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Ledare SLMF

Tiden går fort…

E

fter en varm och skön höst har nu
vintern nått Umeå. När jag kom
hem efter en veckas semester i en av
läkarförbundets lägenheter i San Agustin,
möttes jag av 2–3 dm nysnö och åtskilliga minusgrader. Det tillhör inte vanligheterna nu för tiden med snö i början
av november, men jag har redan provat
skidorna på natursnö och hoppas nu att
temperaturen fortsätter att hålla sig under
nollan så att denna härliga motionsform
kan fortsättas. Det blir så mycket ljusare
med snö och på många sätt lättare att
orka med de tunga veckorna fram till advent och jul!
I förra numret av LoAF skrev vår nytillträdde ordförande Ragnberth Helleday
sin ”första” ledare, och jag inser nu att
denna ledare blir min näst sista. Jag kommer vid nästa årsmöte att avgå efter fyra
år som vetenskaplig sekreterare. Fyra år
går fort, och jag kan inte på ett enkelt sätt
sammanfatta allt det som hänt. Emellertid
vill jag lyfta upp några viktiga händelser
som bidragit till att arbetet inom SLMF
har förändrats men kanske ändå fördjupats och förbättrats.
För det första är nu den Svenska Lungkongressen (SLK) ett väletablerat möte på
vårarna, där vi har möjlighet att förena
utbildning på både ST- och specialistnivå, diskussioner om och presentation
av forskning liksom möten för chefer och
andra grupper samt årsmötesförhandlingar. Min upplevelse är att SLK i sin
nuvarande utformning har kommit för att
stanna. Upplägget av mötet samt ansvaret
hos arrangörskliniken gör också att innehållet får en lokal profilering, samtidigt
som igenkänningsfaktorn ändå är hög.
Nästa år får vi dock hålla till godo med
ett sannolikt ännu bättre möte i och med
att SLK går upp i Nordiska Lungkongressen på Gotland.
För det andra vill jag lyfta fram SLMFs
forskningsanslag. Som vetenskaplig sekreterare är det oerhört roligt att detta anslag
har blivit verklighet, och att vi har ett sta-
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bilt antal sökande med många intressanta
och vetenskapligt relevanta projekt. Här
är jag mycket glad över det positiva gensvar SLMF fått från läkemedelsindustrin,
såväl när det gäller forskningsanslaget
som för det vetenskapliga mötet under
ERS. Det är dock alltid en utmaning för
den vetenskaplige sekreteraren att få till
ett bra möte, dvs intressanta talare, bra
lokaler liksom många aktiva och frågvisa
åhörare. Här hoppas jag fortsättningsvis
på hjälp från er alla med förslag på talare,
dvs de som nyligen lagt fram sin avhandling som borde presenteras för en större
grupp av intresserade kollegor.
För det tredje är jag mycket stolt över
det välutvecklade utbildningsprogram av
kurser för ST-läkare som byggts upp inom
SLMF. Det är fantastiskt inspirerande att
se att våra etablerade lungkollegor verkligen tar sitt ansvar att sätta samman och
ge kurser som bidrar till en mycket bra
klinisk utbildning för våra yngre kollegor.
Vår modell ger ju en stor möjlighet till
värdefull utbildning under ST där alla blivande lungläkare får chansen att komma
med på kurserna, något som är mycket
svårt när det gäller SK-kurser inom andra
specialiteter.

Sedan har vi många utmaningar inom

SLMF och lungmedicinen. Vi står inför
ett kännbart generationsskifte för såväl
den kliniska lungmedicinen som den
lungmedicinska forskningen. För det första har vi många kollegor som har gått eller kommer att gå i pension de närmaste
åren, och vi har redan idag en brist på
både specialister och ST-läkare, som är
beredda att ta över. Dessutom behöver
vi slå ett slag för den kliniska lungmedicinska forskningen. Här är generationsskiftet ännu mer påtagligt, och vi måste
tillsammans hjälpas åt att hitta strategier
att identifiera nya forskare inom lungmedicin, samtidigt som vi ger dem som
finns goda forskningsmöjligheter.
I början av september hade femton ansökningar inkommit till årets lungmedicinska forskningsanslag, och dessa har
nu noggrant granskats av bedömningskommittén. En enig granskningsgrupp
föreslog vid sitt telefonmöte att anslaget
skulle delas lika mellan Professor Anders
Lindén, Stockholm och Med Dr Annelie
Behndig, Umeå, och detta beslut har enligt stadgarna sedan fastställts av SLMFs
styrelse. Eftersom nästa års Svenska
Lungkongress, SLK, ersätts av det Nord-
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iska Lungmötet i Visby (se nedan), kommer mottagarna, som traditionen nu bjuder, att presentera sina projekt då i stället.
Emellertid kan vi redan i nästa nummer
av LoAF läsa om deras forskningsprojekt.
SLMFs styrelse är mycket glad över att vi i
samarbete med läkemedelsindustrin kan
fortsätta att dela ut ett forskningsanslag
till klinisk lungmedicinsk forskning. Som
alltid är det en utmaning att bedriva klinisk patientnära forskning, och SLMFs
förhoppning är att forskningsanslaget ska
innebära en ”knuff framåt” för våra forskare. Vi har även i styrelsen och VK tagit
beslut om att vi med anslaget vill stödja
yngre forskare (som ännu ej uppnått docentnivå), och min förhoppning är att vi
till nästa ansökningsomgång ska kunna
entusiasmera ännu fler få yngre att söka.
SLMF har en god samverkan med läkemedelsindustrin, och vår förhoppning är att
detta stöd till svensk lungmedicinsk forskning ska kunna fortsätta även framgent.
Med ovannämnda tillägg i utlysningstexten
hoppas vi även att forskningsanslaget kan
vara en viktig ”morot” för yngre forskare
att etablera nya projekt inom det kliniska
lungmedicinska området!

Som jag antydde ovan är planeringen för

nästa års Nordiska Lungkongress (NLC)
i Visby 10–12 maj, 2017 i full gång, och ett
intressant och innehållsrikt program håller på att ta form. Vi har ju som svenska
lungmedicinare redan erfarenhet av att
mötas på Gotland, och vår förhoppning
är att mötets mycket intressanta program
liksom vår fantastiska mötesplats – Visby/
Gotland – även ska attrahera många utländska deltagare. Som vanligt kommer
vi den första mötesdagen att inleda med
ett utbildningsprogram, där man kan
välja mellan teman såsom KOL, lungcancer, cystisk fibros och sömn. Resten
av kongressen kommer att vara upplagd
som traditionen bjuder med tre parallella spår med fokus på de viktigaste områdena inom lungmedicinen. Vi är också
mycket glada över engagemangen från
de lung- och allergiintresserade allmänläkarna, som också kommer att medverka
i kongressen, delvis med egna programpunkter. Sedan vill jag som vetenskaplig
sekreterare uppmana så många som möjligt att skicka in abstracts till kongressens
orala och posterpresentationer. Hit är
även abstracts som bygger på ST-läkar-

eller studentarbeten inom lungmedicin
särskilt inbjudna, så inspirera dina kollegor att skicka in abstracts! Mer information om NLC liksom viktiga datum
för anmälan och inskickande av abstract
finns på SLMFs hemsida eller direkt via
NLCs hemsida: www.nlc2017.se. I alla fall
är man redan nu välkommen att anmäla
sig, så ta chansen att delta i ett mycket bra
möte i en fantastisk miljö!
Slutligen vill jag önska alla läsare av Lung& Allergiforum en skön adventstid, en
riktigt God Jul och ett Gott Nytt 2017!

ANDERS BLOMBERG

Vetenskaplig sekreterare
Svensk Lungmedicinsk Förening

Tillkännagivande:
SLMFs lungmedicinska forskningsanslag

I

somras utlystes för tredje gången SLMFs lungmedicinska
forskningsanslag till projekt av hög kvalitét och med stor
klinisk potential. Den totala anslagssumman uppgår 2016 till
500 000 SEK, där följande nio läkemedelsbolag (AstraZeneca,
Boehringer Ingelheim, Chiesi Pharma, GlaxoSmithKline,
MundiPharma, Novartis, Orion Pharma, Roche och Teva)
tillsammans med SLMF bidrar med 50 000 SEK vardera.
Totalt inkom 15 ansökningar, som berörde en rad olika områden

inom lungmedicinen. Ansökningarna har bedömts av en jury
bestående av SLMFs vetenskaplige sekreterare, professor Anders
Blomberg, ordförande i SLMFs vetenskapliga kommitté, professor Christer Janson samt tre externa ledamöter docent Kerstin
Ström, professor Amund Gulsvik och professor Eeva Piitulainen.
Utifrån juryns bedömning har SLMFs styrelse beslutat att fördela anslaget enligt följande:
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250 000 SEK till Professor Anders Lindén, Stockholm: ”Immunsignalering via Th17-associerade cytokiner vid bakteriell
kolonisering hos patienter med KOL och kronisk bronkit” och
250 000 SEK till Med Dr Annelie Behndig, Umeå: ”Epigenetik
och metabolomik vid KOL”
Dessa forskningsprojekt kommer att presenteras mer utförligt i
nästa nummer av Lung- och Allergiforum. Vidare kommer mottagarna att uppmärksammas vid den Nordiska Lungkongressen
i Visby 10–12 maj, 2017. De kommer då att föreläsa om sin forskning och erhålla diplom.
SLMFs styrelse gratulerar mottagarna till anslaget samt tackar
juryn för gott bedömningsarbete!
RAGNBERTH HELLEDAY

Ordförande

ANDERS BLOMBERG

Vetenskaplig sekreterare
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Ledare SFFA

Kära medlemmar i SFFA!
I den hektiska vardagen med fulla mottagningslistor, vårdgarantier, väntan på
nationellt ordnat införande av nya läkemedel och schemaplanering för att
hinna med alla starter av allergen immunterapi hinner man inte alltid lyfta
blicken. Då är det dags att åka på utbildning!

N

yligen var jag på Sahlgrenskas
”Sabina Rak symposium”. En utmärkt dag för fortbildning och
inspiration i det dagliga arbetet. En del
välkända ansikten men för mig också
många nya personer, vilket ger mig hopp
om fortsatt växtkraft inom allergologin.
Som Monica Arvidsson sa på mötet så är
vårt uppdrag inte bara att ta hand om patienterna utan också att forska och sprida
kunskap. Vårt arbete blir inte alltid lättare
av ökad kunskap, vi måste lära oss hur vi
skall använda nya utredningsmetoder och
behandlingar, men arbetet blir intressantare och förhoppningsvis kan vi göra livet
bättre för våra patienter.
SFFA försöker med sina möten vår och
höst att bidra med kunskapsspridningen.
Vid Allergidagen i oktober samlades vi i
Stockholm för att lära oss mer om astma
och allergi inom idrott. Fysisk aktivitet
visar sig mer och mer vara det viktigaste
för att få behålla sin hälsa. I vår specialitet är det kanske framförallt astma man
tänker på då det gäller idrott men även
andra delar belystes under dagen. Ett referat från mötet finns i denna tidning för
de som inte kunde närvara och för de som
vill friska upp minnet. En programpunkt
handlade om doping som ju varit aktuellt
i samband med elitskidåkning.
För de som är intresserade kan jag rekommendera att via riksidrottsförbundets
hemsida om antidoping ta del av en utbildningsdag 20 oktober som handlar om
skidåkning och doping. (http://www.rf.se/
Antidoping/Antidopingarbetet/Dopinginomidrott/Astma-idrott-doping/)
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I detta nummer av Lung & Allergiforum

utannonseras stora SFFA stipendiet 2017.
Tack vare sponsorer och våra egna fondmedel kommer upp till 400 000 kr att delas ut. Det är fantastiskt att vi varje år kan
stötta forskare på detta sätt, genom att få
flera olika intressenter (läs läkemedelsföretag) att göra en gemensam insats, stort
tack till dem!
Stipendiaten eller stipendiaterna
kommer att berätta om sin forskning vid
SFFAs vårmöte som kommer att äga rum
i Stockholm den 29 mars 2017. Det blir
ett samarrangemang med Astma- och
Allergiförbundet och Dagens Medicin där
vi vill visa olika lösningar för att förbättra
vården och underlätta livet för personer
med allergi. Vi kommer att bjuda in föreläsare som berättar om ”goda exempel”
både inom landet och från övriga Norden.
I det finska allergiprogrammet har man
inom vissa delar haft mycket positiva effekter att visa. Skulle något liknande vara
möjligt att genomföra i Sverige? Kan vi få
med oss de politiska ledarna i detta arbete? Inbjudan kommer att finnas på vår
hemsida.

Under vårmötet kommer SFFAs årsmöte

att äga rum och jag hoppas på stor uppslutning då. Det är ett bra tillfälle att få se
oss i styrelsen och framföra synpunkter
på det fortsatta arbetet i föreningen. Är
du intresserad av att delta i styrelsearbetet är du välkommen att höra av dig till
valkommitteen (ordförande Monica Arvidsson, Mona Palmqvist, Eva Millqvist,
Johan Alm). Tveka inte, styrelsearbetet är
inte betungande utan ett bra sätt att lära
känna kollegor från olika delar av Sverige
och kanske hjälpa till att vidareutveckla
föreningen. Välkomna!

ULLA NYSTRÖM KRONANDER

Ordförande
Svenska Föreningen för Allergologi
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Information från SLIF

H

ej! Ulla Johansson heter jag, och
är ordförande i Sveriges Lungsjuksköterskors Intresseförening
(SLIF) sedan 2014. Vi är en liten förening
numera med ca 150 medlemmar spridda
runt i landet. Vi har en styrelse bestående av sju personer och träffas oftast tre
gånger per år.
Själv har jag arbetat som Lungsjuksköterska i snart 22 år inom samma enhet
på Sahlgrenska i Göteborg, det mesta
inom slutenvården. För tillfället är jag
på vårt nystartade KOL-Center som ger
multiprofessionell hjälp till de svårast
sjuka KOL-patienterna. Håller på med
Luftvägsregistret, telefonrådgivning och
rökavvänjning.

Vår förening vänder ju sig till sjuksköterskor med mycket olika arbetsuppgifter
inom lungsjukvården, så det har vi tagit
fasta på. I de närmaste numren av Lungoch Allergiforum kommer vi publicera
artiklar skrivna av någon kollega som vill
belysa hur olika arbetet kan se ut som
lungsjuksköterska. Om någon av er har
något annat spännande att förmedla så är
ni välkomna att höra av er till mig.
Vi känner väl alla av hur turbulent det
är i vår sjukvård numera och hur mycket
folk som slutar hos oss. Detta är ett stort
problem med platsneddragningar som
följd och ännu sjukare patienter inlagda.
Därför känns det extra viktigt att ha ett
gemensamt forum som Lung- och Allergiforum.

Hoppas vi ses i Visby i vår!
Hälsningar

ULLA JOHANSSON

ulla.ma.johansson@vgregion.se

Specialistutbildningskurs

Andningssvikt, hemrespirator,
oxygen och sömnapné
23-27 januari 2017 • Uppsala
ST-läkare i lungmedicin och inom andra specialiteter som kan beröras hälsas välkomna till denna
specialistutbildningskurs som tidigare gått som SK-kurs vid fyra tillfällen. I mån av plats kommer även
specialister att erbjudas plats.
Kursen syftar till att lära ut diagnostik och behandling av olika typer av andningssvikt såsom respiratorisk
insufficiens vid KOL, underventilering och sömnapné. Kursen kombinerar teori med praktik där föreläsningar varvas med praktiska moment med undervisning i mindre grupper där kursdeltagarna får träna på
att självständigt starta hemrespiratorbehandling via näsmask och tracheostomi, inleda CPAP och BiLevelbehandling och tolka sömnregistreringskurvor.
Utbildningen sker inom väl anpassade lokaler inom kliniskt träningscentrum med möjlighet att öva skötsel
av tracheostomi på autentiska dockor, praktiskt handhavande av utrustning vid syrgasbehandling i hemmet, hostmaskiner och ett brett utbud av CPAP, NIV och hemrespiratorer.
Under kursen hålls även ett flertal falldiskussioner i grupper.
Kursen syftar till att uppfylla delmål c7 enligt 2015 års målbeskrivning i lungmedicin och
delmål 5 enligt 2008 års målbeskrivning i Lungmedicin.
Plats: Kliniskt träningscentrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Kursledare: Professor Eva Lindberg och Dr Mirjam Ljunggren
Tid: 23-27 januari 2017
För mer information och anmälan se www.akademiska.se/SK2017
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Substitutionsbehandling vid homozygot
alfa 1-antitrypsinbrist:
Litteraturgenomgång och nya behandlingsrekommendationer

A

lfa-1-antitrypsin (AAT) syntetiseras huvudsakligen i levern och
distribueras via blodcirkulationen
till alla kroppens organ. Det är den viktigaste inhibitorn av serin-proteaset elastas
i lungvävnad och har därmed en viktig
roll för att förhindra vävnadsskada. Vid
svår homozygot AAT-brist (PiZZ) ackumuleras AAT-molekylerna i levern där
polymerer av AAT-molekyler bildas, och
endast 10-20 % av det syntetiserade proteinet utsöndras i blodcirkulationen. Detta
leder till låg plasmahalt av AAT vilket
innebär ökad risk för lungemfysem och
KOL, särskilt hos rökare. Majoriteten av
aktiva PiZZ rökare utvecklar KOL redan
före 40 års ålder [1]. Även aldrig-rökare
har ökad risk att utveckla emfysem, vilket har påvisats i flera studier, bland annat
med resultat från det svenska nationella
AAT-registret [2]. Data från registret har
också visat att PiZZ aldrig-rökare, som
är identifierats vid screening, har samma
överlevnad som svensk befolkning i genomsnitt [2]. Därför är den viktigaste
åtgärden/behandlingen av AAT-brist att
helt avstå från rökning. Därför är tidig diagnos viktig, helst före åldern för risken
att börja röka.
Den enda idag tillgängliga ”kurativa”
behandlingen av AAT-brist är levertransplantation eftersom den nya levern
från en frisk donator bildar och utsöndrar
normalt AAT. På grund av de stora riskerna görs levertransplantation endast
vid svår leversjukdom som är den andra
viktigaste dödsorsaken efter KOL/emfysem hos PiZZ-individerna [3]. På grund
av ökad risk för levercirros och hepatocellulär cancer bör vuxna PiZZ-individer
kontrolleras regelbundet med bilddiagnostik av levern, i första hand med ultraljud. Några exakta rekommendationer
finns inte, men förslagsvis kan ultraljud
av levern göras vart annat år efter 50 års
ålder.
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Sedan 1988 finns humant AAT, utvunnet ur blodgivarblod, tillgängligt för
substitution vid svår AAT-brist. Substitutionsbehandling används allmänt i
USA och flera länder i Europa där den
ingår i läkemedelsförmånen. Två preparat (Prolastina® och Respeeza®) är registrerade i Sverige men ingår inte i läkemedelsförmånen. Behandlingen ges
som intravenös infusion med en dosering om 60 mg/kg kroppsvikt en gång i
veckan (alternativt dubbel dos varannan
vecka). Den godkända indikationen är
”långtidssubstitutionsterapi hos individer
med alfa1-proteinashämmarbrist (fenotyp PiZZ, PiZ(0), Pi(0,0) och PiSZ) vid
moderat luftvägsobstruktion (FEV1 3560 %) och efter utvärdering av patientens
kliniska tillstånd (funktionsnedsättning).
Hittills genomförda placebo-kontrollerade studier har visat att behandlingen
har viss effekt på lungdensitet som mäts
med CT-densitometri. Det är dock oklart
om behandlingen har positiv effekt på andra hälsoparametrar som lungfunktion,
antalet exacerbation och livskvalitet.
Samtidigt är behandlingen kostsam.
Därför har Svensk lungmedicinsk förening (SLMF) utarbetat rekommendationer som vägledning till lungläkarna
vid beslut om substitutionsbehandling
till den enskilda patienten. Rekommendationerna, som publiceras nedan, finns
tillgängliga på SLMF:s hemsida.
Substitutionsbehandling vid
homozygot alfa 1-antitrypsinbrist

