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Ledare SLMF

Lungmedicin i medvind

Hej kollegor, skriver detta från ett 
högsommarvarmt Madrid. ERS 
2019 prickar in ett fantastiskt 

sommarväder med dagstemperaturer på 
27–28 grader samt ljumma kvällar. Kon-
gressens två första dagar har bjudit på 
trevlig stämning och bra organisation som 
det faktiskt brukar vara. Ser nu fram emot 
tisdagskvällens vetenskapliga möte med 
två spännande föreläsningar av Andreas 
Palm från Gävle och Behrouz Mostafavi 
från Skånes Universitetssjukhus.

Den nya styrelsen träffades som bruk-
ligt till ett internat för att kunna disku-
tera en mängd frågor. Internatet hölls i 
Fjällbacka 26–28 augusti och även där 
var vädret helt fantastiskt. Styrelsen har 
nu en ny tillträdande ordförande, Cecilia 
Bredin från KS, en ny vice ordförande, 
Kerstin Andersson från Ystad och en ny 
Kassör/medlemsansvarig, Dirk Albrecht 
fån Sunderbyn. I övrigt är styrelsen oför-
ändrad från föregående år.

Frågor som diskuterades var bland an-
nat hur vi ska använda de pengar som vi 
nu har på ett bra sätt, förutom att dela 
ut forskningsstipendiet finns utrymme 
för andra satsningar och medlemmarna 
uppmanas att komma med förslag. Ut-
bildningsfrågorna stod också som van-
ligt högt på agendan och utvärderingen 
av ”Lungmedicinsk Road Show” analyse-
rades. Betygen från deltagarna var precis 
som förra året överlag mycket bra och en 
del förslag på nya ämnen kom fram. Fun-
deringar på utveckling av detta koncept 
diskuterades och vi kan nog se fram emot 
en mera koncentrerad satsning till hös-
ten 2020. Håll ögonen öppna på hemsidan 
kring mer information om detta framöver.

En annan viktig fråga är vår specialis-
texamen, medlemmarna uppmanas att 
tipsa våra ST-doktorer om denna mycket 
trevliga examen.

SLK i Stockholm var en mycket bra kon-
gress med bra lokaler och ett intressant 
program. Som vanligt välbesökt och 
många tillfällen till nätverkande. SLK 
2020 går i Umeå 5–7 maj och kommer 
att ha ett genomtänkt intressant program, 
save the date som man brukar säga och 

boka in en resa till björkarnas stad vid 
en tid då våren brukar vara i full gång. 
För min del ser jag mycket fram emot att 
komma tillbaka till min ”gamla” hemstad.

Jag måste också nämna att vår kam-
panj kring Tobacco Endgame ihop med 
Tobaksfakta har lett till några avtalade 
möten med riksdagsledamöter för att 
kunna beskriva vår arbetsmiljö och vik-
ten av förebyggande arbete för att klara 
av framtiden.

På tal om detta verkar det som om det 
ser ljusare ut på många av landets lung-
medicinska enheter, man har flertalet nya 
ST och intresset för att bli lungmedici-
nare verkar blivit större än på flera år, vi 
behöver alltså nu klara den föryngring 
som nu pågår och verkligen ta hand om 
de nya kollegor vi fått, något som jag vet 
att vi alltid varit bra på.

Nu hoppas jag att ni får en trevlig läs-
ning i detta nummer av LOAF.

STEFAN BARATH
Ordförande SLMF

Stefan Barath med trollhummer, från styrelseinternatet i Fjällbacka.
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Ledare SFFA

Du blir vad du äter!

MARIT WESTMAN
Ordförande SFFA

Ett gammalt talesätt som kommer 
väl till pass för att reflektera kring 
årets Allergidag. Åtminstone i be-

märkelsen ”det är viktigt vad du stoppar i 
munnen”. Temat var ”The oral route – a 
highway to health?” Även om frågeteck-
net inte kunde rätas ut helt så stod det 
klart att vårt välbefinnande till stor del 
är kopplat till vad vi stoppar i munnen. 
Vilken mat vi äter, antibiotika, moders-
mjölkens sammansättning, tandborsten, 
för att nämna några saker, påverkar vårt 
mikrobiom. Ett förändrat mikrobiom är 
i sin tur associerat med bland annat ut-
veckling av allergisjukdomar och astma. 
Vi delar tydligen gärna med oss av våra 
bakterier med andra, så även sociala rela-
tioner (IRL) spelar stor roll. Är det kanske 
mikrobiomet som är nyckelordet när det 
gäller att förstå vad i vår västerländska 
livsstil som orsakat den ökade förekom-
sten av allergier? För den som redan är 
allergisk är det förstås viktigt med ade-
kvat behandling, och även där fyller den 
orala vägen en viktig funktion i form av 
oral immunterapi vid födoämnesallergi 
och SLIT vid luftvägsallergi. För den in-
tresserade rekommenderar jag att läsa de 
referat från dagen som finns publicerade 
i detta nummer.

På tal om SLIT så blev trädtabletten för 
sublingual allergen immunterapi, Itula-
zax, i juli godkänd av Läkemedelsverket. 
Nu pågår pris- och subventionsförhand-
ling så ännu finns inget datum för när ta-
bletten kommer ut på marknaden. 

I förra numret nämnde jag det sk. 
SLIT-körkortet vars tanke är att öka kun-
skaperna kring allergier, i synnerhet aller-
gisk rinit, för att nå ut till fler patienter 
samtidigt som förskrivningen ska ske på 
ett korrekt och säkert sätt. Planen är att 
utbilda utbildare i olika regioner i Sverige 
som i sin tur fortsätter att utbilda framför 
allt i öppenvården. SLIT-körkortet disku-
terades även på Allergidagen. Arbetet för 
att få till detta så bra som möjligt fortsät-
ter och vi har genomfört ett första utbild-
ningstillfälle i liten skala. Det resulterade 
i en del justeringar av utbildningsmate-
rialet. När dessa ändringar är klara och 
formen för fortsatta utbildningar är satta, 
så kommer vi att gå ut med mer informa-
tion om kommande utbildningstillfällen.

De uppdaterade rekommendationerna 
för AIT, som en grupp från föreningen 
med Teet Pullerits i spetsen, färdigställ-
des i juni och finns nu att ladda ner från 
SFFAs hemsida, sffa.nu.

Sveriges Läkaresällskap håller på med 
en omorganisation där de inför en ny 
medlemskategori – SLS Medlemsfören-
ing. Det skulle innebära att SFFAs alla 
medlemmar automatiskt blir medlem-
mar i SLS. Diskussion och beslut om detta 
kommer att ske på årsmötet. I samband 
med kallelsen till årsmötet kommer vi 
att ge mer information om vad det skulle 
innebära och även förslag på de stagde-
ändringar som i så fall måste ske.

Årsmötet 2020 kommer att äga rum un-
der Toleranskonferensen som anordnas 
av Astma- och allergiförbundet den 5-7 
februari på Norra Latin i Stockholm. 
Toleranskonferensen riktar sig såväl till 
vårdgivare och forskare som till politiker 
och myndigheter. Innan dess äger ett an-
nat intressant evenemang rum, nämligen 
Nordiska allergimötet i Oslo 20-22 no-
vember. 

Många spännande saker är således på 
gång och jag har fått flertalet förslag från 
er medlemmar på frågor som bör drivas. 
Det är roligt med en förening som har så 
aktiva och engagerade medlemmar!

Jag önskar er alla en skön och inte alltför 
kall och mörk höst!



Annons



Lung & Allergiforum  •  Nummer 3/2019 7

Från redaktören

Styrelseinternat 2019

I slutet av augusti var det åter igen dags 
för det årliga styrelseinternatet som även 
denna gång var förlagt till Fjällbacka i 
Bohuslän. Vår samarbetspartner Media-
huset härstammar från Fjällbacka och har 
ett lokalkontor där. Man stoltserar även 
med att vara deckarförfattaren Camilla 
Läckbergs uppväxtort och att skådespe-
lerskan Ingrid Bergman med efterlevande 
har sommarresidens där.

Internatet är ett enda långt styrelse-
möte med avbrott för måltider. Det är 
här man under informella former sätter 
ramarna för arbetet det kommande året. 
Eftersom de flesta övriga möten under 
året sker via grupptelefon är det värde-
fullt att kunna träffas i verkliga livet för 
att svetsa samman styrelsen. Denna gång 
hade Mediahuset arrangerat så att en av 
mötesdagarna kunde förläggas på Väder-
öarna, en knapp timmes båtfärd från Fjäll-
backa, i sensommarvärme och utan vind.

Övre raden: Cecilia Bredin, Martin Wallberg, Helena Engström, Kerstin Andersson, Stefan Barath
Nedre raden: Dirk Albrecht, Margareta Smith, Ludger Grote, Fredrik Sundbom
(saknas gör Josefin Averheim)

SVENSKA
LUNGKONGRESSEN
UMEÅ • 5-7 MAJ 2020

MARTIN WALLBERG
Lungmedicin, Skånes universitetssjukhus
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ERS 2019

Intervention på ERS

ERS var som vanligt stort, mängder 
med deltagare och en stor utställ-
ning. Man hade i år också satsat lite 

extra på World Village för att få platsen 
mer levande och som en mötespunkt för 
delegaterna med lite mer lugn, kaffe och 
te samt möjlighet att ladda batterierna, ja 
då främst på telefoner och datorer.

När det gäller den lungmedicinska 
grenen Intervention kommer den lite i 
skymundan av alla de stora läkemedels-
drakarna men jag tycker nog att det är på 
uppgång, om inte när man ser alla postrar 
och postersessioner kring ämnet. Allt från 
nålstorlekar till sarkoidos och emfysem-
behandling avhandlas, men fortfarande 
mest kring olika användningar och jäm-
förelser med EBUS.

Sessionen ”Live out of the Box”, denna 
gång inspelade filmer från föreläsarna 
med vetenskap redovisat samt tillfälle 

till diskussion och frågor. Detta koncept 
är inte lika känsligt för tekniska problem 
som de tidigare försöken med rena live-
sändningar och är enligt mig att föredra.

I år avhandlades, EBUS som ”Gold 
standard procedur” och reklam gavs för 
den certifiering man numera kan få som 
EBUS utbildad via ERS. Vidare Cryo-
biopsier ”How to….” från Polettis grupp, 
Transtorakalt ultraljud för lungmedici-
nare från Oxford gruppen och avlutande 
del 1, Endobronkiella ventiler för emfy-
sem från Heidelberg gruppen.

Del 2 började med ny metod för kro-
nisk bronkit ”Bronchial Rheoplasty för att 
följas av TLD, targeted Lung Denervation 
för att fortsätta med Coils för emfysem, 
det vill säga än så länge experimentella 
metoder för att symtombehandla svårt 
KOLsjuka. Det hela avslutades med en 
genomgång av medicinsk torakoskopi, 
eller pleuravideoskopi, bland annat.

Hela sessionen var från 08.30 till 12.45 
med en liten paus och var välbesökt, väl 
regisserad och kan gott rekommenderas 
om konceptet kommer tillbaka. Kanske 
att något liknande kommer att finnas på 
SLK 2021, vem vet?

STEFAN BARATH
Ordförande SLMF
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SLMF-kvällen/ERS

�

SLMF-kvällen: Nytt inom lungforskning 
– referat från vetenskapligt kvällsmöte 

under ERS-kongressen

Madrid kändes som en härlig sommar-
stad när SLMF tillsammans med repre-
sentanter från läkemedelsindustrin 
bjöd in till det traditionella kvällsmötet 
”Nytt inom lungforskning”. Det var cir-
ka 100 personer som kom för att träffa 
sina svenska kollegor efter flera dagars 
intensiva föreläsningar och möten på 
ERS-kongressen. Vi minglade utomhus 
i en fin innegård och temperaturen var 
som vid en fin sommarkväll i Sverige.

Sedan var det dags för presentation 
av ny lungmedicinsk forskning pre-
senterad av två nyligen disputerade 

lungläkare. Denna gång var det Andreas 
Palm från Gävle och Behrouz Mostafavi 
från Malmö som framställde sina forsk-
ningsresultat om nattlig underventilering 
och alpha-1-antitrypsinbrist på ett myck-
et fint och lärorikt sätt.

Kvällen inleddes av Jens Bäck från 
Mediahuset som arrangerade kvällens 
möte med stöd av sammanlagt nio läke-
medelsföretag. Därefter hälsade SLMFs 
ordförande Stefan Barath alla närvarande 
hjärtlig välkomna och betonade att kväl-
len har en viktig funktion för SLMFs med-
lemmar. 

Först ut var Andreas Palm, forskande 
överläkare vid lungkliniken i Gävle. Han 
disputerade i november 2018 med sin av-
handling ”Obesity, sleep and sleep disor-
dered breathing”. Huvud- och bihandleda-
re var Eva Lindberg och Christer Jansson 
från Uppsala Universitet. Avhandlingen 
består av sammanlagt fyra publicerade 
arbeten. Delarbete 1 undersökte sam-
bandet mellan sömnstörningar och före-
komst av obesitas. Delarbete 2 undersökte 

könsskillnader vid uppstart av hemventi-
latorterapi vid obesitas hypoventilation. 
Delarbete 3 analyserade förändringen av 
IGF-1 efter sömnapnébehandling med 
CPAP. Delarbete 4 analyserade mer än 
16 000 sömnapnépatienter under CPAP-
behandling under flera års tid. Huvudfyn-
det är att behandling med luftfuktare re-
ducerade antalet patienter som avslutade 
CPAP-behandling och att en högre grad 
av CPAP användning var associerad med 
bättre överlevnad.

Nästa talare, med temat alpha-
1-antitrypsinbrist (AAT), var Behrouz 
Mostafavi, specialistläkare i lungmedi-
cin vid lungkliniken i Malmö. Behrouz 
disputerade i november 2018 vid Lunds 
Universitet med sin avhandling ”Health 
status, lung and liver function in alpha-
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SLMF-kvällen/ERS

1-antitrypsin deficiency ”. Eva Pittulainen 
och Hanan Tanash var huvud- respektive 
bihandledare. Avhandlingen består av 
sammanlagd fyra publicerade arbeten.

Behrouz inledde med en kort presen-
tation av historiken bakom upptäckten 
av AAT. Jämfört med jämnåriga ur den 
allmänna befolkningen så röker patienter 
med AAT (identifierade med neonatal 
screening) i mindre utsträckning. Indi-
vider med uttalad AAT (genotype PiZZ) 
som samtidigt rökte hade tecken på KOL-

sjukdom i lungfunktionsundersökning 
innan 40 års ålder. Leverfunktionen är 
normal hos individer med AAT identifie-
rad vid neonatal screening (åldersintervall 
37-40 år). Bilirubin, GGT och leverstyv-
het var signifikant högre hos män med 
genvariant PiZZ jämfört med PiMM. I en 
mortalitetsanalys identifierades 7 avlidna 
av 127 individer med AAT vilket innebär 
ingen statistisk signifikant överdödlig-
het (faktor 1.9). Majoriteten av dödsfall 
registrerades i barnaåldern (<8 år). 

Data från båda avhandlingar diskute-
rades under den efterföljande frågestun-
den. Avslutningsvis bjöd Jens Bäck till en 
mycket uppskattad gemensam middag. 

LUDGER GROTE
Vetenskaplig sekreterare

Stefan Barath, Andreas Palm, Behrouz Mostafavi och Ludger Grote.
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Allergidagen 

The oral route – A highway to health?

Referat från Allergidagen

Allergidagen, som SFFA arrangerade 
med ekonomiskt stöd från Mylan och 
Novartis, ägde i år rum den 4 oktober 
på Sheraton Hotell i Stockholm. Temat 
för dagen var “The oral route – A high-
way to health?” 

