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Några ljus i höstmörkret

Efter en rekordsolig oktober i Umeå, 
har nu november börjat och där-
med den riktigt mörka hösten här 

uppe i norr. När jag skriver detta är jag på 
väg söderut från Sunderbyn i Norrbotten, 
där jag varit ordförande på en lungmedi-
cinsk disputation. Utanför bilfönstret är 
det nollgradigt och duggregn, men vi har 
ju inte så mycket annat att vänta under 
denna tid av året.

För det första får jag tacka för förtroendet 
att bli omvald som vetenskaplig sekrete-
rare i SLMF under ytterligare två år. Mina 
två första år har varit mycket spännande, 
men vi har som specialistförening fortfa-
rande en rad utmaningar att ta tag i. Det 
gäller för oss alla att slå ett slag för lung-
medicin som specialitet – d.v.s. vi behö-
ver rekrytera fler unga kollegor till såväl 
kliniskt arbete som till kliniskt förankrad 
forskning. I nuläget är detta särskilt vik-
tigt, eftersom vi på många lungkliniker/
sektioner i Sverige står inför ett genera-
tionsskifte. Det är därför med glädje jag 
kan konstatera att vi inom lungmedici-
nen har ett mycket bra utbyggt system 
av ”egna” SK-kurser, där vi täcker de 
viktigaste lungmedicinska diagnoserna. 
Eftersom vi arrangerar kurserna själva, 
är målsättningen att alla ST-läkare ska 
kunna erbjudas dessa kurser enligt den 
rekommendation och plan som finns be-
skriven på hemsidan. Även utbildningsda-
gen under svenska lungkongressen, SLK, 
utgör en viktig länk i SLMFs satsning på 
bra klinisk utbildning. Därtill har vi ar-
betat vidare med planerna att tillgodose 
behovet av fortbildning även för färdiga 
specialister genom att diskutera initia-
tiv till post-graduatekurser inom flera av 
specialitetens områden. Här kommer vi 
sannolikt att samverka med andra specia-
listföreningar, t.ex. inom allergisjukdomar 
och allmänmedicin. 

I slutet av september arrangerade SLMF 
i samarbete med läkemedelsindustrin 
det traditionsenliga kvällssymposiet un-
der European Respiratory Society (ERS), 
som i år ägde rum i Amsterdam. Med 
tanke på de nya regler för ”sponsring” som 

innebär att läkemedelsföretagen nu inte 
längre kan arrangera resor till de stora in-
ternationella kongresserna, fanns en oro 
att antalet deltagande skulle bli klart lägre 
än tidigare. Till vår glädje blev det inte så. 
Ungefär 80 åhörare mötte upp och lyss-
nade till de nyblivna medicine doktorerna 
Kristina Andelid, Göteborg och Reza Ka-
rimi, Stockholm som presenterade sina 
avhandlingar och tog del i efterföljande 
diskussion. Arrangemanget blev mycket 
lyckat, och vi fick också avnjuta en god 
middagsbuffé. Så traditionen lever vidare, 
och vi har redan börjat planera för nästa 
år, då ERS arrangeras i London. Dessutom 
var det i år första gången som SLMF orga-
niserade hotellbokning under ERS. Även 
detta blev ett lyckat företag, och Hotel 
Beethoven, på behagligt promenadav-
stånd från kongresscentret i Amsterdam, 
blev basen för flera av oss svenska ERS-
delegater. Jag vill här också passa på att 
varmt tacka sponsorerna av kvällsmötet 
samt vår organisatör Agneta Levin på JB-
Travel för ett utmärkt arrangemang! För 
dem som inte hade möjlighet att åka till 
ERS ordnar Dagens Medicin i samarbete 
med SLMF en post-konferens i Stock-
holm den 2 december. Ämnen som kom-
mer att diskuteras är astma, KOL, rök-
stopp och e-cigaretter samt tuberkulos. 

Mer information om konferensen, som är 
kostnadsfri för medlemmar i SLMF, finns 
på hemsidan.

I slutet av augusti hade fjorton ansök-
ningar inkommit till årets lungmedicinska 
forskningsanslag, och dessa har nu gran-
skats av bedömningskommittén. Det var 
en enig bedömningsgrupp som föreslog 
att anslaget skulle delas lika mellan Pro-
fessor Magnus Sköld, Stockholm och Do-
cent Anne Lindberg, Sunderbyn, och det-
ta beslut har enligt stadgarna fastställts av 
SLMFs styrelse. Mottagarna kommer som 
traditionen nu bjuder att presentera sina 
projekt vid en föreläsning under Svenska 
Lungkongressen, SLK, i Örebro i april 
2016, men redan i nästa nummer av LoAF 
kommer deras forskningsprojekt att pre-
senteras mer utförligt. Att SLMF i sam-
arbete med läkemedelsindustrin kan dela 
ut ett lungmedicinskt forskningsanslag är 
mycket roligt, och SLMFs målsättning är 
att detta stöd till svensk lungmedicinsk 
forskning förhoppningsvis ska kunna 
fortsätta även framgent. Vi hoppas att 
forskningsanslaget även kan få betydelse 
när det gäller att inspirera yngre forskare 
att etablera nya projekt inom det kliniska 
lungmedicinska området! 
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Under hösten har Läkemedelsverket pre-
senterat nya riktlinjer för behandling av 
astma och KOL. Dessa dokument är nu 
tillgängliga via Läkemedelsverkets hemsi-
da (www.mpa.se) och innebär, framför allt 
när det gäller diagnostik och behandling 
av KOL, en del förändringar. Definitionen 
av obstruktivitet spirometriskt baseras 
nu på internationella rekommendationer 
med en kvot FEV1/FVC<0.70. Vidare har 
de nya kombinationsläkemedlen med 
långverkande beta-2-stimulerare och 
antikolinergika, de s.k. LABA-LAMA, 
lyfts fram i behandlingen av KOL. Man 
har anammat GOLDs riktlinjer att styra 
läkemedelsbehandlingen utifrån såväl 
spirometrisk svårighetsgrad som symtom 
och exacerbationshistoria.

Planeringen för nästa års Svenska Lung-
kongress (SLK) i Örebro 19-21 april fort-
går för fullt, och i programmet finns flera 
viktiga och intressanta inslag. Örebro har 

ANDERS BLOMBERG
Vetenskaplig sekreterare

Svensk Lungmedicinsk Förening

varit en föregångare när det gäller tobaks-
prevention, och tisdagens utbildningsdag 
kommer att belysa detta ämne. Dessutom 
kommer kongressen att handla om lung-
cancer och erfarenheter från den nya lä-
karutbildningen. Förutom möjligheten att 
skicka in ”vanliga” abstracts och abstracts 
som bygger på ST-läkararbeten eller stu-
dentarbeten inom lungmedicin, inbjuds 
du nu att även inkomma med kliniska fall-
beskrivningar – så dammsug din klinik på 
intressanta och udda fall och skicka dem 
till Örebro! Förutom våra vanliga priser 
till bästa poster och föredrag, kan man 
även få pris för bästa fallbeskrivning. SLK 
ger en utmärkt möjlighet att presentera 
sina data för en bredare publik men ändå 
på svenska. Information om abstract finns 
på hemsidan, och deadline för insändande 
är 1 mars 2016. Alltså ta tillfället i akt att 
inspirera dina specialistkollegor, ST-läka-
re och doktorander/studenter att skicka in 
sina bidrag till SLK! 

Slutligen vill jag önska alla läsare av Lung- 
& Allergiforum en skön adventstid, en 
riktigt God Jul och ett Gott Nytt 2016! 

Hälsningar

Annons
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Hösthälsningar från ordföranden i SFFA

ULLA NYSTRÖM KRONANDER
Ordförande

Svenska Föreningen för Allergologi

När jag skriver det här står träden 
i höstlig färgprakt och kliniken är 
mitt uppe i att starta så många al-

lergivaccinationer som möjligt så att fler 
kan njuta nästa års pollensäsong. Själv 
”njuter” jag av en höstförkylning med näs-
täppa, rinnande ögon och skrällig hosta. 
Tänker att jag är lyckligt lottad som inte 
har det så här varje vår. 

Med allergen immunterapi kan vi för-
bättra livskvaliteten för patienterna istäl-
let för att bara ge tillfällig lindring. Möj-
ligheten att få denna behandling varierar 
stort beroende på i vilken del av Sverige 
man bor. 

Under de närmaste månaderna får vi 
förhoppningsvis också ett nytt biologiskt 
läkemedel till patienter med svår eosinofil 
astma. Nya läkemedel är dyra och skall 
förstås användas på rätt indikationer och 
med noggrann utvärdering. Det biolo-
giska läkemedel inom allergiområdet som 
redan finns, omalizumab, används precis 
som allergivaccinationer mycket olika i 
olika delar av landet. 

Man kan fundera över varför det är en 
sådan ojämlik fördelning av bra behand-
lingar. Vem som står för kostnaden för lä-
kemedel varierar i olika delar av Sverige, 
vilket kan bidra till detta. I vissa landsting 
finns det en gemensam pott för läkeme-
delskostnader medan i andra landsting 
får kliniken själv stå för de läkemedel 
som skrivs ut. Andra lösningar finns sä-
kert också.

En annan orsak till skillnaden i antal 
behandlingar mellan olika delar av lan-
det är också tillgången till allergologer. 
Hur många specialister inom allergologi 
som finns i området varierar stort inom 
landet. Jag menar då inte bara vuxenal-
lergologer utan också t.ex. barnallergolo-
ger och ÖNH-specialister med kunskap 
inom allergologi. Hur primärvården sat-
sar på Astmamottagningar varierar också. 
Varje landsting har ett ansvar att se till 
att det finns utbildade specialister som 
kan ge invånarna en god vård inom varje 
specialitet. Enligt tidningen Sjukhusläka-
rens rapport i höst är det inte bara inom 
Allergologin det saknas specialister utan 
också inom de flesta andra specialiteter. 

Allergi är en folksjukdom där många 
drabbas, men då det finns bra läkemedel 
som ofta är receptfria och som de flesta 
klarar sig med, är det lätt att samhället 
glömmer de svårast sjuka och deras behov 
av hjälp. Där måste vi inom professionen 
tillsammans med patientorganisationer 
kämpa för att sprida kunskapen om al-
lergier i samhället, på alla vårdnivåer och 
hos beslutsfattarna. 

De nationella riktlinjerna om astma 
som är på gång att publiceras, SKLs na-
tionella programråd för astma och KOL 
liksom Läkemedelverkets nya behand-
lingsrekommendationer vid astma är steg 
på vägen till ökad kunskap och ger möjlig-
het till att omsätta god vård på lokal nivå. 

Även inom NAS (National Allergy So-
cieties) har man observerat problemet 
med den dåliga kunskapen omkring al-
lergier och har startat en lobby-grupp 
för att öka medvetenheten inom EU om 
allergier och dess påverkan på befolkning-
en. SFFAs representant i den gruppen är 
Åke Davidsson, ÖNH läkare i Örebro. 
Målet är ”To improve understanding for 
importance of allergic diseases on EU/ & 
government level in Sweden. To realize 
differences in treatment within EU and to 
prioritize allergic diseases on national and 
the EU level.” NAS skall också inventera 
vilka nationella guidelines det finns och 
hur de olika nationella föreningarna kan 
samarbeta kring dessa. 

Vi har förmånen att jobba inom en in-
tressant specialitet med många olika di-
mensioner. 

Detta framkom under SFFAs senaste 
medlemsmöte, Allergidagen i Stockholm, 
där programmet avspeglade allergi genom 
livet från olika synvinklar. Immunologi, 
lungfysiologi och besvär från fuktiga hus 
blandades med tonårsastma och astma 
hos äldre. För er som inte hade möjlighet 
att delta i mötet finns referat från dagen 
i detta nummer av Lung & Allergiforum. 
Ett referat kan dock aldrig ersätta de per-
sonliga mötena med allergikollegor som 
sker vid dessa sammankomster. Att få dis-
kutera med kollegor är en värdefull form 
av vidareutbildning och dessa förenings-
möten bjuder dessutom på utbildning till 
ett lågt pris. Se redan nu till att boka in 
Vårmötet den 8 april 2016 i Lund. 

Vårt område är aktuellt och på ”agen-
dan”, låt oss fortsätta på den inslagna vä-
gen och tillsammans lobba för allergisjuk-
domarna!



8 Lung & Allergiforum  •  Nummer 4/2015

Register-RCT

Register-RCT: nytt verktyg för randomiserade 
studier vid syrgaskrävande lungsjukdom

Hemsyrgas minst 15 timmar per 
dygn förlänger överlevnaden vid 
KOL med svår kronisk syrebrist 

(1-3). Svenska riktlinjer tillägger: ”För att 
uppnå detta [förlängd överlevnad] krävs 
behandling under så lång tid av dygnet 
som möjligt”(4) – men är det egentligen 
så?

Nedan diskuteras behovet av bättre 
evidens kring hemsyrgas och behandling 
vid svår lungsjukdom samt pågående ar-
bete med att bygga upp en randomiserade 
kliniska studier i andningssviktsregistret 
Swedevox.

Den samlade litteraturen kring effekten 
av hemsyrgasbehandling kräver ingen 
bibliotekarie. Evidensen består av fyra 
randomiserade studier av totalt 501 pa-
tienter. Två studier från 70-talet visade 
att hemsyrgas givet 15 h/dag eller längre 
fördubblade överlevnaden jämfört med 
ingen eller endast nattlig behandling(2, 
3). Antagandet att ”längre är bättre” byg-
ger på en icke-randomiserad jämförelse 
mellan de fyra behandlingsarmarna, som 
inte tog hänsyn till några skillnader (stör-
faktorer) mellan patienterna (5). Studier 
från 90-talet visade ingen förlängd över-
levnad av hemsyrgas endast nattetid eller 
vid måttlig syrebrist (1). Ingen randomi-
serad studie har jämfört om längre dygns-
behandlingstid förbättrar överlevnaden 
jämfört med hemsyrgas 15 h/dag. Frågan 
är relevant eftersom mer kontinuerlig be-
handling kan innebära en ökad börda och 
begränsning för en del patienter.

 Vi har analyserat överlevnaden för 
1770 KOL-patienter i Swedevox med 
hemsyrgas ordinerad antingen 24 h/dag 
(24 %) jämfört med 15-16 h/dag (55 %). In-
tressant nog är överlevnadstiden identisk 
mellan grupperna. Analysen kontrolle-
rade för ålder, kön, ordinerad syrgasdos, 
blodgaser på luft, funktionsstatus, BMI, 
komorbiditeter och peroral kortisonbe-
handling vid behandlingsstart (Figur 1). 
Uppgifter saknades på faktisk syrgasan-
vändning men studien motsvarar aktuell 
svensk klinisk praxis. Studien är dock inte 
randomiserad.

Figur 1. Överlevnadstiden är identisk vid hemsyrgas ordinerad 24 h/dag jämfört med 
15-16 h/dag för syrgaskrävande KOL-patienter (N = 1700) i Swedevox. Observera att 
jämförelsen är icke-randomiserad, men kontrollerar för ålder, kön, ordinerad syrgas-
dos, blodgaser på luft, funktionsstatus, BMI, komorbiditeter och peroral kortisonbe-
handling vid behandlingsstart. (Opublicerade data.)

Bristen på randomiserade studier kring 
hemsyrgas och generellt vid avancerad 
lungsjukdom beror på att det är så svårt 
och dyrt att inkludera, randomisera och 
följa upp patienter med avancerad sjuk-
dom. 

I Sverige inkluderar andningssviktsregist-
ret Swedevox drygt 85 % av patienterna 
som startar hemsyrgas nationellt – var-
för inte randomisera patienter med hjälp 
av register?

Som alltid vid nya idéer har någon an-
nan redan gjort det. Den första register-
baserade randomiserade kontrollerade 
studien (R-RCTn) gjordes av svenska 
kardiologer i SCAAR-registret. Studien 
inkluderade drygt 60 % av alla patienter 
med ST-höjningsinfarkt under tidsperio-
den i Sverige, publicerades i New England 
Journal of Medicine 2013 (6), rönte stor 
uppmärksamhet och får betraktas som ett 
förstadium till en första lungmedicinsk R-
RCT. 

Arbetet har inletts av en forskargrupp 
i samarbete med Svensk Lungmedicinsk 
Förening att bygga upp en infrastruktur 
för att randomisera patienter i Swedevox 
för att utvärdera olika behandlingsalter-
nativ. Första frågeställning blir om hem-
syrgas 24 h/dag förbättrar överlevnaden 
jämfört med 15 h/dag vid KOL med svår 
syrebrist.

Vad kommer detta att innebära?
Målet är att studien ska belasta befintlig 
sjukvård inklusive syrgassköterskor/-
läkare minimalt. Genomförandet visas i 
Figur 2. Skillnaden mot nuvarande hand-
läggning är att patienter som är aktuella 
för hemsyrgas tillfrågas om deltagande i 
studien. Patientens personnummer regist-
reras direkt i Swedevox (övriga uppgifter 
kan vänta). Registret meddelar då auto-
matiskt om patienten ska ordineras syrgas 
24 eller 15 timmar per dygn. Sjukvården 
påverkas i övrigt inte av studiedeltagan-
det. Uppföljningen i studien sker genom 
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statliga register (död, sjukhusinläggning, 
diagnoser och läkemedel). 

Studien planeras starta 2016/17 och 
kommer att föregås av noggrann informa-
tion. Tills dess bör hemsyrgas ordineras 
enligt nuvarande kliniska riktlinjer (4). 
När studien startar är målet att flertalet 
patienter som startar hemsyrgas inklude-
ras i studien och att dygnsbehandlingsti-
den för hemsyrgas i Sverige rutinmässigt 
erhålls genom registret.

Vi hoppas på en bred uppslutning från 
landets kliniker kring studien; förslag på 
samarbeten och synpunkter är varmt 
välkomna. R-RCT kan vara ett smidigt, 
kostnadseffektivt och kraftfullt sätt att 
genomföra patientnära forskning vid svår 
lungsjukdom. Referenser

1. Hardinge M, Annandale J, Bourne S, Cooper 
B, Evans A, Freeman D, Green A, Hippolyte S, 
Knowles V, MacNee W, McDonnell L, Pye K, 
Suntharalingam J, Vora V, Wilkinson T, British 
Thoracic Society Home Oxygen Guideline De-
velopment Group, Committee obotBTSSoC. 
British thoracic society guidelines for home 
oxygen use in adults. Thorax 2015;70:i1-i43.

2. Nocturnal oxygen therapy trial group. Con-
tinuous or nocturnal oxygen therapy in hy-
poxemic chronic obstructive lung disease: A 
clinical trial. Ann Intern Med 1980;93:391-398.

3. Medical research council working party. Long 
term domiciliary oxygen therapy in chronic 
hypoxic cor pulmonale complicating chronic 
bronchitis and emphysema. Lancet 1981;1:681-
686.

Figur 2. Registerbaserad randomiserad klinisk studie (R-RCT) i Swedevox. Alla patienter som 
är aktuella för hemsyrgas tillfrågas om deltagande. De som svarar ja registreras direkt med 
personnummer (övriga uppgifter kan vänta vid tidsbrist). Registret meddelar automatiskt om 
patienten ska ha sin syrgas 24 eller 15 timmar per dygn. Studien planeras starta 2016/17.

MAGNUS EKSTRÖM
Läkare, med dr

Lungenheten, Medicinkliniken,
Blekingesjukhuset

4. Swedish national register for respiratory fai-
lure (swedevox). Guidelines for long-term 
oxygen therapy. 2015 [accessed 28 september 
2015]. Available from: Www.Ucr.Uu.Se/swede-
vox/.

5. Anthonisen NR. Prognosis in chronic ob-
structive pulmonary disease: Results from 
multicenter clinical trials. Am Rev Respir Dis 
1989;140:S95-99.

6. Frobert O, Lagerqvist B, Olivecrona GK, 
Omerovic E, Gudnason T, Maeng M, Aasa M, 
Angeras O, Calais F, Danielewicz M, Erlinge D, 
Hellsten L, Jensen U, Johansson AC, Karegren 
A, Nilsson J, Robertson L, Sandhall L, Sjogren I, 
Ostlund O, Harnek J, James SK. Thrombus aspi-
ration during st-segment elevation myocardial 
infarction. N Engl J Med 2013;369:1587-1597.

Hej då  
fattigdom!
Läs mer på fairtrade.se
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Allergidagen

REFERAT FRÅN ALLERGIDAGEN 2015 
– Allergier genom livet

A tt första fredag i oktober brukar 
åtminstone i Stockholm vara en 
lysande solig höstdag verkar inte 

längre vara en stor hemlighet. När man i 
SFFA försökte boka ett konferensrum för 
Allergidagen 2015 för exakt ett år tidigare 
visade det sig att många av de konferens-
lokaler som SFFA hade använt tidigare 
var redan fullbokade. Så det blev en de-
but för Norra Latin i centrala Stockholm, 
med facit i hand inget dåligt val. Temat 
för årets program var ”Allergier genom 
livet” med syfte att belysa de olika utma-
ningar som vi möter i vårt arbete när vi 
träffar patienter i olika åldrar.

En naturlig inledning vid sådant program-
val var översikt om immunsystemets ut-
veckling genom livet. Först på program-
met stod Maria Jenmalm, professor i 
experimentell Allergologi vid Linköpings 
Universitet. Hon gör immunologin för-
ståelig med ord och bilder och uppehöll 
sig framförallt omkring tarmflorans be-
tydelse för immunsystemets utveckling. 
Under de senaste åren har nya metoder 
för att undersöka vår tarmflora lett till 
möjligheter att kartlägga bakteriers typ, 
mängd och mångfald i tarmen. 

Det har visat sig att allergiska barn 
har en mindre mångfald i tarmens bak-
terieflora än icke allergiska barn. Mindre 
mängd av koloniserande laktobaciller ger 
ökad risk för allergi. Man har i många stu-
dier gett tillskott av laktobaciller för att se 
om detta kan minska risken för allergier. 
I 11 studier där man gett laktobaciller till 
mor och barn ser man en tydlig effekt 
med minskat antal sensibiliseringar men 
ingen skyddande effekt mot luftvägsaller-
gier. Om man ger tillskottet av laktobacil-
ler bara till barnen ser man ingen effekt 
heller på sensibiliseringar. Det verkar som 
en prenatal tillförsel av laktobacillerna 
är nödvändig. Kontakt med mammans 
tarmflora i samband med vaginal förloss-
ning tycks viktig då kejsarsnitt ger högre 
risk för allergisk sjukdom. De barn som 
föds vaginalt har en högre andel av bacte-
roidetes i sin tarmflora jämfört med barn 
födda med kejsarsnitt. Man har förstått 

att det ofödda barnet även kan exponeras 
för skyddande bakteriearter redan under 
fosterlivet via moderkakan. I nyare studier 
ger man därför olika bakteriella kulturer 
till modern redan under graviditetsvecka 
20.

Per Gustafsson, överläkare och docent i 
Barn- och Ungdomsmedicin, Skaraborgs 
Sjukhus, Skövde, hade väldigt slående titel 
på sin presentation: "Lungfunktion, from 
sperm to worm". Att ha en förståelse för 
lungans funktion är viktigt för oss alla 
som arbetar med lungsjukdomar hos både 
barn och vuxna. Mätning av lungfunktio-
nen är väsentligt. Lungfunktionsmätning-
ar ger oss inte bara ett objektivt mått på 
lungfunktionen utan lungfunktionen mätt 
som FEV1 är dessutom direkt kopplat till 
överlevnad. 

Med enkel spirometri, som kan utfö-
ras från 6 års ålder, kan lungsjukdom som 
orsak till andningsbesvär eller onormal 
fysisk uttröttbarhet ofta direkt påvisas. 
Obstruktiv funktionsavvikelse kan di-
rekt diagnosticeras och en indikation på 

restriktiv lungsjukdom kan erhållas. En 
astmadiagnos kan ofta dessutom direkt 
verifieras.