I maj 2016 anordnades en telefon-workshop där substitutionsbehandling vid
homozygot alfa-1-antitrypsinbrist diskuterades. Efter genomgång av befintlig litteratur sammanställdes nedanstående rekommendationer, som är en uppdatering
av de riktlinjer som publicerades 2011.
Dokumentet är granskat och godkänt
både av Svensk Lungmedicinsk Förenings

(SLMF) styrelse och dess vetenskapliga
kommitté.
Sammankallande till workshopen
var Hanan Tanash, med. dr, överläkare,
Lung- och allergikliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö. Gruppen bestod i
övrigt av Magnus Sköld, professor, överläkare, Lung- och Allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm;
Anders Blomberg, professor, överläkare,
Medicincentrum, Lung- och Allergisektionen, Umeå universitet, Umeå; Arne
Egesten, professor, överläkare, Lung- och
allergikliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund; Eeva Piitulainen, adj. professor, överläkare, Lung- och allergikliniken,
Skånes Universitetssjukhus, Malmö.
Litteraturgenomgång

Tre dubbelblinda, placebo-kontrollerade
studier där man studerat effekten av substitution med humant AAT hos aldrigrökande eller ex-rökande PiZZ patienter
finns publicerade [4-7]. I alla studier har
den primära effektvariabeln varit förändring i lungvävnadens densitet, vilken
mätts med datortomografi-densitometri.
I den första studien, som publicerades
1999, behandlades 56 patienter var fjärde
vecka antingen med 250 mg/kg kroppsvikt humant AAT eller placebo (albumin)
under tre år [4]. Studien visade något
mindre vävnadsförlust hos patienterna
som behandlades med AAT jämfört med
placebo, men skillnaden var inte statistiskt signifikant (P=0,07).
I den andra studien, "EXACTLE", var
syftet att studera om CT densitometri
kan användas som primär effektvariabel i
behandlingsstudier [5]. Totalt 77 patienter
behandlades en gång i veckan antingen
med 60 mg/kg humant AAT eller placebo under 2-2,5 år. Fyra olika statistiska
metoder användes för att analysera resultaten. Patienterna med aktiv behandling
hade en minskad förlust av lungdensitet
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jämfört med placebo med P-värden mellan 0,049 och 0,084. Ingen skillnad fanns
mellan grupperna vad gäller lungfunktion
(mätt som FEV1 eller diffusionskapacitet),
exacerbationsfrekvens eller livskvalitet. I
en kombinerad analys av dessa bägge studier fann man en signifikant (P<0,006)
minskad förlust av lungdensitet hos de
patienter som behandlats med AAT jämfört med placebo [6].
I den tredje studien, ("RAPID"), behandlades totalt 180 patienter: 93 med
humant AAT 60 mg/kg en gång i veckan
och 87 med placebo under 2 år [7]. Hos
patienter som erhöll aktiv behandling noterades en signifikant minskad förlust av
lungdensitet över tid jämfört med de patienter som erhöll placebo, då den mättes
vid total lungkapacitet (TLC) (-1.45 g/L/
år vs. -2.19 g/L/år; genomsnittlig skillnad
0.74g/L/år; P=0,03). Den årliga förlusten
av lungdensitet kvantifierades också vid
funktionell residualkapacitet (FRC) och
vid en kombination av TLC och FRC utan
att man fann någon skillnad mellan grupperna. Ingen skillnad noterades vid jämförelse mellan den aktivt behandlade gruppen och placebogruppen gällande FEV1,
diffusionskapacitet eller livskvalitet.
Resultaten av dessa tre studier har visat
en liten positiv effekt av behandlingen på
lungdensitet mätt med datortomografi.
Total vävnadsförlust var knappt ett gram/
liter mindre per år hos patienter med aktiv behandling jämfört med placebo. Den
kliniska betydelsen av detta fynd kan inte
med säkerhet bedömas. Svagheter i studierna var ett litet antal patienter, kort
observationstid och möjligen för låg dos
av studieläkemedlet (60 mg/kg/vecka).
Ytterligare en dubbelblind, placebokontrollerad studie pågår och beräknas
vara klar 2021. Denna studie inkluderar
cirka 350 patienter i tre behandlingsgrupper: aktivt läkemedel med ordinarie dos
(60 mg/kg/vecka), dubbel dos (120 mg/
kg/vecka) och placebo under tre år. Efter
tre år behandlas alla tre grupperna med
aktivt läkemedel med ordinarie dosering
under två år i en öppen studie.
Socialstyrelsens nya rekommendationer
gällande substitutionsbehandling vid
svår AAT-brist

Socialstyrelsen rekommenderar AATsubstitution endast i samband med forskning och utveckling med motivering: "Information om AAT-substitutionsbehandlingens effekt på patientrelaterade effektmått såsom funktionsstatus, symtom och
livslängd saknas. Endast i två respektive
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tre relativt små studier är livskvalitet och
exacerbationsfrekvens studerade" [8].
Rekommendationer

Den nuvarande samlade kunskapen är
otillräckligt för att generellt rekommendera substitutionsbehandling vid homozygot AAT-brist och emfysem. Publicerade studier har dock samstämmigt visat
en viss minskad reduktion av lungdensitet
vid substitutionsbehandling jämfört med
placebo. Den kliniska betydelsen av detta
fynd kan dock inte säkert bedömas.
Preparaten finns tillgängliga för kliniskt
bruk och ställningstagande till behandling
kan därför i enskilda fall bli aktuell trots
att generella rekommendationer om terapi inte kan ges.
Vid ett sådant ställningstagande bör man
beakta följande:
1) Det är svårt att utvärdera om behandlingen har effekt hos en enskild patient.
Startas behandling kan det därför röra
sig om livslång terapi.
2) Patienter hos vilka substitutionsbehandling i första hand kan aktualiseras
bör ha en snabbt progressiv sjukdom
och vara aldrig-rökare eller ex-rökare
med rökstopp för flera år sedan.
3) FEV1 skall vara mellan 35 och 60 % av
förväntat värde.
Tecken på snabbt progressiv sjukdom är:
1) snabb nedgång av FEV1 och/eller
DLCO utan annan förklaring än emfysemutveckling relaterad till AAT-brist.
För att kunna bedöma försämringstakten krävs upprepade mätningar under
flera år.
2) otvetydig progress av emfysemförändringar på HRCT.
Hög ålder och välbevarad lungfunktion talar mot behandling, medan sämre
lungfunktion och lägre ålder stärker indikationen. Måttligt nedsatt lungfunktion
eller säkra belägg för progredierande
sjukdom hos en ung patient kan därför
väga tyngre än dålig lungfunktion hos en
äldre patient.
Behandling i ett enskilt fall bör föregås
av en gemensam bedömning av fler kollegor, t.ex. på någon typ av rond/konferens.
Verksamhetschef måste delta i beslutet
med tanke på höga behandlingskostnaderna.
Sammanfattning

Homozygot AAT-brist är ett genetiskt
tillstånd med ökad risk för att utveckling

av lungemfysem i jämförelse med normalbefolkningen. Risken ökar markant
vid samtidig rökning. Substitutionsbehandling med humant AAT har gett viss
minskad reduktion av lungvävnad, mätt
med datortomografi, jämfört med placebo. Effekt på patientrelaterade effektmått såsom funktionsstatus, symtom,
livskvalitet och överlevnad saknas. Den
kliniska betydelsen av minskad förlust av
lungvävnad, mätt med datortomografi, är
oklar. Någon generell rekommendation
för substitutionsbehandling kan därför
inte ges i nuläget.
HANAN TANASH
MAGNUS SKÖLD
ANDERS BLOMBERG
ARNE EGESTEN
EEVA PIITULAINEN
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Astma och allergi vid idrott
– referat från Allergidagen

I pampiga lokaler på Norra Latin i Stockholm, traditionsenligt första fredagen i oktober, samlades närmare 150
av SFFA:s medlemmar för att fördjupa oss inom området
astma och allergi vid idrott. Programmet var omväxlande
och givande och för de som inte kunde närvara kommer
här referat från dagen.

M

ålet för astmabehandling är att man skall kunna delta i
de aktiviteter man vill men ansträngningsutlöst astma
är något som ofta hindrar våra patienter att vara fysiskt
aktiva. Mycket lätt kommer man då in i en cirkel av inaktivitet
vilken ytterligare ökar de ansträngningsutlösta besvären och
dessutom ger en försämrad muskelmassa.
Kerstin Romberg, allmänläkare vid Näsets läkargrupp i Höllviken och som har disputerat om astma hos idrottande ungdomar, gav först en översikt över ansträngningsutlöst astma.
Vikten av fysisk aktivitet har under senare år allt mer betonats
både för att förebygga men också som behandling av många
kroniska sjukdomar. Samtidigt så vet vi också att all form av
idrott medför ökad risk för astma. Kraftig fysisk aktivitet kan
vara en riskfaktor för både astma och rinit. Hur stor denna risk
är, påverkas av den miljö som idrottsaktiviteten utförs i.
Ansträngningsastma är vanligt förekommande bland befolkningen, framför allt hos barn och ungdomar. Besvären förekommer dels som en del av astmasjukdomen (80 %) men kan
också ge symptom enbart vid fysisk aktivitet (20 %). Symtomen
är varierande alltifrån vanliga astmasymtom till mer diffusa
symptom, såsom hosta i anslutning till eller efter ansträngning,
trötthet eller kraftigt varierande idrottsprestationer.
Definitionen av ansträngningsastma är en övergående obstruktion av luftvägarna som orsakas av fysisk aktivitet. Besvären kommer i anslutning till ansträngning och försvinner
antingen spontant eller efter medicinering. Bronkobstruktionen
är beroende av ventilationens storlek, luftens vatteninnehåll och
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temperatur. Även den bronkiella hyperreaktiviteten, som bland
annat påverkas av allergenförekomst, luftföroreningar och infektioner, har betydelse.
För att ansträngningsastma ska framkallas krävs en viss arbetsbelastning. Håller man sig under denna gräns i början av
ansträngningen kan den fysiska aktiviteten fortsätta och belastningen också ofta successivt öka, ”man springer igenom sin
astma”. Många idrottare har också vad som benämns refraktärperiod. Det vill säga att samma arbete medför mindre bronkobstruktion om det upprepas inom några timmar från den första ansträngningen. Nyligen genomförda studier visar att detta
troligtvis orsakas av takyfylaxi på receptornivå.
I behandlingen av ansträngningsastma ingår översyn av träningsmiljö och råd om träning. Om patienten med ansträngningsutlösta besvär har en aktiv astma används sedvanlig
astmabehandling. Kommer symptomen bara i anslutning till
fysisk aktivitet är träningsråden viktigast. Den farmakologiska
behandlingen får här anpassas efter individ och respons. Har
patienten dessutom inslag av dynamisk hyperinflation ska man
tänka på att behandla de perifera luftvägarna. Utvärdering av
behandlingen ska alltid göras och om denna inte har effekt bör
diagnosen ifrågasättas.
Det behövs en bättre kunskap om astma och andra ansträngningsutlösta andningsbesvär. Det är också viktigt att träningsmiljöerna kontrolleras. Fördelarna av ett fysisk aktivt liv ska inte
spolieras av en dålig miljö som innebär ökad risk att utveckla
astma.

�

Kerstin Romberg,
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Efter denna översikt var det dags att ta hjälp av en sjukgymnast,

eller som det nu skall heta fysioterapeut. Henrik Johansson från
Uppsala disputerade 2015 på hur man sätter diagnosen ansträngningsutlöst astma. Han har undersökt omkring 100 ungdomar
med ansträngningstest under samtidig torrluftsprovokation och
undersökning av larynx.
Vid en enkätundersökning till 2309 ungdomar i åldern 12-13
år angav 14 % att de hade ansträngningsutlösta andningsbesvär.
Naturligtvis finns det flera orsaker till dessa besvär, differentialdiagnoser till bronkobstruktion kan vara hjärtsjukdom, andra
respiratoriska sjukdomar, hyperventilation och EILO (exerciseinduced laryngeal obstruction). Ansträngningsutlöst bronkobstruktion bör inte ställas på enbart symtom vid ansträngning då
det är svårt att få en bra anamnes, speciellt från tonårsflickor. För
att säkerställa diagnos bör en ansträngningsprovokation göras
där man iakttar symtom och förändringar i lungfunktion under
och efter en testet. I Socialstyrelsens riktlinjer från 2015 har en
standardiserad ansträngningstest rekommendationsgrad 7, de
indirekta provokationerna med torrluft eller mannitol rekommendationsgrad 8 respektive 6.
Det standardiserade ansträngningstestet bör göras av en person som kan motivera patienten till riktigt hård belastning och
samtidigt vara flink i mätningar och uppfatta belastningsgrad
hos patienten. Sjukgymnaster/fysioterapeuter med intresse för
lungsjukdomar passar bra för detta liksom intresserade och vana
sjuksköterskor. Inför ett ansträngningstest bör patienten inte ha
tagit inhalationssteroid samma dag och inte något snabbverkande luftrörsvidgande de senaste 8 timmarna. Långverkande
luftrörsvidgande bör vara utsatta 24 timmar före testet och
montelukast 3 dagar. Patienten skall inte ha gjort någon ansträngande fysisk aktivitet eller ha ätit de närmaste 4 timmarna
och inte ha druckit koffeininnehållande drycker eller rökt 6-8
timmar före testet.
Vid ett standardiserat test gör man en spirometri före undersökningen för att ha ett utgångsvärde. Naturligtvis skall patienten vara i gott skick och testet bör inte genomföras om FEV1 är
< 70 % av normalvärdet.
Man låter patienten springa på ett löpband i 6-8 min. Belastningen skall vara kraftig, det är viktigt att man kommer upp
till 85-95 % av maxpuls de sista 4 minuterna (enkelt räknat 220
minus ålder). Har man tillgång till torrluft kan man lägga till
det för att göra testet ännu mer utslagsgivande. Patienten får
då andas torrluft samtidigt som ansträngningen pågår. Man gör
spirometri 5, 10, 15 och 30 min efter ansträngningen. I vissa fall
inträffar bronkobstruktionen ännu senare. Ansträngningstestet
är positivt om man vid något mättillfälle får ett fall i FEV1 på
>10 % jämfört med undersökningen före testet. En reversering
med kortverkande luftrörsvidgare görs förstås också.
Alternativ till det standardiserade ansträngningstestet finns
och kan användas om man inte har möjlighet till ett standardiserat test. Vid ett ”freerunning test” mäter patienten själv sitt
PEF-värde före, under och efter ansträngning. Det är viktigt att
ansträngningen är maximal och pågår under minst 8 minuter.
Det är bra att med pulsmätare verifiera att patienten verkligen
anstränger sig maximalt.
Eukapnisk volontär hyperventilationtest, ”astmatest” kan
användas som surrogat för ansträngningstest. Patienten får då
hyperventilera torr luft med 5 % koldioxidinnehåll i sex minuter.
Spirometrimätningar utförs före och efter testet.
Indirekta tester för att verifiera bronkiell hyperreaktivitet
nämndes, som t.ex. Aridol test. Patienten får vid det testet in-
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halera stegrande doser av mannitol tills man får 15 % fall av FEV1
jämfört med utgångsvärdet, eller 10 % fall mellan två doser. Testet kräver inte så mycket utrustning men man behöver vana för
att utföra det och patienten kan få en del problem med hosta
under testet.
Sammanfattningsvis är det viktigt att vi på något sätt försöker
sätta diagnos för att på rätt sätt kunna hjälpa patienterna att
fortsätta med sin idrott.
Foniater, laryngolog och docent Roland Rydell, Skånes Univer-

sitetssjukhus höll därefter ett underhållande och informativt
föredrag med rubriken ”Allt är inte astma – Högt sittande andningshinder”.
Högt sittande andningshinder åskådliggjordes på ett förträffligt vis med hjälp av både ljud, bild patientfall samt av Roland Rydell själv. Budskapet som framfördes såsom särskilt centralt, var:
INSPIRATORISKT BILJUD TALAR FÖR HÖGT SITTANDE
ANDNINGSHINDER.
Vid misstanke på högt sittande andningshinder ska man tänka
på FIV1 mindre eller lika med FEV1, flöde/volymskurvor, maximal volontär ventilation men framförallt lyssna på patientens
andning och beakta, inspiratoriska biljud eller onaturliga fraseringar och inte minst ”TITTA NED”. Det är av stor vikt att
inspektera luftväg, bl.a larynx. Det, för att upptäcka åkommor
som är lumensinskränkande, systemsjukdomar och även elakartade förändringar i övre luftväg, som vanligen kan åtgärdas på
et bra vis, särskilt vid tidig upptäckt.
Om patienter har en avvikelse i laryngeal respiratorisk funktion, så kan de besvär som utlöses under ”fältmässiga” förhållanden som resultat av en specifik ansträngning, vara svåra att
reproducera vid mottagningsbesök på kliniken.
Roland Rydell diskuterade mekanism bakom symptomen,
utredning och behandling. Han började med att konstatera att
”kärt barn” har många namn. Det som år 1842 kallades Hysteria
och 1983 VCD (Vocal Cord Dysfunction) numera benämns EILS
(Exercise Induced Laryngeal Stridor). Viktigt är att ta en bra
anamnes då besvär kommer snabbt och försvinner plötsligt och
utlöses av hård fysisk aktivitet, maximal belastning. Emotionell
stress spelar in men hur det påverkar, diskuteras. För diagnos så
rekommenderades spirometri där bifasisk kurva ses, samt filmning av larynx med maximal abduktion med sniffning genom
näsan. Patienten får också föreställa sig besvären och härma

Roland Rydell.
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när besvären kommer. Dessutom kan filmning under arbetsprov genomföras, dock i vissa fall är den tekniskt utmanande för
deltagare och personal. Bildbevis för genomförande av undersökningen, visades upp. Differentialdiagnoser tlll EILS kan vara
astma och eventuellt laryngospasm eller t.o.m. ett fysiologiskt
ökat krav hos patienten. Dessutom ska vi tänka på att den person
vi bedömer kan ha både EILS/VCD och astma. Sedan förkommer även strukturella förändringar såsom en ”laryngeal web”
och stenos, vid övervägande av differentialdiagnoser.
Den bakomliggande mekanism eller mekanismer som diskuteras vid EILS är bl.a. rent flödesmässiga, det kan ses som ett
normalt fysiologiskt fenomen vid ökat luftflöde via larynx och då
hög lungkapacitet föreligger. Ett omoget larynx eller ”dissociativ
motorisk störning” nämns också i detta sammanhang. Via larynx
sker ju en passiv transport av luft när vi andas men vid EILS sker
ett aktivt arbete av larynx och dess omgivning. Därefter diskuterade Roland Rydell på ett illustrativt vis hur EILS behandlas.
Behandlingen kunde innefatta: Information, spirometri med
andningsprov och träningstips av fysioterapeut/sjukgymnast.
Dessutom är logoped en viktig resurs för andningsbedömning
och träning av andning vid träning, i vila och vid samtal. Kurator
och psykolog kan involveras och Roland Rydell diskuterade även
operation, med ett frågetecken efter det. En viktig del i behandlingen var också att planera in uppföljande besök för utvärdering
och kontroll av andningsbesvären.
För övrigt nämndes även orsaker till svullnad av slemhinna,
epiglottis, falska ”stämvecken” och ary-brosk som kan ge högt
sittande andningshinder. ACE-hämmare, trauma och inlagringssjukdomar, är viktiga att tänka på. Dessutom diskuterades ett fall
med pares av n. laryngeus recurrens som kan ge heshet och svårigheter med andning vid löpning. Ett ovanligt fall som visade
sig ha intralymfocytär histiocytos i larynx, epiglottis visades upp,
för att understryka att även det mycket ovanliga kan förekomma.
Budskapet som dock fanns kvar i åhörarnas sinne var:
INSPIRATORISKT BILJUD ANTYDER HÖGT SITTANDE
ANDNINGSHINDER.
Inte bara luftvägarna kan ställa till med problem för idrottarna.