Denna intressanta utbildnings-
dag inleddes av professor Liam 
O’Mahony från Cork, Irland, med 

sin föreläsning ”Diet and microbiome in 
relation to mucosal immunity and al-
lergy”.

Bakterier och andra mikroorganismer 
är livsviktiga för oss och helt avgörande 
för vårt välbefinnande. Mikroberna skyd-
dar oss genom att konkurrera ut patogena 
organismer, har betydelse för immunsys-
temets mognad, nutrition och metabo-
lism och för vårt beteende och mentala 
hälsa. Man tror att tarmfloran även har 
betydelse för depression (90 % av vårt 
serotonin kommer från tarmarna!), ång-
est och ADHD även om mekanismerna 
är oklara.

Ett flertal mikrober interagerar med 
mukosans immunsystem och påverkar 
både medfödd (innat) och förvärvad im-
munitet mot olika ämnen som passerar 
tarmen. Studier har visat att möss som 
helt saknar mikrober i tarmen får ett out-
vecklat innat immunsystem och ett sämre 
antikroppssvar vilket förstås innebär ett 
sämre skydd mot patogener. Man har 

också sett att ett förändrat mikrobiom är 
associerat med astma och allergier. I mus-
studier har visats att tillförsel av mikrober 
utifrån påverkar förekomst av födoämne-
sallergi hos mössen.

Utvecklingen av människans mikro-
biom tar 2–3 år efter födseln och påver-
kas av ett flertal faktorer som genetik, 
pre-natal exponering, diet, förlossnings-
metod (vaginal/kejsarsnitt), moderns diet 
och hälsostatus, antibiotika (antingen till 
mamman under graviditeten, eller under 
barnets första år), infektioner, mediciner, 
hemförhållanden, exponering för djur, 
rökning, årstid. Genetik står för ca 20 % 
av mikrobiomets variation mellan olika 
individer och människan och hennes 
tarmflora har utvecklats tillsammans un-
der årmiljoner. Människor som lever till-
sammans har liknande mikrobiom vilket 
varit tydligt när man studerat människo-
grupper som sedan lång tid levt åtskiljda 
på isolerade öar. Livsstilsförändringar 
och ändrade sociala interaktioner i mo-
dern tid har påverkat våra mikrobiom och 
inneburit en ökad risk för immunmedie-
rade sjukdomar som allergi och astma.

Immunregulatoriska verkningsmekanis-
mer förmedlas bl.a. genom histamin- 
receptorer, och man vet att vissa bakterier 
som Morganella morganii frisätter hista-
miner. Dessa histaminer, liksom humana 

histaminer, påverkar immunsystemet och 
mängden histaminproducerande bakte-
rier är ökad hos astmapatienter. Vårt im-
munsystem påverkas både av vilken upp-
sättning olika histaminreceptorer vi har, 
och i vilken utsträckning våra mikrobiom 
innehåller histaminproducerande bakte-
rier. Man har kunnat visa att histamin- 
sekretion från tarmbakterier påverkar im-
munsvaret i lungan. Intressant är att vissa 
bakterier, framför allt Bifidobacteria, Ak-
kermansia och Faecalibacterium har en 
skyddande effekt mot inflammation. Hos 
patienter med svår astma har man sett att 
Akkermansia muciniphila försvinner. Stu-
dier har också visat att tarmfloran avgör 
hur bra patienter med malignt melanom 
svarar på immunterapi, och att en anti-
biotikakur (som förstås påverkar tarmflo-
ran) påverkar resultatet av en vaccination, 
det vill säga immunsvaret. Bakterier kan 
också påverka inflammatoriska system-
sjukdomar som psoriasis.

Modersmjölken påverkar tarmfloran hos 
barnet och mjölkens sammansättning av 
oligosackarider (HMO, human milk oli-
gosaccharides) avgör vilka bakterier som 
kan överleva i barnets tarm. Förändringar 
i dieten antas spela en stor roll för den 
ökande prevalensen av allergisjukdomar 
och astma. SCFA (short-chain fatty acids) 
finns i vissa födoämnen och bildas också 
av mikrober i tarmen. SCFAs har visats ha 
anti-inflammatoriska egenskaper i djur-
modeller. Butyrat och propionat, som 
båda är SCFAs, påverkar T-regulatoriska 
celler. Man har i en studie nyligen visat 
att barn som vid ett års ålder hade höga 
mängder butyrat och propionat i sin fae-
ces också i mindre utsträckning hade bli-
vit sensibiliserade och hade mindre risk 
att utveckla astma och allergier före 6 års 
ålder. En diet innehållande mjölkproduk-
ter, fisk och grönsaker leder till högre ni-
våer av butyrat och propionat. Tänk om 
vi genom att ge våra små barn rätt diet 
kan minska risken att utveckla allergier 
och astma! 

Refererat av
KARIN STRANDBERG

Astma- och Allergimottagningen, S:t Göran, 
Stockholm
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Allergidagen 

Referat från Allergidagen

Oral microbiome in allergy and asthma

”Oral microbiome in allergy and 
asthma” presenterades av dr Randi 
Bertelsen, från Bergen Universitet, 
Norge. Dr Bertelsen erhöll nyligen ett 
prestigefyllt anslag från the European 
Research Council (ERC) för projektet 
”BruSH – Oral bacteria as determinants 
for respiratory health”. Med undertiteln 
”Healthy lungs start from your tooth-
brush” så syftar Dr Bertelsens projekt 
till att kartlägga kopplingen mellan 
förekomst av olika bakterier i munhå-
lan och lungsjukdomar som astma och 
KOL, och allergi. 

Det är sedan tidigare välkänt att 
dålig tandhygien (karies, gingivit, 
perodontal sjukdom) samvarierar 

med social status och livsstilsfaktorer, och 
ökar risken för kardiovaskulära och meta-
bola sjukdomar som diabetes. Hypotesen 
är att låggradig inflammation i tandköt-
tet kan ge systemiska effekter i kroppen 
som ökar risken för t.ex. plackbildning i 
blodkärl. Samband mellan munhålesta-
tus och lungfunktion, lungsjukdom och 
allergi är dock dåligt studerat. Relativt 
nyligen upptäcktes att nedre luftvägarna 
hos friska individer inte är sterila, vilket 
men tidigare trott, utan är koloniserade 
med ett stort antal olika bakterier. Sprid-
ning sker mestadels från bakteriefloran i 
munnen, men även hematogen spridning 
av bakterier (och bakteriekomponenter) 
i kroppen förekommer. Flera studier har 
också visat att antalet bakterier och bak-
teriestammar i luftvägarna är förändrade 
hos patienter med luftvägssjukdom som 
astma.

I detta projekt så fokuserar Dr Bertelsen 
alltså på munhålans bakterier och sam-
band med lunghälsa. Med avancerada 
genetiska analyser (sekvensering) stude-

rar man förekomsten av olika bakterier i 
munhålan från studiedeltagare i Bergen, 
Reykavijk, Uppsala, Tartu och Melbour-
ne, framför allt från de stora popula-
tionsbaserade studierna RHINESSA och 
ECRHS. Samtidigt mäts lungfunktionen 
och symptom på luftvägssjukdom och 
allergier registreras longitudinellt med 
flera uppföljningar. Även experimentella 
studier på luftvägsepitel och blodceller 
planeras, liksom translationella studier 
med hjälp av djurmodeller. Preliminära 
analyser visar på en tydlig koppling mel-
lan tandborstning och antalet bakterier 
i munnen, och nu studeras sambanden 
med de kliniska utfallen. ERC-projektet 
är femårigt och förhoppningsvis får vi se 
mycket spännande resultat framöver från 
de planerade studierna.

Referenser:
Periodontal health status and lung function in two 

Norwegian cohorts. Pérez Barrionuevo AM, 
Gómez Real F, Igland J, Johannessen A, Ome-
naas E, Franklin KA, Pérez Barrionuevo L, 
Åstrøm AN, Svanes C, Bertelsen RJ. PLoS One. 
2018 Jan 19;13(1):e0191410. PMID: 29351551

The Lung Microbiome, Immunity, and the Pat-
hogenesis of Chronic Lung Disease. O'Dwyer 
DN, Dickson RP, Moore BB. J Immunol. 
2016 Jun 15;196(12):4839-47. Review. PMID: 
27260767

Refererat av
ERIK MELÉN

Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, SÖS 
och Karolinska Institutet, Stockholm

https://erc.europa.eu/projects-figures/stories/healthy-lungs-start-your-toothbrush

"Preliminära analyser visar på en tydlig koppling mellan 
tandborstning och antalet bakterier i munnen..."
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Microbiome, are we ready for intervention

Professor Maria Jenmalm, Institutionen 
för klinisk och experimentell medicin, 
Linköpings universitet presenterade 
därefter sin föreläsning ”Microbiome, 
are we ready for intervention”.

A llergi-epidemin anses till stor del 
orsakas av en minskad exponering 
för olika mikrobiella stimuli som 

krävs för immunsystemets mognad. En 
förändrad sammansättning och mång-
fald hos tarmens mikrobiota under de 
första levnadsmånaderna har observe-
rats hos barn som sedan blir allergiska. 
Det har därför funnits stort intresse för 
att undersöka om tillförsel av probiotika, 
definierat som levande mikroorganismer 
som när de intas i tillräcklig mängd kan 
ge hälsoeffekter hos värden, skulle kunna 
förebygga allergiutveckling.

Många placebokontrollerade randomi-
serade allergipreventionsstudier med pro-
biotika har nu genomförts. Meta-analyser 

har visat att kombinerat pre- och post- 
natalt tillskott av probiotika har en viss fö-
rebyggande effekt på atopiskt eksem men 
inte på allergiska luftvägssymtom. Den 
eksemförebyggande effekten bör dock 
tolkas med stor försiktighet på grund av 
den stora heterogeniteten mellan de olika 
probiotika-studierna. Specifika rekom-
mendationer kring probiotika-tillskott 
är därför idag inte möjliga att ge. För att 
kunna utforma praktiskt användbara rikt-
linjer krävs fler tillräckligt stora kliniska 
studier med jämförbart upplägg.

Det har föreslagits att en förändrad sam-
mansättning i tarmens mikrobiota hos 
barn som förlösts med kejsarsnitt kan 
ligga bakom den ökade risken att ut-
veckla astma och allergi som observerats 
i epidemiologiska studier. Mikrober som 
överförs till barnet från moderns vagina 
och tarm vid en vaginal förlossning har 
spekulerats vara unikt anpassade till bar-

nets genotyp så att vertikal jämfört med 
horisontell överföring ökar chansen för 
ett optimalt samspel. Så kallad "vaginal 
seeding" har uppmärksammats mycket 
av allmänheten. 90 % av danska obstetri-
ker uppgav i en studie att de tillfrågats av 
blivande föräldrar om att få genomföra 
denna procedur (Haahr et al BJOG 2018), 
men de kliniska effekterna och de poten-
tiella riskerna är ännu inte utvärderade i 
studier med adekvat klinisk uppföljning.

Vi är alltså ännu inte redo för mikro-
biella interventioner för att förebygga al-
lergiska sjukdomar, utan mer forskning 
krävs."

Sammanfattning av
MARIA JENMALM

Institutionen för klinisk och experimentell medicin, 
Linköpings universitet

Efter lunch föreläste Caroline Nilsson, 
docent och barnallergolog vid Sachs-
ska Barnsjukhuset i Stockholm om 
”Oral immunterapi vid svår födoäm-
nesallergi”. Vi äter cirka 100 ton mat 
under våra liv och de flesta av oss tål 
det mesta men de som drabbas av 
matallergi ökar i antal visar en studie 
på försäkringsärenden i USA. 

Immunsystemet ska försvara oss men 
ibland av ännu inte helt klarlagda or-
saker drar ett patologiskt svar igång. 

Störning av toleransutvecklingen främjar 
allergensensibilisering och är karakteri-
serad av Th2-dominanta immunsvar och 
B-cellklass-byte till IgE-produktion. 

Hittills finns ingen vedertagen behand-
ling mot matallergi men olika sorters im-
munterapi har prövats, ex subkutan, sub-
lingual, epikutan/kutan, rektal eller oral 

immunterapi (OIT) vilken är den behand-
lingstyp fått rönt störst framgång. Andra 
behandlingsstrategier har varit att använ-
da läkemedlet omalizumab, monoklonala 
anti-IgE-antikroppar, eller omalizumab i 
kombination med OIT. 

Subkutan immunterapi har inte fallit 
väl ut och de små studier som pågick av-
slutades i förtid pga svåra biverkningar. 
Sublingual immunterapi har testats i en 
del studier och visar en god säkerhetspro-
fil men det har varit problem med att få 
läkemedlet att innehålla en tillräckligt hög 
allergendos och de få studier som utförts 
har visat en modest effekt. 

Epikutan immunterapi, ett plåster med 
en kammare där allergenet släpper insi-
dan av kammaren när det uppstår kon-
dens under kammaren. Allergenet tas då 
upp av Langerhanska celler i huden och 

presenteras för lymfknutor. Även här har 
en modest behandlingseffekt setts efter 
ett års behandling. Effekten verkar ha ökat 
efter längre tids behandling. 

Oral immunterapi startar vanligen 
med en provokation för att bekräfta al-
lergin och därefter uppdosering cirka 
var annan vecka till dess att den önskade 
underhållsdosen nås. Därefter pågår un-
derhållsdosen under olika lång tid i olika 
studier men minst ett år. Effekten beror 
förstås på definierat utfall. De mest stude-
rade allergenen är jordnöt, ägg och mjölk 
där mellan 50–90 % har uppnått utfal-
let. Biverkningar framför allt i början av 
uppdoseringen är mycket vanliga. >90 % 
för lindriga biverkningar, klåda i munnen 
och ont i magen. Cirka 40 % får måttliga 
biverkningar. 10 % utvecklade eosinofil 
esofagit. OIT är en krävande behandling 

Oral immunterapi vid svår födoämnesallergi
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och cirka 10–20 % av deltagarna i studi-
erna hoppade av. Lancet publicerade 2019 
en metaanalys av 12 studier med OIT 
jordnöt med 1041 barn med en median 
ålder av 8,7 år. De barn som genomgått 
OIT jordnöt hade 3 gånger högre risk för 
anafylaxi jämfört med ingen behandling/
placebo, vilket kanske är att vänta.

I de allra flesta OIT studierna har barn 
> 4 år deltagit men en publicerad studie 
finns på yngre barn, 9 -36 månader gamla. 
Bland dessa yngre barn sågs färre biverk-
ningar samt ett mycket bra utfall, 90 % 
tålde jordnötter efter att ha gått igenom 
OIT studien, uteslutit jordnötter under 4 
veckor och därefter genomgått en provo-
kation. 

Den hittills största OIT studien, Palisade, 
utfördes med standardiserat jordnötspro-
tein hos 496 barn mellan 4–17 år från hela 
världen. Stockholm var ett studiecenter. 
Vid inklusionen fick deltagarna inte tåla 

mer än 100 mg jordnötsprotein (400 mg 
jordnötter) och utfallet var att vid en 
DBPCFC tåla en kumulativ dos på 1043 
mg jordnötsprotein. Detta klarade 67 % 
av de med aktiv substans och 4 % av 
de med placebo (randomisering 2:1 –
aktiv:placebo).

Omalizumab har testats för jordnöts-
allergi och de som fick omalizumab tålde 
mer jordnötter än tidigare. Även omali-
zumab i kombination med OIT har stu-
derats. En mindre studie för mjölk OIT 
visade ingen skillnad i utfall mellan de 
med OIT utan omalizumab eller med 
omalizumab. Däremot hade gruppen med 
omalizumab färre biverkningar. 