Det finns nu känsliga metoder att un-
dersöka både vuxna och barn i alla åldrar. 
Potentialen finns därmed att tidigt påvisa 
lungengagemang vid allvarliga kroniska 
sjukdomar såsom CF. Detta ger möjlighet 
att med tidig intervention optimera lung-
tillväxten i vuxen ålder. Exempel på me-
toder för lungvolymsmätningar är mät-
ning av specifikt luftvägsmotstånd med 
kroppspletysmografi, ”multiple breath 
inert gas washout” (MBW), oscillations-
mekanik (IOS) och inert gasutsköljning.

Den största delen av lungutvecklingen 
sker prenatalt och före tre års ålder. På-
verkande faktorer prenatalt är, lungor-
nas fysiska utrymme och genetik såsom 
atopi, kön, etnicitet. Även hormoner och 
tillväxtfaktorer liksom olika exponeringar, 
mammans rökning, hushållskemikalier 
och infektioner. Andra viktiga prenatala 
faktorer är mammans nutrition, för tidig 
födsel och eventuell intrauterin tillväxt-
hämning. 

Norra Latin konferenscenter
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Under de första levnadsåren sker vik-
tiga förändringar bröstkorgens form och 
funktion. En symmetrisk tillväxt av de 
centrala och perifera luftvägarna sker 
samtidigt med en oproportionerlig till-
växt av lungvolym i relation till luftvägs-
diameter, framför allt via en snabb alveo-
larisering. Dessa utvecklingsförändringar 
medför bland annat att det lilla barnet blir 
sårbart för luftvägssjukdomar. Hos små 
barn är lungorna underdistenderade, 
revbenen är upp-eleverade vilket medför 
en mindre effektiv andning. Bröstkorgen 
är eftergivlig och lungorna styva och man 
kan därför ofta se en midja på bröstkor-
gen på barn som varit obstruktiva under 
längre tid. 

Det finns klara könsskillnader i lung-
funktionen. Könsskillnaderna varierar 
med åldern. Hos de späda och små bar-
nen har pojkar större lungor och mindre 
luftvägar. I barndom och tonårsperiod har 
pojkarna fortfarande mindre luftvägar 
och lägre flöden men hämtar successivt 
in flickornas försprång. I tidig vuxen ål-
der passerar männen kvinnorna både vad 
det gäller luftsvägsdiameter och flöden. 
Lungvolymen fortsätter att öka hos män 
ända upp till 25 års ålder medan tillväx-
ten avstannar redan i tjugoårsålder hos 
kvinnorna. Under tonåren sker även en 
hormonell påverkan, testosteron mins-
kar inflammation medan östrogen verkar 
proinflammatoriskt.

Spridningen i lungvolym, FVC, börjar 
redan vid ett års ålder och i takt med åld-
randet blir spridningen större. Har man 
små luftvägar som liten så fortsätter man 
att ha små luftvägar även i vuxen ålder. 
Om man utsätts för allergen och luftföro-

reningar som barn medför detta en sämre 
lungfunktion senare i livet. Den dåliga 
lungfunktion som man har vid 9 års ål-
der får man behålla även vid vuxen ålder. 

Tidig påverkan på den växande lungan 
kan således leda till dålig hälsa resten av 
livet. Det är därför angeläget att barnen 
ges möjlighet till optimal lungutveckling 
prenatalt och under de första levnadsåren.

Allergier hos äldre har längre varit ett 
negligerat område och enbart under de 
sista åren har antal publikationer i fältet 
börjat stiga. En som har bidragit med 
många publikationer om allergier och 
framför allt astma hos äldre är Allergi-
dagens gästföreläsare professor Nicola 
Scichilone från Palermo, Sicilien. Han 
inledde sin presentation om ”Astma hos 
äldre – fallgropar och möjligheter” ge-
nom att visa att ålder är en oberoende 
riskfaktor när det gäller dödlighet i ast-
man. Bland äldre patienter med astma 
finns båda de som har haft astma sedan 
barndomen men även de som fick astma i 
högre ålder och dessa två olika fenotyper 
skiljer sig åt en del. En av stora skillnader 
är förekomst av den atopiska bakgrunden. 
Även om allergier är mindre vanliga hos 
äldre ansåg professor Scichilone ändå att 
allergiutredning är väl motiverad även hos 
denna grupp av astmapatienter. Samtidigt 
visar äldre mindre reversibilitet men ökat 
hyperreaktivitet vilket kan tyda på att 
man måste använda annorlunda diagnos-
tiska steg när det gäller lungfysiologiska 
utredningen. Det är dock ytterligare tre 
aspekter som är viktiga att komma ihåg 
vid omhändertagande av äldre astma- 
patienter, nämligen samsjuklighet, patien-

tens förmåga att ta mediciner och polyfar-
maci. I en studie publicerad i European 
Respiratory Journal 2005 hade ten Brinke 
och medförfattare visat att svårbehand-
lade astmapatienter med flera exacerba-
tioner per år hade betydligt högre före-
komst av psykisk ohälsa (OR 10,8), reflux, 
återkommande infektioner och sömnapné 
jämfört med patienter med enbart en exa-
cerbation per år. Och när det gäller an-
vändning av inhalationsläkemedel måste 
vi tänka på att äldre inte bara har sämre 
syn men också svårigheter med koordi-
nation, nedsatt kognitiv förmåga och kan 
prestera mindre inspiratorisk flöde vilka 
faktorer medför att det blir betydligt svå-
rare för äldre att hantera inhalatorer kor-
rekt. Sammanfattningsvis poängterade 
Nicola Scichilone att äldre astmapatienter 
måste bemötas på strukturerat sätt så att 
man väljer bästa behandlingsstrategi och 
undviker läkemedelsinteraktioner.

Från astma hos äldre bytte programmet 
riktningen till faktorer under graviditet 
som har betydelse för allergi och astma 
hos barnet. Professor Catarina Almqvist 
Malmros från Institutionen för medi-
cinsk epidemiologi och biostatistik vid 
Karolinska och barnläkare på Lung och 
Allergimottagningen i Astrid Lindgrens 
barnsjukhus har studerat de faktorer i 
olika studiepopulationer som Svenska 
Tvillingregistret, födelsekohorter och 
Befolkningsregister. I redan publicerade 
data hade hennes forskningsgrupp visat 
relation mellan låg födelsevikt och ut-
veckling av astma. T.ex. i kohortanaly-
sen var risk ratio för astmautvecklingen 
1,21 (95 % CI 1,05-1,40) när man jämförde 

Nicola Scichilone Catarina Almqvist Malmros
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födelsevikt 2000 g jämfört med 2500 g. 
Tusen gram lägre födelsevikt medför ökad 
risk 1,57 gånger (95 % CI 1,38-1,78). Låg fö-
delsevikt indikerar undernäring in utero. 
Fostret gör fysiologisk adaptation som 
kan vara bra på kort sikt men kan leda 
till ökad risk för sjukdom i senare livet. 
Tillväxtbegränsning under graviditeten 
kan förändra vävnadsstruktur och genex-
pression, leda till nedsatt lungtillväxt vilka 
faktorer i sin tur ger permanent funktio-
nell förändring i lungorna. Däremot när 
det gäller eksemutvecklingen pekar re-
sultat åt annat håll: ökning av födelsevikt 
med 500 g ökade också risken för eksem 
1,62 gånger (95 % CI 1,27-2,06) i kohort-
analys och hela 3,93 gånger (95 % CI 1,55-
9,98) i co-twin kontrollanalys baserad på 
tvillingar som är diskordanta avseende 
sjukdom.

Vidare diskuterade Catarina Almqvist 
Malmros maternella faktorer såsom ma-
ternell astma, stress, rökning och kost för 
astmautvecklingen hos barnet. Maternell 
stress då mamma hade förlorat barn, 
make, förälder eller syskon under tiden 
från året före graviditet till förlossningen 
gav något ökad risk för astma hos pojkar, 
särskild när det tragiska hände under an-
dra trimestern av graviditeten. Även för-
lossningssätt spelar roll. Kejsarsnitt har 
rapporterats öka risken för astma, där 
enligt hygienhypotesen har man disku-
terat att orsaken är utebliven exponering 
av barnet för vaginalfloran. Risken skiljer 
sig dock mellan barn som föds med akut 
eller elektivt kejsarsnitt. Likadant får man 
ökad risk för sensibilisering och astma 
efter instrumentell vaginal förlossning. 
Det är inte bara själva förlossningssättet 
men också indikation för kejsarsnitt eller 
instrumentell förlossning som är av stor 
vikt. Nyare data tyder på att det är just in-
dikationen snarare än bristande expone-
ring mot vaginal mikroflora eller neonatal 
andningsstörning orsakad av kejsarsnitt 
som leder till ökad astmaförekomst.

Catarina Almqvist slutade sin presen-
tation med att visa hur antibiotikaan-
vändning under graviditeten påverkar 
astmautvecklingen under barndomen. 
Man har data från två olika studiepo-
pulationer, hela kohorten med närmare 
500 000 barn och syskonkohorten med 
180 000 barn som har minst ett helsyskon. 
När man jämförde data om astmautveck-
lingen efter antibiotikaexponering under 
graviditeten var risken signifikant ökad i 
hela kohorten, men inte i syskonkohor-
ten. Därmed kunde man dra slutsats att 
sambandet mellan antibiotika och astma 

orsakas främst av faktorer som delas inom 
familjen.

Astmabesvär som barn är vanligt och 
vanligast hos de yngsta barnen. Av 
1-åringar får ca 20-30 % enstaka obstruk-
tivitet, sedan minskande till skolåldern. 
Återkommande besvär får ca 5 % av bar-
nen i alla åldrar. Men hur blir det i vuxen 
ålder? Finns identifierade riskfaktorer? De 
frågorna fick man svar på från barnläkare 
och med dr Emma Goksör från Drottning 
Silvias Barn och ungdomssjukhus efter 
lunchen.

Data presenterades från 4 pågående 
kohortstudier från Göteborg, Borås och 2 
stycken i Kuopio/Finland, där man stude-
rat barn som varit obstruktiva före 1-2 års 
ålder och följt dem hittills till ung vuxen 
ålder. Resultat är delvis liknande med di-
agnos astma som ung vuxen hos ca 40 % 
av dessa barn.

I Göteborgskohorten såg man att ris-
ken för astma som vuxen var högre hos 
kvinnor med allergi, då 75 % utvecklat ast-
ma. Man kunde notera ett ”gender shift” 
från späd ålder där pojkar står för 60 %, 
till ung vuxen ålder då kvinnors andel är 
60 %. Teoretisk bakgrund till dessa köns-
skillnader kan vara dels lungutvecklingen, 
eftersom pojkars luftvägar är mindre i re-
lation till lungstorlek fram till ca 16 års 
ålder då det blir det omvända, och dels 
hormonell: östrogen är proinflammato-
riskt och testosteron antiinflammatoriskt.

Exponering för tobaksrök under gravi-
ditet och passivt under spädbarnstid var 
en tydlig riskfaktor för kvarstående astma.

Sammanfattningsvis har man från de 4 
studierna identifierat följande riskfakto-
rer för astma som vuxen: kvinnligt kön, 
ärftlighet, rökexponering, egen allergisk 
sjukdom, eosinofili och upprepade besvär.

Kan typen av virus som barn har varit 
exponerade till ha betydelse för utveck-
ling av astma? I Göteborgskohorten har 
man inte kunnat visa det, man hade sam-
ma utfall oavsett typ av virus. Det finns 
studier som har antytt att vissa virus (t 
ex rhinovirus) skulle ge sämre utfall, men 
enligt dagens kunskapsläge är det framfö-
rallt individens (barnets) benägenhet för 
obstruktivitet som är av stor vikt. 

Sedan presenterades data från studier 
av barn med astma i skolåldern och lång-
tids uppföljning av astmadiagnos (Mel-
bourne Asthma Study, OLIN-studien, 
Nya Zealand bl.a.). Man kan samman-
fatta resultaten med att astma-diagnos i 
skolåldern är mer ”säker” och har sämre 
prognos. Risken för astma som vuxen är 
då ca 80 %. Hos barn med astma i skol-
åldern är sensibilisering (framförallt mot 
pälsdjur) en riskfaktor för fortsatt astma 
upp i vuxen ålder. Hos vuxna med astma 
ser man att ju tidigare astma debuterat, 
ju vanligare var det med sensibilisering 
(särskilt mot pälsdjur). 

Sammanfattade riskfaktorer för att astma 
skulle kvarstå som vuxen hos barn med 
astma i skolåldern:
1. Svår astma
2. Allergi i skolåldern (sensibilisering 

framförallt mot pälsdjur)
3. Kvinnligt kön 



Annons
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Då var det dags för Tonåringar. Caroline 
Nilsson startade föreläsningen med att 
påtala att 1/3 del av alla 16-åringar har 
någon allergisjukdom, astma, eksem och/
eller rinit. Därefter fortsatte Josephine 
Haas med att berätta hur vi kan bemöta 
ungdomar i vården, varför gör ungdomar 
inte som vi säger och varför är det ibland 
så svårt att nå fram? 

Ca 1/5 av världens befolkning är mellan 
10-19 år. Adolescensperioden i ett inter-
nationellt medicinskt perspektiv omfattar 
åldern 10-20 år. Den startar med puberte-
ten och avslutas när ungdomen passerat 
de utvecklingspsykologiska kraven; klara 
sig själv rent praktiskt, ha etablerat ett 
nytt förhållande till sina föräldrar base-
rat på ömsesidighet och respekt, kunna 
ha nära och trygga relationer med någon 
eller några jämnåriga inklusive roman-
tiska partners, ha framtidsplaner och ett 
utvecklat sin sexualitet. Ett av budskapen 
i föreläsningen var att ungdomsåren är 
en träningsperiod för vuxenlivet. World 
Health Organisation (WHO) påtalar att 
ungdomar har speciella behov som skiljer 
sig från barn och vuxnas och kunskapen 
behöver omsättas i vården av ungdomar.

Det är lätt att tro att ungdomar inte 
bryr sig om sin hälsa eftersom de verkar 
vara så ointresserade av att sköta sin be-
handling, tar inte sina mediciner, uteblir 
från besöken mm. Studier har dock visat 
att ungdomar bryr sig mycket om sin häl-
sa och gör sitt bästa för att sköta sig väl 
men att vuxna i omgivningen inte ansåg 
det. Studier har också visat att ungdomar 
tycker att bemötandet och omhänderta-
gandet i sjukvården är viktigare än själva 
sjukdomen. Tonåringen är upptagen av 
att fundera över sin egen nya kropp, sin 
identitet och nya krav från omgivningen. 
Utanför står vi i vården och släpps bara 
in när vi förser tonåringen med informa-
tion och kunskap om sådant som just för 
tillfället berör och intresserar dem. Ung-
domspatienten och läkaren har ofta olika 
utgångspunkter, tonåringen är personcen-
trerad och sätter sitt liv eget liv i fokus 
medan läkaren har ungdomens sjukdom 
i fokus. En studie kring ungdomars för-
väntningar och erfarenheter av sjukvår-
den visar att många ville träffa läkaren 
ensamma samt diskutera tystnadsplikten 
men få fick detta tillgodosett. Ungdomar 
misstror sekretessen, är också rädda att 
bli skuldbelagda och tror inte att man får 
någon hjälp. Ungdomars önskan är också 
att vara normal och inte sjuk.

Vad behöver vi veta för att bemöta 
och förstå ungdomar? Några tips från 

Josephine är att skaffa sig kunskap om 
tonårshjärnan och om var ungdomen be-
finner sig mognadsmässigt samt använda 
beprövade metoder och ha rätt attityd. 
Tonårshjärnan kan ses som en snabb bil 
med stark motor men med dåliga bromsar 
och styrsystem. Stora förändringar i sker 
hjärnan mellan 12 -25 års ålder vilket har 
undersökts vid studier med CT, PET och 
MR. Hjärnan genomgår omstrukturering 
och mognar bakifrån och fram. Den grå 
substansen ökar i mängd, onödiga sy-
napser försvinner och ökad myelinisering 
sker som leder till effektivare förbindelser 
i hjärnan. Efter hjärnans omstrukture-
ring i är den mer effektiv och snabb men 
med förhöjd känslighet och sårbarhet. 
Hjärnans funktioner mognar i olika takt; 
känslohjärnan mognar tidigt och blir lätt 
överhettad och den sociala kompetensen 
och belöningssystemet utvecklas. Fron-
talhjärnan mognar sent och fortsätter 
utvecklas till 25-30 års ålder. Här sker 
beslutsfattande, planering och genom-
förande, konsekvenstänkande, omdöme 
och impulskontroll. 

Ungdomar uppfattas ofta som icke-följ-
samma men deras beteende är i princip 
åldersadekvat. De prioriterar annat som 
de tycker är värdefullt. Det är därför vik-
tigt att göra varje läkarbesök meningsfullt 
för ungdomen annars kommer de inte 
tillbaka.

Vad kan vi göra? Först när vi har fått 
ungdomarnas förtroende kan vi nå fram 
även inom andra områden. Josephine 
menar därför att det är viktigt att mötet 
med ungdomar med kronisk sjukdom fo-

Biopsykosociala utvecklingsschemat - mognadsbedömning i ungdomsåren.

kuseras på ungdomen och inte på sjukdo-
marna i sig. Vid mötet med ungdomen är 
det viktigt tala ensam med patienten, var 
vänlig och intresserad, förstå patienten 
utifrån mognad och prata om ”LIVET”. 
Ett hjälpmedel är att använda HEADS 
(Home, Education, Activity, Drugs och 
Sex) och ställa öppna frågor om dessa 
områden. Ungdomar kan ha svårt att 
läsa av känslor vilket kan leda till miss-
förstånd, neutral tolkas som ofta arg så 
det är viktigt att vara extra glad och po-
sitiv vid mötet med en ungdom. Josefin 
avslutade med en undersökning som frå-
gade ungdomar hur en läkare ska vara: En 
läkare ska vara en förstående person som 
är välutbildad, vill hjälpa och som inte har 
glömt hur det är att vara tonåring.

Hudallergi genom livet och kontaktaller-
giskt eksem presenterades av SFFA:s sty-
relsemedlem Ann Pontén, överläkare och 
docent i Yrkes- och miljödermatologiska 
avdelningen, Skånes Universitetssjukhus, 
Malmö.

Man kan ha många sorters utslag i 
huden som kan misstänkas orsakas av 
allergi. Här avses de som orsakas av hud-
kontakt med något man reagerar mot 
lokalt på platsen för kontakten. Den ena 
varianten är kontakturtikaria. Det andra 
är kontaktallergiskt eksem och det är äm-
net för den här översikten. 

Eksem kan ha flera olika orsaker och 
man kan inte se på utslaget som sådant 
att det rör sig om allergi. För att veta om 
eksemet helt eller delvis orsakas av kon-
taktallergi är det därför viktigt att utreda 
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med en lapptest (epikutantest). Nästa 
mycket viktiga steg vid utredningen är 
att avgöra om det finns en pågående ex-
ponering d.v.s. göra en relevansbedöm-
ning av de funna kontaktallergierna. 
Dessa utredningar görs av dermatologer. 
På flera sjukhus finns dessutom verksam-
heter som s.g.s. uteslutande ägnar sig åt 
denna typ av utredning. Det finns flera 
tusen kontaktallergen rapporterade i lit-
teraturen och varje år tillkommer c:a 25 
rapporter om nya allergen. C:a 40 % av de 
nya allergen som rapporterats de senaste 
5-6 åren hade uppstått i arbetet.

Om man sensibiliserats för något så 
betraktas ett eksem kunna uppstå resten 
av livet vid tillräckligt kraftig exponering. 
Däremot exponeras man för nya kontakt-
allergen genom livet och det avspeglas de 
allergier man ”samlar på sig”. 

Barn kan testas på samma sätt som 
vuxna. Även barn kommer i kontakt 
med många produkter som kan inne-
hålla parfymer och konserveringsmedel 
vilka kan ge kontaktallergiskt eksem. Är 
barnet mycket litet görs en mindre utred-
ning baserat på den specifika misstanke 
man har. Barn med atopiskt eksem har 
en annorlunda exponering på huden är 
andra, nämligen behandlingsmedel av 
olika typer, t.ex. kortisonämnen och äm-
nen i mjukgörande krämer. Om behand-
lingen inte fungerar bör man tänka på att 
lapptesta patienten med ämnen i dessa. 
En studie från Malmö har visat att barn 
med atopiskt eksem inklusive eksem på 
händer och fötter i signifikant ökad grad 
har kontaktallergi mot krom som finns i 
kromgarvat läder. Även dessa barn bör 
alltså lapptestas.

Barn som har blir sämre på sommar 
och vår i stället för vintertid, vilket är det 
vanligaste, bör utredas eftersom deras 
försämring kan beror på kontaktallergiskt 
eksem orsakat av sesquiterpenlaktoner. 
Det är inte proteiner utan små moleky-
ler som finns i växter och som även avges 
till luften. Den kliniska bilder liknar till 
förväxling atopiskt eksem. Sesquiterpen-
laktoner finns bl.a. i ett stort antal korg-
blommiga växter t ex maskros och sallad.

I vuxenlivet tillkommer kontaktaller-
gier mot arbetsmaterial. Vanliga områden 
där kontaktallergiskt eksem kan ställa till 
stora problem och omöjliggöra fortsatt 
arbeta är t.ex. metallbearbetning, bygg-
nadsindustrin och frisörer. Ett aktuellt 
problem är en ”epidemi” med kontakt-
allergi mot konserveringsmedlet mety-
lisotiazolinon, vilket är mycket vanligt i 
vattenbaserad målarfärg och i kosmetika 
och andra produkter avsedda för hudvård. 

Om en målare får kontaktallergiskt eksem 
orsakat av metylisotiazolinon kan det vara 
omöjligt att fortsätta inom yrket. 

Inom sjukvården anses handeksem 
vara dubbelt så vanligt som bland befolk-
ningen. I Sverige finns ingen aktuell statis-
tik. Eftersom det finns allt större krav på 
hygien i vården har användningen av en-
gångshandskar och handsprit ökat kraf-
tigt de senare åren. I Södra sjukvårdsregi-
onen pågår ett stort projekt inkluderande 
enkät, klinisk undersökning och lapptest-
ning för att värdera vilken betydelse detta 
har för orsakerna till handeksem i vården. 

Hos äldre tillkommer kontaktallergier 
bl.a. mot ämnen i ögondroppar, ämnen 
som finns i dentala material och förband-
material som används vid staseksem. 

Sammanfattningsvis är det viktigt att 
överväga utredning av eksem med lapp-
test. De patienter som diagnosticeras med 
nya och gamla kontaktallergier är den 
information som används när man upp-
täcker trender med nya kontaktallergier 
och sedan med hjälp av lagstiftning kan 
arbeta för att förebygga kontaktallergiskt 
eksem i befolkningen.

Sist på dagen fick vi höra om hur bostä-
der och arbetsplatser med dålig miljö 
påverkar de som bor och arbetar där. Ulf 
Flodin, överläkare på Arbets- och Miljö-
medicin vid Universitetssjukhuset i Lin-
köping pratade om ”sjuka hus” som egent-
ligen borde kallas ”fuktiga hus” då det är 
fukten som ligger bakom problemen med 
dessa hus. 

Fukt kan ge problem med mögel och 
bakterie växt i byggmaterialet. Fukt bryter 
också ned byggnadsmaterialet och ger fri-
sättning av ohälsosamma produkter. 

Andra orsaker till dålig miljö i byggna-
der kan vara ventilationsproblem, passiv 
rökning, Ozon från kopiatorer och hög 

dammhalt på grund av otillräcklig städ-
ning. Torr luft kan ge besvär men luftfuk-
tare som inte sköts på rätt sätt kan också 
ge problem. 

Kvinnor och personer med litet beslut-
sutrymme på arbetsplatsen har större risk 
att drabbas i dåliga arbetsmiljöer än andra. 