Huden kan utsättas för påfrestningar som ger påverkan i form
av allergiska och icke allergiska eksem. Om detta talade Ann
Pontén från Yrkes- och miljödermatologiska enheten i Lund.
Ett kliande och eventuellt vätskande eksem kan vara ett stort
hinder för att utöva idrott. Inom många idrottsgrenar kommer
huden i kontakt med material som kan ge eksem. Till exempel
ligger olika typer av skydd an mot huden under längre perioder.
Då kan ett allergiskt eksem orsakat av kemikalier som frisätts ur
materialet uppstå, men man kan också få ett eksem som beror
på irritation av huden utan att det är allergi. Många idrottsutövare duschar ofta vilket kan irritera huden. Allergiska eksem
och irritationseksem går inte att skilja på kliniskt. För att veta
om eksemet beror på allergi måste man göra en epikutantest
(lapptest) med de misstänkta ämnena hos en hudläkare. Exempel på kemikalier som kan ge idrottsrelaterade allergiska eksem
finns i gummimaterial, textilier, tvålar, hudkrämer, värkstillande
krämer och i skor. Det kan röra sig om acceleratorer i gummi,
färger i syntetiska textilier, konserveringsmedel och parfymer i
hudvårdsprodukter, limämnen i skor och skydd. Ofta behöver
man göra en avancerad utredning som innefattar test på huden
med de misstänkta materialen för att lösa de enskilda individernas problem. Vår miljö och de produkter huden kommer i kontakt med förändras kontinuerligt och att utreda eksem innebär
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också att kunskaperna ökar och epikutantesterna (lapptesterna)
kan förbättras. Nyligen har kraftigt allergiframkallande eksem
orsakats av en ny kemikalie i benskydd och en mycket kraftigt
allergiframkallande gummikemikalie i seglarskor har orsakat en
”epidemi” av foteksem i Belgien.
Efter en välsmakande lunch pratade Lisa Alenmyr från Hudkli-

niken, Skånes universitetssjukhus i Malmö om ansträngningsutlöst urtikaria och anafylaxi.
Urtikaria vid ansträngning kan vara orsakad av kolinerg urtikaria eller som en del i ansträngningsutlöst anafylaxi. Kolinerg
urtikaria ger små urtikariella utslag som utlöses av värme och
svettning. Det är en snabb reaktion med svår klåda som oftare
drabbar män än kvinnor. Förutom av fysisk aktivitet kan den
utlösas av uppvärmning som bad och feber, starka kryddor och
emotionell stress. Både kolinerg urtikaria och ansträngningsutlöst anafylaxi kan utlösas av fysisk aktivitet, men de kan skiljas åt
genom att den ansträngningsutlösta anafylaxin ger större urtikariella utslag och ofta startar med perifer klåda och rodnad. Den
ansträngningsutlösta anafylaxin induceras bara av ansträngning
och inte av övriga nämnda orsaker till kolinerg urtikaria.
Ansträngningsutlöst urtikaria kan vara födoämnesberoende
men behöver inte vara det. Vid den födoämnesberoende reaktionen är det oftast vete som är utlösande orsak. I vetet är det
framförallt omega5-gliadin som man hittar IgE antikroppar
emot. Det är förhållandevis ovanligt med dessa reaktioner men
bra att känna till då man kan förebygga reaktioner genom att inte
äta veteprodukter innan fysisk ansträngning. Reaktionerna kan
stanna vid urtikaria men också leda till en fulminant anafylaxi
om man fortsätter ansträngningen trots symtom. Som vid andra
allergiska reaktioner kan andra co-faktorer påverka, såsom intag
av NSAID preparat eller alkohol. Mängden av allergen som intas
har också betydelse. De som har IgE mot omega5-gliadin kan
få anafylaktiska reaktioner även utan ansträngning vid närvaro
av en eller flera co-faktorer, varför man vid anafylaxi utan klar
orsak bör testa för specifika antikroppar mot omega5-gliadin.
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Sist på dagen ägnade vi oss åt elitidrott och astma och vilka

regler som gäller omkring doping och astmamediciner. Kai Håkan Carlsen, professor från Centrum för Idrottsforskning vid
Universitetet i Oslo började berätta om elitidrottsaspekter med
tillbakablick till början av 90-talet då data såväl från Sverige
(Kjell Larson et al., British Medical Journal 1993; 307:1326-9),
Norge samt Finland demonstrerade betydligt högre förekomst
av astma hos elitidrottare, ffa hos skidåkare. Detta har varit vidare verifierad under olympiska spel. Till exempel i Peking 2008
ställde man frågor till europeiska OS-deltagare med s.k. Aqua
frågeformulär och idrottare svarade att 36,1 % av de hade upplevt ansträngnings-inducerad andnöd och 26,8 % hade upplevt
täthet i bröstkorget. Man har vidare objektiviserat förekomst
av bronkiell hyperreaktivitet (BHR) hos 193 OS-aktiva och hela
28,5 % av idrottare hade i metakolintestet PD20 ≤8 µmol/L. Ännu
högre siffror ses vid vinteridrott, t.ex. bland norska skidåkare
var motsvarande siffra under Vancouver vinter-OS 2010 54,5 %.
Ytterligare har man noterat att det finns en tydlig korrelation
mellan förekomst av bronkiell hyperreaktivitet och ålder, dvs om
man har hållit på med idrott längre är det högre risk att utveckla
BHR. Och inte nog med detta, OS-medaljvinnare hade i sin
tur högre förekomst av BHR jämfört med övriga OS-deltagare.
Enligt professor Carlsen kan detta möjligen förklaras av att medaljvinnare helt enkelt tränar mer och utvecklar BHR tack vare
sin högintensiv träning.
Idrottare utvecklar inte bara fysiologiska, utan även inflammatoriska förändringar i luftvägar. Redan för snart 20 år sedan
demonstrerade Leif Bjermers forskningsgrupp att hos skidåkare
som får astma finns lymfoida aggregat i luftvägsvävnad (SueShue et al., AJRCCM 1998; 158:597-601). Man har påvisat inflammation i biopsier samt i inducerat sputum efter stark ansträngning, t.ex. efter halvmaraton. Något som kan bidra till inflammationen vid ansträngning är acetylkolin och därför kan antikolinergika ha tilläggseffekt vid behandling av ansträngningsutlöst
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astma. Bland faktorer som kan bidra till inflammationen hos
idrottare är partiklar från isrensning inom ishockey, trafikpartiklar inom maratonlöpning och cykling, klor inom simning.
Man har också studerat idrottsrelaterade dödsfall. I en studie där 263 sådana dödsfall analyserades var 23 % relaterade till
astma (Becker et al., JACI 2004; 113:264-7). Skrämmande nog
använde enbart 1 av dessa idrottare inhalationskortison, 2 använde natriumkromogykat men i resterande fall hade idrottare
som dog av astma ingen behandling.

�

Kai Håkan Carlsen.
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Sverker Nilsson.

"Och naturligtvis fick man även hantera frågan
hur astmatiker kan elitidrotta utan dopingproblem"
Även bland idrottare har man identifierad olika karakteristiska astmafenotyper. Den första fenotypen börjar med astma i
barndomen, karakteriseras av virusinducerade exacerbationer
och vid dålig astmakontroll förekommer även ansträngningsutlösta försämringar. Om patienter med sådan fenotyp fortsätter
på elitnivå kan fenotypen ändras till den andra typen, nämligen
astma som är inducerad av hård träning, möjligen i kombination med externa riskfaktorer. Sådan astma karakteriseras av
bronkiell hyperrreaktivitet, hosta och slem, och exacerbationer
kommer efter återkommande tävlingar samt virusinfektioner.
Det är inte ovanligt att idrottare får astmasymptom för första
gången när de har tävlat med pågående ÖLI. Glädjande nog finns
det dock indikationer på att efter avslutad karriär kan elitidrottares astmabesvär samt bronkiell hyperreaktivitet minska eller
försvinna.
När det gäller behandlingen av ansträngningsutlöst astma
poängterade professor Carlsen att viktigast är den anti-inflammatoriska behandlingen. Inhalationskortison måste samtidigt
vara med minsta möjliga biverkningar, och ffa är det viktigt att
undvika binjurebarksupression. Professor Carlsen ordinerar
själv ofta ciklesonid just på grund av den behagliga biverkningsprofilen men även p.g.a. ciklesonidens partikelstorlek. Likadant
berättade han att ofta kan ipratropium (Atrovent) inhalerad 45
minuter före träning ha den bästa skyddande effekten.

Och naturligtvis fick man även hantera frågan hur astmatiker
kan elitidrotta utan dopingproblem. Enligt Sverker Nilsson, före
detta läkare på friidrottsförbundet samt nuvarande klubbläkare
för Falkenbergs FF och specialist på allmänmedicin i Neptunuskliniken, Varberg, finns all information rörande doping att
hämta från Riksidrottsförbundets hemsida www.rf.se. Gällande
astma är det viktigt att veta att som kortverkande beta-2-agonist
är det tillåtet att använda salbutamol, men ej terbutalin. Glukokortikoidpreparat är förbjudna när de administreras oralt,
intravenöst, intramuskulärt eller rektalt, men inhalation är til�låtet. Nytt inom dopingregler från 1:a januari 2017 är att även om
salbutamolets tillåtna dygnsdosen är oförändrad 1,6 mg, är det
enbart tillåtet att inhalera 0,8 mg per 12 timmar. För formoterol
är maximala tillåtna dygnsdosen 54 mikrogram och för salmeterol 200 mikrogram.
Om idrottsutövare på nationell eller hög tävlingsnivå använder dopingklassade preparat, skall alltid individuell dispens ansökas så snart behandling påbörjas eller planeras. Dispens måste
skickas in 30 dagar innan tävlingen. Sverker Nilsson poängterade
att även kosttillskott är förbjudet.
Och med detta var programmet från en spännande och givande Allergidag färdigdiskuterat. Arbetet med nästa års program pågår redan för fullt – då kommer SFFA fira 50 år av IgEupptäckten.

För att bättre illustrera hur det känns att vara idrottare med

KERSTIN ROMBERG
ULLA NYSTRÖM KRONANDER
ÅKE DAVIDSSON
ANN PONTÉN
LISA ALENMYR
TEET PULLERITS

astma hade Kerstin Romberg därefter en levande intervju med
en ung fotbollstjej Sofia. Sofia fick astmasymptom vid 2-3 årsåldern och har spelat fotboll sedan 8 år. Möjligen var det just
hennes astmabesvär som ledde till att hon blev målvakt. Det har
inte alltid fungerat med träningar p.g.a. astma och tränare har
inte heller alltid varit förstående. Framför allt är det svårt under
pollensäsong samt under vintertid. Om Sofia hade en önskan
till vården vore det att ha en fast läkare och inte bli runtskickad
hela tiden. Något förvånande kom det fram att hon hade enbart
nyligen gjort spirometri för första gången inom 5 år.
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Lungfibrosregisterdagen 2016
Lungfibrosregisterdagen 2016 samlade
fredagen den 21 oktober ett 40-tal personer från hela landet på Karolinska
universitetssjukhuset i Solna. Cecilia
Bredin, verksamhetschef på registerhållande Lung- Allergikliniken på Karolinska universitetssjukhuset, hälsade
välkommen tillsammans med professor Magnus Sköld, tillika vice ordförande i Lungfibrosregistrets styrgrupp.

R

egistrets tekniska lösning, databasplattformen, presenterades av
Harri Lähdesmäki som representerar leverantören av vår plattform. Styrgruppsmedlem Cecilia Olivesten berättade hur den praktiska registreringen av
en patient går till idag. Därefter presenterades nyheten att Lungfibrosregistret från
och med våren 2017 kommer att ligga på
en ny plattform. Den nya plattformen
kommer att skapas med fokus på att vara
användarvänlig och därigenom generera
ytterligare högre kvalitet på data som
samlas in och sedermera extraheras för
analys.
ST-läkare Ida Pesonen berättade om
sin forskning rörande jämförelse mellan
Lungfibrosregistret och det finska IPFregistret. Ida kommer i sin studie att undersöka om patienter med IPF i Sverige
och Finland har samma kliniska karaktär
vid diagnos samt om det finns skillnader
i ländernas hälsosystem vad gäller vården
för patienter med IPF. Ida berättade om
hur antifibrotisk läkemedelsanvändning
verkar skilja sig åt mellan länderna, detta
kommer hon att studera närmare liksom
skillnader i referenssystem för spirometrivärden.
På

Karolinska

universitetssjukhuset

finns sedan tre år en fibrosmottagning.
Ansvariga sjuksköterskor Lise-Lotte
Landenfeldt-Gestré och Henrik Ryftenius berättade om verksamheten och hur
de och deras team sköter omhändertagandet av patienter med IPF. På fibrosmottagningen är Lungfibrosregistret en
naturlig del av arbetet och patienterna
deltar i registret genom att besvara frågeformuläret K-BILD (King’s Brief Interstitial Lung Disease Questionnaire)
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som mäter hälsorelaterad livskvalitet hos
patienter med ILD-sjukdom. Patienterna
besvarar formuläret elektroniskt innan läkarbesök och svaren används av teamet
för att fånga upp patientens styrkor och
problem.
Fysioterapeut Maria Nykvist berättade
om sitt arbete ”Inandningsmuskelträning
i kombination med fysisk träning för patienter med idiopatisk lungfibros” och
hur hon där visat att inandningsmuskelträning, IMT, i kombination med fysisk
träning kan minska dyspné för patienter
med IPF. Metoden, där patienten tränar
genom att andas med ett motstånd på inandningen, verkar säker och skulle kunna
inkluderas i lungrehabiliteringen.

Kalafatis presenterade demografisk och
klinisk data från dessa registreringar.
Presentation av datan kommer att finnas
i Lungfibrosregistrets årsrapport 2016 vilken kommer att finnas tillgänglig i tryckt
och elektronisk version från årsskiftet.
Torsdag 20 oktober 2016 hölls registrets styrgruppsmöte och en sammanfattning av detta presenterades av styrgruppsmedlem Andreas Palm. Styrgruppen
utökades med en medlem, sjuksköterska
Kärstin Byström. Kärstin arbetar med

I Lungfibrosregistret finns en särskild mo-

dul för att registrera behandlingar som
ges till patienten, bland annat antifibrotisk
läkemedelsbehandling. Mer om denna
behandling och dess läkemedelsinteraktioner och relativa kontraindikationer
berättade specialistläkare och styrgruppsmedlem Jonas Einarsson om.
De första patienterna inkluderades i
Lungfibrosregistret i oktober 2014, under
de två åren som gått sedan dess har 194
patienter med IPF inkluderats i registret,
274 återbesök är registrerade, 377 K-BILD
formulär finns i registret och 340 behandlingsåtgärder för IPF finns registrerade.
Ordförande i styrgruppen dr Giovanni
Ferrara och apotekarstudent Dimitrios

�

Giovanni Ferrara.
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ILS-mottagning på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Andreas
poängterade att en viktig del i Lungfibrosregistret är att den information som
förs in i registret är av hög kvalitet och att
registret innehåller alla relevanta data för
patientgruppen.
Under hösten 2016 startar ett projekt
där HRCT-bilder från patienter i registret ska granskas. Bilderna kommer att
avidentifieras och granskas av radiologer
på Karolinska universitetssjukhuset och
utlåtanden kommer att jämföras med inkluderingsdata i registret.
Lungfibrosregistrets biobank startade
insamling av blodprover i april 2016. Cirka 60 prover har samlats in och provtagningen kommer successivt att startas på
de kliniker som är aktiva i registret.

Idag finns web-sidan lungfibrosregistret.

se som en portal för patienterna i registret att använda när de elektroniskt svarar
på sitt frågeformulär K-BILD. Lungfibrosregistret.se kommer under 2016 att
utvecklas till en mer omfattande portal
för registret där användare får tillgång till
information och aktuella uppdateringar.
Hemsidan kommer även att rikta sig till
patienter, forskare och allmänheten.
De enheter som har komplett inkluderade patienter i registret sedan 1 januari
2016 har rätt till en ersättning på 1000kr/
patient. Registerkoordinator Lisa Carlson
berättade mer om ersättningen och hur
förfarandet för att betala ut den går till.
Sammanfattningsvis kan det med glädje sägas att mycket händer i och omkring
Lungfibrosregistret, den aktivitet och

engagemang som finns nationellt ger oss
mycket goda förutsättningar för att leverera forskningsresultat av hög kvalitet.

