bladet

Nytt från Primär immunbrist organisationen Nr 3-4 2013

”Livet är orättvist men bra ändå”

Innehåll
1

Hänt se´n sist

2
4
5
6
8
10
12
14

IMMUNBRISTMÖTE
Möte för ökad kunskap
Livet är orättvist men bra ändå
Infektionskänslighet hos vuxna
Hitta barnen med primär immunbrist
Nya immunglobulinpreparat
Rinosinuiter och nasalt immunglobulin
Vitamin D - en solskenshistoria
Underhållsbehandling vid HAE för ökad livskvalitet

13

Till minne av...

15

Internationellt forum om HAE

16

Medlemsenkäten 2012

18

UNG MED PRIMÄR IMMUNBRIST
Ett år

19
19

LÄNS- OCH LOKALAVDELNINGARNA
INFORMERAR
PIO Jönköping - 35 år som immunbristläkare
PIO Väst - Halland - Träff i trädgård

20
21
22

FAMILJELÄGER 2013
Rekordmånga på PIOs läger
Risk för utbrändhet
Ökad medvetenhet ger dubbel vinst

Mindre veckodos och
färre biverkningar

Sid 8

sid 20 - 22

Redaktionellt
PIObladet utkommer med 4 nr/år (3 utgivningar
med dubbelnummer på hösten).
Utgivningsplan
Manusstopp
15 januari
15 april
15 september

Prel utgivningsdatum
18 mars
18 juni
18 november

För medlemmar ingår tidningen i medlemsavgiften,
200 kr/år. Prenumerationsavgiften för icke medlemmar är 100 kr/år. För prenumeranter utanför Sverige
150 kr/år.
Omslagsbild Maria Wikström föreläste vid sjuksköterskornas immunbristmöte om sina erfarenheter av att
ha primär immunbrist. Foto: Pia Lundberg
ISSN 1103-6249

Redaktör
Ann-Sofie Isaksson Nordmark
Sävastnäs 211, 961 93 BODEN
E-postadress: ann-sofie.isaksson@pio.nu
Annonsering
Se pris och mått: www.pio.nu/piobladet/annonsera
E-post: ann-sofie.isaksson@pio.nu
PIObladets samrådsgrupp
Anders Fasth, Anneli Larsson, Maria Michelfelder,
Ann-Sofie Isaksson Nordmark
Gästmedarbetare 2013
Maria Ros Jernberg, Generalsekreterare - FRII,
Frivilligorganisationernas Insamlingsråd
Tryck
GTC Print AB, Luleå

Hänt se´n sist...

Välkomna till PIObladet nr 3-4. I det här
dubbelnumret är temat primär immunbrist
i världen. Ni kommer att få läsa intervjuer
om hur det är att ha och att leva med
primär immunbrist i olika delar av världen.
Två medlemmar i PIO kommer att dela med
sig av sina erfarenheter av utlandsvistelser.
Jag och min familj har bott utomlands i
många år i olika länder. Vår dotter föddes
med en primär immunbrist i Österike kort
därefter flyttade vi till Schweiz. För oss har
det fungerat bra och vi har blivit mycket
bra bemötta och respekterade. I Brasilien
gjorde sjukvårdspersonalen allt för att det
skulle fungera så bra som möjligt för oss. Det
som kan vara svårt är språket och kulturen.
I Sverige förstår vi hur allting fungerar och vi
kan förklara för läkare och sjukvårdspersonal.