Enligt boverket är ungefär 36 % av alla 
byggnader i Sverige fuktskadade, huvud-
delen är källare och vindar men tio pro-
cent av bebodda byggnader är så fuktiga 
att de kan vara hälsofarliga. Omkring 30 % 
av de som bor i en fuktskadad byggnad 
blir sjuka med symtom från framförallt 
övre luftvägarna. Den vanligaste byggna-
den som är skadad är en 70-tals byggnad 
med uppreglade golv. 

Det tar normalt 5-10 år innan en fukt-
skadad byggnad ger mögeldoft eller besvär. 

De symtom som kan uppstå är ungefär 
samma som vid förkylning, därför missar 
man ofta i början att besvären är relate-
rade till byggnaden. Rinit, ögonsveda och 
ögonirritation är vanliga men även hosta, 
heshet och torrhet i hals förekommer. 
Hos vissa blir huden irriterad med rod-
nader, stickningar och klåda på oskyddad 
hud, dvs i ansiktet och på händerna. Vid 
undersökning av nässköljvätska på per-
soner som har dessa besvär ser man en 
ökning av olika inflammationsmarkörer. 

Det finns också en ökad risk för astma-
debut för personer som bor eller vistas i 
dessa byggnader. Detta gäller barn men 
också vuxna som löper större risk än bar-
nen att insjukna med astma på grund av 
den fuktiga byggnaden. Det finns också 
en förhöjd risk för allergidebut. 

Tyvärr kan problemen från slemhin-
norna kvarstå flera år efter upphörd ex-
ponering. I en studie av lärare som fått 
problem i en fuktskadad skola hade man 
fortsatta problem efter 2 år. I en annan 
studie hade hälften av de drabbade fort-
farande besvär efter 7 år. 

Med ovanstående i åtanke är det för-
stås viktigt att tidigt se till att en utred-
ning sker av en byggnad som misstänks ge 
symtom hos en eller flera personer. 

Och då var den trevliga dagen slut. Åter 
igen hade SFFA fått hjälp av MSD och 
Novartis för att ordna Allergidagen och 
det finns ingen tvekan att Allergidagen 
kommer vi fortsätta med även framöver.

ULLA NYSTRÖM KRONANDER
KERSTIN ROMBERG

TEET PULLERITS
CATRIN HOLGÉN

CAROLINE NILSSON
ANN PONTÉN

Ulf Flodin
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Nytt om mesoteliom

Den i praktiken enda orsaken till 
Malignt mesoteliom (MM) är ti-
digare exponering för asbest, och 

incidensen av MM i ett land följer mycket 
vackert asbestanvändningen per capita i 
det landet 30 år tidigare. När asbest an-
vändes som mest var världsproduktionen 
drygt 5 miljoner ton per år. Glädjande nog 
sjönk denna siffra snabbt på 1980-talet – 
men stabiliserades sedan på ungefär 2 
miljoner ton, och där har det legat sedan 
dess. Den största producenten som står 
för ungefär hälften av produktionen är 
Ryssland, följt av Kina och Kazakstan. 
Det oroande är att utvecklingsländer som 
t.ex. Indien importerar stor del av detta, 
och här skapas alltså en framtida epidemi. 
För Sveriges del förbjöds asbesten redan 
på 1970-talet, och de som då exponera-
des blir av naturliga skäl allt färre – och 
slutsatsen borde vara att vår incidens 
borde börja minska, men statistiken visar 
inte detta – vi ligger på en nivå på drygt 
100 fall per år utan någon synlig tendens 
nedåt. 

MM var till för några år sedan en sjuk-
dom där vi inte hade så mycket att erbjuda 
i form av terapi. Det stora genombrottet 
kom när resultaten av en randomiserad 
studie presenterades: med en kombina-
tion av Pemetrexed och Cisplatin kunde 
man förlänga medianöverlevnaden med 
några månader jämfört med Cisplatin 
enbart. Andra studier har verifierat detta 
och visat att andra platiner kan också kan 
användas. 

Standardbehandling på de flesta håll i 
världen är alltså numera Pemetrexed 
kombinerat med ett platinum. Från en 
medianöverlevnad på mindre än ett år 
kunde man nu få denna tid till 13-14 må-
nader, vilket i praktiken innebär att många 
av de patienter som svarar på behand-
lingen (tyvärr inte alla) kan få lång och 

nästan symptomfri palliation – och ofta 
har det visat sig att man kan upprepa be-
handlingen när recidiven kommer. Vi har 
glädjande nog nu alltså sett ett antal lång-
tidsöverlevare, som levt med minimala 
symptom i flera år. Underhållsbehandling 
med Pemetrexed har också försökts men 
är ännu inte tillräckligt utprovat.

Men: efter detta framsteg har det inte 
hänt så mycket mer trots många pröv-
ningar (där många centra i Sverige har 
deltagit) av nya, lovande substanser, som 
tyvärr inte kunde bevisas ha någon större 
effekt. Nu verkar man dock ha kunna ta 
ytterligare ett steg. På den stora lung-
cancerkongressen i Denver i september 
2015 redovisades en studie där man hade 
jämfört standardbehandling + bevacizu-
mab med standardbehandling + placebo. 
Totalt randomiserades 448 patienter. Pa-
tienter som fick bevacizumab och som 
svarade på behandlingen fortsatte sedan 
med underhållsbehandling med denna 
substans till progress.

Bevacizumab (Avastin) är en hämmare 
av VEGF (vascular endiothelial growth 
factor), som har visats vara en potent 
stimulerare för många tumörer inklusive 
MM. Tidigare studier med enbart Beva-
cizumab på MM hade inte någon säker 
effekt, så resultaten kan synas vara för-
vånande: man förlängde medianöver-
levanden till 18,8 månader jämfört med 
kontrollernas 16,1 månader, och den pro-
gressionsfria överlevnaden ökades med 
ungefär lika mycket. Detta skedde till ett 
pris av endast något ökade biverkningar 
av de som förväntas av VEGF-hämmare: 
lätt ökad risk för hypertoni och trombo-
emboliska episoder. 

Det kan alltid diskuteras om en enda 
studie, även om den är så stor som denna, 
ska leda till ändringar av en standardbe-
handling – men det var precis vad som 
hände efter Pemetrexedstudien tidigare. 

Referens: A. Scherpereel et al. Results of the 
IFCT-GFPC 0701 "MAPS" randomized phase 
3 trial: Bevacixumab 15 mg/kg plus cisplatin-
pemetrexed (CP) triplet versus CP doublet in 
malignant pleural mesothelioma. On behalf of 
the French Cooperative Thoracic Intergroup. 
Presenterat på World Lung Cancer Congress, 
Denver, CO., USA, September 2015.

GUNNAR HILLERDAL
Överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset 

Sedan har flera studier bekräftat effekten 
av den kombinationen. MM är en ganska 
sällsynt sjukdom, och att lyckas samla 
ihop flera hundra patienter och randomi-
sera dem är inte lätt. Det förefaller alltså 
vettigt att till lämpliga patienter lägga till 
Bevacizumab i terapin. Det finns ju en hel 
del erfarenheter från behandling av andra 
tumörer, inklusive lungcancer, med denna 
substans.

Det största intresset på kongressen var 
annars inriktat på immunologiska be-
handlingar. Här finns också en del lovan-
de studier i Fas 1 och 2 på mesoteliom, 
så det är mycket möjligt och troligt att vi 
kommer att kunna rapportera nya posi-
tiva rapporter inom något eller några år, 
och vi hoppas att Sverige kan vara med i 
framtiden i sådana studier.

"Patienter som fick bevacizumab och som svarade 
på behandlingen fortsatte sedan med underhålls-

behandling med denna substans till progress."

Mesoteliom



Stora SFFA-stipendiet 2016
Svenska föreningen för Allergologi utannonserar för åttonde gången stora SFFA-stipendiet! 
Stora SFFA-stipendiet är ett forskningsstipendium med syfte att stimulera forskningsprojekt 
inom astma- och allergiområdet i Sverige.

Förutom SFFA har följande företag/organisationer bidragit med 50 000 SEK vardera: 
ALK Nordic, Boehringer Ingelheim AB, GlaxoSmithKline, Meda Sverige, 
Novartis Pharmaceuticals och Teva Sweden AB.

Prissumman för 2014-15 års stipendium beräknas vara 350 000 SEK.

Sökande av stipendiet skall vara en person som bedriver forskning inom astma- och 
allergiområdet, kliniker eller icke-kliniker. Sökande skall vara disputerad, självständig och 
etablerad forskare. Stipendiet är ett basanslag och får fritt disponeras av den sökande. 
Vid publikationer av forskningsresultat förväntas pristagaren skriftligen omnämna detta 
stipendium och dess arrangörer. Pristagaren förväntas även inkomma med en skriftlig 
redogörelse om vad medlen från stipendiet används till.

Ansökan, om maximalt 3 A4-sidor skall innehålla följande rubriker:
Titel:
Projektplan/Bakgrund:
Målsättning/Frågeställningar:
Material och metoder:
Betydelse för patienter:
Genomförbarhet:
Andra anslag för projektet:

Bifoga gärna en separat meritförteckning med publikationslista till ansökan.

Sista ansökningsdatum 2016-01-31.

Ansökan skickas i 13 exemplar till:
Eva Hallner, SFFA
Institutet för miljömedicin
Karolinska Institutet
Box 210, 171 77 Stockholm

Juryn består av tre ledamöter i Svensk allergiforsknings stiftelses styrelse samt två 
ledamöter som utses av SFFA:s styrelse.

Beslut kommer att meddelas skriftligen till sökande i början av mars.

I anslutning till prisutdelningen, som kommer att ske vid SFFA:s Vårmöte i Lund 
den 8 april 2016, skall stipendiaten hålla en översiktföreläsning på ca 30 minuter 
om sin forskning.

Vid frågor om stipendiet, kontakta SFFA:s ordförande  Ulla Nyström Kronander via e-post: 
ulla.nystrom.kronander@regionostergotland.se
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E-cigaretter – en ulv i fårakläder
eller ett får i ulvakläder?

E-cigarettsymposiet under ERS i Amsterdam var mycket 
välbesökt. Dörren stängdes framför näsan på mig, Lena 
och ett par hundra till, som fick lotsas vidare till en annan 

lokal medan Anders hade bättre tur och fick en plats! Varför 
detta intresse? E-cigaretter är nytt och professionen har nog 
tagits lite på sängen. Hur ska man förhålla sig? Hur farlig är 
e-cigaretten? Kan den rent av rekommenderas som ett relativt 
ofarligt alternativ till vanliga cigaretter och för rökavvänjning? 
En livfull diskussion bröt ut under frågestunden på seminariet 
där förespråkare ser e-cigaretter som en bättre väg med mins-
kade risker för nikotinister som ej kan sluta, än konventionella 
cigaretter. Motståndarna däremot lyfter fram e-cigaretter som 
oprövade med troligtvis höga risker och där man lurar in ung-
domar till ett nikotinberoende med ”coola smaker” precis som 
när cigaretterna lanserades under första hälften av det förra 
seklet. 

Vad är en e-cigarett?
E-cigaretten är en cigarettliknande tub med ett litet elektriskt 
aggregat invändigt. Principen är att nikotinet är löst i en vätska 
med hög kokpunkt samt tillsatta smakessenser. Eftersom kok-
punkten är hög så bildas det snabbt ett kondensat, dvs en rök 
som kan inhaleras. Utöver detta bildas en mängd partiklar av 
olika natur till följd av upphettningen, som inte redovisas någon-
stans, och vars effekter man inte känner till. E-cigarettvätskan 
säljs i många olika smaker – givetvis för att locka kunden. Inte 
minst för att locka ungdomar som en ”häftig grej med coola 
smaker”. Hur är det då med innehållet i e-cigarettröken, jämfört 
med röken från konventionella cigaretter? Man har konstaterat 
att de nikotinnivåer som uppmäts i kroppen är betydligt lägre 
med dagens e-cigaretter jämfört vanliga cigaretter. Föreläsarna 

var dock övertygade om att man håller på att utveckla e-cigaret-
terna så att nikotinupptaget kommer att vara högre i framtiden 
och med det ökar säkerligen riskerna, enlig dem. 

Nikotinets effekter 
Tobakens skadeverkningar är ju välkända. Man har velat besvara 
frågan om det är nikotinet i sig och/eller tobakens alla biproduk-
ter som står för de ohälsosamma effekterna. För att belysa detta 
har man gjort djurförsök och exponerat möss för e-cigarettrök 
med och utan nikotin. Röken utan nikotin gav inga synliga för-
ändringar, men nikotininnehållande rök gav upphov till en rad 
förändringar som vi brukar räkna som typiska tobaksskador – 
emfysemutveckling, vävnadsomvandling, ökad slemproduktion 
samt förhöjd metakolinkänslighet i luftrören. Därtill såg man 
tecken på en ökad inflammation med förhöjda halter av olika 
cytokiner och proteaser, samt minskad ciliefunktion. Detta är 
visserligen data från djurstudier på möss, men det är givetvis 
så att man skulle vilja se humandata (– om det nu är etiskt att 
genomföra en sådan studie? Förf. anm.). Studier pekar enligt 
föreläsaren på att det kan vara nikotinet i sig som är den stora 
boven i dramat vad gäller KOL-utveckling. Alltså verkar det inte 
möjligt att utveckla en ofarlig e-cigarett!

E-cigaretter och rökavvänjning
Kan e-cigaretter användas för rökavvänjning? Det finns i dagslä-
get tre förstahandsmedel för rökstopp. Dessa kan användas var 
för sig eller i kombination. Resultatet av dessa metoder varierar i 
olika studier, men ungefärlig chans för att rökstoppet ska lyckas 
är ca 22 % med vareniklin och 15 % med bupropion. Därefter 
kommer nikotinersättningsmedlen, och sist givetvis placebo – 
och med placebo är lyckandefrekvensen 9 %!
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Det finns två randomiserade kontrollerade studier:
ASCEND (2013), där man studerade medelålders rökare med 
hög motivation att sluta röka. Man jämförde e-cigaretter med 
och utan nikotin, med nikotinersättningsmedel. Studien var 
relativt liten och man lyckades inte påvisa någon statistiskt 
signifikant skillnad mellan e-cigaretter med nikotin och niko-
tinersättningsmedel. 7 respektive 6 % slutade röka i grupperna. 
Resultatet väcker frågor: varför är siffrorna till och med sämre än 
dem man brukar se med placebo? Och varför har man inte velat 
jämföra med marknadens mest väldokumenterade behandling 
för nikotinavvänjning, dvs med vareniklin och bupropion?

Den andra studien, ECLAT (2013), jämförde e-cigaretter under 
längre och kortare tid och med olika nikotinkoncentrationer. 
I denna studie lyckades inte rökstoppet så bra, men rökarna 
minskade sin rökning, bl a genom att helt eller delvis gå över från 
konventionella cigaretter till e-cigaretter. Det bör dock tilläggas 
att studiegruppen bestod av medelålders rökare vilka var omoti-
verade till rökstopp. Hur ska man då se på resultatet? Har man 
inte ändå åstadkommit något gott genom att minska rökningen 
hos dessa individer som deklarerat ointresse för att sluta? Eller 
är det en alltför låg ambitionsnivå?

Regler och förordningar
Marknaden för e-cigaretter är i dagens läge faktiskt oreglerad i 
Europa vilket är häpnadssväckande! Är det inte dags att reglera 
e-cigaretternas bruk och försäljning? Jo, det är det nog. Men 
problemet är att de är svåra att klassificera; de är knappast att 
räkna som läkemedel (som nikotinersättningsmedlen) och inte 
heller är de att räkna som tobaksprodukter (som vanliga cigaret-
ter). EU har beslutat att innehållet i e-cigaretter måste standar-
diseras så att konsumenten vet vilka mängder och substanser 
det enskilda varumärket innehåller. Man ålägger även medlems-
staterna att rapportera årligen om landets konsumtion och man 
betonar också vikten av att följa om e-cigarettbruket leder till 
ökat nikotinberoende – men det framgår inte hur det ska mätas! 
Detta och många beslut i övrigt lämnas till den enskilda med-
lemsstaten att fatta. ERS framhåller att det finns otillräckliga 
underlag när det gäller folkhälsorisker kopplade till e-cigaretter 
och att detta måste beaktas vid beslutsfattandet.

LENA OLSSON ANDERS ANDERSSON

Asthma and COPD
Referat från post-graduatekursen ”Asthma and COPD” under ERS-kongressen i Amsterdam 2015.

A tt åka på ERS-kongressen är ett utmärkt sätt att hålla sig 
uppdaterad inom lungmedicin. Antingen har inte mycket 
hänt inom ens eget intresseområde och då kan man åt-

minstone känna sig nöjd och glad, till och med lite duktig, över 
att man fortfarande har kollen. Och om nya vetenskapliga fakta 
kommit i dagen blir man uppspelt över att få lära sig nya saker 
som ju ibland till och med kan komma till användning i den 
kliniska vardagen. I år gick jag post-graduatekursen i astma och 
KOL (Postgraduate Course 2, Asthma and COPD) som liksom 
de övriga PG-kurserna gick av stapeln på lördagen, det vill säga 
dagen innan själva kongressen började. 

Första föreläsare var dr Ann Lindberg från Boden som upp-
daterade oss inom epidemiologi. Prevalensen av KOL är bero-
ende av vilka spirometrikriterier som används och det är förstås 
post-bronkdilatorvärden som ska användas. Antingen används 
en fast kvot, FEV1/FVC<0,70, vilket rekommenderas av bland 
andra Global Initiative for Obstructive Lung Disease, GOLD, el-
ler också lower limit of normal, LNN, som är ett mer fysiologiskt 
mått då det tar hänsyn till att kvoten FEV1/FVC sjunker med 
ökande ålder. European Respiratory Society, ERS, rekommende-
rar att LNN används i epidemiologiska studier. Det finns förstås 
för- och nackdelar med båda spirometrikriterierna. Nackdelarna 

med en fast kvot är att det leder till överdiagnostik bland äldre 
och underdiagnostik bland yngre patienter. Nackdelarna med 
LNN är att den är helt beroende av representativa normalvärden 
och att den ger en underdiagnostik bland äldre patienter. KOL 
är som bekant en gravt underdiagnosticerad sjukdom, uppskatt-
ningsvis är det fortfarande bara är 20-30 % av de patienter som 
uppfyller spirometrikriterierna för KOL som ännu fått sin diag-
nos. Även vid astma är underdiagnostik ett problem om än inte 
av samma omfattning som vid KOL, och missklassificering fö-
rekommer. Astmaprevalensen varierar stort mellan olika länder 
med högst prevalens i Nordeuropa med >9 %, medan prevalen-
sen i Ryssland och Kina har en prevalens på endast <3 % (frågan 
är ju om det här handlar om en högre grad av underdiagnostik?). 
Data saknas från många länder, bland annat i Sydostasien. Flera 
studier tyder på en ökande astmaprevalens. Allergisk astma do-
minerar i lägre åldersgrupper och icke-allergisk astma i högre 
åldersgrupper, framför allt hos kvinnor. Kostnaderna för KOL 
och astma är mycket höga med en i Europa uppskattningsvis 
årlig kostnad på 2100 euro per KOL-patient. Kostnaden för 
okontrollerad astma är mer än fyra gånger högre än för kon-
trollerad astma (2281 respektive 509 euro per person och år), 
och astmaläkemedel står för 88 % av kostnaden.
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Astma är en mycket heterogen sjukdom och metoder för att 
bättre kunna urskilja olika astmafenotyper är under utveck-
ling. Professor Sally Wenzel från Pittsburg redogjorde för både 
kliniska/fysiologiska och molekylärbiologiska metoder att sär-
skilja dessa fenotyper. Begreppet astma bör ses som en ”para-
plydiagnos” och som professor Wenzel sa: ”No self respecting 
rheumatologist would ever diagnose a patient with ’arthritis’ ”. 
Med hjälp av klusteranalyser kan fem olika fenotyper urskil-
jas. Indelningen i kluster baseras på olika parametrar som ålder 
vid astmadebut, symtom, medicinanvändning, lungfunktion, 
FENO, allergi/ej allergi och så vidare. Framför allt ökar kun-
skapen om biomarkörer för Th2-medierad astma och vi fick 
en genomgång av betydelsen av blod- och sputumeosinofiler, 
FENO och serumperiostin. Konceptet ”Type-2 Hi” astma har 
utvecklats men inom denna astmafenotyp finns uppenbarligen 
flera subtyper som svarar olika bra på olika astmabehandlingar. 
Till exempel svarar endast vissa patienter med eosinofili bra på 
anti-IL-5-eller anti-IL-13-terapi, medan andra patienter med 
eosinofili inte svarar alls vilket skulle kunna bero på att dessa 
patienter har en mer komplex immuno-fenotyp. För att bättre 
förstå på vilket sätt ”Type-2 Lo” astma skiljer sig från ”Type-2 
Hi” använder man sig av lung-associerade microarray-data (nej, 
jag kan inte förklara hur). Man har ännu inte kunnat identifiera 
några bra biomarkörer för ”Type-2 Lo”-astma men det är troligt 
att remodelling, obesitas/oxidativ stress och kanske neutrofil 
inflammation spelar en viktig roll här. En astma-typ (som jag 
inte hade hört talas om) är ”asthmatic granulomatosis” (svenskt 
namn?) som beskrevs första gången 2012 av just professor Wen-
zel, och som alltså är en undergrupp till ”Type-2 Lo”-astma. Här 
föreligger eosinofili och ökad slemproduktion i framför allt de 
små luftvägarna tillsammans med icke-nekrotiserande granulom 
i lunginterstitiet. De 10 patienter med svår astma som beskrevs 
2012 uppvisade både signifikant reversibilitet och positiv me-
takolinprovokation och hade förhöjt FENO och blodeosinofili 
trots pågående systemisk steroidbehandling. 70 % av patienterna 
hade autoimmunitet i familjen och svarade bra på behandling 
med makrolider och azitromycin. Bronkiell termoplastik är en 
annan behandling som kan fungera hos astmatiker inom grup-
pen ”Type-2 Lo”.

Även KOL är en heterogen sjukdom där olika fenotyper uppvisar 
olika inflammationsmönster och olika fysiologiska förändringar. 
Professor Christopher Brightling från Leicester visade hur man 
med bilddiagnostik kan påvisa olika strukturella förändringar i 

Professor Omar Usmani från London föreläste om astma- 
monitorering. Vad som menas med ”sjukdomskontroll” varierar 
stort mellan olika guidelines och strategidokument. Inte minst 
försöker man finna biomarkörer som kan följas för monitorering 
och som förhoppningsvis kommer vara till konkret hjälp i den 
kliniska vardagen. PEF-mätning är inte till hjälp för monitore-
ring hos barn yngre än 5 år. FEV1 är en oberoende prediktor 
för astmaattack hos både barn och vuxna men korrelerar dåligt 
med patientens symtom. Varken FEV1-reversibilitet eller test av 
bronkiell hyperreaktivitet (provokationstest med till exempel 
metakolin) är till så stor hjälp vid monitorering i daglig praxis. 
Inte heller astmadagböcker har visat sig vara till någon större 
hjälp. Frågeformulär som ACT kan övervägas medan frågefor-
mulär om livskvalitet (till exempel QoLQ) är tidskrävande och 
inte ger bättre kliniskt resultat. Det fungerar inte heller något 
vidare att ställa öppna frågor av typen ”Hur mår du?” till pa-
tienten utan här krävs mer precisa frågor som ”Hur ofta har du 
behövt ta extra astmamedicin senaste veckan?”. Det finns ett 
antal bilddiagnostiska metoder (lungröntgen, gammascintigrafi, 
HRCT, SPECT, PET, oxygenförstärkt MRI) för att monitorera 
astma. Olika fenotyper av astma kan urskiljas och här kommer 
biomarkörer vara allt viktigare för att kunna förutsäga vilken 
behandling en viss astmapatient kommer svara på. FENO, spu-
tumeosinofiler och blodeosinofiler är bra biomarkörer för Th2-
medierad inflammation, och därmed känslighet för steroidbe-
handling. Ökat antal eosinofiler i sputum är biomarkörer för 
late-onset eosinofil astma. En metaanalys gjord 2012 visade att 
vuxna astmatiker vars behandling justerades utifrån mängden 
sputumeosinofiler hade signifikant färre exacerbationer. Ökad 
mängd eosinofiler i perifert blod predikterar bättre än FENO 
risken för allvarligt astmaanfall. 