LISA CARLSON

Registerkoordinator Lungfibrosregistret
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SWEDEVOX

Ingen nytta av syrgasbehandling vid
måttlig syrebrist i vila eller ansträngning
Lungläkare ställs i sin vardag inför ett antal svåra frågor: vilken inhalationsbehandling
ska jag välja och vad heter den? Bör jag ge syrgasbehandling till en patient som
har måttlig syrebrist i vila eller vid ansträngning? Den senare frågan har nu fått ett
välgrundat svar.

Ny stor studie vid måttlig syrebrist

Betydelse för kliniken

I slutet av oktober publicerades den största studien någonsin inom syrgasbehandling, The Long-term Oxygen Treatment
Trial (LOTT) i New England Journal of
Medicine.[1] Studien inkluderade 738
patienter med stabil KOL och måttlig
syrebrist i vila (saturation 89-93 %) och/
eller vid ansträngning (saturation < 90 %
under minst 10 sekunder och saturation
≥ 80 % under minst fem minuter vid ett
sex minuters gångtest). De flesta inkluderade patienter hade syrebrist i vila (n=419;
57 %) och 43 % hade syrebrist endast vid
ansträngning. Patienterna randomiserades till antingen syrgasbehandling eller
ingen syrgasbehandling. Syrgasbehandlingen var 2 liter/min kontinuerligt över
dygnet för patienter med syrebrist i vila.
För patienter med syrebrist endast vid
ansträngning utprovades syrgasdosen individuellt vid gång med årlig omkontroll
och patienterna ordinerades dessutom
2 liter/min under natten. Alla syrgaspatienter erhöll både stationär och portabel
syrgasutrustning. Primärt utfallsmått
var tid till första inläggning på sjukhus
eller död. Sekundära utfallsmått var
sjukhusinläggningar och dödsfall separat; KOL-exacerbationer; utveckling av
svår syrebrist; sträcka vid sex minuters
gångtest; hälsorelaterad livskvalitet (med
SGRQ och SF-36); oro och nedstämdhet
(HADS); sömnkvalitet; och följsamhet till
ordinerad behandling (självrapporterad
respektive uppmätt för en mindre grupp
patienter).
Patienterna följdes mellan ett till sex
år (median 18.4 månader). Det sågs ingen
statistisk eller kliniskt betydelsefull skillnad mellan grupperna för något av utfallsmåtten.[1]

Detta är en kliniskt viktig studie och fynden diskuteras mer ingående i en ledare
i NEJM.[2]
Vi vet sedan tidigare av hemsyrgas
minst 15 timmar/dygn förlänger livet
för KOL-patienter med kronisk svår
syrebrist (PaO2 < 7.4 kPa på rumsluft).
LOTT-studien är den i särklass största
studien på hemsyrgas som gjorts och
inkluderade patienter vid 42 enheter i
USA 2009-2014. Även om studien var
oblindad så stärks fynden av att samtliga
utfallsmått var helt negativa. Syrgas givet
till en patient med måttlig syrebrist i vila
(PaO2 > 7.4 kPa eller saturation > 88 %)
eller ansträngning verkar inte påverka
risken för död, inläggning, exacerbation,
fysisk kapacitet, symptom eller hälsorelaterad livskvalitet. Effekten skiljde sig inte
åt beroende på grad av syrebrist, typ av
syrgasbehandling, egenrapporterad syrgasanvändning, kön, tidigare rökning eller grad av lungfunktionsnedsättning. Det
bör noteras att 23 patienter snubblade på
syrgasutrustningen varav två krävde sjukhusinläggning. Det skedde sex bränder/
brandskador.
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Syrgasanvändningen (självrapporterad
var fjärde månad) var i medel 15.1 (SD,
6.2) timmar/dygn i gruppen med kontinuerlig behandling och 11.3 (SD, 5.0) timmar/dygn för patienter med syrgas vid
ansträngning och nattetid. Följsamheten
är väl förenlig med den i tidigare studier
och ligger sannolikt nära den vid behandling i klinisk vardag. Ett intressant fynd
var även att självrapporterad användning
överrenstämde relativt väl med uppmätt
användning (n=100).[1]
Vad innebär det för oss i Sverige?

Förskrivningen av hemsyrgas i Sverige är
i ett internationellt perspektiv välordnad.
Av patienterna som förskrevs hemsyrgas
2015 hade 88 % ett PaO2 < 7.4 kPa vilket
var relativt homogent över landet enligt
kvalitetsregistret Swedevox.[3] Måttlig
syrebrist vid start av hemsyrgas förelåg
alltså hos 12 % av patienterna. Däremot
skiljer sig förskrivningen av syrgas vid
ansträngning och symptomlindrande
syrgas (till patienter utan svår syrebrist i
vila) mycket mellan olika läkare och olika
kliniker.[3] Här kan LOTT-studien ge oss
stöd i att syrgas inte bör förskrivas rutin-

Ruta 1: Sammanfattning
• Syrgas för KOL-patienter med måttlig syrebrist i vila och/eller vid ansträngning (n=738) påverkade inte patienternas livskvalitet, risk för inläggning
eller död
• Evidensbaserade indikationen för hemsyrgas är nu för att förlänga livet vid
svår kronisk syrebrist (PaO2 < 7.4 kPa)
• Syrgas ska inte rutinmässigt förskrivas vid måttlig syrebrist eller syrebrist
endast vid ansträngning
• För utvalda patienter kan värdet av syrgas utvärderas genom gångtest
med/utan syrgas
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SWEDEVOX

mässigt till dessa patienter. Det är viktigt
att inkludera patienter med syrebrist vid
ansträngning i den pågående svenska
AMBOX-studien.
Den nya evidensen kring syrgas stärker
vikten av den planerade registerbaserade
behandlingsstudien (R-RCT) av hemsyrgas 15 vs. 24 timmar/dygn i Swedevox.
Mer information om studien följer 2017.
Klinisk sammanfattning

Patienter med måttlig syrebrist i vila
(PaO2 ≥ 7.4 kPa eller saturation > 88 %) eller vid ansträngning ska inte rutinmässigt
erbjudas syrgasbehandling. För patienter
med svår begränsande andnöd trots optimerad övrig behandling kan det vara
rimligt att testa syrgas. Denna utvärderas då genom ett standardiserat gångtest

med respektive utan syrgas, helst blindat.
Om patienten upplever klar förbättring av
andnöden eller om gångsträckan förbättras (förslagsvis >30-40 meter ökning vid
sex minuters gångtest) kan syrgas vara
aktuellt men bör tas bort vid utebliven
förbättring.
Referenser
1. The Long-Term Oxygen Treatment Trial Research Group. A Randomized Trial of LongTerm Oxygen for COPD with Moderate Desaturation. New England Journal of Medicine
2016: 375(17): 1617-1627.
2. Ekström M. Clinical Usefulness of Long-Term
Oxygen Therapy in Adults. New England Journal of Medicine 2016: 375(17): 1683-1684.
3. The Swedevox Register. Annual report 2015.
Available at: http://www.ucr.uu.se/swedevox/
[accessed 07-11-2016].
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SAHLGRENSKAS ALLERGISYMPOSIUM:
Sabina Rak Symposium om
Allergenspecifik immunterapi
Nyligen anordnade Allergisektionen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset
i samarbete med ALK ett nytt symposium tillägnat professor Sabina Rak.
Hon deltog själv livligt i diskussionerna, och föreläsarna serverade en härlig
kunskapskompott inom det övergripande ämnet för dagen, allergen immunterapi (AIT).

Sabina Rak och Monica Arvidsson, ett team som tillsammans har publicerat ett antal viktiga AIT-studier.

– Det gäller för oss inom svensk allergologi att hålla kunskapens fana högt, sade
sektionschef Monica Arvidsson då hon
välkomnade åhörarna till Sahlgrenskas
Allergisymposium, det andra genom tiderna i Sabina Raks namn, som gick av
stapeln i Göteborg den 10 november.
Såväl föreläsare som åhörare lydde
hennes uppmaning, och dagen bjöd på
allt ifrån kvalsterkuriosa till nya lovande
kliniska preventionsdata.
Allra först tog professor Natalija Novak,

Klinik und Poliklinik für Dermatologie
und Allergologie, Universität Bonn, med
oss på en resa in i dendritcellernas fascinerande värld.
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Dendritcellerna i hud och slemhinnor
finns till för att oskadliggöra yttervärldens
presumtiva hot. De spaltar upp främmande ämnen till mindre delar, transporterar
dem till lymfsystemet och kopplar ihop
dem med andra immunceller. När det
gäller dendritcellernas roll just i allergisituationer gjorde Natalija Novak en fyndig
jämförelse:
– Precis som den romerske guden Janus, han som samtidigt blickar åt två motsatta håll och både öppnar och stänger
portar, har dendritceller två olika ansikten. De kan framkalla inflammatoriska
immunreaktioner, men de kan också delta
i mekanismer som leder till nedregleringar och tolerans, vilket har stor betydelse

för dess roll vid AIT, konstaterade hon.
Natalija Novak menade att munslemhinnan var ett extra intressant organ i
detta sammanhang.
– Att vi utnyttjar munslemhinnan vid
SLIT (sublingual immunterapi) är logiskt,
inte bara för att det är en enklare administration. Munhålan har en special mikromiljö, och innehåller naturligt mycket
bakterier vilket minskar behovet av adjuvant. Dessutom har vi sett med hjälp
av biopsier att munslemhinnans dendritceller inte mognar på samma sätt som
dendritceller i hud när de tar upp allergen
och förflyttar sig. Omogna celler är inte
lika potenta för att framkalla T-cellsvar,
vilket kan vara en del i förklaringen till
toleransmekanismerna.
Munslemhinnan kan, enligt Natalija
Novaks spekulationer, betraktas som en
immunpriviligierad vävnad. Hon menade
också fynden från den uppmärksammade
LEAP-studien, som visat att en tidig exponering för jordnöt skyddar mot allergi,
delvis kan bero på att de yngsta barnen
snarare suger på, än äter, jordnötssnacksen.
Alltså. En dendritcell är inte bara en
dendritcell, och en slemhinna är inte
bara en slemhinna. Dendritcellerna verkar olika i olika vävnader, och munslemhinnan skiljer sig, ur ett immunologiskt
perspektiv, åt från slemhinnorna i såväl
näsan som i resten av magtarmkanalen.
Och som om detta inte vore nog – det ser
dessutom olika ut i en och samma mun,
något som kan utnyttjas för att minska
risken för biverkningar vid SLIT.
– Vi har gjort biopsier från en rad olika
områden i munnen, och undersökt förhållandena mellan mastceller, ”the bad guys”,
och dendriter, ”the good guys”. I vestibulum, insidan av underläppen, är detta
förhållande väldigt bra. Så om patienter
får mycket bieffekter kan det vara en idé
att rekommendera dem att flytta den sublinguala tabletten dit istället.
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Natalija Novak.

Glenis Scadding.

Magnus Wickman.

Detta praktiska tips tog väl emot av
åhörarna, och blev en naturlig övergång
från cell till patient. Förmiddagens moderator Teet Pullerits, överläkare vid Allergimottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, lämnade över ordet till Glenis Scadding, Honorary Consultant Royal
National Throat, Nose and Ear Hospital,
samt Honorary Senior Lecturer University College London.

– Data visar också att allvarlighetsgraden, och inte durationen, påverkar livskvaliteten mest vid allergisk rinit, oavsett
allergen. För den allergiska astman spelar
däremot både allvarlighetsgrad och duration stor roll.
Glenis Scadding slog under sin föreläsning ett rejält slag för nasala allergiprovokationer. Hon och hennes forskningskollegor har utarbetat en användbar modell
som inkluderar såväl provokationskammare som biopsier och mätning av näsflöden för att titta på säsongsbunden allergi
utanför säsong.
– Vi har kunnat visa att nasal allergiprovokation är en lämplig surrogatmarkör, som gör det möjligt att utvärdera
AIT både ur ett kliniskt och mekanistiskt
perspektiv. Vi har också sett att tryptas,
liksom en rad olika Th2cytokiner, verkar
vara lovande biomarkörer för att mäta behandlingsrespons. Och vi behöver verkligen tidiga biomarkörer för att veta om
AIT gör sitt jobb.
Perenn allergi kan vara svårare att hantera än säsongsbunden allergi ur många
perspektiv. Glenis Scadding tog upp de
speciella utmaningar som finns vid husdammskvalsterallergi.
– Allergisk rinit på grund av husdammskvalster är vanligt, men inte alltid
det lättaste att diagnostisera. Även om
man kan få vissa ledtrådar om problemen
blir värre av att bädda sängen eller tömma
dammsugaren, så är det långt ifrån alla
patienter som kan redovisa detta. Det är
ofta också svårbehandlat, och samtidigt
väldigt viktigt att komma åt, inte minst
eftersom allergisk astma spelar så stor roll
vid husdammskvalsterallergi. Hälften av

de som har allergisk rinit orsakad av husdammskvalster har också allergisk astma.
Så hur hanterar vi detta? Självklart är
att försöka få en så tydlig anamnes som
möjligt, följt av bevis på IgE-sensibilisering i form av blodprov eller pricktest (där
även storleken på kvaddeln ger vägledning). Därefter menade Glenis Scadding
att alla patienter med allergisk rinit och
misstanke om husdammskvalsterallergi
skulle undersökas med avseende på astma, samt att provokation borde övervägas
även för dessa patienter.
– Immunterapi är en effektiv behandling, men när vi väljer ut de patienter som
ska få AIT-behandling måste vi vara säkra
på att det verkligen är husdammskvalster
som driver deras symtom. Därför borde
vi göra nasal provokation oftare, inklusive
placeboprovokation. Det är inte svårt.

Glenis Scadding hade uppdraget att tala

om säsongsbunden respektive perenn rinit (SAR respektive PAR), och konstaterade med glimten i ögat att denna tydliga
indelning är lättare att göra i teorin än i
praktiken.
– Egentligen borde titeln på föredraget
ändras, i konsekvens med den internationella omklassificeringen. Numera talar
ARIA om intermittent respektive persistent rinit, vilket inte är synonymt med
begreppen säsongsbunden respektive
perenn rinit när man tittar på de verkliga
patienterna, sade hon.
Det är många faktorer som gör indelningen av olika modeller för allergenexponering komplicerad. Säsongsbunden rinit kan till exempel vara både intermittent
och persistent. Exponering för perenna allergen som husdammskvalster kan variera
ganska mycket, och orsaka symtomtoppar
och perioder utan så mycket besvär, trots
att det troligen finns en inflammation i
nässlemhinnan hela tiden.
Enligt de studier som försöker bena ut
begreppen lider de flesta av patienterna av
måttlig till svår persistent allergisk rinit.
Kanske något överraskande, men studierna är samstämmiga.
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Eftermiddagens sejour modererades av
Monica Arvidsson. Professor Magnus
Wickman, Karolinska Institutet, inledde
med att bjuda på en rad spännande data,
bland annat ifrån sitt eget välkända BAMSE-projekt, som fortsätter att generera
unika vetenskapliga resultat baserat på
drygt 4000 barn som föddes 1994-1996. I
de senast publicerade prevalensdata har
barnen hunnit bli 16 år.
– Vi kan se att eksem minskar med
tiden, precis som det står i alla böcker,
medan allergisk rinit blir ett allt större
problem under barnaåren. Astmasiffrorna ser däremot ganska lika ut över tid,
och det återspeglar troligen någon slags
equilibrium, där den förkylningsutlösta
astman minskar, samtidigt som den allergiska astman ökar. Summa summarum,
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trots de strikta definitionerna som finns
i BAMSE-projektet så är det över 30 % av
ungdomarna som har allergiska symtom
i någon form, och av dem har nästan hälften besvär till vardags.
Magnus Wickman visade intressanta,
och kanske något förvånande data, när
det gäller IgE-utvecklingen. Siffrorna baseras på Stockholmsbarn i tre olika åldrar,
4, 8 respektive 12 år och visar att sensibilisering mot gräspollen kommer ikapp,
för att till och med gå om björkpollen, i
takt med att barnen blir äldre. Samma
förhållande ses med katt och hund, sensibilisering mot katten kommer först men
hunden kommer i kapp.
En annan spännande studie visar att
sensibilisering för björkpollenallergen vid
4 års ålder väl återspeglar framtida sjukdomsutveckling. De barn som är tidigt
sensibiliserade löper stor risk för att vara
drabbade av allergisk rinit vid 8 års ålder,
en allergi som sällan växer bort.
När det gäller födoämnen stiger sensibiliseringen för jordnöt, soja och vete
med åren, och här har kunskapen om homologa komponenter kastat mycket ljus
över mekanismerna. För tio år sedan satt
Magnus Wickman med egna forskningsdata som han för sitt liv inte kunde förstå
sig på. Hur kunde så många klara av att
äta jordnöt trots IgE-nivåer på 100 kU/L?
– På den tiden hade vi ingen koll på
våra PR-10 proteiner. Nu vet vi att det var
en björkhomolog som orsakade de märkliga kurvorna. Ju äldre man blir, desto
vanligare är det att man är sensibiliserad
mot födoämnen, men då relaterat till sensibilisering för pollen.
Modern microarray teknik erbjuder än
mer kunskap om olika allergena komponenter, komponenter som också kan ge
stor vägledning för att förespå sjukdomsutvecklingen i allergisk rinit och allergisk
astma, enligt Magnus Wickman.
– Om man är sensibiliserad mot Bet v1
så ökar sannolikheten för att drabbas av
allergi mot björk om man också är sensibiliserad mot någon annan molekyl. Ju
fler allergenmolekyler med IgE reaktivitet, desto större risk för sjukdom. Och om
man är sensibiliserad mot en ovanlig molekyl som till exempel Gly m4 (som finns i
soja) blir man definitivt sjuk. När det gäller gräspollenallergi verkar Phl p1 vara en
bra markör för gräspollensensibilisering.
Även när det gäller pälsdjur så gäller
sambandet att ju fler allergena komponenter man är sensibiliserad mot, desto
större risk för katt- eller hundallergi.
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– Men här hittade vi också något annat
väldigt intressant. Nämligen det faktum
att för att du ska få symtom av hund krävs
det inte bara att du är sensibiliserad mot
hund, utan även sensibiliserad mot katt.
Magnus Wickman avslutade sin föreläsning med en grym cliffhanger som fick
åhörarna att spetsa öronen lite extra.
– Vi har med en ganska komplicerad
metod lyckats hitta fyra riskmolekyler.
Med hjälp av dessa kan vi identifiera nästan alla barn med sensibilisering. Men det
vi verkligen vill göra är ju att prediktera
vad som kommer att hända i framtiden.
– Och titta här, fortsatte Magnus Wickman och visade snygga kurvor på såväl
astma- och allergisk rinit, både incidens
och persistens.
– Vi har lyckats identifiera molekyler
som man kan använda i preventivt syfte
för att avgöra vad som kommer att hända
senare framåt i livet. IgE-sensibilisering
mot en handfull riskmolekyler – jag kommer inte att tala om vilka det är – kan redan vid 4 års ålder med stor sannolikhet
avslöja risken för rinit eller astma senare
i livet. Dessa data är ännu inte inskickade, men det ska göras under de närmaste
veckorna.
Eftermiddagen fortsatte i epidemiologins

tecken, och professor Allan Linneberg,
Rikshospitalet, Köpenhamn tog över
rodret.
– En av nackdelarna med att syssla med
allergiforskning är att vi inte dör av sjukdomen, något som gör det svårare att få
finansiering, konstaterade han krasst.