I Stockholm har 23 jordnötsallergiska 
tonåringar deltagit en studie med OIT 
jordnöt under skydd av omalizumab och 
monitorerad med basofilstimulering in 
vitro (CD-sens). I denna studie sågs fler 
biverkningar i slutet då omalizumab hade 
minskat med 75 % av ursprungsdosen. Sex 

ungdomar hoppade av, en del gick det lätt 
för och andra behövde omalizumab under 
en lång tid. Ett viktigt resultat var att do-
sen omalizumab enligt FASS oftast inte 
räckte för att trycka ned deltagarnas im-
munsvar mot jordnötter. 15/23 behövde 
en ökad dos omalizumab. 

Sammanfattningsvis är OIT just nu den 
mest intressanta behandlingen av mat-
allergi men flera frågor finns; hur stor dos 
är optimal, hur ofta ska den ges, hur länge 
ska behandlingen fortsätta? Det är en krä-
vande behandling och alla orkar inte med 
problemen med allergiska biverkningar 
eller att alltid tänka på samverkande fak-
torer så som ansträngning, infektioner, 
läkemedel, alkohol mm. Man kan också 
fundera på om olika patienter kan behöva 
olika sorters OIT behandling.

Sammanfattning av
CAROLINE NILSSON

Sachsska barn- och ungdomssjukhuset,
Stockholm

Ytterligare en föreläsning hölls under 
dagen av Morgan Andersson, docent 
vid Öron-, näs- och halskliniken, Skå-
nes Universitetssjukhus i Lund, med 
titeln ”SLIT – en uppdatering”. Ett ut-
förligt referat från Morgans föreläsning 
kommer i nästa nummer.

Dagen avslutades med en diskussion om 
SLIT – till vem? Hur optimerar vi be-
handlingen vid AIT? 

Den första fredagen i oktober år 2020 
är den 2 oktober – då är det dags för nästa 
Allergidag.

Boka alltså in 2020-10-02 redan nu!

Referaten sammanställda av
EVA HALLNER

SFFA 
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IPF-dagen – årlig uppdatering
om lungfibros

2019 års IPF-dag, den sjätte i ordning-
en, bjöd på faktaspäckade presenta-
tioner, interaktiva patientfall och enga-
gerade diskussioner. I publiken fanns 
såväl specialister inom lung-, intern- 
och allmänmedicin som sjuksköterskor 
och fysioterapeuter med intresse för 
IPF. Mötet arrangerades av Roche AB 
i samarbete med Karolinska Universi-
tetssjukhuset.

Dagen inleddes med att deltagarna 
hälsades välkomna av mötets 
moderator, professor Magnus 

Sköld från Karolinska Universitetssjuk-
huset Solna. 

IPF-patienter i Finland
Professor Marjukka Myllärniemi, verk-
sam vid Helsingfors Universitetssjukhus 
och registerhållare för det finska IPF-
registret, redogjorde för utvecklingen 
av IPF-vården i Finland. Hon berättade 
att en tydlig trend i diagnosarbetet när 
det gäller parenkymsjukdomar är att an-
vändningen av krypbiopsier ökar medan 
VATS-biopsier minskar, vilket får till följd 
att kunskapen om hur IPF ser ut riskerar 
att minska bland patologer. I Helsingfors 
har den sammanlagda användningen av 
biopsier minskat successivt under flera år, 
och idag biopseras bara omkring 5 % av 
patienter med misstänkt IPF. 

Liksom Sverige har Finland idag två lä-
kemedel mot IPF: pirfenidon och ninteda-
nib. Behandlingen är subventionerad men 
patienten får själv betala en grundkostnad 
på 640 euro/år. Subventionering kräver 
dessutom att patienten har ett FVC-värde 
på 50–90 %, vilket är problematiskt efter-
som en fjärdedel av de finska patienterna 
har FVC >90 % vid diagnostillfället (1). 

Det finska IPF-registret startades 2012 
och innefattar idag omkring 800 patienter. 
För deltagande i den pågående register-
studien krävs informerat samtycke, och 
flertalet deltagare samtycker även till att 
lämna DNA och serum. För närvarande är 
242 patienter inkluderade i den så kallade 
FinGen-studien som avser studera gene-
tik bakom IPF. 

– En konsekvens av kravet på informe-
rat samtycke är att patienter med lindrig 
sjukdom är mer benägna att ge samtycke, 
något som kan leda till att man missar 
mer allvarliga, progressiva sjukdomsfor-
mer, sa Marjukka Myllärniemi. 

Forskning baserad på det finska IPF- 
registret har hittills lett till sex doktorand-
arbeten och ett flertal publikationer. 
Bland annat har man visat att det övre 
gränsvärdet för FVC som används har 
stor betydelse för tillgången till antifibro-
tisk behandling. Med ett referensvärde 
på >80 % av förväntat skulle bara drygt 
hälften patienterna uppfylla kriterierna 
för behandling i Finland; med >90 % är 
motsvarande siffra 79 % (2). 

En studie på IPF-patienter i livets slut-
skede visar att livskvaliteten är kraftigt 
nedsatt hos dessa patienter (3). Dessutom 
fann man ett helt nytt symtom: det visade 
sig att bröstsmärta drabbar en väsentlig 
andel av patienterna och korrelerar med 
graden av andfåddhet. En annan nyligen 
genomförd registerstudie visar förbätt-
rad överlevnad hos patienter som stått 
på antifibrotisk behandling i mer än sex 
månader jämfört med obehandlade pa-
tienter (4). 

Marjukka Myllärniemis forskargrupp 
har även identifierat ett läkemedel som i 
djurförsök förefaller vara effektivt vid IPF. 

Det är tiloron, ett antiviralt medel som 
idag används i Ryssland (5). Medlet har 
nu fått status som särläkemedel av EMA 
och fas I-studier planeras till hösten 2019. 

Prediktiva faktorer vid IPF
Ida Pesonen, ST-läkare och doktorand 
vid Karolinska Solna, redogjorde för olika 
prognostiska faktorer vid IPF, framför allt 
i diagnosskedet. 

– Att kunna fastställa prognosen tidigt 
i sjukdomsförloppet är viktigt av flera 
skäl, sa Ida Pesonen. Dels vill patienten 
själv veta och dels behöver vården ha kun-
skapen för att avgöra hur man bör följa 
upp patienten, för att välja läkemedelsbe-
handling och för att veta om lungtrans-
plantation kan vara ett alternativ. 

Man vet sedan tidigare att icke-rökare 
har bättre överlevnad än rökare och före 
detta rökare, att prognosen förvärras med 
stigande ålder och att överlevnaden för-
sämras med sjunkande BMI. Prognosen 
förvärras dessutom av olika former av 
samsjuklighet som exempelvis pulmo-
nell hypertension, emfysem och hjärt-
kärlsjukdom. 

Vidare har en försämring av FVC på 
≥10 % under en sexmånadersperiod visats 
medföra sämre prognos. Detsamma gäl-
ler en diffusionskapacitet för kolmonoxid 
(DLCO) på <40 % vid diagnos och ≥15 % 
försämring under en sexmånadersperiod 
(6). Total lungkapacitet (TLC), som er-
hålls genom mätning av lungvolymen ef-
ter en fullständig utandning med hjälp av 
en så kallad body box, är betydligt mindre 
utforskat än FVC. 

Sex minuters gångsträcka (6MWD) har 
i flera studier visats vara en stark prediktiv 
markör, men gränsvärdena varierar mel-

"Marjukka Myllärniemis forskargrupp har även identifierat 
ett läkemedel som i djurförsök förefaller

vara effektivt vid IPF." 
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lan olika studier och resultatet påverkas 
av olika fysiska egenskaper som ålder, kön 
längd och vikt. 

GAP-index – ”gender, age, physio-
logy” – är en stadieindelning av IPF ba-
serad på ålder, kön FVC och DLCO som 
används för att prediktera mortalitet vid 
ett, två och tre år (7). I ett av sina dokto-
randprojekt har Ida Pesonen jämfört det 
prediktiva värdet av FVC, TLC, DLCO 
och 6MWD i diagnosskedet genom att 
sammanställa registerdata från svenska 
lungfibrosregistret under åren 2014–2018 
(8). GAP-index beräknades på patienter i 
registret med en uppföljningstid på minst 
sex månader, med lungtransplantation el-
ler död som utfall. Resultaten visade att 
GAP-index även fungerar på svenska IPF-
patienter och att 6MWD var den starkaste 
prediktiva faktorn för transplantationsfri 
överlevnad. 

– En multivariat regressionsanalys av 
dessa data visar att FVC vid diagnosen 
inte är prediktivt för mortalitet, men fort-
satta studier behövs för att validera resul-
taten och för att fastställa gränsvärden för 
6MWD och TLC, sa Ida Pesonen. 

Effekter av antifibrotisk behandling 
Dimitrios Kalafatis, apotekare och första-
årsdoktorand på KI, presenterade preli-
minära data från en pågående studie på 
patienter med antifibrotisk behandling 
baserad på IPF-registret. Han konstate-
rade att det idag finns relativt lite data att 
tillgå avseende de antifibrotiska behand-
lingarnas användning, tolerans och effekt 
över längre tid i heterogena populationer. 
Studien är ett samarbete mellan Karolin-
ska Institutet och bland annat Roche.

En viktig punkt som lyftes under dis-
kussionen var om registreringen i IPF- 
registret bör stramas upp. Hur rapporte-
rar man till exempel om en patient berät-
tar att han eller hon höjt och sänkt dosen 
eller gjort korta uppehåll flera gånger 
under den gångna tremånadersperio-
den? Eller om patienten inte minns alla 
dosändringar? Detta är vanligt förekom-
mande utmaningar när det gäller regist-
rering av ”real-life”-data, och diskussioner 
pågår om en gemensam policy för att få 
en rättvisande bild. Det finns också en risk 
för underrapportering av icke-behandlade 
patienter i registret. 

Att vara IPF-patient
Olle Setterberg, ordförande i patientför-
eningen, framhöll att de uppgifter som 
patienter får om överlevnad i IPF är för-
virrande och motsägelsefulla. De varierar 
mellan 2,5 och 5 år. 

– Ändå finns det flera patienter i för-
eningen som har haft sjukdomen i mer än 
10 år efter diagnosen, sa Olle Setterberg. 
Sådana exempel behöver lyftas fram för 
att ge hopp till oss patienter. 

Patientföreningen har idag 211 regist-
rerade patienter, men en betydande ma-
joritet av medlemmarna finns i storstads-
regionerna. Insatser behövs för att alla 
patienter ska ges möjlighet att delta. Olle 
Setterberg framhöll även att IPF-vården 
i landet är ojämlik, men vem som ska ta 
ansvar för detta är oklart. 

Varför drabbas vissa och andra inte? 
Dr Anders Planck från Skaraborgs sjuk-
hus i Skövde talade om olika riskfaktorer 
för IPF i förhållande till patofysiologiska 
mekanismer och hur kunskapen om detta 
kan tillämpas för att förbättra patient- 
omhändertagandet. 

IPF initieras av en primär skada på 
epitelceller, vilket leder till en sekundär 
patologisk, fibrotiserande reaktion (9). 
Riskfaktorerna kan indelas i två typer: 
dels den skada som påverkar epitelet och 
dels en predisponering för att utveckla 
den fibrotiserande reaktionen. 

Bland IPF-patienter finns en klar över-
representation av samsjuklighet i form av 
bland annat emfysem, lungcancer, gast-
roesofageal reflux/mikroaspiration, hjärt-
kärlsjukdom, obstruktivt sömnapnésyn-
drom och infektioner. 

– I vissa fall kan ett kausalt samband 
mellan dessa sjukdomar och IPF påvisas 
men i andra fall är det istället likartade 
mekanismer bakom sjukdomarna, och 
när det gäller lungcancer är kausaliteten 

Magnus Sköld Marjukka Myllärniemi Ida Pesonen

Anders PlanckOlle Setterberg

Dimitrios Kalafatis
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sannolikt den motsatta, det vill säga att 
IPF ökar cancerrisken, sa Anders Planck. 

Rökning brukar betraktas som den vik-
tigaste externa riskfaktorn för IPF, både 
sporadiska fall och den familjära varian-
ten. 

Gastroesofageal reflux är vanligt hos 
patienter med IPF och i djurmodeller har 
mikroaspiration visats kunna utlösa fibros 
i lungan men om skadan utlöses av syra, 
gallsalter, trypsin, pepsin, Helicobacter 
pylori eller matrester är inte klarlagt. Ro-
busta prospektiva data talar dock för att 
varken medicinsk eller kirurgisk reflux-
terapi påverkar sjukdomsrisk, progress 
eller exacerbationer (10, 11). 

Bland infektioner är herpesvirusfamil-
jen och hepatit C-virus några av de agens 
som föreslagits kunna öka risken för IPF. 
Detsamma gäller olika bakterier, bland 
annat S pneumoniae, P aerigunosa, M ca-
tarrhalis och P mirabilis. Det finns även 
teorier om att det är den totala bakterie-
mängden som påverkar sjukdomsrisken. 
Dessa teorier är dock baserades på retro-
spektiva data, och det är omöjligt att veta 
om sambanden är kausala eller ej. 

Även dammexponering har föreslagits 
som extern riskfaktor. 

–  Kunskapen om riskfaktorer kan 
framför allt användas för att identifiera 
riskindivider och kunna vidta förebyg-
gande åtgärder i form av rökstopp, yrkes-
rådgivning och möjligen även refluxbe-
handling, sa Anders Planck. I takt med 
att kunskapen om genetiken bakom IPF 
ökar kan även genetisk testning bli aktu-
ell, liksom individualisering av läkeme-
delsbehandlingen. 

Uppdaterat svenskt vårdprogram 
Magnus Sköld redogjorde för det uppda-
terade svenska vårdprogrammet för IPF, 
som nu finns tillgängligt i såväl tryckt som 
digital form (12). 

Programmet innehåller en hel del ny-
heter jämfört med den tidigare versionen 
– framför allt har diagnostiken föränd-
rats. Det radiologiska mönstret delas nu 
in i fyra olika klasser: UIP, sannolik UIP, 
obestämbar UIP och alternativ diagnos. 

För definitiv UIP krävs bikakebildning 
(honeycombing), med eller utan trak-
tionsbronkoektasier, medan sannolik 
UIP enbart kräver påvisande av perifera 
traktionsbronkoektasier. Även histo- 
patologiskt definieras numera fyra grup-
per: UIP, sannolik UIP, obestämbar UIP 
och fynd som talar för annan diagnos. 

Klinisk misstanke om IPF kräver oför-
klarade symtomatiska eller asymtoma-
tiska mönster av bilateral lungfibros på 
lungröntgen eller datortomografi, bilate-
rala inspiratoriska krepitationer och ålder 
över 60 år. För diagnosen IPF räcker det 
numera med antingen UIP-mönster eller 
en sannolik UIP-bild på CT om alla an-
dra orsaker till interstitiell lungsjukdom 
är uteslutna och kliniken stämmer. 

– Traktionsbronkoektasier har uppgra-
derats som diagnostiskt kriterium, och 
även betydelsen av bronkoalveolärt lavage 
har stärkts. Likaså har multidisciplinära 
konferenser uppgraderats, och den nya 
diagnosalgoritmen för IPF har blivit be-
tydligt med komplicerad än den gamla, 
sa Magnus Sköld. 