Professor Roland Buhl från Mainz betonade att monitorering 
av KOL är a och o för att förhindra återinläggning på sjukhus, 
men att mätning av FEV1 är av mycket tveksamt värde här ef-
tersom FEV1 över tid varierar stort hos den enskilda patienten. 
Det är mycket bättre att använda BODE-index för monitorering 
av sjukdomsprogress istället för att använda FEV1. Eosinofiler 
i blod är sannolikt en viktig markör för steroidkänslighet men 
det finns ännu ingen studie i ämnet. (På grund av den olyck-
liga kombinationen av att Roland Buhl hade missat att lägga ut 
sin presentation som hand-outs i kursmaterialet, mina torftiga 
anteckningar och mina sviktande minnesfunktioner så blir re-
feratet från denna föreläsning aningen kortfattat.)

"Framför allt ökar kunskapen om biomarkörer för Th2-medierad 
astma och vi fick en genomgång av betydelsen av blod- och 

sputumeosinofiler, FENO och serumperiostin."
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lungorna hos KOL-patienter. Till exempel ser emfysem-bilden 
olika ut med antingen panacinär eller centrilobulär lokalisation. 
Chris Brightling gav olika exempel på bilddiagnostik, till exem-
pel kan grad av neutrofil inflammation mätas med PET-kamera. 
Sputumeosinofili vid KOL predikterar, liksom vid astma, käns-
lighet för steroidbehandling. Ökad kunskap om olika KOL-feno-
typer innebär förstås större möjligheter till mer individanpassad 
behandling. KOL-patienter med sputum- eller blodeosinofili 
svarar bra på anti-IL-5-behandling (mepolizumab) eller anti-
IL5R (benralizumab) och studier har kunnat visa en minskning 
av antalet svåra exacerbationer. 

Professor Norbert Krug från Hannover redogjorde för olika gra-
der av exacerbationer vid astma och KOL. Vid astma räknas 
en exacerbation som svår om den kräver akut läkarvård för att 
undvika hospitalisering eller död. Förändring i PEF-värde eller 
grad av symtom och/eller användning av β2-agonister rekom-
menderas inte längre som kriterium för svår astmaexacerba-
tion. En astmaexacerbation beskrivs som måttlig om det krävs 
en medicinjustering för att astman inte ska förvärras ytterligare. 
Termen lindrig astmaexacerbation ska inte längre användas. 
Exacerbation är en oberoende riskfaktor för accelererande för-
lust av lungfunktion och kända riskfaktorer för exacerbation 
är cigarrettrökning, luftföroreningar, hög allergenexponering, 
komorbiditet, gastroesofagal reflux, rhinosinuit, obesitas, 
NSAID-intolerans, dålig följsamhet till astmamedicinering och 
psykosociala faktorer. Hela 24 % av exacerbationerna beräknas 
bero på att patienten inte tagit sina inhalationssteroider! Virus, 
framför allt rhinovirus, är den vanligaste triggerfaktorn för ast-
maexacerbation och här ligger astmatiker med nedsatt antiviralt 
försvar förstås sämre till. Nedsatt produktion av interferon-beta 
och interferon-lambda och/eller minskad aktivering av Th1-svar 
(det vill säga minskat cytotoxsvar) ökar risken för virusorsakad 
astmaexacerbation. KOL-exacerbation definieras som en för-
sämring av patientens luftvägssymtom mer uttalat än dag-till-
dagvariation och som kan behöva medicinjustering. Riskfaktorer 
för en KOL-exacerbation inkluderar hög ålder, högre grad av 
luftvägsobstruktion, kronisk bronkit, längre KOL-duration, ökad 
hosta och sputum, antibiotika eller systemisk steroidbehand-
ling under det senaste året, bakteriekolonisering, komorbiditet 
och dålig hälsorelaterad livskvalitet. Risken för en efterföljande 
allvarlig KOL-exacerbation är trefaldigt ökad efter den andra 
svåra exacerbationen, och 24-faldigt ökad efter den 10:e exacer-
bationen (relaterat till den första). De vanligaste orsakerna till 
KOL-exacerbation är (rhino)virusorsakad övre luftvägsinfektion 
och bakterieorsakad nedre luftvägsinfektion. Under exacerba-
tionen ökar antalet eosinofiler och neutrofiler i luftvägarna och 
ett flertal inflammationsmarkörer ökar i plasma (CRP, IL-6) och 
sputum (IL-17). Fysioterapeutiska insatser är mycket viktiga vid 
KOL, inte minst vid exacerbation och en metod som nämndes 
var whole body vibration (WBV), där patienten står på en vi-
brerande platta varvid vibrationerna fortplantar sig genom hela 
kroppen med positiv inverkan på andningsmuskulaturen (tror 
jag?). Metoden har visat sig ha god effekt på KOL-patienter som 
sjukhusvårdas på grund av exacerbation. Fysisk aktivitet har vi-
sats ha en antiinflammatorisk effekt på molekylärnivå.

Professor Peter Barnes, London, var siste föreläsaren ut och 
knorrade initialt lite över nackdelen att vara sist i programmet 
eftersom de andra föreläsarna redan hade sagt det han själv hade 
tänkt säga. Så var det ju nu inte riktigt och hur som helst är Peter 
Barnes duktig på att sammanfatta aktuella kunskapslägen vilket 
alla som läst någon av hans många review-artiklar kan intyga. 
Peter Barnes påpekade att olika fenotyper visserligen kan ur-
skiljas med hjälp av klusteranalyser, men att detta ännu inte har 
någon betydelse vid val av medicin till den enskilda patienten. 
En komplicerande omständighet är att en patient vid olika tid-
punkter kan uppfylla kriterier för olika fenotyper. Till exempel 
visade en studie där klustertillhörighet baserades på inflam-
matoriska biomarkörer, att 50% av patienterna efter ett år defi-
nitionsmässigt hade ”bytt” klustertillhörighet. Samma fenotyp 
kan orsakas av olika patologiska mekanismer. Till skillnad från 
fenotyp definieras endotyp utifrån distinkta funktionella eller 
patofysiologiska mekanismer, och identifikation av olika astma- 
och KOL-endotyper skulle kunna leda till mer individspecifika 
terapier. Peter Barnes påpekade vikten av att finna specifika bio-
markörer för att kunna identifiera dessa endotyper. Exempel på 
astma-endotyper är ASA-astma, Th2-astma och non-Th2-astma 
där sistnämnda uppvisar en mer neutrofil inflammationsbild 
och mindre steroidkänslighet. Exempel på KOL-endotyper är 
sådan orsakad av alpha-1-antitrypsinbrist, och eosinofil KOL 
som sannolikt svarar på anti-eosinofil behandling med till ex-
empel anti-IL-5-antikroppar. Vi har i dagsläget mindre kunskap 
om KOL-endotyper än astma-endotyper. Peter Barnes verkade 
dessutom tveksam till begreppet ACOS (Asthma-COPD Over-
lapping Syndrome) och menar, vad jag förstod, att det vi kallar 
ACOS istället handlar om eosinofil KOL. (Engelska skolan mot 
den holländska således??)

Sammanfattningsvis en mycket bra PG-kurs, och det är bara 
att hoppas att vi kliniker i Sverige även fortsättningsvis bereds 
möjlighet att åka på kongresser och kurser trots det ekonomiskt 
kärva läget inom sjukvården. För utan fortbildning kan vi gå och 
dra något gammalt över oss. 

ERS 2015

KARIN STRANDBERG
Specialist i lung- och allergisjukdomar,

Lung- och allergisektionen, Akademiska sjukhuset Uppsala
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Immunterapi vid icke-småcellig lungcancer: 
räddaren i nöden?

Ett referat från The World Conference on Lung Cancer 2015

F örväntningarna inför årets världskongress om lungcancer 
var stora. Två år hade gått sedan föregående kongress i 
Sydney då Prof. Tony Mok under sitt öppningstal dekla-

rerade ”världskrig” mot lungcancer. Skulle nya banbrytande be-
handlingsalternativ presenteras? Skulle några preliminära data 
från den stora holländska screeningstudien NELSON presen-
teras eller skulle vi hållas på halster året ut? Hur skulle uppfölj-
ningsresultaten för de nya tyrosinkinashämmarna se ut? Skulle vi 
få med oss några omedelbart applicerbara take home-messages 
på våra real life-patienter? Var immunterapin äntligen redo att 
rädda våra patienter – oavsett histologi och stadieindelning? 
Årets World Conference on Lung Cancer (WCLC) i The Inter-
national Association for the Study of Lung Cancer:s (IASLC) regi 
hölls i Denver, Colorado. IASLC:s president, Prof. Fred Hirsch, 
poängterade i sitt öppningstal att lungcancerforskning idag 
blomstrar och gör fantastiskt snabba framsteg; en världskon-
gress vartannat år räcker inte längre.

Symposiet jag valt att referera ifrån (”Integrating the New Pa-
radigm of Immuno-Oncology into Non-Small Cell Lung Cancer 
Management”) var minst sagt välbesökt. Organisatorerna vän-
tade sig 600 deltagare men vid min ankomst fanns redan 1200 
deltagare i salen och endast ståplatser kvar att tillgå. Howard 
”Jack” West inledde symposiet med att beskriva immunterapi 
vid lungcancer som ”the third wave” i utvecklingen av systemisk 
lungcancerbehandling, efter utvecklingen av traditionell cytos-
tatika och mutationsspecifika hämmare (”targeted therapies”).

Immunterapier, menade Dr West, utmärker sig främst från 
tidigare läkemedelsutveckling på grund av deras breda effekt 
inom olika cancersjukdomar och faktumet att de tycks vara 
verksamma i en annan patientpopulation än den vi identifierat 
för så många andra tidigare behandlingsalternativ. Den kvalita-
tiva responsen vid immunterapi skiljer sig också från tidigare 
behandlingsalternativ: positiva behandlingsresultat noteras 
förhållandevis sent efter behandlingsstart, behandlingsresul-
taten kan variera betydligt mellan individer och behandlings-
responsen kan vara mycket mer långvarig än vad som tidigare 
bevittnats med äldre behandlingsalternativ, särskilt jämfört med 
cytostatikabehandling. Även biverkningsprofilen skiljer sig från 
den vi är vana att hantera. Dr West påminde också auditoriet 
om hur komplext tillstånd lungcancer är (endast melanom har 
en högre frekvens av somatiska mutationer) och poängterade 
hur immunterapier tycks slå bättre mot cancerformer med 
hög mutationsbörda, dvs. mot de former vi främst ser hos den 
rökande eller f.d. rökande lungcancerpopulationen, som i stör-
re utsträckning drabbas av t.ex. skivepitelcancer eller småcel-
lig lungcancer (SCLC). Även detta utmärker immunterapierna 
ifrån de målstyrda behandlingarna mot EGFR-mutationer och 
ALK-translokationer vi numera är väl förtrogna med och konsti-
tuerar ett paradigmskifte i sig. Vidare visade Dr West visade hur 
PD-L1-hämning ger bättre behandlingsresultat på skivepitelcancer 
än övriga NSCLC-former och argumenterade att det närmast vore 
överflödigt att testa PD-L1 status vid behandling av lungcancerfor-
mer som härbärgerar hög mutationsbörda, som exempelvis SCLC.
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Behandlingsresultaten som immunterapi erbjuder i senare 
behandlingslinjer anses remarkabla. Under flera decennier har 
vi kunna se hur olika behandlingsalternativ fungerat bäst i första 
linjen. Resultaten som presenterades på årets ASCO-konferens 
var dock revolutionerande: ingen tydlig effektminskning kunde 
ses i senare behandlingslinjer och en 21 %-ig responsrat i tredje 
linjen med PD-L1-hämmare måste betraktas som sensationellt.

Gettingers studie med Nivolumab (J Clin Oncol. 2015 Jun 
20;33(18):2004-12) belyser återigen hur immunterapi vid lung-
cancer skiljer sig från tidigare behandlingsalternativ: höga 
responsrater noterades trots att andelen patienter som redan 
erhållit 1-2 tidigare behandlingslinjer var hög; responsen be-
vittnas relativt sent (oftast efter ca 6 månaders behandling); 
”pseudoprogressioner” förekommer och den progressionsfria 
överlevnaden är påtagligt längre vid immunterapi än vid tra-
ditionell cytostatikabehandling. Dr West poängterade vidare 
att tidig utvärdering av PD-L1-hämning trots allt är möjlig: den 
bästa responsen ses vid första CT-utvärderingen. Slutligen vi-
sade han PD-L1-hämningens acceptabla toxicitet: endast 7 % 
uppvisar toxicitet med CTCAE grad ≥3.

Dr Wests slutsats blev att den viktigaste frågan i nuläget för-
blir patientselektionen och utvecklingen av robusta predik-
tiva biomarkörer. Cocktailterapier anses vara den mest sanno-
lika behandlingsstrategin i framtiden: sannolikt kommer inte bara 
cytostatika och immunterapi att kombineras utan sannolikt även 
tyrosinkinashämmare och immunterapi för bästa möjliga resultat.

En pro/con-debatt med för- och nackdelar vid immunterapi 
följde. Dr Hossain Borghaei argumenterade för att immunterapi 
är då pass effektivt att den bör erbjudas till samtliga patienter, 
oavsett biomarkörstatus, som t.ex. PD-L1-status. Första studien 
till stöd för denna hypotes var CheckMate 057-studien (Second 

line behandling med nivolumab vs docetaxel mot skivepitelcan-
cer) där medianöverlevnaden, oavsett PD-L1-uttryck, förlängdes 
med 3 månader i immunterapiarmen jämfört med cytostatika-
armen. Nästa randomiserade studie till stöd för detta synsätt var 
Keynote-001: drygt 10 % av PD-L1-negativa patienter med icke-
skvamös icke-småcellig lungcancer svarar på pembrolizumab. 
Liknande resultat ses också i Fas-1-studien MPDL3280A med 
13 % responsrat hos PD-L1-negativa patienter.

Dr Borghaei drog slutsatsen att det inte vore etiskt att exklu-
dera PD-L1-negativa patienter från denna typ av behandling när 
cirka 10% av dem kan svara. Han betonade dock att dessa droger 
knappast är befriade från toxicitet. 

Dr Edward Garon argumenterade mot Dr Borghaeis tes. 
Kliniska data kan prediktera terapisvar vid immunterapi med 
PD-L1-hämmare: i Keynote 1001-studien predikterade rökstatus 
högre terapisvar med PD1-hämmare och i Checkmate-studien 
såg man att rökare har högre mutationsfrekvens och bättre be-
handlingseffekt än icke-rökarna.

PD-L1-uttrycket analyserat med immunohistokemi (IHC) 
är också av klinisk betydelse: desto högre uttryck, desto bättre 
behandlingsrespons och desto bättre progressionsfri överlev-
nad (PFS) och desto längre overall survival (OS). Väljer man en 
10 %-ig cut-off för graden av PD-L1-uttryck på skivepitelcancer 
kan effekterna mellan immunterapi och cytostatika skiljas åt; 
biomarkören kan alltså spela en avgörande roll trots allt.

Slutligen poängterade Dr Garon att PD-1-hämning kanske 
ger lägre pneumonitrisk men att vi har mycket kvar att lära. 
Hans slutsatts blev därför att patienter med höggradigt PD-L1-
uttryck bör erhålla PD-1/PD-L1-hämmare tidigt i deras lung-
cancerbehandling; patienter med låga PD-L1-nivåer (särskilt 
aldrig rökarna) drar sannolikt större nytta av andra behand-
lingsalternativ än PD-L1-hämning.

"Behandlingsresultaten som immunterapi erbjuder
i senare behandlingslinjer anses remarkabla."

Immunterapier fungerar även i senare behandlingslinjer. Finn fem skillnader jmf med cytostatika.
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”Seen one, seen ’em all?” frågade sig Dr Charles Rudin i presen-
tationen som följde. Han illustrerade hur det i dagsläget inom 
lungcancer finns både PD1-hämmare och PD-L1—hämmare. 
Fyra preparat studeras: nivolumab, pembrolizumab, atezolimu-
mab och MEDI4786. De första två är PD1-hämmare, de senare 
två PD-L1-hämmare. Det som skiljer preparaten åt är interak-
tionen på koreceptornivå med den antigenpresenterande celler 
(APC). Dr Rudins tes är att oavsett vilket att dessa preparat som 
används vid lungcancer, uppnås en 20 %-ig responsrat.

Toxicitetsprofilerna för både hämning av PD1 och PD-L1 vi-
sar sig vara snarlika. Huruvida det finns kliniskt meningsfulla 
skillnader mellan de olika checkpoint-blockaderna kvarstår att 
se; data är i dagsläget otillräckliga, särskilt gällande effekterna 
på det centrala nervsystemet. Dr Rudins slutsats blev därför 
att, i kombination med andra behandlingar, kommer kliniskt 
signifikanta skillnader mellan dessa högspecifika monoklonala 
antikroppar snart att identifieras.

Avslutningsvis hölls en toxicitetsinriktad pro vs con-debatt. Dr 
Karen Kelly fick i uppdrag att argumentera för immunterapi-
ernas lindriga toxicitet medan Dr Joan Schiller skulle avsluta 
symposiet genom att övertyga oss om det motsatta.

Dr Kelly betonade vikten av att erbjuda effektiva behandlingar 
med lindrig toxicitetsprofil, särskilt inom ramen för palliativa 
lungcancerstadier. CheckMate-studierna har visat mild toxici-
tet, i paritet med biverkningsprofilen för docetaxel: nivolumab-
behandlade patienter slipper specifikt undan både premedicine-
ring med kortikosteroider och de karakteristiska neutropenierna 
som annars rutinmässigt ges och ses vid docetaxelbehandling. 
Toxicitetsrelaterade behandlingsavbrotten var tre gånger fler i 
docetaxelarmen jämfört med nivolumab-armen. Den mest må-
lande illustrationen som Dr Kelly visade för auditoriet var en 
jämförelse av själva FDA-texten för nivolumab och docetaxel.

Beträffande typ av biverkningar som PD1- och PD-L1-häm-
marna uppvisar finns en enkel regel: alla tillstånd med suffixen 
”-it” kan uppstå. Pneumoniterna är befarade men sällsynta. Be-
handlingen av dessa ”-iter” förblir densamma (kortikosteroider) 
med undantag för tyroiditerna där substitutionsbehandling skall 
erbjudas. 

Dr Schiller motargumenterade och poängterade att vi redan 
lärt oss hantera den cytostatika- och tyrosinkinashämmar-rela-
terade toxiciteten väl. För en rutinerad (lung)onkolog är cytosta-
tikarelaterade toxicitet lätthanterlig och baserad på tre stötteben: 
antibiotika, intravenös vätska och antiemetika. Att identifiera 
en immunterapi-relaterad biverkan kan vara en utmaning: 
alla organ kan angripas; allvarlighetsgraden kan variera stort 
– från asymtomatiska till livshotande eller till och med dödliga 
komplikationer; samtliga kan dessutom uppstå mycket tidigt i 
behandlingsfönstret eller, tvärtom, uppstå långt efter avslutad 
behandling. 

Dr Schiller poängterade även hur svårhanterad själva 
toxiciteten vid immunterapi kan vara. Grad 3 toxicitet vid 
immunterapi uppgår till cirka 10 %; biverkningarna kan sitta i 
flera veckor och kräva mycket högre kortisondoser än vi är vana 
att hantera. Hon menade att det vore synnerligen riskabelt att 
bagatellisera eller ignorera grad 1-2 biverkningar vid PD1- el-
ler PD-L1-hämning. Med sin kortfattade slutsatts ”Immuno is 
more work for the oncologist…” hoppades hon ha övertygat hela 
auditoriet att immunterapierna är långt ifrån risk- eller kompli-
kationsfria.

Immunterapins fyra olika aktörer vid lungcancer (fig vä); samtliga erbjuder 20% responsrat (fig hö).

STÉPHANIE MINDUS,
Specialist i lungsjukdomar, Akademiska sjukhuset
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Tillkännagivande:
SLMFs lungmedicinska forskningsanslag

Sommaren 2015 utlystes för andra gången SLMFs lung-
medicinska forskningsanslag till projekt av hög kvalitet 
och med stor klinisk potential. Den totala anslagssum-

man uppgick till 450 000 SEK, där följande åtta läkemedelsbolag 
(AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi Pharma, Glaxo-
SmithKline, MundiPharma, Novartis, Roche och Teva) för-
utom SLMF bidragit med 50 000 SEK vardera.

Totalt inkom 14 ansökningar med fokus inom olika områden 
av lungmedicinen. Ansökningarna har bedömts av en jury be-
stående av SLMFs vetenskaplige sekreterare, professor Anders 
Blomberg, ordförande i SLMFs vetenskapliga kommitté, profes-
sor Christer Janson, docent Kerstin Ström, professor Per Bakke 
och professor Marjukka Myllärniemi.

Utifrån juryns bedömning har SLMFs styrelse beslutat att för-
dela anslaget enligt följande:
225 000 SEK till Docent Anne Lindberg, Sunderbyn: ”Kartlägg-
ning av sjukdomsförloppet vid KOL” och 
225 000 SEK till Professor Magnus Sköld, Stockholm: ”Studier 
av kronisk luftvägsobstruktion hos aldrig-rökare”

Docent Anne Lindberg Professor Magnus Sköld

INGER DAHLÉN  ANDERS BLOMBERG
Ordförande Vetenskaplig sekreterare

Dessa projekt kommer att presenteras mer utförligt i nästa num-
mer av Lung- och Allergiforum. Vidare kommer mottagarna att 
uppmärksammas vid Svenska Lungkongressen i Örebro 19-21 
april, 2016. De kommer då att föreläsa om sin forskning och 
erhålla diplom. 

SLMFs styrelse gratulerar mottagarna till anslaget samt tackar 
juryn för gott bedömningsarbete!

SLMF case!
Vid Svenska Lungkongressen i Örebro 19-21/4 2016 kommer det att
finnas en programpunkt som fått rubriken "SLMF case". Meningen är då 
att 4 förhoppningsvis högintressanta fall skall presenteras för åhörarna 
som sedan kommer att rösta fram det bästa bidraget. Varje antaget
bidrag belönas med 1000 kr och segraren sedan med ytterligare 3000 kr.

Vi önskar nu att Ni/Du inkommer med en fallpresentation med
presentationstid på 20 min. Av inkomna presentationer kommer 
4 st att väljas till "SLMF case" sessionen.

Varmt välkomna att skicka in bidrag med deadline 15/3 2016 till:
lennart.nilholm@regionorebrolan.se
anders.blomberg@umu.se



Svenska Lungkongressen 2016
Örebro • 19-21 april

www.lungkongressen.se
Välkomna till Örebro och den Svenska Lungkongressen 2016! 

Vi hoppas att  förutom ett strålande vårväder även kunna bjuda 
på ett intressant och givande vetenskapligt program  för alla 
deltagare. 

Och inte minst trevliga sociala aktiviteter!  

Boka redan nu in  SLK  i Örebro den 19-21 april  2016! 

Varmt välkomna!