Allan Linneberg.

Allergi är dock den vanligaste kroniska sjukdomen i Europa idag, och det
viktigaste skälet att behandla patienterna
är den stora försämringen i livskvalitet.
Minskad produktivitet leder också till betydande hälsoekonomiska konsekvenser.
– Vi vet som sagt också att allergisk rinit ökar risken för astma. Det har bland
annat visats av longitudinella data från
ECRHS European Community Respiratory Health Survey, och i en av våra egna
studier. Där fick vi så höga riskökningar
att jag misstänkte att jag räknat fel. Men
om man tänker efter är det egentligen
inte så konstigt, inte om man betraktar
allergisk rinit och allergisk astma enligt
grundtanken ”One airway – one disease”.
Astma är inte att betrakta som någon ny
sjukdom som uppkommer, utan som en
del i sjukdomsförloppet.
Allan Linneberg visade sedan att fler
människor är sensibiliserade idag, och
till fler allergen. Ett intressant fynd i sammanhanget är att detta faktum verkar
gälla oberoende av region och allergenexponering. Om ett allergen saknas lokalt,
verkar det som att ett annat allergen tar
över och driver utvecklingen.
– I norra Sverige har sensibilisering
för husdammskvalster minskat sedan
1990-talet, men där kunde vi istället se en
ökad sensibilisering mot pälsdjur, som vi
inte såg i Göteborg.
Varför är då ökningen av luftvägsallergier så stor? Allan Linneberg gjorde en
imponerande exposé över hypoteser och
riskfaktorer under 200 år på bara en enda
bild. Han tog med oss genom historian,
från teorier i början av 1800-talet om att
allergin drabbade priviligierade människor för att de var stressade och nervösa,
via industrialiseringens luftföroreningar
i början av 1900-talet, till fuktiga och
alltför rena inomhusmiljöer och dagens
livsstilsförändringar. Allt toppat med de
senaste rönen om genetik.
– Vi har verkligen lärt oss massor om
riskfaktorer under de senaste 200 åren.
Men betyder det att vi har blivit så mycket
klokare? Som en epidemiolog tycker jag
det är väldigt pinsamt att svara njae… Vi
kan fortfarande inte svara på hur vi bäst
ska göra för att skydda våra barn från att
utveckla allergier.
Men de goda nyheterna är, enligt Allan Linneberg, att det – under tiden som
alla primärpreventiva rekommendationer
uppkommit, ifrågasatts och skrotats – har
det utvecklats bättre läkemedel. Antihistaminer, steroider och AIT, som blivit mer
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och mer tillgängligt genom nya beredningar och administrationssätt.
Men bra behandling till trots, än har
Allan Linneberg inte gett upp jakten på
att hitta primärpreventiva åtgärder som
fungerar.
– Ur ett globalt perspektiv utkristalliserar sig tre allergidrivande faktorer
väldigt tydligt, urbanisering, välfärd och
västerländsk livsstil. Så det gäller att hitta
några gemensamma nämnare som kan
göra skillnad.
Det finns en känd paradox i allergenexponering och IgE-sensibilisering/
allergiutveckling, där höga nivåer inte
per automatik orsakar problem. Snarare
tvärtom. Detta har lett till teorin om den
klock-formade kurvan, en hypotes som
även stöds av vissa djurstudier.
– Det kan vara så att en ökning i allergenexponering ökar risken för sensibilisering och allergi upp till en viss gräns, där
du istället får toleransutveckling. Troligen
gör genetiska faktorer att kurvan ser olika
ut för lågrisk- respektive högriskindivider.
Om detta resonemang visar sig stämma
torde det även påverka resultatet av AIT,
för det betyder att vissa individer behöver
högre doser än andra för att nå tolerans,
sade Allan Linneberg.
Förmiddagens moderator Teet Pullerits

fick därefter hastigt ikläda sig en ny roll
efter ett sent återbud från en ordinarie
föreläsare som skulle tala om kvalsterallergi och AIT. Teet Pullerits tog över
scenen med den äran, och delgav åhörarna många populärvetenskapliga fakta
om ”ett väldigt litet problem”. Självklart
syftade han då på storleken, runt 0,1-0,3
millimeter, som gör att dessa spindeldjur
är osynliga för blotta ögat.
– Det finns cirka 45 000 beskrivna arter, men det verkliga antalet kan uppgå
till över en miljon så det är bara att leta
fram och namnge sin egen art, föreslog
Teet Pullerits.
Husdammskvalster, det kvalster som
orsakar den absoluta majoriteten av allergiska bekymmer, tillhör släktet Dermatophagoides. När Teet Pullerits visade
en bild på detta monster i kraftig förstoring var det lätt att förstå hur det fått sitt
namn, Dermatophagoides lär nämligen
betyda ”Things that look like those who
eat skin”.
Sin minimala storlek till trots, problemet med husdammskvalster är, precis
som tidigare föreläsare varit inne på,
stort. Kvalster trivs bäst i fuktig miljö,
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alltså i våra sängar, och att storstäda ger
ingen klinisk effekt. Exponeringen skiljer sig mycket åt beroende på var i vårt
avlånga land man befinner sig, men i de
södra delarna är många människor sensibiliserade. Många utvecklar även allergisymtom, och kopplingen till allergisk
astma är stor.
– Vi måste göra något åt problemet,
och sedan i juni månad finns SLIT mot
husdammskvalster registrerat.
AIT i tablettform mot husdammskvalster innehåller en kombination av Dermatophagoides pteronyssinus och Dermatophagoides farinae, både från kropp och
avföring. Det omfattande utvecklingsprogrammet startades för över tio år sedan
och registreringsstudierna inkluderar
över 6000 patienter. Både SCIT (subkutan) och SLIT (sublingual)-behandlingen
har visat god effekt på såväl allergisk rinit
som på astmasymtom. Men någon direktjämförelse dem emellan tror aldrig Teet
Pullerits att vi kommer att få se.
– Det krävs ju så otroligt många patienter så jag är tveksam till att det kommer
någon sådan. Enligt statistiken lär ungefär
200 patienter redan ha påbörjat sin SLITbehandling mot husdammskvalster i Sverige, och jag ser det som närmast obligat
att vi delar erfarenheter oss emellan, hur
det har gått, hur vi gör och hur vi bör
göra, för att skapa gemensamma rutiner,
sade Teet Pullerits.

Dagens sista föreläsning ägnades åt att

diskutera prevention, med särskilt fokus
på luftvägsallergen och AIT som preventiv behandling. Hampus Kiotseridis,
barnläkare i Lund, pratade om detta viktiga ämne, som han dagligen har anledning att fundera på i mötet med sina unga
patienter som har hela livet framför sig.
– Helst skulle man ju vilja kunna förebygga sjukdom helt, alltså det som vi
kallar primärprevention. Här finns det en
hel del spännande på gång på födoämnessidan, bland annat den studie på jordnötter som Natalija Novak pratade om på
förmiddagen. När det gäller luftburna allergen och AIT finns det idag inga studier
som visar en primärpreventiv effekt. Det
finns däremot intressanta data som pekar
i rätt riktning.
En annan typ av prevention är den som
förhindrar sjukdomsutveckling, och där
kan AIT spela en viktig roll. För att prata
om sjukdomsutveckling måste man först
ha koll på naturalförloppet.
– Vi vet från stora europeiska kohortstudier att förekomsten av allergisk rinit
ökar med åldern precis som vi pratat
om tidigare idag. Det är den vanligaste
sjukdomen bland barn och ungdomar,
och den påverkar många av dem väldigt
mycket i vardagen.
Hampus Kiotseridis egna studier på
barn med måttlig och svår pollenallergi
visar att deras livskvalitet är lika nedsatt
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som vid andra kroniska sjukdomar som
diabetes och epilepsi. Han var också inne
på samma linje som Allan Linneberg; allergisk rinit och allergisk astma bör betraktas som samma sjukdom. Många barn
har även symtom från de nedre luftvägarna, och även hos de som inte har utvecklat
symtom finns ofta en pågående inflammation, tror Hampus Kiotseridis, med stöd
från studier. Men naturalförloppet är inte
samma för alla barn, vilket krånglar till
hanteringen på kliniken.
– En liten andel, ungefär en tiondel,
progredierar inte alls. En del får lindriga
besvär medan andra snabbt blir försämrade i sin sjukdom, eller får astma väldigt
tidigt. Vi har idag inga säkra markörer
för att avslöja vilka barn som är vilka,
men kanske det kommer verktyg snart,
log Hampus Kiotseridis och återknöt till
Magnus Wickmans utlovade riskmolekyler.
Ett sätt att undersöka möjligheten att
bromsa sjukdomsutvecklingen är att behandla barnen med allergisk rinit och se
huruvida man kan förhindra astmautveckling.
– Det finns mängder av undersökningar som har visar god symtomlindring på
rinokonjunktivit av både SLIT och SCIT,
men färre som tittar på långtidseffekt och
den förebyggande effekten.
Studier, som nyligen är samlade i en
publicerad review, talar dock för att det
finns en förbyggande effekt på astmautveckling. Samtidigt har många tidigare
studier en öppen kontrollgrupp, eller så
baseras undersökningarna på real life
data.
Därför blev Hampus Kiotseridis och
hans barnläkarkollegor så glada när den
placebokontrollerade GAP-studien initierades, med målet att förebygga astma hos
barn med dominerande gräspollenallergi
med hjälp av GRAZAX. I denna studie
hade man även en mer strikt och objektiv
definition på astma än i många tidigare
studier. Behandlingen pågick i tre år, följt
av en uppföljning under två år. Resultatet
från GAP är ännu inte publicerade, men
Hampus Kiotseridis, som själv har deltagit i studien kan ändå avslöja en del av
resultaten.
– Man fann ingen signifikant skillnad
i tid till astmadiagnos, men däremot betydande skillnader i astmasymtom och
behov av astmamedicinering. Dessutom
visades en tydlig effekt efter avslutad behandling på sociala aktiviteter, nattligt
uppvaknande och sömn, och som kliniker
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Hampus Kiotseridis.

är vi jätteglada att vi nu har en långtidsuppföljning som visar kvarstående effekt.
Det finns dock fortfarande ett stort behov av fler undersökningar som hjälper
till att hitta rätt patienter, de barn som
har störst nytta av en förebyggande AITbehandling.
– Men som kliniker vill jag poängtera
att för barn med befäst sjukdom, allergi
som påverkar vardagen, där är effekten
säkerställd. Där förhindrar AIT definitivt
den sjuklighet som annars påverkar patienten både fysiskt, psykiskt och socialt,
konstaterade Hampus Kiotseridis avslutningsvis med emfas.
Kommentarerna från åhörarna var
många och engagerade efter de intressanta föreläsningarna.
En hel del frågor handlade om möjlig-

heten att så tidigt som möjligt behandla
barn som befinner sig i riskzonen för svår
allergisjukdom. Här gjorde Sabina Rak
följande reflektion:
– Det är intressant att så mycket av
sensibilisering tycks ske tidigt, redan
innan barnen fyller 4. Visserligen ska vi
inte behandla sensibilisering, vi ska behandla sjukdom… men någonstans i det
här fönstret mellan sensibilisering och
sjukdom vill jag gärna tro att man skulle
kunna förebygga den här utvecklingen.
Magnus Wickman replikerade snabbt
att en forskningsplan inom detta område
redan finns skriven, och han är redo att
starta så snart det finns finansiering.
Ett annat ämne rörde de läkemedelsdoser som finns kommersiellt tillgängliga
för AIT. Även här hade Sabina Rak funderingar:

– Björk ger nästan inga biverkningar
vid SCIT-behandling. Vilket naturligt
leder mig till frågan om vi verkligen ger
tillräckligt mycket björkallegen. Jag tror
att vissa patienter skulle kunna ha mycket
bättre effekt, även kanske på de tidigare
träden, med en ökad dos. Jag tycker att vi
borde göra studier på Bet v1 i högre doser. I det här sammanhanget är det även
intressant att försöka komma åt sena reaktioner, som kan variera väldigt mycket
mellan olika patienter.
Även allergiprovokationer rönte mycket intresse från publiken. Den allmänna
känslan var att provokationer borde utnyttjas i större utsträckning än vad som
görs i Sverige idag. Det finns många kommersiellt tillgängliga preparat för nasal
provokation, men Glenis Scadding gav
också ett hett tips till ALK att börja tillverka ett preparat som innehåller exakt
samma husdammskvalsterallergen som
deras AIT.
Monica Arvidsson trodde att antalet
provokationer har minskat i svensk allergisjukvård:
– Det är lite synd. Vi lägger ner mycket
tid, energi och pengar på att behandla
våra patienter på bästa sätt, och då är det
också viktigt att vi hamnar rätt från början med diagnostiken.
Sabina Rak höll med och konstaterade att aktörerna inom svensk allergologi borde verka för en standardisering;
ett snabbt, enkelt och evidensbaserat
förfarande när det gäller rutinerna för
AIT-behandling, inte minst med den nya
kvalstertabletten.
– Jag ser detta som en uppgift antingen
för en stor ledande klinik eller en förening, sade hon.
Ordföranden i SFFA, Ulla Nyström
Kronander, var på plats och tog genast
emot denna passning, eftersom SFFA
precis i detta nu står i startgroparna för
att revidera hela sitt AIT-dokument.
Efter detta konkreta framtidslöfte
kunde Monica Arvidsson knyta säcken
och avsluta en givande dag i kunskapens
tecken:
– Vi lever i en klinisk verklighet där
det är tight med folk, kompetens och inte
minst budget. Då blir det desto viktigare
för oss att försvara det här med kostnadseffektivitet. Och vad är kostnadseffektivitet – om inte att göra rätt från början.
KARIN REHN
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Luftvägsregistret

Nu kan ni följa er astmavård med hjälp av
indikatorer från Socialstyrelsens riktlinjer
Luftvägsregistret har nyligen släppt indikatoröversikten för
astma och under november släpps översikten för KOL inneliggande vård. Vid årsskiftet börjar vi också använda en reviderad version av registret.

I

förra numret av Lung- och Allergi-forum kunde ni läsa att
finansieringen och den statliga satsningen på nationella kvalitetsregister, tar slut vid årsskiftet. I avvaktan på definitivt
beslut om fortsatt finansiering, kommer stat och landsting att
år 2017 ge ca 85 % av tidigare medel. Luftvägsregistret håller på
med en omställning p.g.a. dessa förändrade förhållanden. Det
som är glädjande är dock att registret utnyttjat de tidigare erhållna medlen under satsningen till att utveckla ett mycket användarvänligt och kvalitativt bra instrument för uppföljning av
astma- och KOL-vården i Sverige, och registret är nu anpassat
för direktöverföring på olika sätt.
Företrädare för svensk astma- och KOL-vård har sammanställt hur det nationella fackspråk som finns bör användas
vid dokumentation av vården till diagnosgrupper. Företaget
MedRAVE har också bidragit med IT-kunskap och sin unika
erfarenhet i landet. Detta möjliggör nu direktöverföring från
alla journalsystem såvida journalsystemen öppnar upp för möjligheten och vårdgivarna strukturerar sina data utifrån rekommendationer (journalmallar). I de landsting där man i nuläget
ännu inte tillåter direktöverföring av olika anledningar, finns
dock möjligheten att i ett senare skede ansluta sig då grunden
står helt klar!
Vi vill presentera två nyheter som ni kommer ha nytta
av i ert arbete med patienter med astma och KOL. Det är
indikatoröversikten för astma och inneliggande KOL, samt det
reviderade registret.
Indikatoröversikt för astma och KOL inneliggande vård

Redan idag kan alla med inloggning till Luftvägsregistret få en
indikatoröversikt för de nio viktigaste indikatorerna för astma
och KOL i öppenvård. Man kan själv välja vilken period man
önskar se, för 15 månader eller för olika kvartal. Man kan också
välja om man vill dela in och följa exempelvis kön, ålder och/eller
sjukdomsstadium. Självfallet finns möjlighet till jämförelse med
motsvarande enhet dvs primärvård eller specialistvård, landsting
och riket. Under november släpps också indikatoröversikten för
inneliggande vården, där 20 indikatorer presenteras! När detta är
klart finns ett heltäckande sätt att följa den egna verksamheten
för alla olika patientgrupper inom astma- och KOL-området.
Det finns även en möjlighet att via Vården i siffror följa enstaka utvalda indikatorer. De presenteras på www.vardenisiffror.se.
Här ser man dock bara data som presenteras årsvis i nuläget, vilket inte alls ger samma unika möjlighet som finns i Luftvägsregistret att följa den egna verksamheten. För styrning och ledning
på övergripande nivå fungerar dock Vården i siffror utmärkt!

sens indikatorer/målvärden samt registrets användarvänlighet.
Det finns fortfarande användare som fyller i registret manuellt
(ca 50 %). Vi har också haft arbetsgrupper som granskat registret
utifrån olika perspektiv exempelvis Barnläkarföreningen och
dess sektion för Barn- och ungdomsallergologi.
Vid årsskiftet kommer det reviderade registret att släppas.
Ni kommer känna igen er men det finns en del förändringar
såsom exempelvis den förändrade variabeln för patientutbildning och spirometri, tillkomst av sex minuters gångtest, skriftlig behandlingsplan, nya läkemedel och hjälpmedlet Airsonett©
bland annat!
Det finns fortfarande en gemensam del för astma och KOL
men vissa variabler/svarsalternativ ”slipper man att se”, såvida
man inte bejakat en viss variabel. Vissa variabler dyker också
upp enbart för vissa diagnoser och för vissa åldersgrupper (<18
år som exempel). Vissa svar itereras vid nästa registrering, men
de går även att ändra om en förändring skulle ha skett.
För de som registrerar manuellt så kommer man att märka att
variablerna har grupperats på följande sätt:
• Karaktärisering av patienten (kroppsmått, spirometri, övriga
sjukdomar osv).
• Åtgärder (vaccinationer, patientundervisning, behandlingsplan, läkemedel osv).
• I fördjupningsdelen så finner ni rubriker som används ofta,
överst (läkemedel osv).
• Fördjupningsrubrikerna har också blivit färre och enklare att
använda.
För de som använder direktöverföring så märker man ingen
större förändring. Man måste dock se över sina journalmallar
så att de stämmer med det reviderade registret.
På nästa sidor följer bilder som visar några av förändringarna.
Vi tackar än en gång alla de 745 enheter som hittills anslutit

sig till registret, vilka ökat möjligheterna till en kvalitetssäkrad
vård för patienter med astma och KOL. Vi uppmanar fortsatt
de enheter som ännu ej anslutit sig till Luftvägsregistret att göra
detta för att alla patienter ska få möjlighet till en god astma- och
KOL-vård.