Maria Michelfelder har skrivit en artikel om sitt
första år i styrelsen i IPOPI, den internationella
patientorganisationen för primär immunbrist.
Hon har också deltagit på en sommarkurs
som anordnades av EURORDIS, Europeisk
organisation för sällsynta diagnoser i
Barcelona.
PIO:s ungdomsskribent Oscar Larsson har
skrivit en intressant artikel om sina tankar
kring skoltiden.
Ni kommer också få läsa om PIO:s årliga,
uppskattade familje- och ungdomsläger i
Uskavi lägergård som hölls den 9-11 augusti. I
år var det rekord det var 17 stycken familjer
som deltog och många nya familjer. Jag är
så tacksam att jag får träffa alla fantastiska
föräldrar, ungdomar och barn som delar med
sig av sina erfarenheter och stärker och
stöttar varandra.
Fem stycken representanter från PIO
deltog vid ett möte den 4-6 september i
Båstad som anordnades av sköterskornas
och läkarnas intresseföreningar för primär
immunbrist, SISSI och SLIPI. Läkare och
sjuksköterskor från främst Sverige men
även de övriga nordiska länderna samlades
för att lära sig mer om primär immunbrist.
Programmet var varierat och inbjöd till viktigt
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kunskapsutbyte mellan deltagarna. Det bjöds
på många intressanta föreläsningar som ni
kommer att få läsa referat ifrån.
PIO:s inspirationsdagar för lokal/
länsavdelningarna hölls den 18-20 oktober i
Örebro där årets tema var kommunikation
med sociala medier och föreningskunskap.
I samband med inspirationsdagarna hölls
höstens styrelsemöte.
Just nu pågår planering inför HAE-mötet den
9 november i Stockholm. Alla medlemmar
med HAE och deras närstående bjuds in till
en dag med föreläsningar och efterföljande
workshop.
Vi har också besvarat remisser och deltagit
vid olika möten med mera. Mer detaljerad
information om vad som händer i PIO finns
i nyhetsbrev på hemsidan www.pio.nu. Du
kan även prenumerera på PIO:s nyhetsbrev
vid e-post. Hör av dig till PIO-kontoret för
beställning.
Den 31 augusti har Ann-Sofie Isaksson
Nordmark slutat sin tjänst som informatör i
PIO vi kommer att sakna Ann-Sofie oerhört
mycket och hennes stora kunskap men vi har
en bra nyhet, Ann-Sofie kommer att vara kvar
som redaktör för PIObladet tillsvidare vilket
vi är mycket glada över. Styrelsen önskar
Ann-Sofie varmt lycka till med sin nystartade
verksamhet. På PIO-kontoret har nu Tina
Persson tillfälligt börjat arbeta några timmar i
veckan.
Jag önskar er en trevlig läsning!
Varma hälsningar
Maria Monfors
Ordförande
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Möte för ökad kunskap
Text Anneli Larsson & Mette Larsen Foto Anneli Larsson

Intresset ökar - nytt deltagarrekord, igen!
I början av september samlades läkare och sköterskor från främst Sverige
men även de övriga nordiska länderna för att lära sig mer om primär immunbrist. Programmet var varierat
och inbjöd till viktigt kunskapsutbyte
mellan deltagarna. Möten som dessa
är uppskattade och viktiga för att öka
kunskapen och förståelsen för primära immunbristsjukdomar.
Mötet som var det åttonde i ordningen hölls i Båstad som bjöd på riktig
brittsommar. Vartannat år anordnar
läkarnas och sjuksköterskornas
intresseföreningar SLIPI (Sveriges
läkares intresseförening för primär
immunbrist) och SISSI (Sveriges
Immunbristsjuksköterskors intresseförening) utbildningsdagar och
årsmöte. Vilket styrelserna i SLIPI
och SISSI gör med den äran. Mötesdagarna är professionellt arrangerade
från början till slut med bra program,
inspirerande föreläsningar och intressanta utbyten av kunskap. Det var
nytt deltagarrekord, igen. Drygt 200
personer deltog. Det är roligt att inresset ökar för att lära sig mer dessa
sjukdomar.
Avtackning
Professor Janne Björkander, initiativtagaren till SLIPI och ordförande
i föreningen sedan starten 1999,
hade inför årets möte aviserat att
han önskade avgå. Ytterligare en styrelseledamot i SLIPI, professor Pia
Forsberg, valde att tacka för sig vid
årets mötesdagar. Janne Björkander
och Pia Forsberg avtackades under
mötet och de fick varma applåder
från deltagarna. Till ny ordförande
i SLIPI valdes överläkare Nicholas
Brodszki som är verksam vid Skånes
universitetssjukhus, Barn och ungdomssjukhuset i Lund. PIO önskar
Nicholas Brodszki och nya styrelsen
lycka till och sänder ett varmt tack till
Janne Björkander och Pia Forsberg
för sina viktiga insatser i SLIPI för
personer med primär immunbrist.
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Allt sedan det allra första mötet i
Marstrand har PIO bjudits in för att
finnas på plats vid dessa utbildningsdagar för att informera om PIO. PIO
erbjuds också att vara åhörare på föreläsningarna för att kunna dokumentera och genom PIObladet rapportera
om det senaste inom området primär
immunbrist till medlemmarna. Ett
stort TACK till SLIPI, SISSI och
sponsorer som gör detta viktiga möte
möjligt.
PIO på plats
Från PIO fanns fem representanter
på plats: Mette Larsen, Stefan Nordeman, Annika Svensson, Camilla
Ottosson och Anneli Larsson. Många
av mötesdeltagarna kom förbi PIO:s
informationsbord och pratade och
hämtade broschyrer för att läsa och
ge till sina patienter. Under föreläsningarna skrev vi för glatta livet för
att kunna rapportera så mycket som
möjligt av allt intressant som sades.
Föreläsningarna