Organisationskommittén 2016

DATUM: 19-21 APRIL 2016

PLATS: CONVENTUM, ÖREBRO

Program, anmälnings- och abstractformulär och information kommer att finnas på:

www.lungkongressen.se
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OLIN

4-5 september 2015 firade OLIN-stu-
dierna 30 år med ett stort öppet veten-
skapligt symposium i Landstingshuset 
i Luleå: ”Population studies of asthma, 
COPD and allergy – their importance in 
translational research”. Forskare från 16 
länder från Japan, Syd-Korea och Viet-
nam i öster till USA i väster kom till Lu-
leå för att fira och presentera nya forsk-
ningsresultat om astma, allergier och 
kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). 
Ca 150 personer deltog totalt. Program-
met inleddes med hälsningsord av Eva 
Rönmark, chef för OLIN-studierna, och 
landstingsdirektören i Norrbotten Ve-
ronika Sundström varefter Peter Burney 
från Imperial College i London berättade 
om vikten och betydelsen av medicinsk 
forskning baserad på befolkningsstudier. 
Sådan forskning är nödvändig för att kun-
skap ska kunna erhållas om prevalens, in-
cidens, remission, relapse och med dessa 
associerade risk faktorer. Detta gäller sär-
skilt för de obstruktiva lungsjukdomarna 
där astma-diagnosen är arbiträr och där 
underdiagnosen av KOL är omfattande, 
varför sjukvårds- och diagnosregister ger 
otillräcklig information. 

State-of-the-art-föreläsningar hölls 
av några svenska men framförallt av ut-
ländska världsledande forskare som Tho-
mas Platts-Mills, University of Virginia, 
Charlottesville, Giovanni Viegi, CNR Pisa 
och Palermo, Isabella Annesi-Maesano, 
Inserm, Paris, Torben Sigsgaard, Univer-
sitetet i Århus, Matthew Perzanowski, 
Columbia University, New York, som 
disputerade vid OLIN-studierna 2003. 
Föreläsningarna varvades med korta 
föredrag av unga OLIN-forskare. En in-
tressant pro-con diskussion om KOL-
definitionen genomfördes av Per Bakke 
och presidenten för European Respiratory 
Society Jörgen Vestbo där Kjell Larsson 
var moderator tillsammans med Claes-
Göran Löfdahl och Anne Lindberg. De 
ämnesområden som avhandlades gällde 
astma och allergi bland barn, tonåringar 
och vuxna, kontroverser och ny kunskap 
angående KOL, vikten av att mäta lung-
funktionen samt nya rön om miljö- och 
andra riskfaktorer för luftvägssjukdomar.

OLIN-studierna 30-årsjubilerade i Luleå!

OLIN-studierna har i nuläget uppemot 10 
doktorander registrerade vid tre univer-
sitet, varav flertalet vid Umeå universitet. 
Hittills har OLIN-studierna renderat i 
14 doktorsavhandlingar, och ungefär yt-
terligare lika många innehåller data från 
OLIN-studierna eller är baserade på nära 
samverkande projekt i t.ex. Finland och 
Vietnam. Kvällen den 4:e hölls en jubi-
leumsmiddag i Kulturhuset i Luleå för 
100-talet gäster, och de som stannade till 
söndagen njöt av en båttur med måltid 
och informella diskussioner i Luleå skär-
gård.

Jubileet kunde hållas tack vare finan-
siellt stöd till symposiet från framförallt 
Vetenskapsrådet och Hjärt-lungfonden, 
som i decennier varit med och i väsentlig 
grad bidragit till OLIN-studiernas finan-
siering. Andra viktiga bidragsgivare var 
Astma-Allergiförbundet, Norrbottens 
läns landsting, det lokala företaget NYAB 
och Svensk Lungmedicinsk förening.

HELENA BACKMAN
BO LUNDBÄCK 

Faculty: Amund Gulsvik, Anders Bjerg, Anders Blomberg, Anna Winberg, Anna-Carin Olin, 
Anne Lindberg, Annette Kainu, Anssi Sovijärvi, Bengt Järvholm, Bertil Forsberg, Bo Lundbäck, 
Christina West, Claes-Göran Löfdahl, Erik Melén, Eva Lindberg, Eva Rönmark, Giovanni Viegi, 
Gunilla Hedlin, Göran Wennergren, Helena Backman, Hoang Thi Lam, Isabella Annesi-Mae-
sano, Jan Lötvall, Jörgen Vestbo, Kerstin Löfdahl, Kjell Larsson, Leif Bjermer, Linda Ekerljung, 
Linnea Hedman, Matthew Perzanowski, Paula Pallasaho, Per Bakke, Peter Burney, Peter Lange, 
Stefania la Grutta, Stig Hagstad, Sven-Erik Dahlen, Thomas Platts-Mills, Thomas Sandström och 
Torben Sigsgaard. 
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Luftvägsregistret ökar snabbt

V i har idag (november 2015) snart 
600 anslutna enheter vårdcentraler 
och specialiserade mottagningar. 

Enheter som har inneliggande vård börjar 
också att ansluta sig, men här finns ut-
rymme för stora förbättringar, inte minst 
viktigt då kvalitetsarbete för denna grupp 
av patienter snabbt ger utdelning!

Nedan finner ni utdrag ur årsrappor-
ten för 2014 som publicerades i början av 
hösten. Som ni kan se så öppnade vi upp 
för automatisk överföring under 2014, för 
att minska dubbelregistrering och öka tid 
och förutsättningar för att arbeta med 
själva förbättringsarbetet. Vi har dock 
kunnat identifiera att det finns klara be-
hov av förbättrad dokumentation från en-
heter som använder detta. Anledningen 
till detta är att man måste dokumentera 
på ett strukturerat sätt och inte avvika 
från detta, om data ska kunna överföras 
till Luftvägsregistret. I annat fall riskerar 
man att data inte kan användas för den 
egna enhetens förbättringsarbete, vilket 
ju är huvudsyftet med kvalitetsregister! Vi 
kommer inom kort att gå ut med ytterli-
gare information i ärendet. Om man är in-
tresserad hur en strukturerad journalmall 
bör se ut för att få en korrekt överföring så 
ber vi att få hänvisa till vår hemsida www.
luftvagsregistret.se

Årsrapporten för Luftvägsregistret 2014 
visar att antalet registreringar, patienter 
samt deltagande enheter ökat kraftigt 
jämfört med tidigare år, till stor del tack 
vare automatisk journalöverföring. Samt-
liga landsting deltar – tre av dessa saknar 
dock registreringar. Ett fåtal landsting står 
för majoriteten av registrerade patienter. 
Antalet deltagande enheter måste dock 
fortsatt öka innan vi kan få en fullt tro-
värdig bild av landets astma-KOL-vård.

205 primärvårds-, 37 specialiserade öp-
penvårds- samt 7 slutenvårdsenheter re-
gistrerade patienter under 2014. Samman-
lagt 33 % av alla landets vårdcentraler och 
46 % av lungklinikerna var vid årsskiftet 
2014/2015 anslutna till Luftvägsregistret.

Automatisk journalöverföring har visser-
ligen medfört fördelar enligt ovan men 
samtidigt också belyst risken med dålig 
datakvalitet och stort databortfall om 
inte bl.a. adekvata journalmallar finns. Av 
denna orsak redovisas bara manuellt in-
matade data i denna årsrapport och inga 
data på landstingsnivå.

År 2014 registrerades totalt 8 958 patienter 
manuellt i Luftvägsregistret, varav 4949 
som astma och 4689 som KOL. Av dessa 
fanns 680 patienter vilka registrerades 
som både astma och KOL (ACOS). 561 
KOL-patienter registrerades dessutom i 
slutenvårdsdelen dvs delen för innelig-
gande patienter med KOL.

Utöver detta registrerades 9760 patien-
ter genom automatisk journalöverföring 
via MedRave. 

I KOL-populationen beräknades medel-
åldern för registrerade patienter till 70 år, 
varav 55 % kvinnor, 45 % män, de flesta i 
stadium 2-3 (73 %). Majoriteten av patien-
terna var registrerade av primärvården.

I astma-populationen var 54 % kvinnor 
och 46 % män. Åldersfördelningen var 
enligt följande; 13 % ”upp till 11 år”, 14 % 
”ungdomar, 12 – 17 år” och 73 % ”vuxna” 
(≥18 år). Majoriteten av patienterna var 
registrerade av primärvården.

En fortsatt hög andel rökare noterades i 
KOL-gruppen, 45 % i primärvården och 
26 % inom specialistvården utifrån Soci-
alstyrelsens definition. Motsvarande siffra 
för ACOS (Astma + KOL)-gruppen var 
32 %. I astma-gruppen var motsvarande 
siffror 19 % i primärvården och 13 % i spe-
cialistvården.

Just nu händer mycket vad gäller området astma och KOL i Sverige. Socialstyrelsens nya 
riktlinjer och dess nationella utvärdering samt bildandet av ett nationellt programråd för 
diagnoserna av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ökar också behovet av uppföljning 
för de åtgärder som genomförs. Intresset för anslutning till registret har ökat kraftigt och man 
ser också stort intresse för att lära sig hur man på ett enkelt sätt kan använda sig av registret 
för uppföljning i olika förbättringsprojekt. Detta gläder oss mycket då vi är övertygade om att 
detta är det bästa sättet att förbättra vården för våra patienter med astma och KOL! 
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Andel KOL-patienter med frekventa 
exacerbationer (två eller fler per år) var 
högst i stadium 4. Som förväntat fanns en 
större andel av patienterna med frekventa 
exacerbationer på specialistmottagning-
arna.

Värdering av symptom genom formulären 
COPD Assessment Test (CAT) vid KOL 
samt Astma Kontroll Test (AKT) vid 
astma har hög prioritet i Socialstyrelsens 
nya nationella riktlinjer. Sämst hälsosta-
tus (högst CAT-poäng) ses inte oväntat 
hos dem med svårast KOL-sjukdom och 
särskilt på specialistmottagningarna (se 
figur).

Bortfallet i årsrapporten gällande dessa 
variabler är dessvärre ganska stort, såväl i 
primärvården som i specialistvård särskilt 
för AKT (se nedan). Detta innebär att en 
av sjukvårdens viktiga uppgifter kom-
mande år är att öka användandet av såväl 
CAT som AKT.

Fysisk träning har också hög prioritet i 
de nya nationella riktlinjerna från Soci-
alstyrelsen. Hos patienter med registre-
rad uppgift var den fysiska aktiviteten 
enligt rekommendation (minst 30 min/
dag i 5-7 d) uppfylld hos 37 %, medan de 
fysiskt inaktiva utgjorde 31 % (0 dagar/
vecka). Som förväntat kunde man se en 
högre grad av fysiskt aktivitet i stadium 
1 medan de fysiskt inaktiva dominerade 
i stadium 4. 

Patientutbildning är likaså högt priori-
terad i de nya nationella riktlinjerna. Av 
patienter med KOL som hade en regist-
rerad uppgift om utbildning, så var an-
delen som genomgått detta ganska hög i 
primärvården 69 % att jämföra med 42 % 
inom specialistvården. Av patienter med 
astma var siffrorna också höga med 78 % 
i primärvården och 62 % i den specialise-
rade öppenvården.

På grund av en omarbetad kortversion 
av variabeln läkemedelsbehandling så 
blev bortfallet alltför stort för att detalj-
redovisa detta i årsrapporten 2014. Vid 
en översiktlig genomgång kvarstår dock 
misstanken att det fortfarande finns viss 
överbehandling i de lindrigare stadierna 
av KOL-sjukdomen. Denna variabel är 
under omarbetning inför kommande år.

Inneliggande vård vid KOL hade under 
2014 ännu inte så många enheter anslutna 
men vissa trender kan dock anas. Ande-
len aktiva rökare var 21 %, och patienterna 
utgjordes främst av stadium 3-4 med hög 
andel med samtidig hjärtsjukdom. Hög 
andel fick non-invasiv ventilationsbe-
handling (NIV). En klar förbättringspo-
tential finns gällande andel patienter som 
erbjuds dietistkontakt eller annan åtgärd 
vid BMI<22 samt gällande dem som er-
bjuds sjukgymnastkontakt under vårdti-
den. Den inneliggande mortalitet var 4 %, 
vilket är en tämligen låg siffra. Glädjande 
nog hade 90 % en planerad uppföljning 
efter utskrivning. 

En viktig förutsättning för att bedriva en 
god astma-KOL-vård är en bra tillgäng-
lighet till astma-KOL-sjuksköterska samt 
en adekvat tid för att bedriva denna verk-
samhet. Man har tidigare rekommenderat 
2-4 timmar/1000 listade patienter/vecka. 
Endast 20 % av primärvårdsenheterna har 
möjlighet till detta. Här finns således möj-
ligheter till stora förbättringar.

Sammanfattningsvis kan man säga att vi 
ser tendenser till ökad tillgång till patient-
utbildning, men vi måste fortsatt arbeta 
vidare med att bland annat ge stöd till 
rökstopp, använda symtomskattnings-

ANN EKBERG-JANSSON
Ordförande Luftvägsregistret

formulären CAT och ACT samt att öka 
den fysiska aktiviteten bland patienter 
med KOL. Allt detta bör göras för att på 
sikt förbättra prognosen och livskvalitén 
för våra patienter med KOL och astma!

Om du vill läsa årsrapporten i sin hel-
het, gå in på nedanstående länk.

http://registercentrum.se/sites/default/
files/dokument/luftvagsregistret_arsrap-
port_2014.pdf
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Rapport från SLMF:s utbildningsfront:
Ny SK-kurs om astma och KOL

Svensk Lungmedicinsk Förening 
har på ett föredömligt sätt tagit an-
svar för specialistutbildningen inom 
lungmedicin, genom att inventera 
behovet av kunskapsområden och 
utifrån detta skapa ett heltäckande 
utbud av SK- kurser. 

Det senaste tillskottet är den nya 
SK-kursen om astma och KOL, 
som nyligen gick av stapeln vid 

Universitetssjukhuset i Örebro. Kursen 
planerades och genomfördes gemensamt 
av representanter från Uppsala (Christer 
Janson) och Örebro (undertecknad). Till 
vår hjälp hade vi även Anette Friman, lä-
karsekreterare i Örebro med mångårig 
vana från Örebros tidigare primärvårds-
inriktade SK-kurs i lungmedicin. Vecka 
43 samlades totalt 29 ST-läkare från flera 
delar av landet för en fyra dagar lång kurs. 
Deltagarna var alltifrån helt nyblivna ST-
läkare, till i princip färdiga dubbelspecia-
lister med stor forskningserfarenhet. Vi 
upplevde att det var högt i tak för alla ty-
per av frågor och att deltagarna var enga-
gerade, aktiva samt bidrog med sina egna 
erfarenheter i diskussionerna.

Kursen innefattade ett spektrum av fö-
reläsningar kring allt från grundläggande 
cellnivå till klinisk handläggning. Inled-
ningsvis hölls föreläsningar kring patofy-
siologi, fenotyper och komorbiditeter vid 
astma och KOL, samt kliniskt fysiologisk 
utredning. Behandlingsavsnittet innefat-
tade noninvasiv ventilation och kirurgisk 
behandling vid KOL, övrig ickefarmako-
logisk samt farmakologisk behandling 
vid både astma och KOL. Differentialdi-
agnostik berördes i föreläsningar om la-
ryngeal obstruktion och sensorisk hyper-
reaktivitet. Vi hade också två föreläsning-
ar som tog upp astma och KOL ur andra 
specialisters perspektiv; primärvård och 
arbets- och miljömedicin. Nästan alla da-
gar avslutades med falldiskussioner base-
rade på det interaktiva dataprogrammet 
dr Watson, där såväl grundläggande akut-
behandling, differentialdiagnostiska alter-
nativ såsom bronkiektasier och sarkoidos 
med obstruktivitet, samt mer avancerade 
tillstånd som allergisk bronkopulmonell 

aspergillos och Churg Strauss syndrom 
belystes. Föreläsarna var i möjligaste mån 
regionalt eller lokalt förankrade, och kom 
från Karolinska sjukhuset, Akademiska 
sjukhuset i Uppsala samt från Universi-
tetssjukhuset i Örebro.

Torsdag kväll hölls gemensam kursmid-
dag med medelhavsbuffé i den närlig-
gande Stadsträdgårdens vinterbonade 
växthus, ett annorlunda men uppskattat 
arrangemang. Vad gäller kostintaget i öv-
rigt under kursen var kurssekreterarens 
hembakta kakor synnerligen uppskatta-
de och renderade nog allra flest positiva 
kommentarer i utvärderingarna!

Det är alltid en utmaning att hitta rätt 
balans mellan ämnen och perspektiv till 
en helt ny kurs, men utvärderingarna var 
sammanfattningsvis mycket positiva. Det 
vi tar med oss som ytterligare kan förbätt-
ras är ännu mer tid för att belysa klinisk 
handläggning. Fallpresentationerna kom-
mer därför att fortsättningsvis får mer tid 
i schemat för att i ännu högre grad kunna 
belysa differentialdiagnostik, utredning 
och behandling. Med facit i hand skulle 
vi också ha kunnat ägna mer tid åt de 
farmakologiska föreläsningarna eftersom 
kursen i princip sammanföll med lanse-
ringen av läkemedelsverkets nya behand-
lingsriktlinjer, vilket vi inte förutsåg då 
planeringen påbörjades för ett år sedan…

Kursledningen ber att få tacka alla förelä-
sare för sitt engagemang, och alla delta-
gare för aktivt deltagande, trevlig samvaro 
och konstruktiv återkoppling. Vi ser fram 
emot att få återkomma med inbjudan till 
ny kurs hösten 2017, men hoppas att vi 
dessförinnan ser er alla vid Svenska Lung-
kongressen i Örebro april 2016!

Kursledningen genom 
JOSEFIN SUNDH

Glad föreläsare (Magnus Sköld) och glad kursledning (Josefin Sundh och Christer Janson).

Kurssekreterare Anette Friman



Annons



Lung & Allergiforum  •  Nummer 4/2015 41

Lungfibros

Den första Lungfibrosregisterdagen:
framsteg under 2015 och målsättning för 2016

Den 16 oktober hölls på Karolinska 
Universitetssjukhuset i Solna den 
första registerdagen för Lungfib-

rosregistret. Tjugosex deltagare från hela 
Sverige träffades för att ta del av resulta-
ten från det första året av registeraktivitet 
samt för att diskutera viktiga strategiska 
målsättningar för år 2016. 

Olle Andersson hälsade välkommen 
och Magnus Sköld gav en kort bakgrund 
till, och syfte med, registret. 

Giovanni Ferrara presenterade den för-
sta datan från registret: 14 sjukhus i landet 
blev anslutna till under 2015. Demografi-, 
lungfunktions- och livskvalitetsdata från 
71 patienter som registrerades mellan den 
första oktober 2014 och den 30 september 
2015 presenterades och diskuterades med 
alla deltagarna. Dessa data kommer att 
publiceras i den första årsrapporten och 
i en vetenskaplig internationell tidning.

Lisa Carlson visade nya funktioner 
i plattformen, en preliminär planering 

kring hemsidan (www.lungfibroregistret.
se) och status med inrättandet av bioban-
ken, som förväntas komma igång innan 
årsskiftet. 

Gunilla Jacobsson Ekman från kvali-
tetsregistercentrum (QRC) Stockholm 
föreläste om Sveriges Kommuner och 
Landstings reglerna och krav för att nå 
en kvalitetsregisterscertifiering, en viktig 
målsättning för de kommande åren för att 
integrera registret i det svenska vårdsys-
temet.  

Lungfibrosregistrets styrgrupp formades 
på eftermiddag (tabell 1), den kommer att 
ta ansvar för ekonomi, att registret är väl-
fungerande, publicering och utlämning av 
data samt för att driva verksamheten för 
att nå alla målsättningar under perioden 
2016-2019.

Styrgruppen godkände budget och års-
rapporten, vilken kommer att publiceras 
innan årsskiftet.

GIOVANNI FERRARA
Överläkare

Koordinator Lungfibrosregistret

LISA CARLSON
Leg. Sjuksköterska

Koordinator Lungfibrosregistret

En diskussion inleddes av Lisa Carlson 
med alla deltagarna angående hur regist-
ret kan förbättras och hur data-inmatning 
kan förenklas.

Under mötet togs beslut om viktiga 
målsättningar för år 2016, bland annat 
att nå en täckningsgrad av 60 % i Sverige 
(uppskattat som 18 av de 33 lungmedi-
cinska enheterna registrerade på SFLM), 
att säkerställa att åtminstone 80 % av 
alla patienter med idiopatisk lungfibros 
registreras korrekt, att säkerställa en 
”quality-control” av alla data och att alla 
deltagande centra i registret ansluts till 
biobanken. 

Figur 1 visar antal patienter som in-
kluderades i registret under perioden 
oktober 2014 – oktober 2015: under de 
senaste månaderna har antal patienter 
som registreras av de deltagande centra 
ökat betydligt, och vi kommer snart att 
inkludera den hundrade patienten. 

Det är en glädje att meddela att Hjärt-
lungfonden kommer att stödja registret 
även under år 2016 och att nästa regis-
terdag kommer att hållas på Nya Karolin-
ska Universitetssjukhuset den 21 oktober 
2016!

Ordförande Giovanni Ferrara Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Vice-ordförande Magnus Sköld Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Sekreterare Lisa Carlson Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Medlem Jonas Einarsson Lunds Universitetssjukhuset, Lund

Medlem Andreas Palm Gävle Sjukhus Landstinget, Gävle

Medlem Cecilia Olivesten Sunderbyn Sjukhus, Luleå

Tabell 1: styrgrupp Lungfibrosregistret år 2016-2019

Figur 1: Antal patienter som inkluderades i Lungfibrosregistret, oktober 2014 – oktober 2015
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Den revolutionerande läkemedelsutvecklingen:
ett referat från Dr Sorias Keynote Lecture,

ESMO Wien 2015

”Läkare ordinerar mediciner som de 
vet föga om för att bota sjukdomar som 
de vet ännu mindre om till människor 
som de inte vet något alls om.”

Revolutionen inom läkemedelsut-
vecklingen, som vi idag bevittnar, 
har pågått under ett decennium 

och bör betraktas som multifaktoriell. 
Till grund för dess utveckling ligger den 
DNA-baserade personalised medicine och 
utvecklingen av målstyrda behandlingar, 
som båda strävar till att identifiera rätt be-
handling för den enskilde individen. Att 
identifiera specifika strukturella DNA-
avvikelser och översätta dessa i behand-
lingsmål, har resulterat i utvecklingen 
av droger med bättre behandlingseffekt, 
lägre numbers needed to treat och – för-
hoppningsvis – med både färre och lind-
rigare biverkningar. 

Patientrekrytering till tidiga läkeme-
delsprövningar har underlättats, främst 
pga att vi idag har en helhetssyn på geno-
miska aberrationer och kan parallelltesta 
dessa t.ex. med metoder som next gene-
ration sequencing. Möjlighet finns idag 
att närmast förutsättningslöst screena 
för ett stort antal DNA-avvikelser på 
ett och samma tumörprov; därmed un-
derlättas studieinklusionen av patienter 

med ovanligare mutationsformer. Även 
den fantastiska behandlingsresponsen 
som numera noteras i fas I-studier bidrar 
till allt smidigare patientrekrytering: idag 
kan 51 % av inkluderade patienter i fas 
1-studier i Europa förväntas dra nytta av 
en studiebehandling. Förväntningarna på 
dessa läkemedelsprövningar blir således 
enorma och många patienter är redo att 
resa långt för att delta. Vidare poängte-
rade Dr Soria hur avgörande de regula-
toriska myndigheternas alltmer öppna 
syn på läkemedelsutvecklingen har varit 
i detta paradigmskifte och listade kända 
exempel på preparat som erhållit villko-
rat godkännanden av både The Food and 
Drug Administration (FDA) och av The 
European Medicines Agency (EMA) på 
basis av fas I/II-data.

Analysen av cirkulerande tumör-DNA 
(ct-DNA) kan inte bara att avslöja före-
komsten av mutationer men kommer 
även att kunna identifiera amplifikationer 
och translokationer. Genom att analysera 
ct-DNA kommer tumörernas fylogenetis-
ka utveckling att kunna studeras närmare 

och förmodligen kommer även monitore-
ring av behandlingsrespons och identifi-
kation av tidigt sjukdomsrecidiv hos den 
enskilde individen att möjliggöras.