När det gäller akuta exacerbationer 
har man föreslagit definitionen ”en akut, 
kliniskt relevant respiratorisk försämring 
med tillkomst av nya spridda alveolära 
infiltrat”. Diagnoskriterierna för en akut 
exacerbation kräver, utöver etablerad 
eller nydiagnostiserad IPF och akut för-
sämring eller försämring av dyspné under 
den senaste månaden även nytillkomna 
dubbelsidiga ”groundglass”-förtätningar 
och/eller konsolideringar överlagda på 
UIP-mönster på HRCT, samt att försäm-
ringen inte helt kan förklaras av hjärtsvikt 
eller övervätskning. 

– Den stora skillnaden jämfört med 
den gamla definitionen är att den inte sä-
ger något om infektion, som tidigare skul-
le uteslutas. I klinisk praxis är detta dock 
närmast omöjligt eftersom patienterna 
ofta behandlas med antibiotika, blodför-
tunnande medel, medel mot hjärtsvikt 
och steroider, sa Magnus Sköld. 

Inflammatorisk systemsjukdom bör 
man aktivt fråga varje IPF-patient om 
vid varje besök, eftersom en del av dessa 

sjukdomar kan debutera med lungenga-
gemang. I vårdprogrammet listas en rad 
tecken som kan ge misstanke om reuma-
tisk systemsjukdom, däribland Raynauds 
fenomen, artrit, artralgi, hudutslag och 
fingertoppssår/-atrofi. 

Olika inflammatoriska systemsjukdo-
mar kan uppvisa samma lungmönster på 
kirurgisk lungbiopsi och HRCT som de 
interstitiella pneumonierna, och för att 
fånga upp dessa är reumatologerna nume-
ra inbjudna att delta i de multidisciplinära 
IPF-konferenserna. Situationen komplice-
ras emellertid av sjukdomsgruppen IPAF 
(interstitial pneumonia with autoimmune 
features), som är en form av mellangrupp 
mellan de två. 

När det gäller behandling har man i 
vårdprogrammet för första gången ett 
förslag till behandlingsalgoritm. 

Patientfall
Emil Ekbom, ST-läkare och doktorand 
vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, 
redogjorde för handläggningen av en 
patient med kombinerad IPF och emfy-
sem (CPFE), vilket kännetecknas av em-
fysem i de övre loberna och fibros i de 
nedre. CPFE kan försvåra diagnosen av 
IPF eftersom emfysemet kan medföra att 
lungvolymen trots IPF-sjukdomen förblir 
relativt normal. Diffusionskapaciteten är 
dock påtagligt sänkt.

"Magnus Sköld redogjorde för det uppdaterade svenska
vårdprogrammet för IPF, som nu finns tillgängligt

i såväl tryckt som digital form."

Emil Ekbom �
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Maria Diakopoulou, lungläkare vid 
Karolinska Solna presenterade ett fall 
som tydliggjorde vikten av att driva di-
agnostiken vidare i osäkra fall. Det rörde 
sig om en yngre patient med tilltagande 
konditionsnedsättning, hosta och dyspné, 
som remitterats med misstanke om IPF. 
Patientens ålder och klinik överensstämde 
dock inte helt med diagnosen, och den ra-
diologiska bilden uppvisade inte heller nå-
got typiskt UIP-mönster. Därför gjordes 
en kryobiopsi. Denna indikerade ”small 
airway disease”, troligen postinfektiöst, 
vilken framgångsrikt behandlades med 
steroider. 

IPF-dagen

Maria Diakopoulou Martin Andersson
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Martin Andersson, klinisk fysiolog vid 
Karolinska Universitetssjukhuset, redo-
gjorde för ett patientfall som illustrerade 
att lungfunktionen kan försämras tillfäl-
ligt av icke-pulmonella orsaker, exem-
pelvis förmaksflimmer. Han framhöll 
även att mätning av diffusionskapacitet 
(DLCO) och FCV inte bör utföras med 
alltför korta tidsintervall. 

– Att tro att man kan fånga upp pro-
gress med en ny lungfunktionsmätning 
efter tre månader är lite väl optimistiskt, 
eftersom vi då skulle behöva mäta varia-
tioner i storleksordningen fem matskedar, 
sa Martin Andersson. Risken med alltför 

täta mätningar är att man varje gång får 
svaret att resultatet är väsentligen oför-
ändrat jämfört med förra mätningen. Då 
behöver man ställa upp en trendkurva för 
att inte missa en eventuell progress. 

HELENA NORDLUND
Medicinsk frilansjournalist

Idiopatisk lungfibros
– Vårdprogram

  Uppdaterat 2019

Finns både i tryckt och digital version.

Om ni vill beställa vårdprogrammet som bok, gå till:
www.mediahuset.se > Våra tjänster och produkter > Beställ

Den digitala versionen finner ni på SLMFs hemsida,
www.slmf.se > Vårdprogram.
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Dyspné

Pratet om ”dyspné” vid pneumothorax 
är bara LUFT!

Information
Dyspné: etymologiskt av grekiska dys pnoe’, försvårad andning. 
Dyspné definieras som ”dyspné är medvetenheten om behovet 
av ökad respiratorisk ansträngning".

Ordet Dyspné används tyvärr ofta för
• tachypné – förhöjd andningsfrekvens, t.ex. vid lungemboli
• hyperpné – förhöjt andningsdjup, typisk vid metabolisk acidos
• hyperventilation – förhöjd totalventilation i förhållande till 

metabolism.
• ”Samtalsdyspné” – patienten behöver hämta andan ofta under 

samtal.
• Dessa tillstånd är ofta löst inplockade i många kapitel med 

rubriker som t.ex. Dyspné eller Pleura-sjukdomar. 

Jag vill rapportera 
I. om min egen upplevelse av symtomen under en iatrogen 

pneumothorax.
II. om effekten av en anlagd pneumothorax hos en patient med 

lungatelektas och dyspné.
III. om tidigare åsikter om hur man upplever sin andning med 

fokus på vagus.
IV. om nuvarande kunskaper hur man upplever sin andning 

inriktat på proprioception.
V. om avvägning av relationen mellan de olika reglerystemen.
VI. och samtidigt uppmana till skärpning i fråga om bruk av ordet 

dyspné, och efterfråga alternativ till ordet ”samtalsdyspné”.

I en tidigare artikel ”Dyspné – hur vet vi de’?” i denna tidning 
nummer 2/2014 har jag beskrivit historiska dyspné-mekanis-
mer. En del av detta återkommer här.

I. Pratet om ”dyspné” vid pneumothorax är bara luft.
År 2015 erhöll jag en pacemaker. Indikationen var sinus- 
bradycardi med ventriculära ersättningsslag. Operatören råkade 
punktera pleura parietale, varvid jag kände en akut distinkt 
smärta. Röntgenbilden i Figur.1 visar vänstersidig pneumo- 
thorax med 6 cm luftspalt och gott läge av förmaks-elektrod 
och kammar-elelektrod.

Under hela pneumothorax-perioden kände jag inte någon 
dyspné, d.v.s. ingen svårighet att andas. Detta förvånade mig, 
eftersom jag läst att den initiala smärtan vid punktionen åtföljs 
av ”dyspné”. Däremot märkte jag att jag bara kunde säga några 
få ord i taget mellan andetagen. Med nuvarande missbruk skulle 
man kalla detta samtalsdyspné.

Men nyligen erinrade jag mig en behandling, som vi ut-
förde 1960 och publicerade 1961. Se referenslistan. 

II. Inducerad pneumothorax kan ”bota” dyspné. 
Under min tid på Lungklinikens andningslaboratorium fick vi 
in en 41-årig kvinna, som sex år tidigare hade behandlats för en 
tuberkulos av vänster lunga. Vid sänggående kände hon tryck 
och smärta över vänstra delen av bröstkorgen. 

Bronkoskopi visade en nästan total ocklusion av vänster 
huvudbronk i höjd med mynningen av vänster ovanlob.

Lung-röntgen visade atelektas av vänster lunga och överdrag-
ning av trachea och mediastinum åt vänster.

Atelektas innebär minskning av lungans volym och medför 
mer negativt tryck i bröstkorgen och omkring blodkärlen. Detta 
medför dilatation av kärlen i atelektasen. Vi var då (1960) mest 
intresserade av om shunten genom den atelektatiska lungan 
kunde minskas med kompression av lungan genom induktion 
av en pneumothorax. Om det negativa trycket kring de shun-
tande kärlen i atelektasen blir mindre negativt, så borde shunt-
blodflödet minska. 

”It was noted that the patient became very dyspneic and 
cyanotic when walking slowly.” Med patienten sittande på cy-
kel gjordes mätningar av blodgaser i vila och arbete (se tabell 
nedan). Värdena tydde på betydande veno-arteriell shuntning 
som ökade under arbete.

Figur 1.

�
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IV. Hur upplever man sin andning?
Senare kunskap relaterad till proprioception
1961 hölls ett symposium ”Pulmonary structure and function” 
vid CIBA Foundation i London. Campbells föredrag ”Proprio-
ceptive control of breathing” var sensationellt. I stället för att 
söka svaret på maximal belastning av andningssystemet sökte 
han efter den minsta belastning som försökspersoner kunde 
känna av. Han adderade omväxlande elastisk belastning och 
motståndsbelastning. Försökspersonerna kunde känna en 
ökning av elastisk belastning på 2,5 cm H2O, motsvarande 
10–15 % av respirationssystemets normala elastans. De kände 
också av en cirka 30 % ökning av flödesmotståndet. Vid lung-
sjukdomar kan ökningen av elastans och/eller flödesmotstånd 
vara upp till 20 ggr högre.

Flera tänkbara förklaringar kunde uteslutas enligt Campbell:
• ”the information cannot come from the lungs because the 

pressure-volume relationships of the lungs are not altered by 
external loads”, inte heller från lungreceptorer via vagus. 

• we believe that the information arises in the chest wall.

Campbells slutsats var således att det som man känner är 
belastningen i andningsmusklerna på samma sätt som man kän-
ner belastningen i övrig skelettmuskulatur. Andningsmusklerna 
har, liksom övrig skelettmuskulatur, dels motorisk innervation 
via de motoriska α-nerverna, dels ett proprioceptivt system 
via muskelspolar och deras innervation. Muskelspolarna styrs 
via gammanerver från ryggmärgen. Signaler från muskelspo-
larna når ryggmärgen via afferenta 1A-nerver. Muskelspolarna 
är fixerade parallellt med de ”extrafusala”muskleerna och kan 
avpasssa sin längd till dem. parallellt med de ”extrafusala” mus-
kerna. De innehåller känselkroppar  som känner av tensionen 
i musklerna. För att kunna göra detta måste de kunna avpassa 
sin längd till ändringar i de extrafusala muskelfibrerna. Mus-
kelspolarna innehåller egna muskeltrådar, som innerveras av 
gammafibrer från ryggmärgens framhornsceller. Systemet kallas 
gamma eller gamma-loop systemet på de ”riktiga” musklerna.

Efter insufflation med 800 ml luft i vänster sida av bröstkor-
gen var shunten eliminerad både i vila och under arbete. Patien-
ten ”mådde bättre” och hade inte längre symtom av ”dyspné”. 
Hon gick från andningslaboratoriet ut till patientkiosken och 
förkunnade att ”docent B har botat mig”.

Patienten opererades senare och man gjorde lobektomi, och 
fann då pleurala adheranser.

III. Hur upplever man sin andning?
Tidigare åsikter relaterade till vagus.
Hering-Breuer-reflexer. Hering och Breuer i Wien visade 1868 i 
djurförsök att uttänjning av lungorna framkallade en reflektorisk 
hämning av inandningen. ”När vissa nervändar i lungan blir 
sträckta, skickas impulser via vagus-nerven till andningscentret, 
som inhiberar inandningen. Dessa sträck-receptorer förhindrar 
över-tänjning av lungan. Reflexen reglerar både andningsdjup 
och frekvens.

Fram till slutet av 1950-talet antog man att impulserna från 
lungorna via vagusnerverna kunde detekteras i hjärnbarken.

Normalt är vi inte medvetna om andningsaktiviteten. Men 
när andningen ökar eller försvåras, märker vi av den. Christie 
och medarbetare jämförde belastning upp till maximal dyspné 
hos patienter med mitralisvitier eller astma eller emfysem och 
hos friska försökspersoner med externt motstånd. Varken venti-
lation eller mekaniskt andningsarbete gav värden gemensamma 
för maximal dyspné för de olika grupperna. 

I alla tre grupperna registrerades däremot ösofagustrycket 
vid maximal dyspné och nådde ett maximalt värde på 40–50 cm 
H20. Det var alltså tensionen i lungorna som var den gemen-
samma faktorn. “... in order to satisfy a respiratory stimulus a 
person can increase the minute volume until he is limited by the 
force which he can apply to the lungs”.

Atelektas

 
VO2 SO2 PCO2 Andn, 

frekv./ 
minml/min procent mm Hg

Vila 253 92,5 35 19

Arbete 750 74 25 37

 Atelektas och pneumothorax

Vila 254 94,5 39 21

Arbete 673 95,2 36 20

Figur 3. Diagram som visar den tvärstrimmiga muskulaturens
innervation från ryggmärgen med alfa- och gamma-neuron.
(från Berglund, 2014)

Figur 2. Pat med atelektas och tillstånd efter iatrogen pneumo-
thorax
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I diskussionen frågade Cunningham: Dr Campbell, what is 
the evidence so far for the actual participation of a gamma sys-
tem in the respiratory system? I haven’t seen any to date.

Svaret från Campbell: There is no evidence. The problem 
hasn’t been studied.

Campbell’s teori om muskelspolarnas roll stimulerade till fler 
studier kring dyspné-problemet. Fyra år senare hölls ett nytt 
stort symposium, ”Breathlessness”, med bl.a. följande rapport.

Guz och medarbetare blockerade vagusnerverna på två för-
sökspersoner, fysiologen John Widdicombe och läkaren Marc 
Noble, som båda rapporterade i symposiet. Andningen var 
oförändrad i fråga om både andningsdjup och frekvens. Båda 
försökspersonerna rapporterade att andningen kändes precis 
som vanligt och att de inte upplevde någon ändring i ”sensation 
of breathing”. Under blockaden kunde de hålla andan betydligt 
längre, tills de nästan blev medvetslösa. Men vagusmekanism 
finns kvar som reserv, t.ex. för ”breath-holding”.

V. Avvägning mellan Vagus-systemet och Gamma-loop-
systemet.
Gamma-loop-systemet är inte färdigutvecklat vid födelsen. 
Mognaden sker under de första veckorna. Under den första 
tiden är andningen under kontroll av vagus-systemet och mer 
oregelbunden än hos det mognade barnet.

Vagus-systemet har fortfarande sin betydelse, framför allt för 
att skydda både lungor och hjärna mot extrema påfrestningar. 
Detta gäller t.ex. vid ”breath-holding” och dykning.

Det senare mognade gamma-loopsystemet har större möj-
lighet att utöva en känsligare och mer regelbunden kontroll av 
andningen. Å andra sidan är detta system mer ömtåligt och kan 
slås ut av narkosmedel m.m. Vagus-systemet är mindre känsligt 
och kan ta över vid extrema situationer.

Det är ju logiskt och praktiskt att sensorerna för upplevelse 
av ansträngd andning är lokaliserade i musklerna, som utför ”ar-
betet på lungorna”. Muskelspolarna agerar som lokal regulator 
och samtidigt som effektor-organ.

En förutsättning för muskelspolarnas mekanism är att det 
finns en obruten kedja via pleura till lunga. Om denna kedja 
bryts, t.ex. genom separation av pleurabladen, dvs genom en 
pneumothorax, försvinner kontrollen och den eventuella dysp-
nékänslan. 

Signaler till superspinala andningscentra och till hjärnbar-
ken, som är grunden för den medvetna upplevelsen av dyspné, 
beskrevs i min tidigare artikel i LoAForum.

