbjuder till den årliga registerdagen, denna gång i september och
numera frikopplat från Svensk Lungmedicinsk Förenings möte på våren. Programmet vänder sig till
läkare, sjukgymnaster och sjuksköterskor som arbetar med andningssvikt och registret Swedevox.
Mötet ligger i direkt anslutning till oxygenkursen (14 -15 september) och det går
utmärkt att kombinera deltagande vid kursen och registerdagen.

Preliminärt program för registerdagen
Förmiddagen ägnas åt registerfrågor, redovisning av registerdata 2014 m.m.
Eftermiddagen ägnas åt årets tema Barn med andningshjälpmedel blir också vuxna.
(Mer detaljerat program kommer på Swedevox hemsida)

Swedevox årliga oxygenkurs • 14-15 september
Andningssviktregistret Swedevox inbjuder till den årliga oxygenkursen må-ti 14 -15 september.
Plats: Rosersbergs slott, fyra taximinuter från pendeltågsstationen och tio taximinuter från Arlanda.
Övernattningsmöjlighet finns både för natten 13 -14 samt 14 -15 september.
Kostnad: Se Swedevox hemsida www.ucr.uu.se/swedevox där man också anmäler sig till kursen.
Målgrupp: Sköterskor och andra som arbetar praktiskt med oxygenterapi i hemmet.

Swedevox hostmaskindag • 14 september
Andningssviktregistret Swedevox inbjuder till vår första hostmaskindag.
Mot bakgrund av SBU-granskningen av en aktuell Cochranerapport inbjuder vi framför allt
sjukgymnaster till en heldag om hostmaskin/mekanisk insufflator-exsufflator.
Tiina Andersen från Bergen är inbjuden föreläsare, programansvariga är Christina Ottosson (Danderyd),
Margareta Kånåhols (Örebro) och Per Eric Bodin (Sahlgrenska).
Kostnad: se Swedevox hemsida www.ucr.uu.se/swedevox där man också anmäler sig.

Styrelse
SLMF:s STYRELSE

SFFA:s STYRELSE

Inger Dahlén
Ordförande
Lung- och allergisjukdomar, Medicin- och thoraxdivisionen,
Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala, Tel: 018-611 00 00,
ordforande@slmf.se

Ulla Nyström Kronander
Ordförande
Allergicentrum
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping
Ulla.Nystrom.Kronander@regionostergoland.se