Utvecklingen av immunmodulerande 
antikroppar (ImAbs) utgör ännu ett pa-
radigmskifte. Dessa skall inte betraktas 
som klassiska läkemedel: de är i stäl-
let verksamma genom något som redan 
finns inom patienten, såsom t.ex. T-cell, 
NK-celler, makrofager, s.k. CARS etc. Den 
innovation vi idag ser inom läkemedels-
utvecklingen, vill Dr Soria beskriva som 
en tsunami som inte kan stoppas. Med sin 
utpräglade franska brytning konstaterar 
han syniskt för auditoriet: "jag är ledsen 
men vi måste alla gå tillbaka till våra lä-
roböcker i immunologi…".

Många frågor inom immuno-onkolo-
gin förblir obesvarade. Optimal behand-
lingslängd har ännu inte fastställts. Borde 
immunmodulerande antikroppar (ImAbs) 
betraktas som vacciner? Utformningen av 
studier som utvärderar ImAbs måste ta 
hänsyn till de skillnader vi redan känner 
till mellan ImAbs och traditionella dro-
ger: ImAbs-relaterade biverkningar har 
senare debut än vad vi varit vana vid att 
se i traditionella läkemedelsprövningar; 
ingen traditionell relation mellan dos och 
effekt eller mellan dos och toxicitet har 
kunnat identifieras för ImAbs och det har 
t.o.m. visat sig vara närmast omöjligt att 
identifiera en maximal tolererad dos för 
ImABS med undantag för CTLA4-häm-
mare. Således, berättade Dr Soria, att be-

Dr Soria (Gustav Roussy, Paris) valde detta Voltaire-citat  som incipit till hans 
sublima keynote-föreläsning om tidig läkemedelsutveckling. Han illustre-
rade sedan hur läkemedelsrevolutionen fortsätter att förvåna i takt med att 
nya molekylära mål identifieras och hur läkemedelsutvecklingens klassiska 
tre faser av har upphört att existera: ett paradigmskifte har skett. Fas I-studier 
bedrivs inte längre på ett fåtal patienter utan på hundratals, ibland till och 
med på tusentals patienter och kan därför även ha registreringsvärde; grän-
serna mellan fas I och II håller på att suddas ut.
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greppet om en ”minimal immunologically 
active dose” (MIAD) har tvingasts införas.

I sina avslutande kommentarer väckte 
Dr Soria frågan om dessa förändringar i 
läkemedelsutvecklingen är enbart positiva 
eller inte, påminde auditoriet att många 
viktiga frågor förblir obesvarade i dagslä-
get samt att enastående tecken på aktivi-
tet i fas1-studier trots allt inte innebär att 
en substans fulla medicinska värde bevi-
sats. ESMO-konferensen genomsyrades 
av positiv anda men det förblir i mina 
ögon solklart att teknikens frammarsch, 
med data från next generation sequencing 
i spetsen, inte är utan baksida och alla 
etiska aspekter ännu inte har undersökts. 

STÉPHANIE MINDUS
Specialist i lungsjukdomar,

Akademiska sjukhuset

"Utvecklingen av immunmodulerande 
antikroppar (ImAbs) utgör ännu ett 

paradigmskifte."
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Lungcancerdagen

Lungcancerdagen 2015

Lungcancerförbundet Stödet håller 
Lungcancerdagen den första tisda-
gen i november varje år sedan 2004. 

Förbundet vill förutom att stödja den en-
skilde patienten sprida kunskap om sjuk-
domen och skingra missuppfattningen att 
all lungcancer beror på rökning även om 
det finns ett starkt samband. De senaste 
åren har evenemanget varit på Oscarstea-
tern i Stockholm. Det är ett heldagspro-
gram och förmiddagen vänder sig till de 
som arbetar i vården och eftermiddagen 
till allmänheten. 

En fågel av obestämd art höll på att 
ställa förmiddagsprogrammet på ända då 
den flög in i motorn på det plan som skul-
le föra Fredrik Enlund – Docent i Gen-
analys och Cytogenetik på Sahlgrenska – 
till Stockholm. Fredrik kunde dock i likhet 
med överläkare Karl Kölbäck, Lungklini-
ken och Allergikliniken Solna redogöra 
förde nya diagnos- och behandlingsmeto-
der som finns och kommer. Utvecklingen 
när det gäller målstyrd behandling går 
rasande snabbt och ger många patienter 
hopp om bot eller stopp på tumörtill-
växt. Allt fler kommer att kunna leva allt 
längre med sin lungcancer och det ställer 
allt större krav på vården. Susanne Dufva, 
specialist sjuksköterska på Onkologklini-
ken i Stockholm berättade om hur man 
tar hand om de biverkningar som de nya 
behandlingarna kan ge. Det som alltid ger 
starkt intryck är patientberättelser och på 
förmiddagen berättade Fredrik Johansson 
om hur oförbered han var på sin diagnos. 
Som flitig motionär och icke rökare med 
preferens att äta grönt var det inget som 
fanns med i hans värld att drabbas av 
lungcancer. Fredrik tar nu ett piller om 
dagen och håller sin sjukdom i schack. 

Eftermiddagspasset inleddes traditions-
enligt med vacker sång av Gustaf Sjöqvists 
Kammarkör. Överläkare Signe Friesland 
från Radiumhemmet förklarade sen vad 
lungcancer är på ett pedagogiskt sätt för 
oss lekmän följt av patienten Susanne 
Hobohms berättelse. Hon var lika oförbe-

redd som Fredrik Johansson på hon hade 
lungcancer. Hon levde sunt och skulle do-
nera en njure till en anhörig då man fann 
en fläck på lungan.Ny avancerad röntgen 
– datortomografi – LUNGCANCER! 
Tack vare den tidiga upptäckten kunde 
Susanne opereras och är nu i full gång 
igen. Susanne är journalist och har ägnat 
stor energi efter sitt tillfrisknande åt att 
skriva om lungcancer. För detta har hon 
tilldelats Global Lung Cancer Coalition’s 
Award For Exellence In Journalism, vilken 
överlämnades på scenen!

Hur vår kost kan motverka vår sjuk-
dom föreläste Anna Ottosson om och 
Pamela Andersson berättade engageran-
de om kampen mot sin hjärntumör. Stor 
uppskattning hos åhörarna. Engagerande 
och uppskattad var även Michelle War-
rens berättelse om hur hennes svåra hu-
vudvärk så småningom visade sig vara – 
lungcancer. Liksom Fredrik och Susanne 
är Michelle ickerökare och har levt ett 
sportigt liv med grön profil. Michelle har 
förklarat krig mot sin cancer och tänker 
vinna det!

Dagen avslutades med utdelning av Stö-
dets Lungcancerpris som i år gick till Ola 
Brodin motiveringen lyder:

Ola Brodin har i mer än ett halvsekel 
varit en eldsjäl för att förbättra lungcan-
cerpatienternas och deras närståendes 
tillvaro. Ola har förutom en ytterst stor 
kompetens alltid visat på stor empati och 
alltid velat göra det ”lilla extra” för varje 
patient. Med ett stort engagemang har Ola 
också deltagit i bildandet och arbetet med 
Lungcancerförbundet Stödet.

Stödets ordförande Tommy Björk tack-
ade deltagare och åhörare och hälsade 
välkommen till Lungcancerdagen 2016, 
tisdagen den 1 november.

TOMMY BJÖRK 
Ordförande

Lungcancerförbundet Stödet

Susanne Hobohms som tilldelats priset Global 
Lung Cancer Coalition’s Award For Exellence In 

Journalism.

Ola Brodin erhöll Stödets Lungcancerpris.
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P08 – A4747
Interleukin-26 och det antibakteriella värdförsvaret i 
humana lungor: Betydelsen för mobilisering av neutrofiler.

Karlhans Che1, Sarah Tengvall Bettina Levänen1,2, Elin Silverpil1, 
Margaretha E. Smith2, Muhammed Awad3, Max Vikström1, Lena 
Palmberg1, Ingemar Qvarfordt2, Magnus Sköld3, Anders Linden1,3

1 Karolinska Institutet
2 Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet
3 Karolinska Universitetssjukhuset

Bakgrund
För att kunna utveckla ny och effektiva terapier av störningar 
i lungornas antibakteriella värdförsvar, så krävs en fördjupad 
förståelse av bakomliggande immunologiska mekanismer.

Mål
Att kartlägga rollen för den Th17-familjen tillhörande cytokinen 
interleukin (IL)-26 i lungornas antibakteriella värdförsvar.

Metoder
Friska frivilliga utsattes för intra-bronkiell exponering av TLR-4 
agonisten endotoxin samt vehikel under bronkoskopi, och bron-
choalveolär lavage (BAL) -vätska insamlades. Intracellulärt IL-
26 detekterades med immunocytokemi, cytofluorescence och 
flödescytometri. Utvalda cytokiner och fosforylerat STAT-1 och 
-3 mättes med hjälp av ELISA. Gen-uttryck analyserades med 
realtime PCR. Neutrofil migration undersöktes in vitro.

Resultat
Extracellulärt, lösligt IL-26 var mätbart i BAL-proverna, även 
utan ytterligare stimulering ex vivo, och nivåerna ökade ytterli-
gare efter endotoxin-exponering. Alveolära makrofager (AM), 
CD4- och CD8 T-celler signalerade för IL-26-protein. Stimu-
lering med rekombinant IL-26-protein ökade den inducerade 
rekryteringen (kemotaxi), vilken hade inducerats av IL-8 och 
fMLP, men minskade den spontana rörligheten (kemokinesi) 
hos neutrofilerna. Receptorkomplexet för IL-26 (IL-26R) var 
detekterbart hos neutrofilerna och en minskning av fosforyle-
rat STAT3 kunde ses efter stimulering med rekombinant IL-
26-protein. Dessutom ökade stimulering med rekombinant IL-
26-protein genutrycket av IL-26R samt STAT1 och -3. Stimule-
ring med rekombinant IL-26-protein ökade även frisättningen 
av neutrofil-mobiliserande cytokiner i BAL celler.

Slutsats
Stimulering av TLR-4 hos AM resulterar i produktion av IL-26. 
Detta IL-26 binder sig vid receptorer på ytan av neutrofiler och 
ökar dessa effektorceller mobilisering i riktning mot bakteriell 
stimulering och neutrofilmobiliserande cytokiner. Den påvisade 
rollen av IL-26 i det humana värdförsvaret motiverar nya studier 
av dess betydelse vid infektion och inflammation i lungor.

P09 – A4751
Behandling med CysLT1 receptor-antagonisten 
montelukast blockerar bronkobstruktion inducerad av 
leukotrien E4 hos patienter med astma.

Nikolaos Lazarinis1, Johan Bood2, Craig Wheelock3, Sven-Erik 
Dahlén2, Barbro Dahlén1

1 Division of Respiratory Medicine and Allergy, Department of Medicine, 
Karolinska University Hospital Huddinge Stockholm
2 Unit of Lung-Allergy Research, Institute of Enviromental Medicine, Karo-
linska Institutet Stockholm
3 Department of Medical Biochemistry and Biophysics, Karolinska Institutet 
Stockholm

Bakgrund
Leukotrien E4 är den finala biologiskt aktiva metaboliten av 
cysteinyl-leukotriener (CysLTs). Studier i djurmodeller har visat 
att det kan finnas en specifik LTE4 receptor, något som skulle 
kunna innebära att CysLT1 antagonister kan ha otillräckligt 
hämmande effekt vid astma.

Syfte
Vi prövade hypotesen av en specifik LTE4-receptor genom att 
utvärdera effekten av den potenta CysLT1 receptor-antagonisten, 
montelukast, på luftvägsobstruktion och inflammatoriskt svar 
inducerat av inandat LTE4 hos patienter med astma.

Metoder
Tretton patienter med lindrig astma behandlades med monte-
lukast 20mg x 2 och placebo under 5-7 dagar i en randomiserad, 
dubbelblind, cross-over studie design. I slutet av varje behand-
lingsperiod genomfördes en LTE4-provokation och den LTE4 
dos som orsakade en 20 % sänkning i FEV1 beräknades. Indu-
cerad sputum samlades 4 timmar efter avslutad provokation.

Resultat
Montelukast skyddade mot LTE4 - inducerad bronkobstruktion 
(p<0,001 vs placebo) och alla patienter tolererade den högsta 
kumulativ dos av LTE4 (360 600 pmol) med en medel max FEV1 
sänkning av 4,3 %. Under placebo behandling var max FEV1 
sänkning 25,8 % vid 29 322 pmol (geom.mean kumulativ dos), 
och den beräknade LTE4PD20 var 15 593 pmol. Parade data på 
sputum celler från 8 patienter visade inga signifikanta skillnader 
mellan montelukast och placebo avseende total-antal celler eller 
eosinofiler (mean 4,2 % placebo vs 2,9 % montelukast).

Slutsats
Montelukast hämmade effektivt bronkobstruktionen inducerad 
av inhalerat LTE4 hos patienter med lindrig astma. Trots att
patienterna fick i genomsnitt 13 gånger högre dos av LTE4 under 
montelukast-behandling observerades ingen ökning av sputum-
eosinofiler. Vårt resultat stödjer hypotesen att effekten av LTE4 i 
humana bronker enbart medieras via CysLT1 receptorn.
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P10 – A4706
Exponering för Biodieselavgaser ger Luftvägsinflammation.

Jenny Bosson1, Jon Unosson1, Greg Rankin1, Jamshid Pourazar1, 
Maria Sehlstedt1, Annelie Behndig1, Christoffer Boman2, Jeremy
Langrish3, Anders Blomberg1, Thomas Sandström1

1 Dept. of Public Health and Clinical Medicine, Division of Medicine, Umeå 
University, Umeå, Sweden
2 Thermochemical Energy Conversion Laboratory, Umeå University, Umeå, 
Sweden
3 Dept of Cardiology, Flinders Medical Centre, Adelaide, SA, Australia

Bakgrund
Luftföroreningar ökar risken för morbiditet och mortalitet 
i hjärtkärl- och lungsjukdomar. WHO beräknar ca 6 miljon 
dödsfall per år pga luftföroreningar, varav 300 000 i Europa. 
Det satsas allt mer på alternativa, förnyelsebara, klimat- och kol-
dioxidneutrala bränslen, där biodiesel är en attraktiv möjlighet. 
Idag finns en rad varianter av biodieselbränslen på marknaden, 
med RME (rapsmetylester) som den vanligaste i Europa. Forsk-
ning kring produktionen av biobränslen har under de senaste 
åren intensifierats för att lösa etiska, tekniska och miljömässiga 
problem. I en nylig studie visade vi på minst lika stora negativa 
kardiovaskulära effekter av avgaser från biodiesel som från fos-
silt dieselbränsle.

Material och Metod
I en randomiserad dubbelblind crossover-studie exponerades 
femton friska försökspersoner för filtrerad luft och 100 % RME 
biodieselavgaser (ca 160 μg/m3) i en timme, under vilken lätt ar-
bete på en testcykel varvades med vila i 15-minuters intervaller. 
Bronkoskopi med endobronkiella slemhinnebiopsier, bronkial 
wash (BW, 2x20 ml) och bronkoalveolärt lavage (BAL, 3x60 ml) 
genomfördes under lokalbedövning sex timmar efter avslutad 
exponering.

Resultat
Differentialräkning av inflammatoriska celler i BW och BAL 
visade en fördubbling av antalet neutrofiler och alveolära mak-
rofager i BW efter exponering för biodieselavgaser (p <0,01 res-
pektive p<0,05). Övriga celltyper var oförändrade i sköljvätskan.
Analyser av lösliga komponenter och immunhistokemiska färg-
ningar av slemhinnebiopsier pågår.

Slutsats
Man förväntade att avgaser från ”gröna bränslen” skulle vara 
mindre hälsofarliga än avgaser från fossilt dieselbränsle. Däre-
mot visar våra nyliga studier att exponering för avgaser från en 
dieselmotor som körs på 100 % RME biodiesel inte bara orsakar
akuta kardiovaskulära effekter utan också luftvägsinflammation.

P11 – A4710
Kliniska karakteristika och prognostisk betydelse vid 
reversibel och icke-reversibel luftvägsobstruktion.

Sami Sawalha1,2, Linnea Hedman2,3, Eva Rönmark2,3, Bo Lund-
bäck2, Anne Lindberg1,2

1 Department of Public Health and Clinical Medicine, Division of Medicine, 
Umeå University, Umeå
2 The OLIN studies, Norrbotten´s County Council, Norrbotten´s County 
Council, Luleå, Sweden
3 Department of Public Health and Clinical Medicine, Division of Occupa-
tional and Enviromental Medicine, Umeå University, Umeå
4 Krefting Research Center, Institution of Medicine, University of Gothen-
burg, Gothenburg

Bakgrund
Obstruktiv lungfunktion kan delas in i reversibel respektive 
icke-reversibel luftvägsobstruktion efter bronkdilatation. Kli-
niska karakteristika och långtidsprognos för dessa individer och 
eventuella könsskillnader jämfört med icke-obstruktiva indivi-
der är föga studerat i populationen.

Syfte
Att jämföra kliniska karakteristika och prognos vid reversibel 
respektive icke-reversibel luftvägsobstruktion och ickeluftvägs-
obstruktion, samt värdera könsskillnader.

Metoder
År 2002-04, inbjöds fyra vuxen-kohorter inom OLIN (Ob-
struktiv Lungsjukdom i Norrbotten) till förnyad spirometri och 
strukturerad intervju. Alla med luftvägsobstruktion, FEV1/(F)
VC<0.70, identifierades (n = 993) tillsammans med köns- och 
åldersmatchade icke-obstruktiva kontroller. Mortalitetsdata 
fram till den 31 december 2014 analyserades.

Resultat
Det var ingen signifikant skillnad i förekomst av luftvägssymtom 
mellan dem med reversibel (n=256) och icke-reversibel (n=736) 
luftvägsobstruktion medan icke-obstruktiva hade signifikant 
mindre luftvägssymtom jämfört med båda grupperna. Hjärt-
sjukdom skilde sig ej signifikant mellan någon av grupperna. 
Mortaliteten var signifikant högre hos icke-reversibla jämfört 
med reversibla (36 vs. 28 % p=0.020) men vara ej signifikant skild 
mellan reversibla och icke-obstruktiva (28 vs. 26 % p=0.515). 
Mortaliteten var signifikant högre bland män än kvinnor i alla 
grupper; icke reversibla, reversibla och icke obstruktiva (40 vs 
32 % p=0.012, 32 vs. 25 % p=0.210, 30 vs. 22 % p=0.004). Icke-
reversibla, men inte reversibla, hade ökad risk för död (HR 1.48, 
95 % CI 1.24-1.75) i jämförelse med icke-obstruktiva, och den 
ökad risken kvarstod även efter justering för kön, rökvanor och 
ålder (HR 1.25, 95 %CI 1.04-1.40).

Slutsatser
De med reversibel och icke-reversibel luftvägsobstruktion hade 
likartad förekomst av luftvägssymtom och hjärtsjukdom men 
endast de med icke-reversibel obstruktion hade en ökad risk för 
död i jämfört med icke-obstruktiva individer.

�
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P12 – A4712
Ökad MMP-9/TIMP-1 kvot är associerad med ökad 
dödlighet-rapport från OLINs KOL-studie.

Robert Linder1, Jamshid Pourazar1, Anders Blomberg1, Anne 
Lindberg1

1 Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Enheten för medicin, Av-
delning för Lungmedicin

Bakgrund
Matrixmetalloproteinas-9 (MMP-9) har betydelse i patogenesen 
av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och bör värderas i 
relation till TIMP-1 (tissue inhibitor of MPs). Vi har visat att 
MMP-9 är associerat till lägre FEV1 i en populationsbaserad 
KOL- kohort. Biomarkörernas prognostiska värde är dock föga 
studerat. Vår hypotes är att MMP-9 är en negativ prognostisk 
faktor, med större betydelse vid KOL än hos dem utan KOL.

Metoder
En populationsbaserad KOL-kohort identifierad 2002-04 har 
tillsammans med köns- och åldersmatchade kontroller har un-
dersökts årligen. År 2005 hade totalt 1542 individer kompletta 
data på spirometri, strukturerad intervju och blodprover. Kvan-
tifiering av total-MMP-9 i serum utfördes med ELISA. Mortali-
tetsdata fram till 31 december 2009 analyserades.

Resultat
Mortaliteten var högre bland KOL jämfört med utan KOL; 10 % 
vs. 7 %, p=0,017. Univariata analyser visade att ökande ålder, 
manligt kön och hjärtsjukdomar samt ökad MMP-9 koncen-
tration och MMP-9/TIMP-1 kvot var signifikanta riskfaktorer 
för död i båda grupperna, medan ex-rökning och rökning var 
signifikanta riskfaktorer för död i icke-KOL, men inte i KOL. I 
en multivariat modell var ålder, manligt kön, ökad MMP-9 och 
MMP-9/TIMP-1 kvot signifikant associerad med död bland dem 
med KOL medan ålder, exrökning och rökning, hjärtsjukdom 
och ökad MMP-9/TIMP-1 kvot var signifikant associerad med 
död bland dem utan KOL.

Slutsatser
Resultaten i denna populationsbaserade studie stärker vår hy-
potes; en ökad systemisk proteolytisk aktivitet är relaterat till 
högre mortalitet både hos dem med och utan KOL men andra 
riskfaktorer är av större betydelse hos individer utan KOL.

Forskningsfinansiering
Hjärt-Lungfonden, Västerbottens läns landsting och Umeå uni-
versitet 2015

P13 – A4713
Nasal symptoms and smoking induced lung diseases 
– associations assessed by questionnaires and 
lungphysiological methods.

Sophia Frantz1, Ulf Nihlén2, Per Wollmer1, Morgan Andersson3

1 Lunds Universitet, IKVM, Avdelningen för Klinisk fysiologi och nukle-
armedicin
2 Lunds Universitet, IKVL, Avdelningen för lungmedicin
3 Lunds Universitet, IKVL, Avdelningen för öron-, näs- och halssjukdomar

Background
Nasal symptoms are common in smoking induced lung diseases 
such as Chronic Obstructive Lung Disease (COPD) and Chronic
Bronchitis (CB). The objective of this study was to explore nasal 
symptoms these diseases and any possible relations with dif-
ferent lung physiological measures.

Methods
A cross sectional study was performed at the Department of 
Clinical Physiology, Skåne University Hospital (SUS) Malmo, 
Sweden. Selected responders, n=450, to questionnaire surveys 
in both 1992 and 2000 about lower and upper respiratory symp-
toms and diseases: (I) Lung-healthy never-smokers (without 
any lung disease or lung symptoms), II) Lung-healthy current 
smokers, and III) subjects with self-reported CB and/or COPD) 
answered the same questionnaire again and were examined with 
spirometry, lung diffusing capacity for carbon monoxide, and 
the Impulse Oscillation System (IOS).

Results
Nasal symptoms were reported by 131 subjects (31.3 %) and were 
more common in current smokers (30.9 %) and ex-smokers 
(38.3 %) than in never-smokers (20.3 %). 32.8 % of subjects with 
spirometry diagnosed COPD (n=124), reported nasal symptoms. 
Fiftyfour subjects with cough according to the definition of CB 
(52.9 %) and 77 subjects (51.9 %) with self-reported CB and/or 
emphysema (CBE) and/or COPD reported nasal symptoms. The 
IOS variable R5-R20 differed significantly between subjects with 
and without nasal symptoms (p=0.026). R5-R20 was also hig-
her in subjects with persistent vs. recurrent nasal symptoms 
(p=0.035). Multivariate logistic regression with adjustment for 
sex, age and pack-years showed that R5- R20, but not forced 
expiratory volume in one second (FEV1), was associated with 
report of nasal symptoms, Odds ratios =1.43 (95 % CI 1.02-2.01) 
and 1.42 (95 % CI 0.27-7.55), respectively.