Referenser:
Berglund, E. Dyspné – hur vet vi de’? Lung & Allergiforum 2014, nr 2, 52-55.
Berglund E, Simonsson, B, and Birath, G. Effect of induced pneumothorax 

on the pulmonary shunt and the ventilation in a patient with atelectasis 
of the lung. Am J Med 1961, 31, 959-965.

Campbell, EJM& Howell, JBL. Proprioceptive control of breathing. CIBA 
Foundation Symposium on Pulmonary Structure and Function. J&A 
Churchill Ltd 1962.

Guz, A, Noble, MIM, Widdicombe, JG, Trenchard D, Mushin WW, Makey 
AR. The role of vagal and glossopharyngeal afferent nerves in respira-
tory sensation, control of breathing and arterial pressure regulation in 
conscious man. Clin.Sci. 1966; 30; 161-170

Jag tackar varmt mina vänner Ingemar Kjellmer och Claes-
Göran Löfdahl för deras uppmuntran och konstruktiva kritik, 
också genom många glada år som gått.

VI. Konklusion och uppmaning till läsarna
Den här artikeln presenterar två kasuistiker som talar för att 
pneumothorax inte alls ger dyspné och kanske i vissa fall till 
och med kan leda till minskad dyspné. 

Missbruka inte ordet och/eller begreppet DYSPNÉ! Sök efter 
vilken typ av besvär som patienten beskriver och namnge besvä-
ren efter anamnesen. Beskriv i STATUS de rubbningar du ser 
eller palperar eller hör. Räkna andningsfrekvensen.

Pneumothorax kan däremot ge upphov till den kortandning 
som felaktigt har kallats ”samtalsdyspné”.

Använd en bättre term för ”patienten har samtalsdyspné”, 
kanske helt enkelt ”patienten är kortandad”.

ERIK BERGLUND

"En förutsättning för muskelspolarnas mekanism är
att det finns en obruten kedja via pleura till lunga."
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SWEDEVOX

Swedevox + avhandling = sant!

Prevalens och farmakologisk behandling 
av andfåddhet vid svår KOL

Andfåddhet är ett dominerande symtom för patienter med 
kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), trots optimal 
behandling av grundsjukdomen. Kunskapen är bristfäl-

lig kring förekomsten av andfåddhet i livets slutskede vid svår 
KOL. Det finns ännu ingen standardbehandling för att lindra 
andfåddhet. Syftet med denna avhandling var att undersöka 
förekomsten och den kliniska handläggningen av andfåddhet 
vid svår KOL samt utvärdera farmakologiska behandlingen. 
Avhandlingen delvis utgår från Swedevox.

Data hämtades från det nationella andningssviktsregistret 
Swedevox och samkördes med Svenska Palliativregistret (delstu-
die I) och med Svenska Läkemedelsregistret (delstudie II). Vi 
ville studera förekomsten av symptom och symptomatisk be-
handling i livets slutskede för patienter med svår syrgaskrävande 
KOL jämfört med cancer (delstudie I). Vi fann att andfåddhet 
var tre gånger vanligare vid syrgaskrävande KOL (73 % vs. 22 %) 
och förblev till större utsträckning icke-lindrad under sista lev-
nadsveckan jämfört med cancerpatienter. 

Internationella riktlinjer stödjer behandling med opioider 
(morfinpreparat) för att lindra andfåddhet men det är oklart hur 
vanlig indikationen andfåddhet är i opioidrecept. I den andra 
delstudien undersöktes indikationer vid förskrivning av recept 
på opioider till patienter med svår KOL och visade att opioider 
nästan uteslutande förskrevs mot smärta och sällan (2 % av re-
cepten med angiven indikation) för att behandla andfåddhet. 

Den tredje delstudien var en Cochranerapport och meta-
analys av effekten av syrgasbehandling på andfåddhet och livs-
kvalitet hos patienter med KOL med lindrig/måttlig syrebrist 
(PaO2 7,4-8,0 kPa) som inte uppfyller kriterier för kontinuer-
lig hemsyrgas. Vi fann att syrgasbehandling kan ge en måttligt 
minskad andfåddhet mätt vid standardiserat arbetsprov, men 
det fanns ingen evidens för att syrgas kan vara av nytta i dagligt 
liv eller för att förbättra livskvaliteten. I den fjärde delstudien 
randomiserades svenska läkare från sluten- och öppenvården 
till att bedöma en fallbeskrivning av en patient med svår KOL 
och antingen kronisk smärta eller andfåddhet. Det visade sig 
att det var mindre sannolikt att läkare fann kronisk andfåddhet 
som behandlingskrävande och skäl till behandling med opioider.

Avhandlingen har gett ny kunskap om den stora bördan av and-
fåddhet i livets slutskede hos KOL-patienter och vikten av tidig 
palliativ vård med bland annat ökat samarbete mellan lungkli-
niker och palliativa enheter. Avhandlingens resultat förstärker 
det rådande vetenskapliga evidensläget att syrgas inte är för-
stahandsbehandling vid KOL med måttlig syrebrist (PaO2 7,4-
8,0 kPa) och att man först ska testa andra behandlingar såsom 

rehabiliteringsträning, arbetsterapeutisk bedömning, bordsfläkt 
och opioider i lågdos. Vi fann att lågdos opioider inte förskrivs 
vanligtvis för att lindra andfåddhet vid KOL. Tidigare studier 
har visat att opioider i doser upp till 20–30 mg oralt långver-
kande morfin per dag kan förbättra andfåddhet. Vi tror att det 
behövs ytterligare studier av hög kvalitet och längre uppföljning 
för att ta reda på vilka patienter som har störst klinisk nytta av 
behandling med opioider samt behandlingseffekterna på längre 
sikt.

Sammantaget konstateras att andfåddhet är vanligt och associe-
rat med stort lidande. Behandling med syrgas och opioider kan 
vara av nytta för en selekterad grupp av patienter för att lindra 
andfåddhet och förbättra livskvaliteten. Det kliniska omhänder-
tagandet av patienter som lider av kronisk andfåddhet behöver 
förbättras och det pågår spännande forskning inom området.

Tack till Kerstin Ström, Bengt Midgren och Magnus Ekström 
för deras omfattande och hängivna arbete med Swedevox och 
alla syrgassköterskor för deras gedigna datainsamling, och utan 
er hade denna avhandling inte varit möjlig! Ni är fantastiska!

ZAINAB AHMADI
MD, PhD, ST-läkare i lungmedicin vid Skånes universitetssjukhus i Lund; 

institutionen för kliniska vetenskaper, lungmedicin och allergologi,
Lunds universitet

Zainab Ahmadi med avhandlingen Prevalence and Pharmacologic 
Treatment of Breathlessness in Severe Chronic Obstructive Pulmonary 
Disease. Lund, Lunds universitet; 2019
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Luftvägsregistret – pionjärer i ett projekt 
med direktöverföring av information 

från journal till kvalitetsregister

Tack vare Svensk Lungmedicinsk 
Förenings generösa bidrag 2017 
har vi kommit en bit på vägen i ett 
projekt med syfte att möjliggöra 
överföring av data från journal till 
Luftvägsregistret via en nationell 
kvalitetsregisterrapport (NKRR). I 
denna artikel ger vi en beskrivning 
av processen, de regionala samar-
betsinsatser och framtida möjlig-
heter inom kunskapsstyrningen.

I flera regioner avstår vårdgivarna idag 
att från att registrera i nationella kva-
litetsregister vilket är bekymmersamt, 

då det är önskvärt med en ökad täcknings-
grad i Luftvägsregistret. En god täcknings-
grad ger möjligheter till en beskrivning av 
hur behandlingen för patienter med di-
agnoserna astma och KOL i landet ser ut 
och härigenom skapas förutsättningar för 
en god och jämlik vård.

Ett av skälen till att man avstår från att 
registrera i nationella kvalitetsregister 
är att man fortfarande på många ställen 
i vården för en dubbeldokumentation, 
vilket innebär att samma information 
dokumenteras i såväl journal som i kva-
litetsregistren. Detta tar tid i anspråk för 
en redan i nuläget ansträngd vårdorgani-
sation. 

Luftvägsregistret genomförde 2015 
en validering, vilken belyste behovet 
av ett gemensamt nationellt fackspråk. 
Valideringen visade en stor differens 
mellan dokumentationen i journalen 
och utformningen av de variabler som 
fanns i kvalitetsregistret, vilket omöjlig-
gjorde en direktöverföring. Resultatet av 
valideringen blev att registret påbörjade 
ett omfattande förbättringsarbete för att 
harmonisera journalmallar för direktöver-
föring till registret såväl lokalt, regionalt 
som nationellt. 

Luftvägsregistret erbjöds 2017 att delta 
i ett projekt initierat av Sveriges kommu-
ner och Landsting (SKL) i dess satsning 
på datainfrastruktur. Syftet med projek-
tet var att ta fram en nationell lösning för 
datainsamling till kvalitetsregister genom 
att genomföra en mappning av registrets 
samtliga variabler. Arbetet skulle utfö-
ras med hjälp av nationellt program för 
datainsamling, NDPi, vilket innebar att 
samtliga variabler för diagnoserna astma 
och KOL, skulle kodas enligt en nationell 
standard, ett nationellt fackspråk och in-
formationsstruktur. Region Uppsala och 
Örebro tog ledningen i projektet som ut-
vecklades och där Luftvägsregistret kom 
att fokusera sina insatser mot Dalarna. 
Syftet med vårt deltagande var framför 
allt att öka automatiserad datainsamling 
och automatiserad direktöverföringen 
med en ny metod, för att bättre kunna 
följa upp vården då ”det ska vara lätt att 
göra rätt”!

Projektet – utveckling av en nationell 
kvalitetsregisterrapport (NKRR)
I projektet har samtliga variabler anpas-
sats till en digital hantering och detta har 
skett samtidigt med en utveckling, via 
Inera, genom nationell tjänsteplattform 
för att hämta information från journal-
systemen. Under projektets gång har 
Luftvägsregistrets koordinatorer Kerstin 
Fjällman Schärberg och Yvonne Sjöö 
medverkat till utvecklingen av en Na-
tionell kvalitetsregisterrapport, NKRR, 
vilket är en gemensam funktion för att 
samla in och sammanställa data i kvali-
tetsregister. Luftvägsregistrets samtliga 
variabler har ”mappats” med Snomed-
koder (Systematized Nomenclature of 
Medicine), ICD- koder (International 
Statistical Classification of Diseases and 
Related Health Problems) och KVÅ-koder 

(klassifikation av vårdåtgärder). Härefter 
har en så kallad regelskrivning utförts 
med hjälp av Registercentrum Region 
Västra Götaland vilken möjliggjort att 
förutsättningar skapats även för andra 
regioner att via tjänstekontrakt överföra 
data via NKRR.

Genom det grundläggande arbete som 
har utförts har vi skapat förutsättningar 
för direktöverföring med hjälp av upp- 
daterade och harmoniserade journal- 
mallar enligt Socialstyrelsens riktlinjer. 
En arbetsgrupp förberedde implemen-
teringen med övergripande utbildningar 
om behandling av KOL och astma och 
annan viktig information till vårdgivarna 
inom primärvården vilket var den priori-
terade vårdnivån.

Tiden går fort, var är processen nu 2019?
Processledare och informatiker har för-
ändrats under arbetets gång, men projekt-
ledningen har under hösten informerat 
om att Region Dalarna kommer att arbeta 
vidare med NKRR som lösning för vissa 
kvalitetsregister, dock inte för Luftvägs-
registret i nuläget av oklar anledning. Det 
har dock redan skapats en lösning på IT-
plattformen Stratum, Registercentrum 
Region Västra Götaland, för att föra över 
variabler för diagnosen KOL i öppenvård 
från journal via NKRR till Luftvägsregist-
ret.

Hur ser framtiden ut – kan vården lösa 
problemet med dubbeldokumentation?
Med fokus på informatik och teknisk 
infrastruktur och tack vare det grund-
liga arbetet med mappning i projektet 
har det skapats förutsättningar för data-
överföring från journal till kvalitetsregis-
ter utan dubbeldokumentation. Därmed 
möjliggörs överföring till kvalitetsregister 
i större skala med god datakvalitet. Den 
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nationella satsningen skapar förutsätt-
ningar för en direktöverföringslösning 
via NKRR från samtliga regioner i fram-
tiden och därmed gynnar detta också en 
högre täckningsgrad för Luftvägsregistret 
och en förbättrad bild av Sveriges astma 
och KOL-vård. Detta medför också för-
bättrade möjligheter för forskning och 
utveckling inom området.

Struktur i journal leder till bättre 
journalföring och är en förutsättning 
för direktöverföring till kvalitetsregister 
Flera regioner i landet arbetar idag ak-
tivt med olika processer för att skapa en 
strukturerad journalföring med harmoni-
serade sökord till Luftvägsregistrets vari-
abler, för att kunna underlätta direktöver-
föring från journal till Luftvägsregistret. 
Det finns idag olika tekniska möjligheter 
att föra över data till registret där över-
föring via NKRR till Luftvägsregistret är 
en form. Region Stockholm, Västra Gö-
taland, Värmland, Gävleborg och i flera 
andra delar av landet används istället en 
annan metod via överföringsverktyget 
Medrave, vilket framförallt används inom 
primärvården. 

Validering 2019–2020
Luftvägsregistret har under sommaren 
2019 påbörjat en förnyad validering av 
registret för att undersöka datakvaliteten. 

Projektet utförs på slumpmässigt utvalda 
enheter och patienter som är registrerade 
i Luftvägsregistret med diagnos astma 
och/eller KOL, där man jämför överförd 
data till kvalitetsregistret med journal-
uppgifter. Detta är ett omfattande arbete 
som planeras vara klart under våren 2020.

Att vara pionjär är kostsamt! 
Luftvägsregistrets styrgrupp vill framföra 
sitt varma tack till Svensk Lungmedicinsk 
Förening för den generösa gåvan som 
bidragit till arbetet med uppbyggnaden 
av NKRR. Pengarna har använts för att 
täcka en del av kostnaderna för Register-
centrum Västra Götalands stöd i arbetet 
för att få denna form av direktöverföring 
på plats (regelskrivning, skapa tjänstekon-
trakt och liknande).

Vi ser mycket hoppfullt på det fortsatta 
arbetet med NDPi/NKRR som, förutom 
att öka datakvaliteten vid direktöverföring 
till register, också möjliggjort för fler delar 
av vården att följa upp sina resultat via 
kvalitetsregister vilket är en nödvändig-
het i den nya kunskapsstyrningsorgani-
sationen.

Sammanfattningsvis så har Region 
Uppsala och Örebro med Dalarna i spet-
sen, skapat möjligheter för det fortsatta 
nationella arbetet med NDPi. För de regi-
oner som önskar arbeta med direktöver-
föring via NKRR så finns Luftvägsregist-

YVONNE SJÖÖ
koordinator Region Värmland

KERSTIN FJÄLLMAN SCHÄRBERG
koordinator Region Halland

rets informationsspecifikation färdigställd 
och är tillgänglig att ta del av. Detta inne-
bär att grunden redan är lagd för andra 
regioner att genomföra direktöverföring 
enligt NDPi oberoende av överförings-
system med hjälp av nationellt fackspråk. 

Blivande och nyblivna lungmedicinare! 

Under vårvintern 2020 kommer åter ett ypperligt tillfälle att 
skriva specialist-examen i Lungsjukdomar! Alla snart färdiga, 
nyblivna eller gamla specialister inom Lungsjukdomare är väl-
komna att genomföra denna kostnadsfria examen! Anmäler dig 
gör du till utbildningsansvarige inom SLMF på mailadressen 
utbildning@slmf.se senast 1 dec 2019.