Luftvägsregistret med ett förändrat utseende

Vi har det senaste året arbetat med att se över registrets olika variabler både utifrån innehåll och dess följsamhet till Socialstyrel-
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Bild 1. Gemensam del för astma- och KOL-patienter vid öppenvårdsregistrering.

Bild 2. Spirometri-variabeln, vid svaret "Nej".

Bild 3. Spirometri-variabeln, vid svaret "Ja". Observera att de mörkare rutorna beräknas automatiskt – fylls inte i.
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Bild 4. Exacerbationer/samsjuklighet. Hjärtdiagnoserna har slagits samman till en variabel, barn har fler diagnoser.

Bild 5. Olika åtgärder; utseende när samtliga åtgärder besvarats med "Nej".

Bild 6. Olika åtgärder; utseende när samtliga åtgärder besvarats med "Ja".
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Olle Löwhagen till minne!
Professor Olle Löwhagen, vår tidigare chef, mentor och kollega har gått bort efter
en tids sjukdom. Han blev 78 år. Hans närmsta anhöriga är hustrun Gun-Britt
och barnen Pia och Konrad med familjer.
Förutsättningen för en god diagnostik

O

lle Löwhagen föddes och växte
upp i Korsberga i Småland och
tog studenten i Tranås. Därefter
flyttade han till Göteborg för läkarstudier.
På läkarutbildningen träffande han sin blivande fru Gun-Britt. Olle stannade efter
avslutad grundutbildning på Sahlgrenska sjukhuset och rekryterades till den
allergologiska enheten, ”Allergologen”,
grundad 1948. Allergologen hade vid
denna tidpunkt såväl en stor poliklinisk
verksamhet som en egen vårdavdelning
där framförallt svårt sjuka astmatiker
vårdades. Dessa patienter hade inte sällan
kommit in akut med livshotande tillstånd.
Olle kom att bli Allegologen trogen och
där utföra sin långa medicinska livsgärning, så småningom som såväl överläkare,
sektionschef och professor i allergologi.
Olle intresserade sig tidigt såväl kliniskt
som i sin forskning för astmasjukdomen
och astmatiska patienter. Han studerade
bronkiell hyperreaktivitet och utarbetade
standardiserade metoder för att mäta luftvägskänslighet. Han betonade i alla sammanhang vikten av att diagnostiken drevs
till sitt yttersta för att därmed kunna sätta
in rätt behandling. Han initierade också
ett samarbete med ambulanssjukvården
för att uppnå ett bra tidigt omhändertagande av astmapatienter med akut svår
astma.

är en fördjupad anamnes. Olle var djupt
intresserad av och engagerad i sitt arbete
med patienter. Karaktäristiskt för Olle
var hans ödmjukhet att hela tiden lära
sig mer av sina patienter, lyssna på deras
egna beskrivningar av sina symptom och
sedan analysera detta tillsammans med
andra tillgängliga diagnostiska metoder.
Han betonade ofta för oss yngre att det
var en förmån att få arbeta och lära sig
mer. I telefonkatalogen stod titeln ”med.
stud.” kvar i alla år. Han såg ingen som
helst anledning att ändra denna titel trots
uppnådd kompetens som överläkare, docent och professor.
När så småningom den medicinska
utvecklingen lett till att bättre läkemedel
för astma forskats fram och tagits i bruk
ändrades situationen för astmatikerna
dramatiskt åt det positiva hållet med förbättrad livskvalitet och minskad dödlighet. Vårdplatserna kunde tas i anspråk av
andra patientgrupper. Olle märkte dock
att det fortfarande fanns patienter med
astmadiagnos som mådde dåligt och inte
hade någon effekt av astmaläkemedel.
Han noterade att dessa ofta också hade
en annorlunda anamnes än de klassiska
astmatikerna. Symptomen triggades av
dofter och irritanter. Denna astmaliknade
grupp patienter kunde nu särskiljas från
astmatikerna och begreppet sensorisk hyperreaktivitet (SHR) infördes.
Olle var en visionär och fritänkare
som ofta var långt före sin tid. Han ansåg
bl.a. att sjuksköterskor var en felutnyttjad
grupp i poliklinisk patientvård. Långt innan begreppet var allmänt känt och erkänt
initierade han teamarbete kring patienten
på allergimottagningen med deltagande
av såväl läkare som sjuksköterskor och andra yrkeskategorier. På 90-talet införskaffades för forskningsmedel en IOS-apparat
till mottagningen då Olle efter litteraturstudier kommit fram till att detta måste
vara en utmärkt och patientvänlig metod,
för att bättre än med sedvanlig spirometri kunna studera luftvägarna. Tyvärr blev
apparaten vid denna tidpunkt inte någon
succé p.g.a. omgivningens skepticism. Nu

först är tiden mogen och IOS känns idag
självklar och nödvändig för alla som utreder och sköter komplexa astmapatienter.
Olle var mycket engagerad i specialiteten Allergologi (under en period benämnd Allergisjukdomar). Svensk Specialitetsförening för Allergisjukdomar
(SSA) var ett viktigt forum, inte minst för
att uppnå målet med en innehållsmässigt
väl definierad och kvalitetsmässigt god
specialistutbildning. Olle oroade sig för
att specialistutbildningens innehåll och
mål var alltför varierande över landet. Det
är känt att Socialstyrelsen ibland kan göra
”nedslag” på en eller annan sjukvårdsenhet vid misstanke om kvalitetsbrister. Olle
är dock den ende av oss kände person
som gjort ”nedslag” på Socialstyrelsen.
Väl medveten om att specialistintyg är
offentlig handling kunde Olle genomföra
en inspektion av Socialstyrelsens samtliga
specialistintyg inom specialiteten Allergologi och konstatera befarade variationer.
Enligt legenden genomfördes inspektionen ”djupt nere i Socialstyrelsens källarvalv” där intygen fick plockas fram med
hjälp av en något förvånad tjänsteman.
Olle stimulerade också oss yngre att delta
i specialitetsföreningsarbete och betonade vikten av detta även för att uppnå en
förbättrad sjukvård. Få av medarbetarna
lyckades undgå ödet att förr eller senare
bli ordförande i SFFA. Olle var utöver det
nationella arbetet även engagerad inom
den europeiska specialitetsföreningen
UEMS.
Utöver allt detta, var Olle en fantastiskt

varm, glad och humoristisk person. Han
var oerhört musikalisk, sjöng och spelade
och hade perfekt gehör. I sällskap tog Olle
utrymme och bidrog till mycket glädje
och goda skratt.
Allergologin i Sverige har förlorat en
auktoritet. Vi har förlorat en mentor. Vi
kommer att sakna Olles engagemang i allergologin men är tacksamma för allt han
bidragit med. Som vän är Olle mycket
saknad.
MONICA ARVIDSSON
MONA PALMQVIST
TEET PULLERITS

Allergimottagning Sahlgrenska, Göteborg
Lung & Allergiforum • Nummer 4/2016
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Cystisk fibros och verksamheten vid
en CF-mottagning
Cystisk Fibros (CF) är en gammal sjuk-

dom som beskrivits redan på medeltiden.
CF är den vanligaste ärftliga livsavkortande sjukdomen. Den nedärvs autosomalt
recessivt, vilket innebär att båda föräldrarna är friska bärare av en muterad gen –
förändrat arvsanlag. CF är en multiorgansjukdom som ger ett segt slem som skapar
problem främst i lungorna och mag-tarmkanalen. Sjukdomen kan också ge upphov
till diabetes, leversjukdom och påverkar
fertiliteten hos kvinnor och män. Behandlingen är livslång och görs dagligen 1 – 2
gånger. Vid försämring behövs utökad behandling med t.ex. intravenös antibiotika
3 ggr/ dag eller inhalationsantibiotika.
I Sverige finns ca 650 patienter med
denna sjukdom och det föds ca 20 barn/
år med CF. Samtliga patienter är knutna
till något av de 4 CF-centra som finns. Vid
Göteborgs CF-center har vi ca 130 vuxna
patienter och ca 60 barn. Barn- och vuxBild: Carin Svensson, vårdadministratör.
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enmottagning är två olika enheter med
varsitt multidisciplinärt team. Respektive team har regelbundna administrativa
och patientrelaterade möten varje vecka.
Barn- och vuxenteam träffas 2 gånger per
termin.
Vi arbetar med individen i centrum och
genom ett gott teamarbete försöker vi ge
bästa möjliga medicinska och psykosociala vård. Vi vill verka för ett gott samarbete
med andra vårdgivare och CF-centra och
arbetar för att öka kunskapen om CF såväl
inom sjukvården som i samhället i övrigt.
Vårt mål är att i samråd med patienten ge
en kontinuerlig vård i vardagen och årligen har vi en avstämning och planerar
då fortsatt behandling. Vi intensifierar
teamarbetet kring patienten vid nyckelhändelser så som övergång från barn till
vuxen, sjukhusvård pga akut försämring,
påbörjande av transplantationsutredning
eller närhelst det behövs av andra skäl.

Arbetet som sjuksköterska på CF-mottag-

ningen innebär sedvanligt mottagningsarbete, förutom detta är det mycket annat
som kan förekomma under en arbetsdag
beroende på patienternas medicinska och
psykosociala hälsa. Våra patienters åldrar
varierar mellan 17 – 65 år, vilket innebär
att olika behov, tankar och funderingar
skiftar under livets gång. Det är viktigt att
upprätthålla en bred professionell kompetens som ger förutsättningar att kunna
initiera och genomföra bästa medicinska
och psykosociala omhändertagande för
patienter med CF och deras anhöriga.
Att se helheten, att ha stor flexibilitet. Vad
påverkar våra patienter och hur kan vi på
bästa sätt hjälpa. Vilken ålder är det på
patienten? Kön? Har det betydelse? Vid
vilken ålder fick patienten sin diagnos?
Bakgrund – uppväxt? Hur är livssituationen? Detta är några saker som är viktiga
att ha kunskap om. Man är nära sina patienter som har en livslång, regelbunden
och tät sjukvårdskontakt. Patienterna
kommer till mottagningen var 4 – 6 vecka
för månadskontroll. En gång/år gör vi årskontroll vilket tar 1 – 2 dagar. Dessa utförs
ungefär vid samma tidpunkt varje år.
Årskontrollen planeras ca 1 månad i
förväg och utförs sedan på mottagningen
med t.ex. provtagning och belastningar.
Andra undersökningar såsom lungröntgen, spirometri, arbetsprov mm görs på
respektive enhet. Årskontrollen innebär
för många patienter en stor stress för vad
resultaten skall visa.
Här emellan har vi akuta besök pga av
försämring. Vi har mycket telefonrådgivning och i samråd med läkare bedöms
och handläggs CF-patientens medicinska
behov. Vi förbereder, beställer och startar intravenösa antibiotikabehandlingar.
Detta sker alltid på mottagningen där
vi ansvarar för att patienten får all nödvändig information och kunskap för att
kunna utföra behandlingen i hemmet. Det
är av stor vikt att patienten känner trygghet och vet vad som skall göras och vart
de vänder sig om något händer. Denna
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information upprepas vid varje behandlingsstart. I samband med iv-behandling
kontrolleras oftast en läkemedelskoncentration. Sjuksköterskan ansvarar för
att den blir utförd, att svar erhålls och
att eventuell åtgärd vidtas. Behandlingen
startas oftast i port a cath eller PVK.
Stödjande och rådgivande samtal till
patienter och anhöriga samt medverkan
vid krisbearbetning av skilda slag. Vi verkar för regelbunden utbildning till patienterna och dess anhöriga. Detta kan vara
endast med sjuksköterska men också med
teamet.
CF-sköterskan arbetar som koordinator mellan olika vårdkedjor inom och
utom sjukhuset. Vi har ett nära samarbete
med vårdenheter där CF-patienter kan
vara inneliggande samt med transplantationsenheten. Apoteket är en annan stor
och viktig samarbetspartner.
Fortlöpande och regelbunden utbildning för personal på olika vårdenheter.
Utbildningsdagar i regionen samt föreläsningar på utbildningar på t.ex. högskolan
eller varhelst det kommer en förfrågan. Vi
deltar i förekommande forskningsprojekt
lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Vi deltar i utvecklings- och kvalitetssäkringsarbeten samt olika läkemedelsstudier. Vi har egen fortbildning nationellt, nordiskt och internationellt samt
jobbar med nationella och internationella
kvalitetsregister.
Vad är det då som gör att det är så spe-

ciellt att vara CF-sköterska? Detta är en
stor och svår fråga, hjärtat svämmar liksom över av allt man vill delge.
Jag har haft förmånen att från början
arbeta med både barn och vuxna och naturligtvis med deras familjer. Under åren
har det också tillkommit barn till ”mina”
patienter så som ni förstår är det en stor
skara. Vi har träffats varje månad och
ibland oftare, ofta under många år och
däremellan har vi talats vid i telefon. Man
delar sjukdom och livets allvar, men det
är också viktigt att skratta tillsammans,
tala om vardagen – det vanliga livet som
pågår. Det svåra att hantera och klara av
sjukdomen, att hålla i och stå ut med all
behandling från det att man får sin diagnos, genom tonår och in i vuxenålder. CFsköterskan måste se långsiktigt – försämring kommer inte så snabbt men när den
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Från en patients dikter.

”Det finns faktiskt en människa bakom denna sjukdomen. En människa som
skall orka med all den här behandlingen. Som skall hinna leva. Samtidigt.
För vad är ett liv värt om man ändå inte har tid att njuta av det?
Tidvis känns det som om att jag är jagad. Jag springer först och sjukdomen tätt
därefter. Jag springer för livet. Bokstavligt talat. Ibland hinner sjukdomen ikapp.
Håller mig fångad. Jag sitter fast ett tag, men lyckas till slut dra mig loss. Det är
med största sannolikhet den här kapplöpningen som till slut kommer att ta mitt
liv. Sjukdomen kommer hinna ikapp och jag kommer inte orka slita mig lös.
Jag springer och jag har bråttom”

kommer kan den ta lång tid att reparera
om det går att reparera. Man måste ligga
i, hålla efter sina patienter som inte kommer, stötta dem där de är. Inte ge efter
för då kan det bli för sent. Ibland blir det
för sent ändå - någon finns inte bland oss
mer, tungt, så många år av hårt arbete, oro
och sorg men också av livet. Jag tror det
är detta som är den stora skillnaden med
att jobba med en kronisk sjukdom som
cystisk fibros – man träffas ofta och under

lång tid. Man blir nära inte för nära men
ändå alltid nära. Man får dela sorg, glädje,
hopp och framtidstro att det snart skall
komma ett botemedel för denna sjukdom.
Till dess fortsätter arbetet med att hålla
patienterna så friska som möjligt.
KÄTHE STRANDNER

Sjuksköterska, CF-centret
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
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Alla lungmedicinare, allmänläkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter och andra med intresse av
lungmedicinska frågor välkomnas till Nordisk Lungkongress 10-12 maj 2017! Vi ser fram emot
ett intressant vetenskapligt program som spänner över hela det lungmedicinska fältet och som
presenteras på tre parallella sessioner. Abstrakts välkomnas till muntliga presentationer och
postersessioner. Under onsdagen 10/5 anordnas post-graduate-kurser inom KOL, lungcancer,
cystisk fibros och sömn. Passa på att träffa nordiska kollegor under den period då Visby och
Gotland är som vackrast.
Viktiga datum:
Registrering: Från 9 november 2016 (lägre anmälningsavgift före 22 mars 2017)
Inlämning av abstrakt: 9 november 2016 – 26 februari 2017

Hjärligt välkomna önskar vi i organisationskommittén!
Eva Lindberg, President
Christer Janson, Uppsala universitet
Margareta Emtner, Uppsala universitet
Sture Persson, Visby Lasarett

Inger Dahlén, SLMF
Anders Blomberg, SLMF
Helene Wallstedt, SLIF
Kerstin Romberg, NPCRG

För mera information och preliminärt program: www.nlc2017.se

Kontakt: info@nlc2017
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Sammanfattning av avhandlingen:

Nocturnal Gastroesophageal Reflux: Respiratory
Symptoms and Obstructive Sleep Apnea
av Össur Ingi Emilsson

G

astroesofageal reflux är en relativt
vanlig sjukdom, med prevalens på
ca 10-20 %. Nattlig gastroesofageal
reflux (härefter nattlig reflux) har associerats med symptom från luftvägarna,
som astma och kronisk hosta.1,2 Vidare
har nattlig reflux associerats med sleepdisordered breathing, vilket inkluderar
bl.a. excessiv snarkning och sömnapné.3,4
Dock har det inte varit känt om reflux
kan orsaka dessa besvär. En hypotes
säger att om reflux av magsaft når upp
till halsen kan små mängder av denna
aspireras (mikroaspiration) och orsaka
inflammation. En annan hypotes menar
att när magsaften kommer upp i distala
delen av esofagus kan en nervreflex via n.
vagus induceras, vilken leder till bronkokonstriktion och neurogen inflammation
(figur 1).5 Målet med avhandlingen var att

studera sambandet mellan nattlig reflux,
luftvägssymptom och sleep-disordered
breathing, samt ändringar i lungfunktion,
nattlig andningsregistrering och luftvägsbiomarkörer.
Avhandlingen baserades på två europeis-

ka populationsbaserade studier: The Burden of Obstructive Lung Disease (BOLD)
(n = 1325), och the European Community
Respiratory Health Survey (ECRHS) parts
one (I) and two (II) (n = 1761).6,7 Därtill inbjöds de deltagare i ECRHS III som hade
symptom av nattlig reflux, och lika många
parade kontroller, för utökade studier
(n = 90).8,9 Deltagarna ansågs ha nattlig
gastroesofageal reflux om de rapporterade symptom så som nattlig halsbränna
eller sura uppstötningar. Luftvägssymptom och symptom av sleep-disordered

breathing registrerades med frågeformulär, blodprover togs och spirometri
utfördes. Deltagare i ECRHS III nattlig
reflux-studien genomgick också nattlig
andningsregistrering med audiomätning
för snarkningsanalys, och lämnade exhaled breath condensate (EBC) och particles
in exhaled air (PEx) prover. En subgrupp
genomgick 24 timmars esofageal impedans-pH mätning.
Astma- och bronkitsymptom var vanligare bland deltagare med nattlig reflux
än bland kontroller. Likaså var exacerbationer av dessa symptom vanligare bland
deltagare med nattlig reflux. Symptom av
sleep-disordered breathing var vanligare
bland deltagare med nattlig reflux. Vid
uppföljning av deltagare efter 9 år visade
sig att de med persisterande nattlig reflux hade utvecklat luftvägssymptom och