Conclusion
Persistent nasal symptoms in smokers or in subjects with symp-
toms suggestive of CB could be an early sign of small airway 
obstruction, which could be assessed by Impulse Oscillation 
System.
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P14 – A4716
Prevalens, debutålder och riskfaktorer för läkar-
diagnostiserad astma bland unga elitsatsande skidåkare.

Tommie Hjerén1, Linda Eriksson1, Anne Lindberg1, Nikolai Sten-
fors1

1 Umeå Universitet

Bakgrund
Prevalensen av astma bland elitidrottare inom uthållighetsidrott 
och framförallt skidåkning är högre än i normalpopulationen. 
Aktuella svenska data saknas och ålder för astmadebut och as-
socierade riskfaktorer behöver utredas närmare.

Syftet med studien var att jämföra prevalensen av läkardiag-
nostiserad astma, bruk av astmaläkemedel, ålder vid astmadebut 
och riskfaktorer associerade med astma mellan unga elitskidå-
kare och en referensgrupp.

Material och metod
En brevenkät med frågor om läkardiagnostiserad astma, bruk 
av astmaläkemedel senaste 12 månaderna, allergi och ärftlighet 
för astma skickades till samtliga 253 elever (”skidåkare”) vid alla 
8 Svenska Riksidrottsgymnasier inom längdskidor, skidskytte 
och skidorientering 2011-2013 samt 2013 till en referenspopula-
tion matchad för ålder och geografisk ort (n=500). Grupperna 
jämfördes mha chi-2-test eller t-test. Riskfaktorer associerade 
med astma analyserades med multivariat logistisk regression.

Resultat
Svarsfrekvensen var 96 % (n=244) hos skidåkarna och 48 % 
(n=238) i referensgruppen. Jämfört med referensgruppen, hade 
skidåkarna en högre prevalens av astma (27 vs 19 %, P=0,046) 
och bruk av astmaläkemedel (22 vs 11 %, P=0,003). Jämfört med 
männen, hade de kvinnliga skidåkarna en högre astmaprevalens 
(34 vs 20 %, P=0,021) och användning av astmaläkemedel (30 vs 
14 %, P=0.003). Skidåkarna hade en högre andel ärftlighet för 
astma än referensgruppen (40 vs 29 %, P=0,016). Bland skidå-
karna var ärftlighet för astma vanligare bland kvinnorna än män-
nen (49 vs 31 %, P=0,006). Medianålder för astmadebut var högre 
hos skidåkare än referensgruppen (12,0 vs 8,0 år, P<0,001). Bland 
skidåkare var ärftlighet för astma och allergisk rinit oberoende 
riskfaktorer för astma. Hos referenserna var kvinnligt kön och 
allergisk rinit oberoende riskfaktorer för astma.

Slutsats
Svenska elitskidåkare i övre tonåren rapporterar en betydligt 
högre förekomst av astma och bruk av astmaläkemedel än ett 
slumpmässigt befolkningsurval. Debutåldern för astma är senare 
än hos en åldersmatchad referensgrupp. Riskfaktorer associe-
rade med astma skiljer sig åt mellan unga elitskidåkare och en 
åldersmatchad referensgrupp.

P15 – A4719
Det Nationella Lungfibrosregistret: framsteg och 
implementering.

Giovanni Ferrara1,2, Lisa Carlson2, Magnus Sköld1,2

1 Institutionen för Medicin Solna, Karolinska Institutet
2 Lung Allergi Kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Bakgrund
Idiopatisk lungfibros (IPF) har en överlevnad på endast 3-5 år 
från diagnos. Prevalensen i Sverige är okänd men cirka 400 – 450 
nya fall av IPF/år borde diagnostiseras i landet. Det finns numera 
evidensbaserade nationella riktlinjer (Svensk Lungmedicinsk 
Förening, SLMF) angående utredning, diagnostik och omhän-
dertagande. Nya farmakologiska behandlingsmöjligheter har 
introducerats och forskningen på området är synnerligen aktiv. 
Det finns därför ett stort behov av att införa nya verktyg för att 
identifiera och strukturera olika aspekter på IPF på nationell 
nivå.

Material och metod
Det nationella lungfibrosregistret lanserades i September 2014. 
En webbaserad IT-plattform är tillgänglig till alla deltagande 
centra och tillåter en prospektiv registrering av alla relevanta 
kliniska variabler inkluderande ålder, kön, rökvanor, vikt, längd, 
BMI, samsjuklighet, yrke, exponeringar, symptom, diagnos, 
radiologi, patologi/cytologi, lungfunktionsprov, blodprover, 
behandling, exacerbationer och sjukhusinläggningar, död och 
lungtransplantation. En interaktiv gränssnitt tillåter en direkt 
registrering av livskvalitets frågeformulär (King’s Brief Inters-
titial Lung Disease Health Status Questionnaire, K-BILD). Re-
gisterhållare är Lung-Allergikliniken, Karolinska Universitets-
sjukhuset, Solna.

Resultat
I februari 2015 är sju lungmedicinenheter i landet anslutna till 
registret (Falun, Kristianstad, Helsingborg, Linköping, Gävle, 
Östersund och Göteborg). Koordinering av logg-in med e-
tjänstekort och SMS-lösenord har utgjort initiala svårigheter, 
men dessa är nu tekniskt lösta. Antal registrerade IPF-patienter i 
februari 2015 uppgick till 34 (ålder 52-83 år, kvinnor/män 18/16). 
Arton patienter fick specifik behandling för IPF (pirfenidon) 
och 6 fick syrgasbehandling. Diagnosen baserades på klinisk-
radiologisk bedömning i 29 fall, biopsiverifikation i 4 fall och 
multidisciplinär-konsensus i 1 patient.

Slutsatser
IPF är en ovanlig sjukdom med dålig prognos. Omhänderta-
gande och behandling av IPF-patienter måste bygga på samver-
kan mellan de lungmedicinska enheterna i landet. Vi hoppas att 
landets samtliga universitetssjukhus kommer att anslutas under 
första delen av 2015 och 18 deltagande enheter förväntas vara 
anslutna i slutet av året. En biobank för blodprover från IPF-
patienterna kommer inom kort att aktiveras.
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P16 – A4721
Effekt av portabel syrgas koncentrator på livskvalitet, en 
pilotstudie.

Anna Lundborg1, Lisbeth Celik1, Catharina Dellborg1, Apostolos 
Bossios1

1 Lungmedicinkliniken, VGO Geriatrik, Lungmedicin & Allergologi, Sahl-
grenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Bakgrund
Långtidsbehandling med oxygen (LTOT) är en effektiv behand-
ling som förlänger överlevnad hos patienter med respiratoriskt 
insufficiens. Patienter med LTOT använder syrgastuber eller fly-
tande syrgas utan för hemmet. Senaste åren har Portabla Syrgas 
Koncentratorer (PSK) blivit ett alternativ.

Målet med studien var att kartlägga patienters upplevelse an-
gående livskvalitet vid byte från tuber/flytande syrgas till POK.

Material och Metod
Aktiva patienter med LTOT som förbrukar mycket syrgas ut-
anför hemmet och följs på lungkliniken SU/S erbjöds att vara 
med. I samband med PSK utprovning fick patienterna besvara 
en enkät med bl.a. frågor om trygghet och livskvalitet. Samma 
enkät lämnades ut 2-4 månader efter PSK utprovningen.

Resultat
14 patienter inkluderades i studien, (6 kvinnor), medelålder 72 
år. Huvuddiagnos som ledde till LTOT var KOL (7/14), ungfibros 
(2/14), hypoventilation (2/14), status efter lungtransplantation 
(2/14) och PAH/Sömnapné (1/14). Majoritet använde syrgastu-
ber (10/14), förbrukade mer än 10 syrgastuber per månad (8/14), 
och hade haft LTOT i över ett år (11/14). Flera patienter hade 
triggat flöde (7/14), en del växlar mellan triggat och kontinuerligt 
(4/14) och en del hade kontinuerligt (3/14). Majoritet av patien-
terna kände att de för det mesta fick ”tillräckligt med syrgas” (3 
och 4 vid en skala 1-4) med både syrgas (9/14) och med POK 
(8/14). Enstaka patienter (3/14) kändes att de inte fick ”tillräckligt 
med syrgas” (1 vid skalan 1-4) med PSK. Flera patienter kände sig 
tryggare med PSK (13/14) än med syrgas (7/11). Flera patienter 
upplevde en bra livskvalitet, (>4 vid en skala 1-7) med PSK (6/14) 
än med övrig portabel syrgas (4/14). Cirka hälften av patienterna 
var nöjda (>4 vid en skala 1-7) med både övrig portabel syrgas 
(6/14) och PSK (7/14), som LTOT utrustning.

Slutsats
Portabla syrgas koncentratorer kan vara ett bra alternativt till 
tuber/flytande syrgas för de flesta patienter med LTOT, men 
inte för alla. En individuell utprovning och bedömning rekom-
menderas.

SLK 2015

P17 – A4722
Bronkoskopi ur forskningspersonens perspektiv.

Jonas Eriksson Ström1, Annelie Behndig1

1 Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet

Bakgrund
Bronkoskopi är Golden Standard för provtagning av lungorna, 
i klinisk sjukvård såväl som i forskningssammanhang. Men hur 
friska frivilliga forskningspersoner upplever en så pass invasiv 
undersökningsmetod som bronkoskopi är en hittills obesvarad 
fråga.

Material och metod
I en studie kring biodieselns hälsoeffekter genomgick 15 frivilliga 
friska forskningspersoner två bronkoskopier (med bronkskölj-
ning och biopsitagning) vardera. För att ta reda på hur detta 
upplevdes lät vi forskningspersonerna svara på enkäter före och 
efter undersökningarna.

Resultat
Enkätsvaren visar att 53 % oroar sig inför bronkoskopin. Efter 
bronkoskopierna uppger 68 % att de var “jobbiga men OK”, 21 % 
att de var “oproblematiska” och 11 % att de var “bland det värsta 
jag gjort”. Bedövningen beskrivs av 22 % som “mycket obehaglig” 
medan bronksköljningen och biopsin upplevs som relativt opro-
blematiska. Efter två genomgångna bronkoskopier uppger 80 % 
att de kan tänka sig att delta i liknande studier i framtiden, res-
terande 20 % svarar “kanske”. Frågan ställs varför man som forsk-
ningsperson deltar i studien, och före den första bronkoskopin 
är det alternativ som flest kryssar i (67 %) att den ekonomiska 
ersättningen är en anledning. Men efter undersökningarna har 
bilden förändrats – på den öppna frågan vad som är det mest 
positiva med att delta svarar 60 % den trevliga personalen, 40 % 
att få en ny erfarenhet och 33% att man vill hjälpa forskningen. 
Ingen tar upp den ekonomiska ersättningen som en faktor.

Slutsats
Vi har ställt oss frågan om det är försvarbart att använda sig 
av en så pass invasiv undersökningsmetod som bronkoskopi i 
forskningssyfte. Resultaten från enkäten tyder på detta.
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P18 – A4730
Lung- och leverfunktion vid 34 års ålder hos en kohort 
med alfa-1-antitrypsinbrist identifierad vid neonatal 
screening jämfört med frisk kontrollgrupp.

Hanan Tanash1, Meltem Düzakin1, Laura Cano Montero1, Tomas 
Sveger1, Eeva Piitulainen1

1 Skånes Universitetssjukhus

Bakgrund
Alfa-1-antitrypsin (AAT) är en av kroppens viktigaste proteas-
hämmare som skyddar lungvävnad mot nedbrytning. En ärft-
lig brist på detta protein ökar risken för lungemfysem. 1972-74 
screenades alla nyfödda barn i Sverige avseende AAT. Bland 
200 000 nyfödda fann man 129 med svår (PiZZ) och 55 (PiSZ) 
med måttlig brist. Kohorten har regelbundet följts upp. Den 
viktigaste och vanligaste riskfaktorn för KOL hos individer med 
AAT-brist är rökning. Risken är kraftigt ökad hos individer med 
svår AAT-brist (PiZZ) men det anses även vara ökad hos rökare 
med måttlig AAT-brist (PiSZ). Studiens syfte var att jämföra 
bristindivider vid 34-års ålder med slumpvist utvalda köns- och 
åldersmatchade kontroller avseende: rökvanor, alkoholvanor, 
lungfunktion, symptom, livskvalitet, skillnad i kväveoxid (NO) 
i utandningsluften, leverfunktion och förekomst av leversjuk-
domar.

Metod
Studiedeltagare hade besvarat frågeformulär avseende rökva-
nor och symtom, genomgått spirometri och lämnat blodprover. 
The Saint George's Respiratory Questionnaire (SGRQ) och The 
Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) besvarades 
av deltagarna.

Resultat
116 PiZZ, 48 PiSZ and 229 kontroller (PiMM) besvarade fråge-
formulären; 88 PiZZ (76 %), 36 PiSZ (75 %) och 144 PiMM (63 %) 
individer var aldrig-rökare (p=0.02). Vi hittade ingen skillnad 
i lungfunktion mellan Pi-subgrupper, inte heller mellan rök-
ningsubgrupper. Inom all Pi-subgrupper, symtom score från 
SGRQ var signifikant sämre hos rökare än hos aldrig-rökare, 
(p=0.01 för PiZZ, 0.009 för PiSZ och p=0.01 för PiMM). Le-
ver enzymer och s. albumin var inom referensområde för all 
Pi-subgrupper. Dock, medelvärde för GGT och s. albumin var 
signifikant högre i PiZZ jämfört med PiMM individer (p< 0.05).

Slutsats
I den populationsbaserade studie, ingen skillnad fanns mellan 
AAT-brist individer och matchande kontroller. Rökning var sig-
nifikant lägre hos AAT-brist individer jämfört med kontroller. 
Det är mjöligt att råd som gavs till föräldrarna och ungdomar 
har varit framgångsrik och har förhindrat en majoritet av ung-
domarna från att börja röka.

P19 – A4754
Airbagutlöst pneumonit hos patient med tidigare känd 
lungfibros.

Ola Attman

Sedan det blev lagkrav på airbag i nytillverkade bilar 1997 har 
detta säkerligen räddat många liv. En airbag blåses upp efter en 
kemisk reaktion med natriumazid samt kaliumnitrat. Detta ger 
en snabb kvävgas utveckling vilket blåser upp påsen samt som 
restprodukt en alkalisk aerosol bestående av natriumhydroxid 
samt natriumkarbonat som således kan inhaleras. Dessa ämnen 
har setts ge upphov till ett brett spektra av symptom från luftvä-
garna, allt ifrån hosta till pneumonit och lungödem. I de fall av 
pneumonit som beskrivits har denna utvecklats hastigt och gott 
tillbaka efter ca 4 veckor frånsett ett fall som utvecklade NSIP 
(Non Specific Interstitial Pneumonia).

Vår patient hade sedan 2010 diagnosen UIP (Usual Interstitial 
Pneumonia), under hösten 2014 hade hon försämrats till den 
grad att pirfenidone insattes. En vecka efter insättning kör hon 
bilen i diket från motorvägen. Vid ambulansens ankomst var 
hon till synes oskadd frånsett en uttalad hypoxi. Även bilen var 
relativt oskadd dock hade airbags lösts ut.

Väl på sjukhuset försämras patientens syresättning ytterligare. 
DT thorax visar på nytillkomna utbredda groundglassföränd-
ringar. Hon läggs på intensivvården och behandlas med NIV 
(Non Invasiv Ventilation), solumedrolpulsar samt bredspek-
trumantibiotika och förbättras något kliniskt samt det noteras 
regress av groundglassförändringar. Hon snabbutredes för lung-
transplantation men nekas på grund av kranskärlssjukdom. En 
vecka senare försämras hon dock ånyo och avlider efter totalt 5 
veckors vårdtid i fulminant respiratorisk svikt.

Vår bedömning är detta händelseförlopp mycket väl skulle 
kunna förklaras av en pneumonit orsakad av inhalerade partiklar 
som bildats i samband med utlösningen av airbags. Detta stöds 
av den snabba symptomutveckling samt avsaknad av övriga 
tecken till trauma. Differentialdiagnos kan tänkas vara en lung-
kontusion som sedan ger upphov en exacerbation av hennes UIP.
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Praktisk kurs i bronkoskopi 
 

Karolinska Universitetssjukhuset 
Stockholm 

2-4 februari 2016 
 

 

 
 

Kursbeskrivning 
Vi inbjuder till en tredagars kurs i praktisk bronkoskopiutbildning med flexibelt bronkoskop. 
Kursen, som sker i samarbete med Olympus, innehåller teori och praktisk träning i 
bronkoskopifärdigheter på bronkoskopisimulator och möjlighet att se bronkoskopi på vaken 
patient med flexibel bronkoskopi. 
 
Kursen vänder sig till bronkoskopinoviser med liten eller ingen erfarenhet av bronkoskopi, 
företrädesvis blivande specialistläkare inom lungmedicin, allergologi, infektion, ÖNH, barn/ 
ungdomsmedicin och anestesiologi. 
 
Deltagare tränar under handledning i grupper om tre deltagare. Kursen avslutas med att samtliga 
deltagare testas individuellt.  
 
Tid: Vi börjar kl 09.45 den 2 februari och slutar kl 15.30 den 4 februari 2016. 
 
Plats: Simulatorcentrum, KTC, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. 
 
Kursavgift: 6500 SEK (inkluderar lunch x 3 och kursmiddag onsdag den 3 februari). 
 
Sista anmälningsdag: 23 oktober 2015, anmälning via kursinformationen på LIPUS hemsida. 
 
Kursledning: Cecilia Bredin och Daniel Brodin, Lung- Allergi kliniken, Karolinska 
Universitetssjukhuset, Stockholm 
 
Kursen är granskad och godkänd av LIPUS, www.lipus.se. 
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Specialistexamen 2015 – frågor och svar

Fråga 2 • Svar från Johanna Roos
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.

Vi fortsätter att publicera svar på frågorna från specialisexamen, nu från 2015.
Läs och lär! 

LENNART NILHOLM
Utbildningsansvarig, SLMF

Frågor till specialistexamen lungmedicin 2015. Skriftliga delen.

1 Lungcarcinoider. Redogör för utredning, behandling och 
uppföljning.

2 Det finns olika diagnostiska metoder för att utreda sjukdo-
mar 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.

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?

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

5 Beskriv biverkningsmönstret för inhalationssteroider. Finns 
preparatskillnader?

6 Ett aktuellt ämne är screening för lungcancer. Beskriv nu-
varande kunskapsläge i denna fråga och diskutera för- och 
nackdelar utifrån Socialstyrelsens modell för nationella scre-
eningprogram.

7 Resonera över kostnader för palliativ lungcancerbehandling. 
Vilka aspekter bör vägas in i bedömningen?

Pleurasjukdomar bedöms drabba ca 300/100 000 per år och det 
finns beskrivet mer än 50 olika orsaker till pleuravätska (1, 5).

Vid utredning av misstänkt pleurasjukdom är det pleuratapp-
ning, pleurabiopsier och thorakoskopi som kan vara aktuella att 
genomföra.

Pleuratappning, thoracocentes
Indikationen för att genomföra en diagnostisk pleuratappning är 
pleuravätska av oklar orsak. Relativa kontraindikationer är blöd-
ningsbenägenhet och sår vid insticksstället samt en vätskespalt < 
1 cm vid ultraljudsundersökning (9). Ultraljudsundersökning för 
att välja insticksställe rekommenderas starkt i British Thoracic 
Societies riktlinjer från 2010 (1). Att märka ut insticksstället med 
ultraljud för att genomföra tappningen senare är inte att rekom-
mendera, möjligen för mycket stora vätskemängder. Ultraljuds-
ledd tappning har enligt BTS visat lägre frekvens av misslyckade 
tappningar liksom lägre frekvens av komplikationer (1). Enligt 
en systematisk review från Wilcox och medarbetare från 2014 
sågs dock ingen minskad risk för pneumthorax när ultraljud an-
vändes (16). Punktionen skall ske ovan ett revben för att undvika 
intercostalartärer. För en diagnostisk tappning används en 21 G 
nål och en 50 ml spruta. Alternativ är speciella tappningsset. 
Lokalbedövning subkutant och intrapleuralt rekommenderas av 

de flesta, men inte alla (1, 9, 13). De vanligaste komplikationerna 
är pneumothorax, misslyckade tappning, smärta samt blöd-
ning. Skador på viscerala organ, re-expansionsödem, empyem, 
mjukdelsinfektion och tumörspridning i punktionskanalen finns 
också beskrivet (1, 9). Den allra vanligaste komplikationen är 
pneumothorax. Orsakerna till pneumothorax efter en pleura-
tappning är troligen multifaktoriell. Vissa orsakas av lungskada 
av ingreppet eller införande av luft under proceduren. Ett antal 
bedöms dock vara orsakade av att lungan inte expanderar, så 
kallad ” trapped lung” (1). Om ingreppet är okomplicerad krävs 
inte rutinmässigt någon efterföljande lungröntgen. Vätskan som 
tappas ut skall bedömas visuellt avseende färg och även en lukt 
skall noteras. Vidare skall vätskan skickas för analys. Vilka ana-
lyser som rekommenderas som rutin varierar men det som alltid 
ingår är analys av protein (eller albumin) och laktatdehydrogenas 
samt dessa analyser även i serum. Resultaten används för att be-
döma om vätskan är ett exsudat eller ett transudat med hjälp av 
Lights kriterier. Det finns även studier som visar att mätning av 
kolesterol i pleuravätska och serum också kan användas för att 
differentiera mellan transudat och exsudat. Många rekommen-
derar även cytologi som rutinprov, liksom differentialräkning 
och odlingar. Utifrån klinisk misstanke kompletteras provtag-
ningen med t.ex. odling i blododlingsflaskor och pH-mätning 
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vid infektion, mykobakterieodling vid misstänkt tuberkulos, 
triglycerider och kolesterol vid misstänkt chylothorax. Ungefär 
60 % av fallen med malign pleuravätska diagnosticeras med en 
först pleuratappning. Ytterligare en provtagning kan öka utfallet, 
medan en tredje tappning inte visats tillföra något ytterligare. 
Det rekommenderas att ca 50 ml vätska skickas för cytologisk 
undersökning. Om en terapeutisk tappning genomförs skickas 
mer vätska för cytologisk undersökning (1,9,10,11,12,15).

Fördelarna med pleuratappning är att det är ett relativt enkelt 
och billigt ingrepp som tolereras väl av patienten. Nackdelar är 
att diagnos avseende malignitet endast fås i ca 60 % av fallen 
vid en första tappning. Riktlinjerna att ultraljudsledd tappning 
starkt rekommenderas kan tänkas minska tillgängligheten något 
då man på klinker utan tillgång till ultraljud måste be radiolog 
utföra ingreppet.

Perkutan pleurabiopsi
Perkutana biopser från pleura kan vara nästa steg i utredningen 
av pleuravätska, eller aktuella vid misstänkt sjukdom i pleura 
utan pleuravätska. De alternativ av perkutan biopsitagning som 
finns är blind så kallad Abrahamsbiopsi eller biopsering med 
hjälp av ultraljuds- eller datortomografiledning. 

Abrahamsbiopsi
Abrahamsbiopsi innebär en blind biopsi av pleura och utförs 
med en relativt grov nål som hakas fast i pleuran och sliter bort 
en bit (12). Undersökningen kräver noggrann lokalbedövning. 
Komplikationerna vid Abrahams biopsi är smärta, pneumotho-
rax, vasovagal reaktion, hemothorax, hematom vid stickstället, 
övergående feber och även död finns beskrivet (1, 5).

Abrahamsbiopsi har visats ge diagnos i endast 57 % av fallen 
vid malignitet i pleura. Vid tuberkulos anges sensitiviteten till 
79 % om både histologi och odlingar analyseras (1).