Specialistexamen i Lungsjukdomar består av två delar; 
Del 1 är skriftlig och du får 5–7 frågor att besvara inom cirka 
8 veckor. För att klara att göra detta rekommenderas din klinik 
att ge dig två veckors avsatt arbetstid. Frågorna skickas ut i de-
cember månad 2019.

Del 2 är muntlig och du får då tillsammans med examinator 
diskutera fall och kompletteringar till de skriftliga frågorna. Del 
2 planeras gå av stapeln under v 12, 2020.

Alla examinander som godkänns kommer att diplomeras vid 
Svenska Lungkongressen 2020! 

Vill du som godkänts dessutom skriva ERS Hermes-examen 
så står SLMF för avgiften för denna examen inom de närmsta 
tre åren.

Varmt välkommen med din anmälan!

MARGARETHA SMITH
Utbildningsansvarig SLMF

UTBILDNING
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Lungfibrosregistret på ERS-kongressen

I samband med ERS i Madrid 28 
september till 2 oktober presen-
terades två posters baserade på 
data från lungfibrosregistret. Dr 
Jing Gao från Karolinska Institutet 
presenterade ”Change in 6-minute 
walk test can predict prognosis 
in idiopathic pulmonary fibrosis: 
Swedish IPF registry cohort” (1) 
och Dimitrios Kalafatis, doktorand 
vid Karolinska Institutet, presente-
rade ”Autoantibodies in patients 
with idiopathic pulmonary fibro-
sis” (2).

Gångsträcka under 6-minuters 
gångtest (6MWT) och det lägsta 
uppmätta saturationsvärdet un-

der/efter 6MWT (L-SpO2) analyserades 
för att utvärdera möjligheten att använda 
6MWT i uppföljning av patienter med 
IPF. Nittiotvå patienter från lungfibros-
registret, alla med antifibrostisk läke-
medelsbehandling, inkluderades. Analy-
serna gjordes vid baseline och efter 1 år. 
Andelen patienter med en minskning av 
gångsträckan räknades och visade ingen 
skillnad mellan de två mättillfällena, 
medelvärdet var 448 meter vid baseline 
och 454 meter efter 1 år (p=0.407). De pa-
tienter som hade en förkortad gångsträcka 
med ≥5 % efter 1 år hade sämre överlev-
nad, 38.4 månader, jämfört med patienter 
som inte hade en förkortad gångsträcka 
med ≥5 %, 46.2 månader (p=0.002). Efter 
justering för ålder vid baseline, kön, BMI, 
DlCO och FVC % av förväntat visades att 

≥5 % förkortad gångsträcka är en predik-
tor för överlevnad efter 2 år (p=0.019). 
Medelvärdet av L-SpO2 skiljde sig åt vid 
de olika tidpunkterna för mätning och var 
vid baselinemätningen 86.4 % och i mät-
ningen efter 1 år 84.7 % (p=0.002). Skill-
nad i överlevnad kunde uppmätas mellan 
de som hade en minskning med ≥10 % av 
L-SpO2 och de som inte hade det, över-
levnad för gruppen med ≥10 % minskat 
värde var i medeltal 23.8 månader och 
för de andra 44.3 månader (p=0.005). 
Försämring både av gångsträcka och av 
desaturering vid 6MWT är prediktiva för 
sjukdomsprogress hos IPF-patienter med 
antifibrostisk läkemedelsbehandling.

Det är känt att det förekommer auto- 
antikroppar hos patienter med IPF utan 
indikation på autoimmun sjukdom. För 
att studera prevalensen av autoantikrop-
par i blod hos IPF-patienter i Sverige 
jämfördes inkluderade i lungfibrosre-
gistret med positiva testresultat av auto-
antikroppsanalyser med de i lungfibros- 
registret med negativa testresultat. De 
autoantikroppar som ingick i analysen 
var antinukleära antikroppar (ANA), 
reumatoid faktor (RF), antikroppar mot 
citrullinerande peptider (ACPA) och anti-
neutrofila cytoplasmatiska antikroppar 
(ANCA). Av 348 patienter, 99 kvinnor 
och 249 män, hade en tredjedel (115 pa-
tienter) positiva autoantikroppsanalyser 
i blod. ANA var den vanligast förekom-
mande autoantikropp, 25% av patienter 
med testresultat registrerade hade posi-

tivt analysresultat. Gällande RF, ACPA 
och ANCA hade 9%, 4% respektive 3% 
positiva analysresultat. Patienter med 
eller utan autoantikroppar visade ingen 
skillnad gällande ålder, lungfunktion, 
rökvanor eller komorbiditeter. En större 
andel av kvinnorna än av männen hade 
positiva autoantikroppsanalyser. En longi-
tudinell studie är planerad för att vidare 
undersöka autoantikroppars prognostiska 
betydelse hos patienter med IPF.

Referenser:
1. J. Gao, D. Kalafatis, I. Pesonen, L. Carlson, G. 

Ferrara, M. Sköld. Change in 6-minute walk 
test can predict prognosis in idiopathic pulmo-
nary fibrosis. Poster presentation, 2019 Sept 
28-Oct 02, European Respiratory Society 
International Congress, Madrid, Spain.

2. D. Kalafatis, I. Pesonen, L. Carlson, G. Ferrara, 
M. Sköld. Autoantibodies in patients with idio-
pathic pulmonary fibrosis. Poster presentation, 
2019 Sept 28-Oct 02, European Respiratory 
Society International Congress, Madrid, 
Spain.

LISA CARLSON
Registerkoordinator lungfibrosregistret
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Lars-Gösta Wiman 1926 – 2019

Å ret efter disputationen, vid 39 års 
ålder, utnämndes han av kung 
Gustaf VI Adolf till överläkare 

på lungkliniken vid Hällnäs sjukhus, det 
jättestora tidigare sanatoriet i Västerbot-
tens inland. Under medicinkursen vid det 
nybildade Umeå universitet fick alla kan-
didaterna tjänstgöra en vecka på Hällnäs 
där de togs om hand av Lars-Gösta i den 
stora överläkarvillan. Lars-Gösta ledde 
avvecklingen av lungavdelningarna och 
överflyttningen till det nybyggda sjuk-
huskomplexet i Umeå, sedermera Norr-
lands universitetssjukhus, där han för-
blev klinikchef till 1975. Han började där 
bygga upp en forskningsverksamhet kring 
bland annat sarkoidos och deltog aktivt 
i undervisningen. Han var en pionjär 
vid introduktionen av fiberbronkoskopi 
inom diagnostiken med bland andra Rune 
Lundgren som elev. 

1975 blev Lars-Gösta klinikchef vid 
den nyöppnade lungkliniken på Hud-
dinge sjukhus, där han fick möjligheten 
att bygga upp en ny universitetsmiljö i 
lungmedicin. Forskningen rörde spon-
tanpneumothorax, lungcancer, olika 
bronkoskopiska metoder och inte minst 
rökningens skadeverkningar. Han initie-
rade den första mottagningen för rökav-
vänjning på Huddinge. Åtskilliga blivande 
lungläkare rekryterades, utbildades och 
några disputerade. Under denna tid var 
han ordförande i gruppen som skulle 
samordna Stockholms läns lungmedicin 
med verksamhet på Uttran, Huddinge, 
Södersjukhuset och Karolinska sjukhuset 
i Solna. Efter pensioneringen 1989 drev 
han i flera år en framgångsrik privatprak-
tik på Sophiahemmet.

Kanske var medicinhistorien Lars-Göstas 
största intresse. Redan 1980 publicerade 
han sitt första medicinhistoriska arbete; 
om sarkoidospionjären Jörgen Schau-
manns grav. Nästa arbete kom 1987: om 
det mer än 200 år gamla receptet be-
nämnt Brömsens droppar, följt av en rad 
publikationer om arkiatern Sven Bröms 
och hans släkt. Om ”den tartariska ftisen” 
– den första medicinska avhandlingen i 
Sverige 1628 – skrev Wiman i Läkartid-
ningen 1996. Han beskrev Caesar Boeck 
och Jörgen Schaumann – männen bakom 
sarkoidossyndromet – och behandlade 
Hans Christian Jacobeus och torako-
skopin. Kring medicinhistoria höll han 
många föredrag. Han erhöll 2007 som 
den förste Uppsala läns landstings Medi-
cinhistoriska Stipendium.

I en liten bok från 1998 beskrev han 
”Nicotiana”, en doktorsavhandling från 
1633 om tobak som universalläkemedel. 
År 2007 kom boken ”Hällnäs sanatorium 
vid Vindelälven 1926 – 1959” som berät-
tade inte bara om själva sanatoriet utan 
även om dess läkare, patienter och övrig 
personal. Sista boken från 2012 avhand-
lade ”Abraham Bäck. Linnés vän och ny-
danare av svensk läkarutbildning”.

Internationella möten och kongresser 
engagerade Lars-Gösta mycket. Hans 
omfattande lista över bevistade kongres-
ser går från Vancouver i väster till Kyoto 
i öster. Han var ledamot i ett stort antal 
vetenskapliga föreningar såsom World 
Association for Bronchology och Interna-
tional Association for the Study of Lung 
Cancer. Han var ”fellow” från 1983 och 
”Governor of Sweden” 1985–1989 i In-

ternational Academy of Chest Physicians 
and Surgeons of the American College of 
Chest Physicians. I Nationalföreningen/
Hjärt-lungfonden blev han medlem 1965 
och var från 1976 huvudman där.

I Sverige var det framförallt Svensk 
Lungmedicinsk Förening som Lars-Gösta 
Wiman ägnade sig åt. Han var styrelse-
medlem 1969–1972. På 1990-talet deltog 
han aktivt i föreningens SPUR-inspek-
tioner av landets lungkliniker ur utbild-
ningssynpunkt. År 1996 valdes han till 
hedersledamot i SLMF och blev samma 
år dess outtröttlige arkivarie. I ett litet 
rum på vinden i ett av Akademiska sjuk-
husets hus inrättades ett litet museum 
över SLMF samt sanatorierna och deras 
läkare. Allt katalogiserades noga på en 
dator från 1997 som finns kvar men som 
tyvärr ingen längre kan använda. När 
benen inte längre bar honom uppför trap-
porna till arkivet kom han till hem till 
Gunnar Boman, som tillsammans med 
Berith Blom-Bülow efterträdde honom 
som arkivarier, för att fortsätta dokumen-
tera specialiteten. 

Vi saknar honom mycket – som kam-
rat, kollega och outtröttlig utforskare 
av kulturhistorien kring sin egen sektor 
inom medicinen. 

GUNNAR BOMAN
BERITH BLOM-BÜLOW

BJÖRN MOSSBERG
(tidigare ordföranden i SLMF)

Svensk lungmedicin och svensk medicinhistoria har förlorat en 
av sina portalfigurer. Den 4 juni 2019 avled Lars-Gösta Wiman, 
Uppsala, i en ålder av 92 år. Han föddes i Norberg och växte 
upp i Ockelbo. Efter studentexamen i Gävle läste han medicin i 
Uppsala och blev med.lic. 1956. År 1964 disputerade han för 
medicine doktorsgrad och blev samma år docent i lungmedicin. 
Efter en rik och omväxlande karriär blev han 2014 kreerad till 
medicine jubeldoktor i Uppsala.

Bild: Lars Gösta Wiman, oljemålning 1995 av 
Åke Hanngren (beskuren).
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Avhandling – Astma

�

Nytt avhandlingsarbete om provokations-
studier för att studera nya mekanismer 
och behandlingsalternativ vid astma 

Den 22:e februari 2019 disputerade Nikolaos Lazarinis vid avdelningen för 
Lung och Allergisjukdomar Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, insti-
tutionen för Medicin Huddinge Karolinska Institutet med avhandlingsarbetet 
” Bronchoprovocation studies to define mechanisms in asthma and airway 
inflammation”. Huvudhandledare var professor Barbro Dahlén (avdelning för 
Lung och Allergisjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge) och 
bihandledare var professor Sven-Erik Dahlén (institutionen för miljömedicin, 
Karolinska Institutet) och associate professor Craig Wheelock (avdelning för 
Medicinsk Biokemi och biofysik, Karolinska Institutet). Fakultetsopponent 
vid försvaret var professor Brian Lipworth (Scottish Centre for Respiratory 
Research, University of Dundee).

Bakgrund
Astma är en folksjukdom som drabbar 
cirka 10–12 % av den svenska befolk-
ningen. Den orsakas av kronisk inflam-
mation i luftrören som är överretbara och 
symptomen kännetecknas av varierande 
grad av andnöd och pipande andning. När 
astman utlöses drar musklerna i luftrören 
ihop sig och det blir trängre för luften att 
komma ner i lungorna. Dessutom det blir 
en svullnad i slemhinnorna som orsakar 
ökad slembildning och hosta. Ett astma-
anfall kan utlösas av olika faktorer, såsom 
ansträngning, exponering för allergener, 
virusinfektioner eller intag av acetylsali-
cylsyra (ASA) och inflammationsdäm-
pande läkemedel (NSAID). Astma är en 
variabel sjukdom som innebär att patien-
ter med framförallt lindrig astma ofta mår 
bra i sin astma när dem inte exponeras 
för trigger faktorer. Astma är också en 
heterogen sjukdom där det ingår olika 
subgrupper som kallas för fenotyper som 
skiljer sig avsevärt både avseende dem 
underliggande mekanismer samtidigt till 
en viss del vad det gäller behandlingen.

Dessa karakteristika dvs. sjukdomens 
variabilitet och att exponering för visa 
stimuli kan framkalla ett anfall, kan vi 
använda vid astmaforskning genom att 
utföra en s.k. provokationsstudie. Vid 
en sådan studie provoceras dvs. expone-
ras, försökspersoner med oftast stabil, 
lindrig astma för olika ämnen som kan 

framkalla ett standardiserat och kontrol-
lerat astmaanfall på forskningsenheten. 
Lungfunktionen mäts både innan, under 
och efter provokationen och man samlar 
prover från utandad luft, blod och urin 
för att mäta vilka molekyler som frisätts 
efter att luftvägarna har exponerats för 
ämnet. Provokationen upprepas efter en 
behandlingsperiod med en aktiv medicin 
som dämpar astmaanfallet och skyddar 
luftvägarna och efter behandling med 
placebo eller ett annat aktivt behandlings-
alternativ. På det sättet kan man studera 
både underliggande mekanismer vid ast-
ma och samtidigt testa om en ny medicin 
är effektiv som astmabehandling. Nästan 
alla mediciner som är godkända idag för 
astmabehandling har studerats med pro-
vokationsstudier. I den här avhandlingen 
ingår 3 provokationsstudier där man har 
studerat olika astmamekanismer och även 
testat nya behandlingsalternativ. 

Mål
Det övergripande målet för denna av-
handling var att använda olika provoka-
tioner för att klargöra distinkta underlig-
gande mekanismer vid astma. Luftvägs-
provokationer utfördes före såväl som 
efter farmakologiska interventioner med 
både redan godkända och nya läkemedel. 
På det här sättet genom att blockera ett 
eller flera steg i luftvägssvaret som indu-
ceras från olika stimuli kan man få ytter-

ligare kunskap om vissa patofysiologiska 
mekanismer och eventuellt upptäcka nya 
mål för astma behandling. Avhandlingen 
består av tre delarbeten (Tabell 1).

Material
Alla astmatiker som rekryterades i av-
handlingsarbetet hade lindrig astma som 
var stabil vid interventionstidpunkten. 
Alla använde enbart kortverkande luft-
rörsvidgande vid behov förutom dem två 
AIA-patienter vid det tredje delarbetet 
som hade regelbunden behandling med 
en kombination av inhalations-stero-ider 
och långverkande luftrörsvidgande (ICS/
LABA). Delarbete ett och två genomför-
des i samarbete med andra forsknings-
centra i Skandinavien och Canada.