�

Figur 1. Två hypoteser om hur reflux kan påverka luftvägarna.
Lung & Allergiforum • Nummer 4/2016
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"Vår forskning visar således att båda teorierna kan vara sanna,
men att de associeras med olika symptombilder."
symptom av sleep-disordered breathing
ungefär dubbelt så ofta som de som aldrig hade nattlig reflux. I ECRHS III nattlig
reflux-studien visades även att exacerbationer av luftvägssymptom var ungefär
fyra gånger vanligare bland deltagare med
nattlig reflux. Däremot hittades inga skillnader på spirometri mellan dessa grupper. På nattlig andningsregistrering var
apnéer och hypopnéer vanligare bland
deltagare med nattlig reflux, men efter
korrigering för BMI blev skillnaden ickesignifikant. Objektivt mätt snarkning var
däremot signifikant vanligare bland deltagare med nattlig reflux, även efter korrigering för BMI. Magensymet pepsin, den
neuroinflammatoriska markören substans
P, och oxidativ-stress markören 8-isoprostan i EBC var högre bland deltagare med
nattlig reflux. I PEx proverna var albumin
och surfactant protein A lägre bland deltagare med nattlig reflux. Hos deltagare
med nattlig reflux ökade snarkning incidensen av exacerbationer, ett samband
som blev ännu starkare om de också hade
pepsin mätbart i utandningsluften. Hos
deltagare med nattlig reflux var nattlig
hosta associerad med högre substans P i
utandningsluft.

mande behandling mot luftvägssymptom
har inte kunnat visa någon större effekt
av behandlingen.10,11 Däremot har studier
på kirurgisk behandling mot gastroesofageal reflux visat att luftvägssymptom
kan minska betydligt efter kirurgi.12,13 Det
verkar således som det är något annat än
magsyrorna som inducerar luftvägssymptom vid gastroesofageal reflux.
Ett hinder för forskning på detta ämne
är hur svårdefinerat problemet är, eftersom det inte finns någon generellt
accepterad metod för att diagnostisera
reflux-inducerade luftvägssymptom. Vidare forskning bör fokusera på hur vi kan
identifiera dessa patienter på ett pålitligt
sätt, vilken symptomprofil de har och vilka mekanismer som ligger bakom. Detta
inkluderar hur sleep-disordered breathing
kan påverka sambandet mellan reflux och
luftvägssymptom. Det är först då vi kan
förstå hur vi ska behandla dessa patienter
på ett effektivt sätt.
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Sammanfattningsvis visade avhandlingen

att nattlig reflux är associerad med luftvägssymptom och symptom av sleepdisordered breathing i den allmänna populationen. Exacerbationer av luftvägssymptom är också betydligt vanligare
bland individer med nattlig reflux. Ytterligare är nattlig reflux associerad med
ökad snarkning, objektivt mätt. Resultaten av biomarkörer i utandningsluft pekar
på att teorin om mikroaspiration i vissa
fall kan vara sann, som vid exacerbationer. I andra fall kan nervreflex-teorin vara
sann, som vid nattlig hosta. Vår forskning
visar således att båda teorierna kan vara
sanna, men att de associeras med olika
symptombilder. Ökat andningsarbete i
sömnen, så som vid excessiv snarkning,
verkar stärka detta samband.
I avhandlingen studerades inte behandlingseffekter. Den forskning som redan
har gjorts på medicinsk magsyrehäm-
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Stora SFFA-stipendiet 2017
Svenska föreningen för Allergologi utannonserar för nionde 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, GlaxoSmithKline, Meda Sverige, Mundipharma AB, Novartis
Pharmaceuticals, Teva Sweden AB och Thermo Fisher Scientific.
Prissumman för 2017 års stipendium beräknas vara 400 000 SEK.
Sökande av stipendiet skall vara en person som bedriver forskning inom astma- och
allergiområdet, kliniker eller icke-kliniker. Sökande skall vara en disputerad, självständig
och etablerad forskare. Stipendiet är ett basanslag och får fritt disponeras av den
sökande. Vid publikationer av forskningsresultat förväntas pristagaren skriftligen
omnämna detta stipendium och dess arrangörer. Pristagaren förväntas även inkomma
med en skriftlig redogörelse om vad medlen från stipendiet används till.
Ansökan, 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 2017-01-31.
Ansökan skickas i 14 exemplar till:
Eva Hallner
SFFA
Centrum för arbets- och miljömedicin
Solnavägen 4, 10 tr
113 65 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 2017.
I anslutning till prisutdelningen, som kommer att ske vid SFFA:s Vårmöte i Stockholm den
29 mars 2017, 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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Specialistexamen

Specialistexamen 2017 närmar sig!
Vi fortsätter att publicera frågor och svar från 2016 års specialistexamen, denna gång med svar från Anna Fyrenius
och Antje Kuhlmann.
Redaktionens förtydligande: Specialistexamen 2016 genomfördes i våras. I genomgången av PD1-hämmare vid lungcancer, som
publicerades i föregående nummer, omnämndes därför endast nivolumab som PD1-hämmare med indikation NSCLC i Sverige.
Sedan specialistexamen skrevs har även pembrolizumab fått denna indikation.

Fråga 5 – Biologisk behandling av astma • Svar från Anna Fyrenius
Astma. Biologisk behandling vid astma. Vad finns? Vad är på gång? Vilka patienter kan ha nytta av detta? Kostnadsaspekter?
Introduktion

Den snabba utvecklingen inom immunterapi/biologiska läkemedel har inneburit en revolution inom många sjukdomsområden.
Specifik immunhämmande behandling har resulterat i bromsad
sjukdomsutveckling, ökad livskvalitet och minskat behov av kirurgi och sjukhusvård för patienter med autoimmuna sjukdomar
som t.ex. reumatoid artrit och inflammatoriska tarmsjukdomar.
I Sverige är idag omalizumab (anti Ig-E) och mepolizumab (anti
IL-5) godkända och för indikationen astma.
Möjligheterna med immunhämmande läkemedel har gjort
det ytterligare intressant att kartlägga astmans fenotyper och de
olika verksamma inflammatoriska mekanismerna vid respektive
fenotyp.
Behandlingarna är kostsamma. Ca 10 % av Sveriges befolkning
bedöms i dag ha astma i någon form. I världen uppskattar WHO
att ca 300 miljoner människor lider av astma varav många aldrig
kommer ha tillgång till dessa behandlingar. De nya behandlingarna erbjuder möjligheter men framtida utmaningar handlar
bland annat om att på politisk nivå prioritera kostnader för behandling mellan olika sjukdomsområden och på sjukvårdens
nivå att inom sjukdomsgruppen (i detta fall astma) selektera de
patienter som har bäst nytta av behandlingen.
Astmans fenotyper

Astma har länge beskrivits med breda kliniska/fysiologiska
definitioner som ett signifikant reversibelt luftvägsflöde eller
bronkiell hyperreaktivitet med variabel luftvägsobstruktion och
typisk symtombild (1). Behandlingen har oavsett bakomliggande
inflammatoriska mekanismer i huvudsak varit ospecifikt riktat
med exempelvis inhalationskortikosteroider och bronkdilaterare. En ökad medvetenhet om astmasjukdomens heterogenisitet
har bidragit till större uppmärksamhet på astmasjukdomens s.k.
fenotyper. Fenotyper beskrivs utifrån bland annat ålder vid debut, förekomst av eosinofili eller neutrofili, förekomst av allergi
samt hereditära faktorer och lungfunktionskarakteristika (2, 3).
Exempel på fenotyper med betydelse för diskussionen om
bilologiska läkemedel är allergisk, IgE-medierad astma, ofta
med tidig debut samt eosinofil astma med sen debut som ofta
är svårbehandlad.
Till skillnad från beskrivning av fenotyper beskriver begreppet
endotyper sjukdomens subgrupper utifrån distinkta patofysiologiska mekanismer. Astmasjukdomen kategoriseras med hjälp
av endotyper på cellulär och molekylär nivå (3, 4). En fenotyp
Lung & Allergiforum • Nummer 4/2016

kan alltså rymma flera endotyper och sannolikt kommer denna
beskrivningsnivå bli mer relevant samtidigt med utvecklingen
av fler behandlingsmöjligheter mot slår mot specifika steg i den
inflammatoriska processen.
Inflammation och biomarkörer vid astma

Th2-immuniteten spelar en viktig roll vid astmasjukdom och
cytokinerna IL-4, IL-5 samt IL-13 har nyckelpositioner i att mediera inflammatorisk aktivitet. Påvisad Th2 aktivitet är i regel
kopplat till god respons på inhalerade glukokortikoider (1).
IL 4 och IL 13 medierar bland annat B-cells aktivitet och därigenom antikroppsproduktion (IgE). IgE binder till IgE-receptorer med hög affinitet som aktiverar basofiler och mastceller
vilket leder till typ 1 hypersensitivitet. IL-5 har en avgörande
roll i aktivering av eosinofila granulocyter och därigenom den
eosinofila inflammationen men har också betydelse för den slutgiltiga differentieringen av aktiverade B-celler till antikroppsproducerande celler (5).
För att urskilja patienter som kan ha god nytta av biologiska
läkemedel med hög precision är det önskvärt med specifika
biomarkörer för de olika delarna i den inflammatoriska processen. Total-IgE kan enkelt mätas medan t.ex. periostin (en
spårmarkör för IL-13) inte är lika tillgängligt. FeNO-mätningar
är i dag standard vid alla allergimottagningar och mäter utandat
kväveoxid som uppkommer vid oxidering av kväveoxid i epitelceller, vilket induceras av IL-13. FeNO nivåer är korrelerade till
graden av lungeosinofili men motsägelsefullt nog oberoende av
t.ex. IL-5-nåvåer.
Blodeosinofili samt förekomst av eosinofiler och neutrofiler
i sputum är andra markörer som använd i varierande utsträckning (1).
Med andra ord finns redan i dag ett antal biomarkörer som
indikerar Th2-inflammation men de inflammatoriska reaktionsvägarnas komplexitet gör att markörernas sensitivitet och specificitet vid val av behandling ännu är låg.
Läkemedel som hämmar den astmaspecifika inflammationen

Anti-IgE – omalizumab
Det enda fram till nyligen tillgängliga biologiska läkemedlet vid
astma i Sverige har varit omalizumab, en rekombinant humaniserad monoklonal antikropp. Antikroppen binder till fritt IgE
och förhindrar därigenom kontakten mellan IgE och IgE-receptorn (högaffinitetsreceptorn) vilket leder till utebliven aktivering
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av basofiler och mastceller och utebliven hypersensitivitetsreaktion till allergenet (1).
Behandling med omalizumab ger även en nedreglering av
IgE-receptorerna. Antikroppen har också visat effekt i den sena
astmatiska reaktionen men mekanismen för detta är inte helt
klarlagd (5).
Omalizumab har visats ha effekt på antal exacerbationer vid
såväl mild, moderat som svår allergisk astma. Exacerbationer
är den faktor som mest tydligt faller ut i samtliga studier men
även sekundära mått som påverkan på total-IgE ses. Däremot ses
ingen klar effekt av lungfunktionsmått som FEV1 (1, 6).
I en översikt och metaanalys från 2011 har Rodrigo et al (7)
sammanställt 8 randomiserade placebokontrollerade studier
(3429 deltagare) där subkutant omalizumab använts som til�läggsbehandling till kortikosteroider hos patienter med medelsvår till svår astma. Primära end points var minskade steroiddoser och minsking i antal exacerbationer. Metaanalysen innefattade studier med både barn och vuxna och det sammantagna
resultatet visar att signifikant fler patienter helt kunde avsluta
(42 vs 21 %, RR=1,8, 95 % CI, NNTT 5) eller sänka doserna av
steroidbehandlingen mer än 50 % (76 vs 56 % RR=1,34, 95 % CI), i
behandlings- än i kontrollgrupp. Man kunde också visa en minskad exacerbationsrisk (17 vs 31 %, RR=0,55, 95 % CI, NNT 10) )
utan någon ökad risk för allvarliga biverkningar.
Det finns också en Cochrane-rapport från 2014 (8) som sammanställt 25 randomiserad kontrollerade studier i avsikten att
belysa effektiviteten av subkutant omalizumab jämfört med
placebo som tillägg till kortikosteroidbehandling hos patienter
med medelsvår till svår astma. Metaanalysen visar att risken
för exacerbation minskade från 26 till 16 % i den behandlade
gruppen, samt en motsvarande minskning i risken för sjukhusvård. Metaanalysen stödjer också tidigare data om att patienter
signifikant kan minska sina doser av inhalerade kortikosteroider. Däremot är inte effekten säkerställd vad gäller möjligheten
att avsluta per orala kortikosteroider. Man har heller inte kunnat fastställa något specifikt tröskelvärde för i IgE-nivåer när
behandling är indicerad. Författarna konkluderar att det med
tanke på de höga kostnaderna för läkemedlet är av stor vikt att
komma längre i arbetet med biomarkörer för att bättre selektera
de patienter som kommer att svara på behandlingen.
Många frågor återstår vad gäller urval av patienter och behandlingstid för preparatet. Stöd finns för att det handlar om
långtidsbehandling då man sett att IgE-nivåer stiger igen redan
efter 3-4 v efter utsättning (5). Det finns dock små studier som
visar att mer långsiktig klinisk stabilitet kan ses efter utsättning
efter längre tids behandling (ca 6 års behandling).
Det idag tillgängliga läkemedlet i Sverige (Xolair®) (godkändes 2005) är registrerat som tilläggsbehandling på indikationen
svår IgE-medierad astma hos patienter med FEV<80 % som trots
fulldos ICS och LABA har kvarstående frekventa dagliga eller
nattliga symtom och exacerberar (9). Doseringen (75-600 mg)
styrs utifrån IgE-nivåer och kroppsvikt och ges subkutant en
gång var annan till var fjärde vecka. IgE-nivåer är förhöjda under
behandlingstidens gång och kan inte användas som markör för
behandlingseffekt eller för att styra fortsatta doseringar.
Kostnadsaspekter omalizumab
Kostnaden för 75 mg omalizumab är 1846 kr. Behandlingen är att
betrakta som långtidsbehandling. Kostnaden för en patient med
150 mg Xolair® var 2-4:e vecka är 44 304 – 88 608 kronor per år.
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Redan 2004 gjordes en kostnadseffektivitetsanalys för behandling av patienter med medelsvår till svår allergisk astma
i USA (10). Kostnaden för varje vunnen dag med god astmakontroll var då 523 Dollar. Någon motsvarande beräkning för
Svenska förhållanden är mig veterligen inte gjord men svenska
riktlinjer pekar mot att förbehålla behandlingen till patienter
med svårkontrollerad allergisk astma vilka också har visat sig
ha den mest gynnsamma effekten. Med tanke på den stora patientgruppen astmatiker och den förhållandevis höga kostnaden
för behandlingen är det angeläget med selektion av de patientgrupper/fenotyper/endotyper som kan bedömas ha nytta av
behandlingen.
Anti-IL-5 mepolizumab
Ett andra biologiskt läkemedel för astma är nu registrerat i Sverige. Mepolizumab är en monoklonal antikropp (IgG) som specifik binder fritt IL-5. IL-5 har en nyckelroll i aktiveringen av den
eosinofila inflammationen vid astma genom påverkan på tillväxt,
differentiering, aktivering och överlevnad av eosinofila granulocyter (4, 5, 11-14). Mepolizumab hämmar IL-5-signalering och
påverkar på så vis graden av den eosinofila inflammationen på
flera sätt. Studier inom detta område har inkluderat patienter
med höga blodeosinofilnivåer, förhöjda nivåer av eosinofila i
sputum och förhöjda FeNO nivåer. De bästa behandlingsresultaten har erhållits hos patienter med höga blodeosinofil-nivåer
och även i detta fall är det antalet exacerbationer som är det
mest påtagliga utfallet medan FEV1 och livskvalitetparametrar
inte nämnvärt slår ut (1).
2015 publicerades en Cochrane-rapport som undersökte evidensen för mepolizumab jämfört med placebo vid astma (15).
Primära end points var antalet exacerbationer och livskvalitet. I metaanalysen inkluderades åtta studier (1707 deltagare).
Som helhet bedömdes att man har för svaga evidens för att dra
några tydliga slutsatser om värdet av mepolizumab vid astma.
De begränsade möjligheterna att dra slutsatser hänförs till att
patientpopulationen i de inkluderade studierna var heterogen
(inkluderade patienter hade astma av varierande svårighetsgrad
med allt från mild atopisk astma till behandlingsrefraktär eosinofil astma). I sju av de åtta studierna användes i v mepolizumab
(vilket inte är licentierat för kliniskt bruk). Bara två studier undersökte specifikt gruppen eosinofil astma.
Utifrån dessa två studier drar man ändå slutsatsen att mepolizumab kan leda till förbättrad livskvaliet och minskade exacerbationer hos patienter med eosinofil astma. Man kan däremot
inte dra några slutsatser beträffande patienter inom astmagruppen som helhet. Powell et al konstaterar också att det återstår
mycket arbete för att säkerställa bästa möjliga doseringsregim
och behandlingstid. Man saknar också data som inkluderar barn.
I två studier inkluderades barn över 12 år men data för dessa har
inte redovisats separat.
Den enskilda studie som vunnit starkast genomslag i den kliniska introduktionen av mepolizumab publicerades 2014 (16).
Studien inkluderade enbart patienter med perifer blodeosinofili
och frekventa exacerbationer. Patienterna randomiserades till tre
grupper: intravenös mepolizumab, subkutan mepolizumab samt
placebo. Båda mepolizumabarmarna visade god säkerhet, minskad blodeosinofili och en minskning i antalet exacerbationer
och sjukhusbesök. Patienterna som erhöll mepolizumab kunde
i genomsnitt halvera sina glukokortikoiddoser och uppvisade i
medeltal 32 % minskning i antalet exacerbationer per år.
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Även andra IL-5 hämmare prövas. Reslizumab och benralizumab som via interleukin 5 minskar antalet eosinofila och basofila
genom apoptos har båda visat lovande resultat (17).
Det finns också studier som ger anledning att tro att anti- IL-5
behandling kommer att bli aktuellt för andra lungsjukdomar där
den eosinofila inflammationen är avgörande. Små studier har
visat möjlig behandlingseffekt vid t.ex. HES och EGPA (eosinofil
granulomatos och polyangit (17)
Det registrerade läkemedlet i Sverige (Nucala®) har indikationen tilläggsbehandling vid svår refraktär eosinofil astma hos
vuxna patienter. Läkemedlet administreras subkutant en gång
var fjärde vecka. Behandlingen betraktas som långtidsbehandling. Priset för Nucala är ännu inte fastställt/fri prissättning.
Andra immunhämmare vid astma
Ligelizumab och lumiximab är monoklonola antikroppar med
högre affinitet för IgE som också möjliggör blockering av lågaffinitetsreceptorer för IgE. Flertal intressanta antikroppar riktade mot cytokiner och deras receptorer är också aktuella inom
forskningen för mer specifika biologiska läkemedel mot astma,
t.ex. IL 1 (canacikumab) IL-2 (daclizumab). Man gör också försök med TNF-alfa- hämmare som exv. infliximab. Upptäckten
av ökade halter C5a i luftvägarna hos astmatiker har medfört
försök med antikroppen eculizumab (Soliris®) (5).
Sammanfattat