Ragnberth Helleday
Tillträdande ordförande
Lung- och allergisektionen, Medicincentrum, Norrlands
Universitetssjukhus (NUS), 901 85 Umeå, Tel: 090-785 33 35,
tilltr-ordforande@slmf.se
Hanan Tanash
Vice ordförande
Ansvarsområde: Remissgranskning
Skånes Universitetssjukhus, Lung-och Allergisektion, Inga
Marie Nilssons gata 46, Malmö, Tel: 040 33 21 80,
vice-ordforande@slmf.se
Helena Engström
Facklig sekreterare
Ansvarsområde: Protokoll och kallelser
Lungmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset
581 85 Linköping, Tel: 010-103 00 00, facklig-sekr@slmf.se
Anders Blomberg
Vetenskaplig sekreterare
Medicincentrum, Lung- och allergisektionen, NUS,
901 85 Umeå, Tel: 090-785 22 34, vetenskaplig-sekr@slmf.se
Valentyna Yasinska
Kassaförvaltare
Ansvarsområde: Medlemsansvarig
Lung och allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
Huddinge, 141 86 Stockholm, Tel: 08-585 800 00
kassor@slmf.se
Stéphanie Mindus
Ledamot, redaktör
Ansvarsområde: Medlemstidning
Lung- och allergisjukdomar, Medicin- och thoraxdivisionen,
Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala, Tel: 018-611 00 00,
redaktor@slmf.se
Lennart Nilholm
Ledamot
Ansvarsområde: Utbildningsfrågor
Lungkliniken, Universitetssjukhuset i Örebro
Tel: 019-60 21 00, utbildning@slmf.se
Nikolaos Lazarinis
Ledamot, webredaktör
Ansvarsområde: Hemsida
Lung och Allergi kliniken
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
141 86 Stockholm, Tel: 08-585 867 99
E-mail: webmaster@slmf.se
Ola Attman
Yngre ledamot
Lungmedicin och allergologi, SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg, Tel: 031-342 10 00
yngreledamot@slmf.se
Lena Olsson
Adjungerad ledamot
Ansvarsområde: internationella frågor
Lungmedicin, SU Sahlgrenska, 413 45 Göteborg,
Tel: 031-342 10 00, adj_ledamot@slmf.se
Studierektorer lungsjukdomar Sverige:
NUS Umeå: Annika Wallin (annika.wallin@vll.se)
SU Göteborg: Margaretha Smith (margaretha.smith@lungall.gu.se)
KS Solna: Theo Gulen (Huddinge) (theo.gulen@karolinska.se)
Maria Diakopoulou (Solna) (maria.diakopoulou@karolinska.se)
US Örebro: Lennart Nilholm (lennart.nilholm@orebroll.se)
Linköping: Lennart Persson (lennart.persson@lio.se)
SUS Lund/Malmö: Ronny Öhman (ronny.ohman@skane.se)
Akademiska Uppsala: Mary Kämpe (mary.kampe@akademiska.se)
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Vice ordförande
Astma- och allergimottagningen, SU Sahlgrenska
413 45 Göteborg
teet.pullerits@vgregion.se
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Vetenskaplig sekreterare
Klinisk immunologi, Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå
lucia.mincheva-nilsson@climi.umu.se
Caroline Nilsson
Kassör
Allergimottagningen
Sachsska Barnsjukhuset (Södersjukhuset)
118 83 Stockholm
caroline.nilsson@sodersjukhuset.se
Maria Håkansson
Administrativ sekreterare
Lung-Allergisektionen
Helsingborgs Lasarett
251 87 Helsingborg
Maria.A.Hakansson@skane.se
Åke Davidsson
Ledamot, ansv. för internationellt samarbete
ÖNH-kliniken
Universitetssjukhuset
701 85 Örebro
ake.davidsson@orebroll.se
Ann Pontén
Ledamot
Yrkes- och miljödermatologiska avd
Hudkliniken
Skånes universitetssjukhus
205 02 Malmö
ann.ponten@med.lu.se
Kerstin Romberg
Ledamot
Näsets Läkargrupp
236 51 Höllviken
kro@ngl.nu
Catrin Holgén
Ledamot
Barn- och ungdomskliniken
Östersunds Sjukhus
831 83 Östersund
catrin.holgen@regionjh.se
Eva Hallner
Sekretariat
Institutet för miljömedicin
Norrbacka
171 76 Stockholm
eva.hallner@ki.se
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Kongresskalender

SLMF
2015
11-13 juni

47th Nordic Lung Congress

Oslo, Norge

19-20 juni

Pneumo Update Europe 2015

Budapest, Ungern

27-29 augusti

Kurs i Avancerad bronkoskopi

Malmö

26-30 september

ERS International Congress 2015

Amsterdam, Holland

19-22 oktober

SK-kurs om Astma och KOL

Örebro

24-28 oktober

CHEST Annual Meeting 2015

Montreal, Kanada

10-12 november

SK-kurs Lunginfektioner

Göteborg

10-12 februari

SK-Kurs i Pleurasjukdomar

Umeå

19-21 april

Svenska Lungkongressen 2016

Örebro

1-2 september

Övergripande kurs i allergiska sjukdomar (ASIT 1)

Malmö

2 oktober

Allergidagen

Stockholm

14-17 oktober

XXIII World Allergy Congress

Seoul, Korea

15-17 oktober

PAAM 2015, Pediatric Allergy and Asthma Meeting

Berlin, Tyskland

5-9 november

American College of Allergy, Asthma & Immunology Annual
Meeting

San Antonio, USA

19-21 november

ISMA 2015, International Symposium on Molecular
Allergology

Lissabon, Portugal

4-7 mars

AAAAI Annual Meeting

Los Angeles, USA

21-23 april

DHM 2016, Drug Hypersensitivity Meeting

Malaga, Spanien

2016

SFFA
2015

2016

72

Lung & Allergiforum • Nummer 2/2015