Metoder
I avhandlingsarbetet genomfördes stan-
dardiserade bronkiala provokationer 
med både direkta (metakolin, LTE4) och 
indirekta stimuli (ansträngning, mannitol, 
allergen). Dynamisk spirometri, pricktest 
för luftburna allergen, mätning av kväve-
monoxid i utandningsluft (FENO), impuls- 
oscillometry (IOS) och sputum induktion 
också genomfördes. Vid det tredje del-
arbetet samlades urin för mätning av olika 
lipidmediatorer (lipidomics) med hjälp av 
en avancerat mass spektrometrisk teknik 
(UPLC-MS/MS).

Resultat
Första delarbetet (1) var en provoka-
tionsstudie med fysisk ansträngning hos 
försökspersoner med lindrig astma, där 
syftet var att jämföra den skyddande ef-
fekten av att bara använda en kombina-
tion av inandat kortison och luftrörs-
vidgande medicin (bud/form) vid behov 
med en kortverkande luftrörsvidgande 
(terbutalin) vid behov eller kontinuerlig 
behandling med inandat kortison (bu-
desonid) och terbutalin vid behov. Den 
primära effektvariabeln var sänkning av 
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lungfunktionen efter en 6-minuters stan-
dariserad ansträngningsprovokation på 
rullande matta som utfördes före samt ef-
ter 3 och 6 veckors behandling. Man fann 
att kombinationsbehandling med bud/
form som profylaktisk behandling innan 
ansträngning, var mer effektivt än stan-
dardbehandling terbutalin (Figur 1). Ter-
butalin hade ingen skyddande effekt mot 
ansträngningsutllöst luftvägsobstruktion 
sannolikt pga toleransutveckling efter 
användningen. Man fann också att be-
handling med bud/form som profylak-
tisk behandling innan ansträngning, var 
lika effektiv som kontinuerlig behandling 
med budesonid och terbutalin vid behov. 
Resultaten har bekräftats från andra ef-
terföljande stora studier som har lett till 
ändring av internationella riktlinjer för 
behandling av lindrig astma (GINA gui-
delines 2019).

Andra delarbetet (2) var en allergenpro-
vokationsstudie hos försökspersoner med 
lindrig astma. Syftet var att studera effek-
ten av olika doser av ett nytt läkemedel 
(QGE031-ligelizumab) mot IgE, dvs. den 
typ av immunoglobulin som spelar roll 
vid allergi, för att se om detta läkemedel 
kunde skydda mot inandat allergen och 
hämma den astmatiska reaktionen. I stu-
dien jämfördes QGE031 med omalizu-
mab, som är hittills det enda registrerade 
läkemedlet mot IgE och med placebo. 
Den primära effektvariabeln var änd-
ringen i allergenkoncentrationen som gav 
en 15-procentig minskning av lungfunk-
tionen (allergenPC15) efter högsta dosen 
av QGE031 och i jämförelse med omali-
zumab. Sekundära variabler var effekten 
av de två mindre doserna av QGE031 
jämfört med omalizumab och placebo på 
luftvägssvaret samt effekten av QGE031 

vad gäller att hämma hud- pricktest re-
aktivitet på allergen jämfört med omali-
zumab och placebo. Man fann att högsta 
dosen av QGE031 ändrade allergenPC15 
tre gånger mer än omalizumab och 16 
gånger mer än placebo, dock blev inte 
skillnaden mot omalizumab signifikant. 
Däremot var QGE031 mer effektivt än 
omalizumab på att hämma det allergen-
inducerade pricktests reaktivitet på hud i 
alla doser. QGE031 tolererades bra av alla 
försökspersoner. 

Tredje delarbetet (3) var en provokations-
studie med inandat leukotrien E4 (LTE4) 
hos försökspersoner med lindrig astma; 
studien var en ren experimentell under-
sökning av hur den kroppsegna medi-
atorn LTE4 framkallar obstruktion av luft-
rören hos patienter med astma. Det finns 
sedan länge ett godkänt astmaläkeme-
del mot leukotriener, montelukast, som 
blockerar en receptor, nämligen CysLTR1 
som är viktigt för leukotrienernas verkan 
i luftvägarna. Det finns nu experimentella 
data som tyder på att LTE4 kan utöva sin 
effekt via andra receptorer än CysLT1. 
Det innebär då att montelukast endast 
delvis skyddar mot LTE4´s effekt på luft-
vägarna. Den primära effektvariabeln var 
ändringen i den dos av LTE4 som ger en 
20-procentig sänkning i FEV1 efter en 
standardiserad inhalationsprovokation 
med LTE4 efter behandling med monte-
lukast och placebo. Sekundära variabler 
var skillnaden i graden av inflammatio-
nen i upphostningsprov mätt som antal 
eosinofila celler i inducerat sputum vilket 
samlades 4 timmar efter provokationen 
och mätning av utsöndringen i urinen av 
kroppsegna lipidmediatorer med hjälp av 
mass spektrometri. Studien hade cros-
sover design. Vi fann att montelukast 
skyddade mot LTE4 inducerad luftvägs-
obstruktion och att försökspersonerna to-
lererade 10 gånger högre dos av LTE4 när 
de fick montelukast jämfört med placebo. 
Det var ingen skillnad i sputum eosinofili 
mellan montelukast och placebo. LTE4-
inhalation ledde till utsöndring i urinen 
av prostaglandin D2 metaboliter som 
blockerades av montelukast behandling. 
Prostaglanding D2 frisätts huvusakligen 
från mastceller efter deras aktivering. 
Prostglandin D2 framkallar också luft-
vägsobstruktion Detta är således den för-

Tabell 1. Översikt. Avhandlingsarbetet består av tre delarbeten. * budesonid/formoterol 
** cysteinyl leukotrien receptor 1. 
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Figur 1. Lungfunktion före och efter en standardiserad ansträngningsprovokation innan 
behandling (övre panel) och efter 6 veckors behandling (nedre panel).

Figur 2: Sammanfattning av LTE4´s roll vid astma efter resultat från tredje delarbete. 
CysLT1R: cysteinyl leukotrien receptor 1, CysLTxR: okänd cysteinyl leukotrien receptor 
PGD2: prostaglandin D2, PGE2: prostaglandin E2, EP2: Prostaglandin E receptor 2, EP4: 
Prostaglandin E receptor 4, TP: Tromboxan prostanoid receptor, CRTH2: chemoattractant 
receptor-homologous molecule, ILC2: group 2 innate lymphoid cells, IL5: interleukin 5.

Airway smooth muscle

sta studie som visar att leukotriener kan 
aktivera mast celler in vivo vilka i sin tur 
frisätter prostaglandiner som kan bidra 
till luftvägsreaktivitet. Figur 2 samman-
fattar LTE4´s roll vid astma efter resultat 
från tredje delarbetet.

Sammanfattning
Sammantaget visar avhandlingens re-
sultat att provokationsstudier kan fram-
gångsrikt användas för att studera vik-
tiga mekanismer vid astma och luftvägs- 
inflammation, samt för att testa effekten 
av nya behandlingsalternativ.

NIKOLAOS LAZARINIS
Med dr., Bitr. Överläkare

Lung och Allergi Forskning
Karolinska Universitetssjukhuset
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Hypoallergena hundar, finns dom?

Referat från SFFAs vårmöte 2019

Drömmen för en hundälskande 
allergiker vore förstås en allergi-
vänlig hund. I media presenteras 

ibland vissa hundraser som mindre al-
lergiframkallande än andra. Och i arbetet 
med barn och ungdomar med misstänkt 
hundallergi möts vi också av frågor och 
påståenden som kan vara svåra att för-
klara:
– Jag har fått veta att jag är hundallergisk, 

och jag har astma, men jag tål farmors 
tik.

– Jag får utslag och klåda när jag kommer 
i kontakt med hundens saliv, annars har 
jag inga besvär.

– Jag tål hunden hemma, men inte kom-
pisens hund.

När man får astma och rinit av att vara 
i kontakt med en hund, men inte med en 
annan, ligger det nära till hands att tänka 
att man tål just den hundrasen. Kan det 
vara så att just den hunden, eller hundra-
sen inte utsöndrar de allergen man inte 
tål? Med ökade kunskaper i molekylär 
allergidiagnostik har det fötts förhopp-
ningar om att det ska gå att hitta en hund 
som inte utsöndrar de allergen patienten 
är sensibiliserad mot. 

Hund-allergenen
Vid diagnostik av hundallergi analyseras 
förekomsten av IgE (sensibilisering) mot 
hundmjälls-extrakt i patientens serum, 
men det är inte hundmjäll i sig som hun-
dallergiker reagerar mot, utan allergena 
molekyler som förekommer i hundmjäll.

Idag känner vi till sju allergena mole-
kyler från hund, samtliga proteiner. De 
har döpts efter hundens latinska namn, 
Canis familiaris till Can f 1 – Can f 7. Can 
f 1, Can f 2, Can f 4 och Can f 6 hör till 
proteinfamiljen lipokaliner: Lipokaliner 
är små molekyler som lätt virvlar upp 
med damm och blir luftburna. De kan 
transporteras med personer som varit i 
kontakt med hundar, t.ex. mellan hem 
och skola. Lipokaliner förekommer också 
hos katter och hästar. Can f 3 är hundens 
serum albumin, och är strukturellt mycket 
likt serumalbuminer från katt och häst. 

Can f 5 kommer från hanhundens pro-
stata och utsöndras i urin, Can f 5 före-
kommer endast i spårmänger hos tikar. 
Can f 7 är ett nyupptäckt hundallergen, 
10–20 % av alla hundsensibiliserade be-
döms bilda IgE-antikroppar mot detta 
allergen, men den kliniska relevansen av 
sensibilisering mot Can f 7 är ännu helt 
oklar.

Patienterna
Att vara sensibiliserad mot hundmjäll 

(förekomst av IgE mot hundmjäll i serum) 
kan betyda helt olika saker hos olika per-
soner. En person kan vara sensibiliserad 
enbart mot Can f 5 och en annan mot t.ex. 
Can f 1, Can f 2 och Can f 6. Idag har vi 
allt större kunskaper om olika sensibilise-
ringsmönster och vad det betyder att vara 
sensibiliserad mot de olika hundallerge-
nen. Vilka av alla dessa allergen är då mest 
betydelsefulla vid hundallergi?

Lipokalinet Can f 1 beskrivs ibland som 
hundens ”huvudallergen”. De flesta, men 
långt ifrån alla, som är hundsensibilise-
rade har IgE antikroppar mot Can f 1. 
Sensibilisering mot Can f 1 tidigt i livet 
har visat sig vara ett bättre test för att för-
utspå hundallergi senare i livet än sensibi-
lisering mot hundmjällsextrakt. Man har 
också sett att individer som är sensibilise-
rade mot lipokaliner har en högre risk att 
reagera allergiskt vid exponering för hund 
än individer som är sensibiliserade mot 
serum-albumin eller prostata kallikrein.

Ju fler allergena molekyler från hund 
man är sensibiliserad mot, desto högre 
är risken för allergiska symtom vid hund-
kontakt. Barn med tidig multisensibilise-
ring mot hundallergen löper högre risk 
än andra hundsensibiliserade barn att 
utveckla allergi i framtiden.

Sensibilisering mot hanhundsallerge-
net Can f 5 (Prostata kallikrein) har tidi-
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gare uppmärksammats för att korsreagera 
med människans PSA, prostata specifikt 
antigen, och därmed riskera att orsaka 
symtom hos hundallergiska kvinnor vid 
samlag. Det har nu visat sig att en bety-
dande andel av de som är sensibiliserade 
mot Can f 5 är mono-sensibiliserade mot 
detta allergen, dvs att de endast har IgE 
mot Can f 5 men inte mot något av de 
övriga hundallergenen. Flera fallstudier 
pekar på att dessa Can f 5-monosensibi-
liserade individer tolererar tikar. Många 
Can-f 5 monosensibiliserade barn och 
ungdomar är dessutom helt asymtoma-
tiska vid hundkontakter.

Hundarna
Vad vet vi då om hundarna? Finns det 
hundraser, eller individer, som saknar 
något allergen, kanske just det allergen 
den hundallergiska patienten är sensibi-
liserad mot? En uppmärksammad stu-
die visade 2012 att hundar från förment 
hypoallergena raser som labradoodlar 
och pudlar faktiskt hade högre nivåer av 
Can f 1 i pälsen än en blandad grupp av 
icke hypoallergena raser och blandraser. 
Variationerna i Can f 1 nivåer mellan ra-
serna var små i relation till variationerna 
mellan individer inom samma hundras. 
Nyligen har en forskargrupp på Karolin-
ska Institutet analyserat förekomsten av 
de sex hundallergenen Can f 1 – Can f 6 
hos 120 hundar av stort antal olika raser. 

Man fann även här individuella variatio-
ner såväl som variationer mellan raser, 
men ingen hundras kan pekas ut som 
hypoallergen. Can f 2 återfanns enbart i 
hundarnas saliv och Can f 5 enbart i päls. 
Som förväntat fanns Can f 5 endast i spår-
mängder bland tikar. 

Allergennivåerna kan variera hos en 
och samma hund vid två olika tillfällen 
och de sjunker då hunden är nytvättad. 

Kanske finner vi med hjälp av moleky-
lär allergidiagnostik förklaringen till att en 
individ som är höggradigt sensibiliserad 
mot Can f 2 främst reagerar vid direkt-
kontakt med hundens saliv. Och idag kan 
vi förklara varför en person med astma 
och mono-sensibilisering mot Can f 5 inte 
blir sjuk av att vistas i samma rum som 
en tik. Men det saknas stöd för att kalla 
någon hundras för hypoallergen och det 
finns inte heller några kända raser som 
har särskilt låga nivåer av ett visst allergen.

Sammanfattningsvis
* Det saknas vetenskapligt stöd för att 

benämna någon hundras som hypo-
allergen.

* Alla hundar utsöndrar allergen – men 
i olika nivåer.

* Monosensibiliserade mot Can f 5 tycks 
tolerera tikar.

* I övrigt finns idag inga mönster av 
sensibilisering mot hund som talar för 
tolerans .
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Själv är bäste dräng!
Patientstyrd sedering vid bronkoskopi/EBUS

F lexibel bronkoskopi (FB) är ett van-
ligt diagnostiskt och terapeutiskt 
ingrepp. Sedering bidrar till att 

förbättra procedurens genomförbarhet 
och öka patientens komfort och tolerans. 
Allt fler komplexa procedurer utförs på 
poliklinisk basis. Att undvika förlängd 
återhämtning eller oplanerad sjukhus-
inläggning på grund av biverkningar av 
lugnande eller procedurrelaterade kom-
plikationer är av stort intresse för både 
patienten och vården.

Bensodiazepiner respektive propofol, 
med eller utan tillägg av opioider, används 
ofta för sedation vid FB. De har visat sig 
ha liknande effekter och riskprofiler, men 
bensodiazepiner förlänger återhämtning-
en.

Patientstyrd sedering (PCS) gör det 
möjligt för patienterna att själva adminis-
trera tillräcklig dos av lugnande läkeme-
del. Metoden anses kardiorespiratoriskt 
säker och har visat sig reducera återhämt-
ningstiderna jämfört med traditionell 
sjuksköterske-kontrollerad propofol se-
dering. PCS med propofol har utvärderats 
vid olika endoskopier och även vid bron-
koskopi, då kombinerat med alfentanil 
respektive ketamin. Huruvida PCS med 
enbart propofol som sedering fungerar 
har tidigare inte studerats. 