Då Abrahamsbiopsier har en acceptabel sensitivitet för tuber-
kulos samt troligen är mer kostnadseffektiv kan metoden vara 
förstahandsalternativ vid utredning av misstänkt tuberkulos i 
områden med hög tuberkulosincidens och begränsade resurser. I 
områden med låg tuberkulosincidens bedöms metoden inte vara 
acceptabel ens för tuberkulosutredning med tanke på begränsad 
erfarenhet hos operatörerna. Metoden rekommenderas inte för 
utredning av malignitet (1, 4). 

Fördelar är således den låga kostnaden i kombination med 
acceptabel sensitivitet för tuberkulos. Nackdelen att undersök-
ningen har låg sensitivitet för malignitet och därmed kan för-
dröja diagnosticeringen. 

Datortomografiledd och ultraljudsledd biopsering
Bildledd biopsering är den perkutana biopsimetod som rekom-
menderas vid odiagnostiserad pleuravätska och när datorto-
mografi visat pleurala noduli. En bildledd biopsi av en pleural 
förändring har visats vara bättre än blind Abrahamsbiopsi vad 
gäller diagnostik av malignitet (1). Kontraindikationer är allvarlig 
blödningsrubbning samt lungfunktion som är så dålig att patien-
ten inte tolererar en pneumothorax(8, 16).

Datortomografiledd 
Sensitiviteten avseende malignitet för datortomografiledd biop-
sering är 86-88 % (1,6). Komplikationsfrekvensen är låg, med 
pneumothorax som den vanligaste. Pneumothorax förekom-
mer i 16 % av fallen och bröstsmärta i 2 % i en studie av Niu och 

medarbetare. Man såg i denna studie att en pleural förtjock-
ning på < 1,5 cm var en riskfaktor för pneumothorax, samt att 
pleuravätska var en skyddande faktor (6). Undersökningen görs 
i lokalbedövning och patienten behöver observeras en tid efter 
ingreppet. 

Fördelar med metoden är att den är relativt tillgänglig, mi-
nimalt invasiv, snabb och billig vid jämförelse med alternativet 
thorakoskopi (6). Vidare har undersökningen en hög sensitivitet 
för malignitet. Metoden kan även vara aktuell för patienter som 
inte bedöms klara en thorakoskopi (1).

Nackdelar är att metoden inte alltid är lätt tillgänglig och 
att metoden inte är optimal för de pleurala förändringar som 
inte syns på datortomografi. En annan nackdel kan också vara 
att patienten utsätts för joniserande strålning i samband med 
undersökningen (4, 6). En mindre retrospektiv studie har visat 
högre frekvens av pneumothorax och längre undersökningstid 
jämfört med ultraljudsledd biopsering, se nedan (14).

Ultraljudsledd
I en retrospektiv studie av Scofienza och medarbetare som jäm-
förde ultraljudsledd biopsi med datortomografiledd sågs samma 
möjlighet att få adekvata prover med båda metoderna. Vid ul-
traljudsledd biopsering sågs lägre frekvens av pneumothorax, 
5,8 % jämfört med 14,7 % för datortomografi. Undersöknings-
tiden var också kortare vid ultraljudsledd biopsering. Studien 
var retrospektiv och inte randomiserad. Ultraljudsutrustning 
är billigare än en datortomograf och generellt mer tillgänglig. 
Ultraljudsundersökning innebär inte heller någon joniserande 
strålning för patienten (14). 

Sammanfattningsvis är biopsering med hjälp av ultraljud el-
ler datortomografi starkt att rekommendera jämfört med blind 
biopsi. Jämfört med thorakoskopi är metoden mer lättillgänglig 
och billigare.

Thorakoskopi
Hans Christian Jacobeus introducerade metoden 1910. Bri-
tish Thoracic Society rekommenderar thorakoskopi som för-
stahandsmetod vid exsudativ pleuravätska där en diagnostisk 
pleuratappning inte gett diagnos och malignitet misstänks (1).

Thorakoskopi i lokalbedövning
Undersökningen har flera olika benämningar; thorakoskopi i 
lokalbedövning, medicinsk thorakoskopi och pleuroskopi. Indi-
kationen är utredning av exsudativ pleuravätska av okänd orsak 
(2). Patienten bör även ha ett gott performance status, 0-2 samt 
att en histopatologisk diagnos påverkar handläggningen (1). 

Absoluta kontraindikationer innefattar en lunga som är adhe-
rent mot bröstkorgsväggen i hela hemithorax, hyperkapni eller 
allvarlig respiratorisk svikt samt okontrollerbar hosta. Relativa 
kontraindikationer är grav övervikt och obehandlade reversibla 
tillstånd så som infektion samt signifikant komorbiditet som 
koagulationsrubbningar, immunosuppression, njursvikt och 
ischemisk hjärtsjukdom. 

Denna typ av thorakoskopi görs i lokalanestesi och med in-
travenös sedering. Undersökningen kan utföras i endoskopisal 
med enkel övervakning (3).

Historisk har ett stelt thorakoskop använts, men på senare år 
har ett semirigit fiberoptiskt video-pleuroskop utvecklats och 
börjat användas. Instrumentet är stelt proximalt men har en 
flexibel ända (3). Vilken typ av thorakoskop som är att föredra 
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diskuteras i en review av Yap et al (7). Det semirigida skopet ger 
mindre biopsier, men några skillnader i diagnostiskt utfall kunde 
inte visas i denna sammanställning. I en liten randomiserad stu-
die av Dhooria och medarbetare sågs ingen skillnad i diagnos-
tiskt utfall, under förutsättning att man lyckades få biopsier med 
det semirigida skopet (8). Båda undersökningarna tolereras väl 
av patienterna, även om de olika instrumenten inte jämförts 
direkt avseende patientkomfort. Vid provtagningen har det visat 
sig vara svårare att få bra biopsier från förtjockad pleura med 
det semirigida skopet. För att övervinna detta har kryobiopsier 
och biopsier med hjälp av diatermikniv (”insulated-tip knife”) 
provats (7).

För att genomföra undersökningen krävs en delvis kollapsad 
lunga. Pleuravätska kan ersättas med luft under lokalbedövning. 
Om pneumthorax skall anläggas hos en patient utan pleuravät-
ska kan en Boutin-nål användas. (3). Lungröntgen med luftkon-
trast kan utföras för att bestämma det bästa stället för införande 
av instrumentet. Att använda ultraljud för att bestämma instick-
ställe har visat sig kunna öka chansen för lyckat införande av 
thorakoskopet då man kan undvika områden med adherenser 
(3). I övrigt väljs instickställe utifrån vart de misstänkta föränd-
ringarna finns. 4 eller 5:e intercostalrummet, midklavikulärt 
brukar rekommenderas för att kunna inspektera hela pleura. I 
samband med att ingreppet avslutas anläggs ett pleuradrän för 
att evakuera luft och vätska (3).

Fördelar med undersökningen är att man visuellt kan bedöma 
pleura och ta biopsier från misstänkta områden. Sensitiviteten 
för malignitet är så hög som 92,6 %. Patienter som bedöms vara 
olämpliga för VATS pga. exempelvis komorbiditet kan tolerera 
thorakoskopi i lokalbedövning. En annan fördel är att pleura-
vätska kan evakueras och pleurodes utföras i samma seans som 
provtagningen om det bedöms lämpligt (1).

Allvarliga komplikationer inträffar i 2,3 % av undersökning-
arna, och innefattar empyem, blödning och pneumoni (1).

Nackdelar med undersökningen är att den inte alltid är lätt 
tillgänglig och att det är ett dyrare och mer invasivt ingrepp än 
en DT- eller ultraljudsledd biopsi.

VATS, Video-Assisted Thoracoscopy Surgery
VATS utförs av thoraxkirurger i generell anestesi. Detta medför 
att undersökningen inte är lämplig för patienter med påtaglig 
komorbiditet och patienter som inte bedöms klara generell 
anestesi. Resultaten avseende sensitivitet för diagnos är goda 
och rapporteras till ca 95 %. En fördel att andra thoraxkirurgiska 
ingrepp kan utföras i samma seans om behov skulle visa sig 
under ingreppet. Undersökningen är dyrare än thorakoskopi i 
lokalbedövning (1).

Sammanfattningsvis är diagnostisk pleuratappning första-
hands metod vid utredning av pleuravätska. Som nästa steg re-
kommenderas bildledd biopsitagning alternativt thorakoskopi, 
beroende på tillgänglighet och den aktuella patientens tillstånd. 
Blind biopsi är sällan aktuell när tillgång till andra metoder finns.

JOHANNA ROOS
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Fråga 6 • Svar från Alexander Bengtsson
Ett aktuellt ämne är screening för lungcancer. Beskriv nuvarande kunskapsläge i denna fråga och diskutera för-
och nackdelar utifrån Socialstyrelsens modell för nationella screeningprogram.

Bedömningskriterier utifrån Socialstyrelsens modell för 
nationella screeningprogram [1]:

1. Tillståndet ska vara ett viktigt hälsoproblem
2012 diagnosticerades ca 14,2 miljoner människor med cancer 
och 8,2 miljoner människor dog pga. cancer i världen. Lungcan-
cer stod för ca 1,82 miljoner av de diagnosticerade cancerfallen, 
men så mycket som 1,6 miljoner av dödsfallen. Lungcancer är 
därmed den ledande orsaken till dödsfall pga. cancer i världen 
[2,3,4]. 

Framsteg i behandlingen av lungcancer har bara lett till en 
något förbättrad överlevnad under de senaste 30 åren [2].

Lungcancer är en sjukdom där en stor procentandel av hög-
riskpopulationen lätt kan identifieras via rökhistorik [3]. Inci-
densen av lungcancer stiger med åldern och med den kumulativa 
effekten av tidigare rökning [4]. Med en högriskgrupp inklude-
rande aktiva rökare eller tidigare rökare som slutat senaste 15 
åren missas dock de patienter som aldrig rökt eller som slutade 
röka ännu tidigare men som ändå utvecklar lungcancer. Bara 
ålder och rökhistorik kanske inte räcker för att optimalt definiera 
en högriskpopulation [5]. Önskvärt vore att ha tillgång till en 
biomarkör för sjukdomen som kunde användas i populationer 
oavsett rökhistorik [2].

2. Tillståndets naturalförlopp ska vara känt
De flesta som diagnosticeras med lungcancer dör inom ett år 
efter diagnos [2]. Det stora flertalet av de som diagnosticeras har 
redan en symptomgivande, avancerad och obotbar sjukdom [2].

3. Tillståndet ska ha en symtomfri fas som går att upptäcka
Tidig, potentiellt botbar lungcancer är vanligtvis asymtomatisk 
[2]. Fler stora studier har visat att CT-screening ger en mycket 
hög andel tidigupptäckta lungcancrar [4].

4. Det ska finnas en lämplig testmetod
Flera metoder för lungcancerscreening har studerats, t.ex. 
sputumprov, lungröntgen och CT, men den mest effektivaste 
screeningmetoden har i nuläget visat sig vara lågdos-CT [6]. 
Fler stora studier har visat att CT-screening ger en mycket hög 
andel tidigupptäckta lungcancrar [4]. Tidigare randomiserade 
studier har visat att även screening med lungröntgen ger tidi-
gare upptäckt av lungcancer, men man kunde här ändå inte visa 
någon reduktion i mortalitet med screening med lungröntgen. 
Lungröntgen var inte tillräckligt sensitiv för att finna resektabla 
tumörer [5]. 

Den första screeningstudien som visade mortalitetsfördelar 
var the National Lung Screening Trial (NLST) i USA som pu-
blicerades 2011. I denna studie undersöktes >50000 personer 
i åldern 55-74 år med hög risk för lungcancer, definierat som 
rökhistorisk med ≥30 paketår. Personerna var antingen aktiva 
rökare eller tidigare rökare som slutat inom de närmast före-
gående 15 åren [2,4,6,7]. Personerna randomiserades till årliga 
undersökningar med lågdos CT-thorax eller lungröntgen under 
2 år (totalt 3 undersökningar) och följdes därefter upp under 5 
år [2].

I NSLT-studien krävdes i lågdos-CT-gruppen vid alla screen-
ingtillfällena högre andel uppföljande undersökningar till följd 
av fynd av små asymtomatiska noduli, men även till följd av 
andra kliniskt signifikanta fynd [2]. 24,1 % av genomförda lågdos-
CT hade fynd som krävde vidare utredning, majoriteten av dessa 
hade inte lungcancer; lungcancer konstaterades i 3,6 % av de 
CT-undersökningar som visade fynd, motsvarande 0,87 % av alla 
CT-undersökningar [2]. Trots många falskt positiva fynd var 
behovet av invasiva åtgärder och komplikationsförekomsten låg 
hos screenade individer utan lungcancer [7]. Man har även i en 
delstudie till NSLT-studien visat att de screeningdeltagare som 
hade falskt positiva fynd inte upplevde försämrad livskvalitet 
eller ökad ångest 1 eller 6 månader efter screeningen jämfört 
med de som hade negativa fynd [8].

I NSLT-studien definierades en icke-förkalkad nodulus >4mm 
som positiv krävandes vidare utredning [2]. Man har tidigare sett 
att >99 % av alla noduli ≤4mm är benigna, men en stor andel av 
icke-förkalkade noduli >8mm är maligna. Således rekommende-
ras uppföljande kontroll-CT vid fynd av noduli 4-8mm, medan 
man vid fynd av noduli >8mm kan överväga mer omfattande 
utredning [3]. 

I NSLT-studien var andelen falskt positiva undersökningar ca 
24 % [2]. NELSON-studien från Holland/Belgien har rapporterat 
att andelen falskt positiva resultat kan minskas kraftigt genom 
att använda en mer restriktiv storleksdefinition [2]. I NELSON-
studien som är den största i Europa screenades män i åldern 
55-75 år som var aktiva rökare eller tidigare rökare som slutat för 
<10 år sedan. Personerna skulle ha rökt >15 cigaretter/dag i >25 
år eller >10 cigaretter/dag >30 år, dvs 15-18 paketår. Personerna 
randomiserades till sceening med lågdos-CT vid start samt efter 
1 och 3 år eller till ingen screening alls [2].

I NELSON-studien bedömdes en nodulus positiv om dess 
volym var >500 mm³ (ung 10 mm i diameter) och negativ om 
dess volym <50 mm³ (ung 5 mm i diameter). Hos patienter med 
intermediärt resultat definierades uppföljningskriterier. Med 
de här mer strikta kriterierna minskade andelen positiva fynd 
krävandes vidare utredning från 24 % till 2,6 %, men fortfarande 
var 64 % av dessa falskt positiva [2].

Höga stråldoser kan vara skadliga. Lågdos-CT kan genom-
föras med låga stråldoser; >0,7 mSv per undersökning [4].

Det krävs flera studier angående lämplig testmetod vid lung-
cancerscreening såsom undersökningar med digitala lungrönt-
gen, fluorescensbronkoskopi eller mindre frekventa undersök-
ningar med lågdos-CT [2]. Pågående utveckling av MR-tek-
nologin gör även MR tänkbar som testmetod för screening av 
lungcancer hos högriskgrupper [3].

5. Det ska finnas åtgärder som ger bättre effekt i tidigt skede 
än vid klinisk upptäckt
Det finns evidens för att tidig upptäckt av lungcancer ger möjlig-
het till förbättrad terapeutisk intervention och därigenom bättre 
prognos för patienten [3]. Vid upptäckt av mindre lungcancrar 
minskar graden av kirurgiska åtgärder och man får högre an-
del botade patienter [4]. Långtidsöverlevnadstal på >80 % har 
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rapporterats hos lungcancerpatienter som diagnosticerats via 
screening med CT, att jämföra med en 5årsöverlevnad vid lung-
cancer i allmänhet på 16,8 % i nationella data från USA [4].

6. Screeningprogrammet ska minska dödlighet, sjuklighet 
eller funktionsnedsättning som är förknippat med tillståndet
I NSLT-studien var incidensen av lungcancer var 645 per 
100 000 patientår i lågdos-CT-gruppen jämfört med 572 per 
100 000 patientår i lungröntgengruppen. Flera potentiellt ope-
rabla lungcancrar i tidiga stadier (stadium 1A och 1B) sågs i 
lågdos-CT-gruppen; 50 % jämfört med 31 %. Studien nådde sin 
primära endpoint med en 20 % reduktion i lungcancermortali-
tet i lågdos-CT-gruppen jämfört med lungröntgengruppen [2]. 

Flera randomiserade kontrollerade studier från Europa med 
mycket längre antal deltagare jämfört med NSLT-studien (bla 
NELSON, Danish, DANTE) har var och en troligen en för låg 
power för att kunna visa signifikant reduktion av lungcancer-
mortalitet [9].

7. Testmetoden och fortsatt utredning ska accepteras av av-
sedd population
Till skillnad från screening vid bröstcancer med mammografier 
är riskpopulationen vid lungcancerscreening äldre och generellt 
mindre följsam [2].

I en studie från Canada publicerad 2014 studerade man indi-
vider med hög risk för lungcancer och utvärderade behoven och 
kostnaderna under de första årens screening med lågdos-CT av 
dessa individer. I studien hade 1961 av 2059 inte lungcancer och 
deras medianuppföljningstid var 547 dagar. Efter 375 dagar hade 
107 individer fallit ur studien, ffa pga. att man hade flyttat, ut-
vecklat annan sjuklighet eller tappat intresset för studien då den 
tidigare lågdos-CT:n inte visat någon misstänkt förändring [7].

8. Åtgärder vid tillståndet ska vara klarlagda och accepteras 
av avsedd population
Det finns klara riktlinjer för behandlingen av diagnosticerad 
lungcancer [10]. Följsamheten till föreslagna behandlingsåtgär-
der mot en malign sjukdom är generellt hög.

9. Hälsovinsterna ska överväga de negativa effekterna av scre-
eningprogrammet
I NLST sågs en 20 % reduktion i lungcancermortalitet i lågdos-
CT-gruppen jämfört med lungröntgengruppen [2,4,5,9]. Även 
mortalitet oavsett orsak reducerades med 6,7% i lågdos-CT-
gruppen [2,5]. Resultatet från NLST skulle extrapolerat till Eu-
ropa medföra att 67 000 liv skulle kunna räddas varje år utifrån 
en incidens av lungcancer på 410 000 fall [2].

I en kohortstudie av Henschke et al 2011 jämfördes en grupp 
rökare som genomgick årlig screening med lågdos-CT med 2 
grupper som inte screenades. Mortalitetsreduktionen blev sig-
nifikant under 4:e året och blev än mer tydlig under följande 4 
år. När screeningarna begränsades efter 8 år ökad dödsfallen 
hos gruppen med rökare. Detta kan tala för att fördelarna som 
sågs i NSLT-studien undervärderas då man här slutade screena 
efter 3 år [2].

Det finns även risker för individen med alla screeningprogram 
med falskt positiva resultat krävandes vidare utredning. I NSLT-
studien dog 16 personer i lågdos-CT-gruppen inom 60 dagar 
efter att ha genomgått en invasiv diagnostisk undersökning, 6 
av dessa hade inte lungcancer. I lungröntgengruppen dog 10 

personer efter invasiv åtgärd, alla hade lungcancer [2]. 
Den 31 december2013 blev screening av lungcancer med låg-

dos-CT officiellt rekommenderat av the US Preventive Services 
Task Force (USPSTF) hos rökare eller exrökare mellan 55 och 
80år med minst 30 paketårs exponering och som slutat röka 
inom de senaste 15 åren [4,7,9]. Detta efter att man värderat 
evidensstyrkan för screening och balanserat fördelarna med 
riskerna [4].

10. Screeningprogrammet ska vara godtagbart ur ett etiskt 
perspektiv
I en studie från Canada publicerad 2014 där man studerade in-
divider med hög risk för lungcancer och utvärderade screening 
av dessa med lågdos-CT årligen godkändes studien av etikkom-
mittéer på alla 7 orter där den genomfördes [7].

11. Screeningprogrammets kostnadseffektivitet ska ha värde-
rats och bedömts vara rimlig i relation till behovet
Tidigare studier har varit inkonklusiva vad gäller evidens för 
kostnadseffektivitet vid lungcancerscreening med lågdos-CT [7].

Medicare, som är ett offentligt finansierat sjukförsäkrings-
system i USA, har i en analys bedömt lungcancerscreening med 
lågdos-CT som billig och kostnadseffektiv [4]. Screeningen är 
kostnadseffektiv av flera anledningar. Misstänkta noduli kan föl-
jas avseende förändringar i volym utan behovet av biopsi mellan 
screeningarna med lågdos-CT. Riskgruppen utifrån rekommen-
dationerna från USPSTF är mindre än målgruppen vid annan 
cancerscreening. Lungcancer upptäckt vid symtom är mycket 
oftare fatal än annan cancer; därav blir andelen extra levnadsår 
som fås med lungcancerscreening större än vid screening av 
andra cancrar [4].

Den tidigare nämnda studien från Canada 2014 där man stu-
derade screening av individer med hög risk för lungcancer är 
den första prospektiva studien som studerat resursbehovet och 
kostnadseffektiviteten vid lungcancerscreening. Man fann i stu-
dien lungcancer hos 4 % av de screenade, av vilka 81 % kunde få 
förstalinjeskirurgi och 19 % icke-kirurgisk behandling för avan-
cerad sjukdom. Studien visade att kostnaderna för att screena 
individer med hög risk för lungcancer med lågdos-CT och den 
initiala kostnaden för den påföljande kurativa behandlingen var 
lägre än kostnaden för behandlingen av avancerad lungcancer 
per person [7]. Studien visade att behandlingskostnader är en 
betydande kostnad i sammanhanget, särskilt som nya kemotera-
peutiska medel tas fram med ökande kostnader för behandling 
av lungcancer i sent stadium som följd [7].

Rökstoppsinterventioner kan förbättra kostnadseffektiviteten 
i screeningprogram [7]. Lungcancerscreening kan inte ersätta 
rökstoppsinterventioner och bör inte erbjudas utan samtidig 
rökstoppsintervention [6].

12. Information om deltagande i screeningprogrammet ska 
ha värderats
Informationen om deltagande vid lungcancerscreening kräver 
att de screenade individerna på ett adekvat sätt kan inse sin egen 
risk för cancer och även förstå riskerna samt fördelarna med 
screeningen [6,11]. I nuläget pågår utvärdering av en webbaserad 
interaktiv information med beslutstöd angående fördelarna och 
riskerna med screening av lungcancer med lågdos-CT. Hypo-
tesen är att denna information kommer att öka kunskapen hos 
patienterna, minska svårigheterna att fatta beslut och att öka 
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samstämmigheten mellan patientens önskemål och screening-
programmets upplägg. Utvärderingen beräknas vara klar 31 maj 
2015 [11].

13. Organisatoriska aspekter som är relevanta för ett natio-
nellt likvärdigt screeningprogram ska ha klarlagts
Screeningstudien från Kanada 2014 utfördes prospektivt som en 
multicenterstudie med involverade lungcancerspecialister och 
i ett sjukvårdssystem med universell teckning. Ett screening-
program som inte involverar team med erfarenhet av hantering 
av screeningupptäckta lungnoduli eller lungcancerbehandling 
skulle kunna tänkas ge större kostnader och sämre resultat. I 
andra sjukvårdssystem skulle den situationen kunna uppstå att 
patienten har rätt till ersättning för kostnader för lungcancer-
screening men inte för kostnader för behandling av upptäckt 
sjukdom [7].

14. Screeningprogrammets resursbehov och genomförbarhet 
ska ha värderats
Screeningstudien från Canada 2014 visade att kostnaderna för 
att screena individer med hög risk för lungcancer med lågdos-
CT och den initiala kostnaden för den påföljande kurativa be-
handlingen var lägre än kostnaden för behandlingen av avan-
cerad lungcancer per person [7]. Studien genomfördes som en 
prospektiv multicenterstudie i ett sjukvårdssystem med univer-
sell teckning, talande för att screeningprogrammet skulle kunna 
implementeras i ett liknande sjukvårdssystem såsom i Sverige.

15. Det ska finnas en plan för utvärdering av screeningpro-
grammets effekter
Jag har inte funnit information kring detta.
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