Redan i dag finns tillgänglig biologisk behandling med omalizumab, Xolaris® (anti-IgE) vid svår allergisk astma samt mepalizumab, Nucalta® (anti IL-5) vid behandlingsrefraktär eosinofil
astma. Vid rätt patientselektion har behandlingarna god evidens
för effekt på framför allt exacerbationer och uppvisar god säkerhetsprofil även om långsiktiga ogynnsamma behandlingseffekter
ännu inte är kartlagda.
Utvecklingen av de immunhämmande läkemedlen går fort
och flertal substanser är i klinisk prövning. Behandlingarna är
dyra och patientgruppen astmatiker stor och heterogen. En stor
utmaning framöver ligger i att selektera de fenotyper och endotyper inom sjukdomsgruppen som kan ha nytta av den kostsamma läkemedelsbehandlingen. Arbete återstår också vad gäller att
finna biomarkörer för selektion och behandlingsmonitorering.
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Fråga 6 – Palliativ vård vid KOL • Svar från Antje Kuhlmann
KOL. Palliativ vård vid KOL – vilka patienter är aktuella och hur genomförs detta? Etisk diskussion.
Den terminala fasen av KOL

När man diskuterar palliativ vård för KOL-patienter är det viktigt att ha klart för sig vilket förlopp sjukdomen brukar ha och
hur den sista tiden i livet ser ut för KOL-patienter.
KOL-sjukdomen är en långsam progressiv sjukdom som så
småningom leder till konstant försämring av lungfunktion och
tilltagande symptom i form av till exempel andfåddhet, hosta,
ångest eller nedstämdhet. Detta långsamma, kroniska förlopp
avbryts av perioder med akut försämring på grund av exacerbationer som ofta leder till sjukhusvistelser, delvis inklusive intensivvård och ventilationsstöd. Många patienter får långtidssyrgasbehandling i hemmet och blir allt mer immobiliserade och
socialt isolerade. I slutskedet av sjukdomen orkar patienten inte
att upprätta adekvat egenandning och respiratorisk insufficiens
inträder med hypoxi och stigande koldioxidnivåer. Patienten blir
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allt mer somnolent och hamnar i en koldioxidnarkos.
Många patienter dör på sjukhus i samband med en exacerbation. En studie från Storbritannien (1) visade att var 10:e patient
som blev inlagd på grund av KOL-exacerbation dog under vårdtiden (n= 920 patienter, genomsnittlig FEV1 = 43 % av förväntat
värde). Det är cirka 60 % av KOL-patienter som verkligen dör
av tilltagande respirationssvikt (2). Andra vanliga dödsorsaker är
cancer och kardiovaskulära sjukdomar. Förloppet av KOL-sjukdomen kan variera kraftigt från patient till patient och exacerbationsepisoder som patienten återhämtar sig ifrån (eller inte)
gör det svårt att förutsäga när och hur patienten kommer att gå
in i slutskedet och dö av sin sjukdom (2,3). I detta oförutsägbara
förlopp är det oftast svårt för vårdpersonalen att avgöra när tidpunkten för en diskussion kring vårdinriktning och eventuell
vårdbegränsning har kommit.
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Tecken på att sjukdomen har gått över till slutkedet och att man
bör fundera kring palliativa åtgärder kan vara (4):
• en allt mer uttalad och irreversibel lungfunktionsnedsättning
• stigande koldioxidvärde
• viktnedgång
• vilotakykardi
• allt tätare vårdtillfällen det senaste året
• tilltagande andfåddhet och trötthet redan vid mycket lätt
ansträngning
• patienten orkar inte längre komma utanför bostaden
Symptomlindring – andfåddhet

Andfåddhet är oftast det dominerande symtomet för patienter
med KOL i slutskede. Adekvat omhändertagande av patienter
med svår andfåddhet har många dimensioner, och det finns såväl
farmakologiska som icke farmakologiska behandlingar som kan
lindra symptom. Först av allt bör man undersöka om det finns en
åtgärdbar orsak till andfåddheten, som till exempel pleuravätska
som behöver tappas, bronkobstruktion som förbättras på inhalation av bronkvidgare eller övervätskning som ska behandlas med
diuretika. Är dessa möjligheter uttömda, finns följande farmakologiska och icke-farmakologiska möjligheter:
Opioder
Det finns flera studier som bevisar den lindrande effekten opioder har på dyspné (5) och nationella och internationella guidelines rekommendera deras användning i symptomlindrande
syfte (4,6). I den kliniska användningen finns en viss oro för att
opiodpreparat skulle leda till ytterligare andningsinsufficiens hos
patienter vilket ibland resulterar i en ogrundad återhållsamhet
av förskrivningen. Denna frågeställning har undersökts i flera
studier (5,7) som inte visade tecken på försämrad andningsinsufficiens om opioder används i adekvata doser. Vilken typ av
opioid är mest effektiv är mer oklar, men den mest studerade
substansen är morfin. Även den optimala dosen är okänd, men
det verkar som att redan relativt små doser kan vara effektiva.
Det nationella vårdprogrammet för palliativ vård (4) föreslår
att man börjar med Morfin 5 mg per oss eller 2,5 mg s.c. per
administreringstillfälle och titrerar sedan upp dosen (gäller för
opioid-naiva patienter). Någon jämförelse mellan effekten av
kort- eller långverkande opioidpreparat eller plåster har jag inte
hittat i litteraturen. Det verkar rimligt att börja med kortverkande morfin och sedan övergå till långverkande om så önskas.
Morfin-relaterad obstipation bör motverkas redan från början
eftersom den kan vara ytterst besvärligt för patienten och i sig
ge mer stress och försämrad andningssituation.
Bensodiazepiner
Värdet av bensodiazepiner i behandling av dyspné är omdiskuterad. En systemisk litteraturgenomgång av Cochrane Collaboration (8) hittade inget bevis för en gynnsam effekt av bensodiazepiner på andfåddhet. Det fanns dock en liten, men ickesignifikant trend mot minskad dyspné, men effekten verkar vara
mycket små. Man bör dock ha i åtanke att bensodiazepiner även
har en anxiolytisk effekt, och eftersom andfåddhet och ångest
oftast går hand i hand kan de ändå ha en viktig plats i den palliativa vården av KOL-patienter.
Syrgasbehandling
Det generella värdet av palliativ syrgasbehandling för patienter
med andnöd är lågt. Upplevelse av dyspné korrelerar dåligt med
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påvisad hypoxi och den symptomlindrande effekten av syrgas
är liten till icke-existerande. Syrgasbehandling i palliativt syfte
bör förbehållas till en selekterad patientgrupp som är hypoxisk i
vila och där utprovning har visat en tydlig effekt på symptomen.
Vissa patienter upplever att det som hjälper mest med syrgasbehandlingen är att ”det blåser” i ansiktet, ibland kan en fläkt
ha samma effekt och vara mycket enklare att installera (4,9).
Non-Invasive-Ventilation (NIV)
Behandling av KOL-patienter med NIV är väl etablerad vid akut
respiratorisk svikt på grund av KOL-exacerbation och tillhör den
kliniska rutinen. Som del av behandling för stabil, svår KOLsjukdom är NIV mer omdiskuterad och används – åtminstone
i Sverige – bara i utvalda fall. Om NIV-behandling även kan ha
ett värde i den palliativa situationen diskuteras kontroversiellt.
En randomiserad studie (10) på 200 inneliggande patienter med
end-stag cancersjukdom och andningssvikt pekade på att NIV
var bättre och snabbare än syrgasbehandling att underlätta andfåddheten och att patienterna behövde mindre mängd morfin
för att hantera dyspnén. NIV har dock väldigt många nackdelar i
den palliativa situationen: många patienter har svårt att tolerera
masken och kan uppleva ytterligare stress och ångest över att
vara kopplad till maskinen, NIV försvårar omvårdnaden och
samspelet mellan patienten och anhöriga och man måste vara
medveten om att NIV kan förlänga patientens liv och därmed
även patientens lidande. Jag tycker inte att NIV ska användas i
den palliativa vården av KOL patienter, om det inte handlar sig
om ytterst utvalda fall där NIV ger en mycket bra symptomlindring och alla inblandade är medvetna om konsekvenserna av en
sådan behandling.
Råd och stöd
En ytterst viktig del i symptomlindring vid dyspné är att stödja
patienten och anhöriga i att utveckla strategier som hjälper att
hantera andfåddheten (11,12). Det kan gälla så enkla åtgärder
som lägesändring, förbättrad andningsteknik, avspänning med
hjälp av massage eller att öppna ett fönster/slå på en fläkt. Att
etablera an handlingsplan där det står vad patienten, vårdgivare
eller anhöriga kan göra när patienten upplever andingen som
extra ansträngd kan resultera i att alla involverade kan förmedla
trygghet och lugn även i en sådan situation.
Andra symptom av patienter med KOL i palliativt skede

Även om andfåddhet är det mest dominerande symptom, är
även andra symptom vanliga hos KOL-patienter under deras
sista tid i livet. Viktiga ytterligare symptom som inte får glömmas bort är till exempel (13): svår smärta, depression, ångest,
fatigue, sömnsvårigheter och obstipation. Dessa symptom bör
aktivt efterfrågas och behandlas enligt aktuella rekommendationer för palliativ vård.
Aktuell situation – palliativ vård för KOL-patienter

Mycket tyder på att den palliativa vården som ges till KOLpatienter i Sverige och stora delar av världen är otillräckligt
(14–16). En orsak till detta kan vara att sjukdomsförloppet vid
KOL-sjukdom är mindre förutsägbar än vid cancersjukdom och
det kan vara svårt för vårdgivaren att veta ”när det är dags” att
prata om palliativa åtgärder med patienten. En annan orsak tror
jag kan vara att det dominerande symptomet vid KOL – andfåddhet – kan vara svårt att behandla och kräver ett multidisciplinärt omhändertagande av flera yrkeskategorier, något som
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det kanske inte finns väletablerade rutiner för. Den palliativa
vården för patienter med kroniska sjukdomar har länge inte haft
samma prioritet som för cancerpatienter, varför både kompetens
och strukturer kan saknas för ett adekvat omhändertagande av
dessa patienter.
Etiska frågeställningar

Ett etiskt problem som är vanligt i samband med KOL-patienter
är ställningstagande till påbörjande eller avslutande av invasiv
respiratorbehandling. För den enskilde patienten kan det vara
ytterst svårt att förutsäga utgången av en respiratorbehandling,
vilket gör det svårt att ta ett beslut. Det som kan hjälpa i en
sådan situation är att känna till patientens åsikter kring sin sjukdom, prognosen och möjlig och önskad behandling. Många patienter med KOL i slutskede har aldrig haft en diskussion kring
dessa frågor med sin ansvariga läkare och upplever sig som dåligt informerade (17). En orsak för det kan vara att läkarna har
svårt att bedöma när i sjukdomsförloppet sådana frågor ska tas
upp, att de känner sig otrygga i att diskutera dessa frågor med
patienten och att patienterna sällan av sig själv tar upp frågorna.
Ett stöd för den ansvarige läkaren i att hitta rätt tidspunkt kan
vara att fråga sig: ”skulle jag bli förvånad om den här patienten
skulle dö inom 12 månader?” – om svaret är nej är det dags för en
diskussion kring fortsatt inriktning av vården och eventuell begränsade vårdåtgärder. Ett sätt att initiera ett sådant samtal kan
vara att man förmedlar patienten att man ”hoppas på det bästa,
men förberedar för det värsta”. Vissa moment i sjukdomsförloppet kan vara naturliga tillfällen att påbörjar den diskussionen,
till exempel när patienten får syrgasbehandling i hemmet, vid
tillkomst av frekventa exacerbationer, att patienten inte längre
kan lämna sin bostad eller klinisk försämring utan uppenbar
behandelbar orsak. Det är också viktigt att både patienten och
läkaren förstår att en diskussion om inriktning av vården och
vårdbegränsning inte handlar om att välja mellan ”vi gör allt” eller ”vi gör ingenting”, utan att det finns många vägar däremellan
som är fullt gångbara. Exempel för möjliga ställningstaganden
kan vara:
• om nödvändigt ska även invasiv respiratorbehandling genomföras
• ingen intubation, men alla möjliga åtgärder inklusive NIV
• vid exacerbation ska behandlingsförsök göras i hemmet, om
detta ej lyckas övergång till ren symptomlindring
• vid nästa exacerbation ska ingen specifik behandling ges, men
symptomlindring
I slutänden måste beslutet om begränsning av vårdnivå alltid
fattas av den behandlande läkaren, men självklart blir det lättare
att ta rätt beslut om patientens åsikter är kända.
Den patientansvarige läkaren har också ett ansvar gentemot
patientens anhöriga att informera de om det möjliga eller förväntade förloppet av sjukdomen, eftersom det kommer att påverkar även deras liv i stor utsträckning.
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Till: Verksamhetschefen
Kopia: Medarbetare på kliniken

Sahlgrenskas
Allergisymposium
Allergisektionen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i
samarbete med Shire har äran att inbjuda till:

Hereditärt Angioödem – från
diagnostik och symtom till
individuell behandling
Fredagen 27 januari 2017 klockan 09:00-15:30
Plats: Hotell Eggers, Drottningtorget 10, 411 03 Göteborg
Välkommen att ta del av vetenskapliga och kliniska erfarenheter av
bradykininmedierade angioödem med fokus på HAE. En livshotande sjukdom som
utan individuell planering och optimal behandling kan leda till livshotande tillstånd.
Vänligen meddela ditt deltagande och eventuella allergier till
esilfversward0@shire.com senast den 19 december. Vid frågor kontakta Emma
Silfverswärd på telefonnummer 0705 – 21 63 73 eller mail ovan.
Shire står för kostnaden för föreläsare, lokal och förtäring.

Varmt Välkommen!

Vi vill göra dig uppmärksam på att deltagande skall godkännas av huvudman.
Det åligger den enskilde deltagaren att inhämta detta.

November 2016
SE/C-APROM/FIR/16/0009a

Sahlgrenskas Allergisymposium 27 januari 2017

Program
Tid

Programpunkt/Föreläsare
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HAE på Astma-allergimottagningen Sahlgrenska
Universitetssjukhuset
Överläkare Monica Arvidsson, Allergisektionen, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset
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Diagnostik av HAE och riktlinjer
Professor Janne Björkander, Futurum, Akademin för hälsa och vård,
Länssjukhuset Ryhov
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Bensträckare

10:40-11:10

HAE och livskvalitet
Överläkare Patrik Nordenfelt, Lung- och allergikliniken, Länssjukhuset Ryhov

11:10-11:40

HAE och ungdomar
Överläkare Nicholas Brodszki, Barnspecialistmottagningen, Skånes
Universitetssjukhus, Lund

11:40-12:10

Treatment strategies and management in HAE
Professor Marcus Maurer, Allergy Center, Charité Univeritätsmedizin, Berlin

12:10-13:25

Lunch med utställning

13:25-14:00

Treatment strategies and management in HAE
Professor Marcus Maurer, Allergy Center, Charité Univeritätsmedizin, Berlin

14:00-14:30

HAE i det akuta skedet – organisationen kring detta
Överläkare George Grantson, Allergimottagningen, Hallands sjukhus, Varberg

14:30-15:00

Klinisk immunologi – HAE-diagnostik
Överläkare Lillemor Skattum, Institutionen för Laboratoriemedicin, klinisk
immunologi och transfusionsmedicin, Skånes Universitetssjukhus, Lund

15:00-15:30

Paneldiskussion och avslut – alla föreläsare + moderator
Moderator – Monica Arvidsson
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Göteborg

23-27 januari

Andningssvikt, hemrespirator, oxygen och sömnapné

Uppsala

31 januari - 2 februari

Praktisk kurs i bronkoskopi

Stockholm

8-9 februari

Postgraduatekurs om KOL - Patientrelaterade utfallsmått

Saltsjö-Boo

13 mars

Lungfunktionsdiagnostik för lungläkare

Uppsala

6-8 april

ERS – Sleep and Breathing Conference 2017

Marseille

10-12 maj

Svenska Lungkongressen 2017

Visby

10-12 maj

Nordic Lung Congress 2017

Visby

19-24 maj

ATS International Conference

Washington DC, USA

24-26 maj

17th Nordic Sleep Conference 2017

Tallinn, Estonia

9-13 september

ERS International Congress 2017

Milano, Italien

19-20 januari

2nd Conference on PExA and small airway disease

Göteborg

27 januari

Sahlgrenskas Allergisymposium: Hereditärt angioödem

Göteborg

3-6 mars

AAAAI Annual Meeting

Atlanta, USA

29 mars

SFFA:s Vårmöte

Stockholm

30 mars-1april

SERIN 2017, Symposium on Experimental Rhinology and
Immunology of the Nose

Düsseldorf, Tyskland

27-29 april

SAM 2017, Skin Allergy Meeting

Zürich, Schweiz

17-21 juni

EAACI Annual Congress

Helsingfors, Finland

SFFA
2017

SLMF – NYA MEDLEMMAR – 2016
ORDINARIE MEDLEMMAR
Olga Vilgo
Julius Pargac
Elisabeth Rönnfjord
Zainab Ahmadi
Bashar Al-azzawi
Fredrik Sundbom
Jens Ingemann Jensen
Joakim Bunne
Haris Durakovic
Marija Karadzovska-Kotevska
Dhafer Al-ansari
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Maria Eriksson
Moustafa Mohsen Abed
Dörte Hengst
Erica Schultz
Christina Kavouridou
Daniel Hansson
Anders Näslund
Magnus Lundbäck
Attila Király
Maria Planck

ASSOCIERADE
MEDLEMMAR
SAMMANFATTNING
AV AVHANDLINGEN:
Tong Gong
Åsa Sjöström
Christine Cars-Ingels
Mikael Andersson
Ingrid Gerhardson
Håkan Kindberg
Eva Rönmark
Marieann Högman
Sven-Arne Jansson

Viktor Johansson Strandkvist
Caroline Stridsman
Britt-Marie Eklund
Helena Backman
Linnea Hedman
André Nyberg
Jenny Petersson
Johanna Sulku
Lena Uller
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