Vid lungklinikens utredningsenhet på 
Linköpings Universitetssjukhus genom-
fördes en randomiserad kontrollerad 
sederingsstudie med tre parallella grup-
per (1:1:1): kontroll grupp: premedicine-
ring med subkutan morfin-skopolamin 
och sedering med sjuksköterskeadmi-
nistrerad midazolam; PCS-MS grupp: 
premedicinering med subkutan morfin-
skopolamin och sedering med propofol-
PCS; och PCS-G grupp: premedicinering 
med intramuskulär glykopyrronium och 
sedering med propofol-PCS. De pro-
cedurer som genomfördes inkluderade 
transbronkiell biopsi, transbronkiell nål-
aspiration, kryoterapi / biopsi och / eller 
EBUS med flera stationer. Ingen elektro-

magnetisk navigering utfördes, men alla 
procedurer använde miniprobe och/eller 
fluoroskopi. Patienter med språkförbist-
ring eller kognitiv/funktionell nedsättning 
exkluderades från studien.

Primär utfallsvariabel var proportionen 
av patienter som var utskrivningsklara (10 
poäng enligt mPADSS (modified Post 
Anaesthetic Discharge Scoring System 
score)) 2 timmar efter avslutad FB. För-
utom vitala funktioner, sederingsdjup och 
komplikationer / interventioner utvärde-
rades bronkoskopistens och patientens 
tillfredsställelse med FB samt kvaliteten 
av återhämtningen efter utskrivning.

Premedicinering med morfin-skopola-
min för patienterna i kontroll- och PCS-
MS gruppen var åldersanpassad: 18–54 
år, 1.0 ml; 55–65 år, 0.75 ml; >65 år, 0.5 
ml), och för patienterna i PCS-G grup-
pen gavs 0.2 mg glykopyrronium. Samt-
liga patienter inhalerade ipratropium och 
lidokain ungefär 30 minuter innan pro-
ceduren. 

Sedering för patienter inom kontroll-
gruppen gavs 1.25 mg midazolam som 
kunde upprepas vid behov. Patienterna 
med propofol-PCS (PCS-MS och PCS-
G) administrerade sig själva 5 mg pro-
pofol per knapptryck, maximalt 35 mg 

propofol per minut. Patienterna lokalbe-
dövades med lidokain i näsborre till oro-
farynx, stämbanden och trachea/bronker 
i samband med procedurstart. Ytterligare 
lokalbedövning, smärtlindring (alfenta-
nil) och / eller mer lugnande medel (mi-
dazolam) (kontrollgrupp) eller propofol 
(PCS-grupperna) gavs om så begärdes av 
interventionist vid särskilt krävande delar 
av proceduren.

Totalt inkluderades 150 patienter vilka 
fördelades jämt mellan de tre grupperna 
utifrån patient- och procedur karaktäris-
tika. Betydligt fler patienter som erhöll 
propofol-PCS (81 %) var klara för utskriv-
ning 2 timmar efter proceduren jämfört 
med de som erhållit midazolam (40 %; p 
<0,0001) (figur 1).

Glykopyrronium istället för morfin-
skopolamin ökade andelen utskrivnings-
klara PCS-G (96 %) och PCS-MS grupper 
(65 %; p = 0,0002) (figur 1). Oavsett tid-
punkt (15–240 minuter) hade PCS-grup-
perna signifikant snabbare åter-hämtning 
jämfört med kontrollgruppen (figur 2a) 
varav återhämtningen i PCS-G-gruppen 
var mest gynnsam upp till 120 minuter 
(figur 2b) trots att patienterna adminis-
trerade sig mest propofol. 

Figur 1.
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Patientstyrd sedering

Vid enstaka tillfällen behövde anestesi-
sjuksköterska administrera propofol med 
hjälp av PCS-systemet för att inte proce-
duren skulle avbrytas. PCS patienterna 
hade djupare sederingsgrad än de som 
erhöll midazolam men inga skillnader 
fanns gällande antalet interventioner för 
att säkerställa de vitala funktionerna. En 
patient i varje PCS-grupp erhöll efedrin 
vid inträffad hypotoni och två patienter 
i PCS-MS-gruppen fick atropin vid en 
bradykardiepisod. Patienter inom kon-
trollgruppen erhöll oftare antagonister 
mot opioider (morfin, alfentanil) och mi-
dazolam (p <0,0001). Sex biverkningar 
inträffade i kontrollgruppen; den ena var 
procedurrelaterad, och de andra var re-
laterad till sederingsläkemedlet (n = 5). 
Fyra patienter var så pass förvirrade av 
midazolam och krävde inneliggande över-

För mer information om studien:
Grossmann B, Nilsson A, Sjöberg F, Nilsson L. 
Patient-controlled Sedation During Flexible Bronchoscopy: A Randomized Controlled Trial
J Bronchology Interv Pulmonol. 2019 Aug 30, doi: 10.1097/LBR.0000000000000610

För frågor gällande studien, klinisk implementation eller studiebesök kontakta:
Benjamin Grossmann
Anestesisjuksköterska, Med. Dr.
Region Östergötland
Universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnevisjukhuset
benjamin.grossmann@regionostergotland.se

Figur 2a.

Figur 2b.

vakning över natten; en hade smärta från 
epigastriet. Totalt inträffade 9 händelser 
inom PCS-grupperna vilka var relaterade 
till proceduren. 

Risken för kardiorespiratoriska komplika-
tioner såsom hypoxi eller hypotoni visade 
sig vara låg med propofol-PCS vilket är i 
linje med andra studier som jämfört pro-
pofol och midazolam. Administration av 
läkemedel med PCS jämfört med sjukskö-
terska har i tidigare endoskopiska studier 
visat sig minska risken för obstruktion av 
luftväg, desaturation och hypotension. 
Vår studie har använt sig av surrogatvari-
abler för patientsäkerhet och tolkning av 
dessa bör göras med viss försiktighet då 
liknande studier inte är tillgängliga inom 
samma område.

BENJAMIN GROSSMANN
Anestesisjuksköterska, Med. Dr.

Universitetssjukhuset i Linköping

Vi har visat att propfol-PCS under bron-
koskopi är en alternativ sederingsmetod 
som ger signifikant kortare återhämt-
ningstid jämfört med sjuksköterske- 
administrerad midazolam, utan att på-
verka genomförbarheten eller patient-till-
fredsställelse. Glykopyrronium har visat 
sig ha likvärda egenskaper som morfin-
skopolamin för att reducera sekretionen 
utan att påverka genomförbarheten men 
bidrar till en snabbare återhämtning. 
Studien har lett till ett pågående skifte av 
sederingsregim vid lungklinikens utred-
ningsenhet på Linköpings Universitets-
sjukhuset, där patienter nu premedici-
neras med glykopyrronium och sederas 
med propofol-PCS utan närvaro av anes-
tesipersonal.

Proportionen av mPADSS poäng efter bronkoskopi / EBUS

Proportionen av mPADSS poäng efter bronkoskopi / EBUS
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Kurs i Lungcancer
2 – 6 december 2019

Denna kurs syftar till att ge den blivande lungmedicinaren kunskaper om klinisk bild, utredning och 
behandling av lungcancer och mesoteliom. Som föreläsare kommer lunginriktade lungmedicinare, 
radiologer, onkologer, patologer och thoraxkirurger finnas. Vid sidan av katedrala föreläsningar kom-
mer deltagarna delta i interaktiv inlärning av kursinnehållet genom seminarier och diskussioner i 
mindre grupper. Kursen uppfyller kurskravet i delmål 6 i SOSFS 2008, respektive delmål c8
i SOSFS 2015. 
I första hand är kursen riktad till blivande lungmedicinare, i mån av plats kan färdiga specialister och 
ST-läkare från andra specialiteter få plats. 

Tid: 2-6 december 2019 (Start 2/12 kl: 9.30, avslut 6/12 kl 15.00). 

Plats: Akademiska sjukhuset, Uppsala.

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

Antal deltagare: 25 platser

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

Logi: Boende bokas och bekostas av deltagaren själv.

Kursledning och kursansvariga: Kristina Lamberg Lundström & Shadi Amid Hägg, Sektionen för 
lungmedicin, Hjärt-lungmedicin & klinisk fysiologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala.  Magnus Lind-
skog, Blod-och-tumörsjukdomar, Akademiska sjukhuset.

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

Sista anmälningsdag: 10 oktober 2019, besked till sökande senast 15 okt.
Anmälningsblankett finns i kalendariet på www.slmf.se. 



Behöver du hjälp med att arrangera ett event?
Vi är specialister inom företagssponsrade event, möten och 

utbildningar inom den nordiska Hälso- och Sjukvårdssektorn. 
Vi hjälper dig med allt ifrån planering och projektering 

till administration och genomförande.

Vi står för hela försäljningsprocessen och ser till att mötet blir 
finansierat samtidigt som det efterlever alla regler och avtal i finansierat samtidigt som det efterlever alla regler och avtal i 

förhållande till LIF:s etiska regelverk (LER). 

Kontakta Niklas Lundblad på niklas@mediahuset.se eller 
0706 - 74 86 89 för en förutsättningslös diskussion. 
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ST-Kurs i Pleurasjukdomar
5-7 februari 2020

På uppdrag av Svensk Lungmedicinsk Förening arrangerar vi för fjärde gången ST-kursen
i pleurasjukdomar.  Kursen hålls vart annat år under vecka 6.

Målgrupp:
Läkare under specialistutbildning eller nyblivna specialister i Lungmedicin. 
I mån av plats kan även mer erfarna lungläkare som önskar uppdatering om pleurasjukdomar delta.

Kursinnehåll:
Kursen syftar till att ge såväl grundläggande som praktiska kunskaper om handläggning av olika sjukdomar
och processer som engagerar pleuraregionen inklusive;

• Exsudat/transudat
• Maligna pleurasjukdomar
• Pleurainfektioner
• Pneumothorax 
• Ultraljud i teori och praktik
• Diagnostiska och interventiva tekniker 
• Thorakoskopi
• Pleurodes
• Thoraxradiologi pleurasjukdomar

Kursen är interaktiv och innehåller ett flertal praktiska moment med ultraljud och instrumentering
för pleuradiagnostik samt diskussioner i mindre grupper. 

Tid: Kursen börjar onsdag 5 februari kl 8.30 och slutar fredag 8 februari kl 12.00.

Kursavgift: 7000 SEK inkl. moms inkluderar lunch, kaffe och kursmiddag. 

Sista anmälningsdag: 15 september 2019
Anmälningsblankett finns i kalendariet på www.slmf.se

Kursledning: Prof. Thomas Sandström, univ. lektor Nikolai Stenfors och ÖL Ala Muala.
Kursen arrangeras av SLMF och MedicinCentrum, Lung och allergisektionen,
Norrlands Universitetssjukhus, Umeå.

Kurssekretariat: Lena Åström tel 090-7852583, email: lena.astrom@regionvasterbotten.se

Logi: Boende arrangeras av deltagarna själva. Kursen förmedlar lista på hotell. 

Antal deltagare: 20-25. Antagning sker med hänsyn till hur långt sökanden har kommit i sin utbildning
samt när ansökan kommit in.
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Stefan Barath 
Ordförande 
Sektionen för Lung- och allergisjukdomar 
V.O. Hjärt- och lungmedicin 
Skånes universitetssjukhus 
221 85 Lund, Tel: 046-171565 
ordforande@slmf.se

Cecilia Bredin
Tillträdande ordförande
Lung- och allergisjukdomar 
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm
 +46 70-167 12 55
tilltr-ordforande@slmf.se

Kerstin Andersson
Vice ordförande
Ansvarsområde: Remissgranskning
VO Akut och Medicin Ystad
Skånes Universitetssjukvård, Ystad
271 82 Ystad, tel 0411-99 53 05 
vice-ordforande@slmf.se 

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

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

Dirk Albrecht
Kassaförvaltare
Ansvarsområde: Medlemsansvarig
Lung- och allergisektionen, Sunderby Sjukhus
97180 Luleå, Tel: 0920-282000 (växel)
kassor@slmf.se

Martin Wallberg
Ledamot, redaktör
Ansvarsområde: Medlemstidning
Sektionen för Lung- och allergisjukdomar 
V.O. Hjärt- och lungmedicin 
Skånes universitetssjukhus, 221 85 Lund, Tel: 046-17 10 00,  
redaktor@slmf.se

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

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

Josefina Averheim
Yngre ledamot
yngreledamot@slmf.se

Marit Westman
Ordförande 
Tema TRM, PO Öron- Näs- och Halssjudomar, 
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm  
marit.westman@sll.se

Erik Melén 
Vice Ordförande 
Sachsska Barnsjukhuset (Södersjukhuset) 
118 83 Stockholm 
Erik.Melen@ki.se

Maria Jenmalm
Vetenskaplig sekreterare 
Klinisk immunologi, Linköpings Universitet 
581 85 Linköping 
maria.jenmalm@liu.se

Anna Asarnoj
Kassör 
Tema BoK, Barnallergi och Lungmedicin,
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna,
Stockholm 
anna.asarnoj@ki.se

Nils Hamnerius
Administrativ sekreterare
Yrkes- och miljödermatologi, SuS Malmö
214 28 Malmö 
nils.hamnerius@med.lu.se

Adina Pascu
Ledamot
Astma- och allergimottagningen 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
413 45 Göteborg
adina.pascu@vgregion.se

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

Karin Strandberg
Ledamot
Astma- och Allergimottagningen, St Göran,
Stockholm
karin.strandberg@astma-allergi.se

Åke Davidsson 
Internationell representant 
ÖNH-kliniken 
Universitetssjukhuset Örebro 
701 85 Örebro 
ake.davidsson@orebroll.se

Eva Hallner
Sekretariat 
eva.hallner@gmail.com

www.slmf.se www.sffa.nu

Styrelse
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2019

11-14 november ST-kurs – Lunginfektioner Göteborg

15 november Webbaserad skrivning i common trunk för ST-läkare Via Internet

18-22 november Lungmedicinska sjukdomstillstånd Uppsala

1 december Sista anmälningsdag för specialistexamen utbildning@slmf.se

2-6 december ST-kurs – Lungcancer Uppsala

2020

5-7 februari ST-Kurs i Pleurasjukdomar Uppsala

20-22 april SK-kurs i immunterapi Göteborg

5-7 maj Svenska Lungkongressen 2020 Umeå

5-9 september ERS International Congress 2020 Wien, Österrike

2019

11-12 november PAAM, The Pediatric Allergy and Asthma Meeting Florens, Italien

20-22 november Nordiska allergiföreningens möte Oslo, Norge

28-30 november EAACI ISMA (International Symposium on Molecular Allergology) Amsterdam, Holland

5-7 december EAACI Allergy School on Food Allergy Paris, Frankrike

12-14 december WAO, World Allergy Congress 2019 Lyon, Frankrike

2020

23-26 januari EAACI Winter School 2020 – Basic Immunology Research in 
Allergy and Clinical Immunology

Chamonix, Frankrike

5-7 februari Astma- och Allergiförbundets Toleranskonferens Stockholm

20 februari ERS Satellite Symposium
COPD – Prevention of exacerbations and new treatment pathways 
in COPD
ASTHMA – Prevention of exacerbations and oral steroid use in 
Asthma

5-8 mars ERS Lung Science Conference – Metabolic alterations in lung 
ageing and disease

Estoril, Portugal

13-16 mars AAAAI Annual Meeting 2020 Philadelphia, USA

15-20 maj ATS International Conference Philadelphia, USA

6-10 juni EAACI Annual Meeting 2020 London, UK

Kongresskalender

SLMF

SFFA