Från England var professor Andrew
Cant inbjuden att inleda mötesdagarna med en föreläsning om
“Infektioner och vaccinationer”.
Han drog några olika så kallade
fallbeskrivningar. Sjukhistoria och
symtom för en patient beskrevs och
hur vägen till diagnos hade gått via
olika infektioner och provtagningar.
Andrew menade att diagnostisera
en patient med primär immunbrist
är litegrann som att lägga pussel. Det
gäller att hitta och placera allt bitar på
rätt ställe. Det gäller att veta när man
bara behöver behandla symtomen
och när man behöver undersöka orsaken till infektionen djupare. Andrew
Cant beskrev symtomen vid kända
immunbrister och berättade även om
mer okända primära immunbrister.
(förf. anm. symtomen vid olika primära immunbrister nämns i referatet
från prof. Anders Fasth föreläsning
“Hur ska vi hitta barnen med primär immunbrist”). Som avslutning

påpekade Andrew Cant vikten av
samarbete mellan olika professioner
inom vården. Något som även fler
föreläsare poängterade under mötesdagarna i Båstad.
När det gäller vaccinationer finns det
enligt professor Cant några generella
principer för alla med primära immunbrister när det gäller vaccinationer.
• Är det säkert att vaccinera, gör det!
• Använd inte levande vaccin vid Tcellsdefekter.
• Ge vaccin även om patienten inte
svarar med mätbart antikroppssvar.
Man tror istället att T-cellerna kan
svara väl, men tekniken för att mäta
detta finns inte idag.
Och kom ihåg: Patienter under pågående behandling med gammaglobulin
svarar troligen inte på vaccinationer
på ett tillfredsställande sätt.
Andrew Cant håller i samarbete med
den internationella patientorganisationen på att ta fram patientanpassad
information när det gäller vaccinationer vid primär immunbrist. Så snart
dessa är klara kommer vi att rapportera om detta i PIObladet
Flera föreläsningar finns refererade
i detta och nästa nummer av PIObladet. Gammaglobulinbehandling,
HAE, CVID, D-vitamin, Den infektionskänslige individen, Nasalt
gammaglobulin och Neutropenier är
några av de ämnen som avhandlas.
Även en patientberättelse som hölls
vid sjuksköterskornas möte finns att
läsa om (se nästa sida).
Trevlig läsning! •

Foton sid 5, uppifrån och ned:
Deltagare vid SLIPIs möte
SLIPIs nya styrelse
Dr. Solveig Oskarsdottír och dr. Andrew Cant
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Livet är orättvist men bra ändå
Text Annika Refónd Foto Pia Lundberg

biverkningen är TRÖTTHET. Vid
läkarkontakt kan det vara svårt att
förmedla att man är sjuk och om
det rör sig om någon ny infektion.
Tyvärr bemöts man ofta med kommentaren “ du måste ha tålamod”.
Tålamod är det värsta ordet jag vet!
Min startsträcka är lång innan jag
söker vård och när jag väl gör det så
behöver jag hjälp NU. Men “I livets
hinderbana får man ta häckarna som
de kommer”.
Val och anpassning
De sociala begränsningarna är
nog det som är svårast, eftersom
infektionskänsligheten och hyperreaktiviteten påverkar i vardagen,
på arbetet och fritiden. Hela tiden
får fördelar och nackdelar vägas in
i olika situationer och vissa saker
får väljas bort. T.ex om andra sjuka
närvarar på en fest eller arbetet så tar
jag friskfrånvaro. På arbetet har jag
anpassat miljön en del genom att jag
har ett eget rum, egen dator och kan
välja mina arbetstider. Så visst “Livet
är orättvist men bra ändå!”.

Maria Wikström har primär immunbrist och får hela tiden väga för- och nackdelar i
olika situationer.

Hur ska man se på sig själv? Är jag frisk? Är jag sjuk? Med de orden inledde
Maria Wikström sin föreläsning vid sjuksköterskornas utbildningsdagar i
Båstad. Maria har en primär immunbristsjukdom och arbetar som sjuksköterska och ville förmedla de olika perspektiven. Hennes personliga berättelse
om sina erfarenheter berörde oss åhörare och gav positiv energi. Så här
berättade Maria:
Många sjukdomar - bara en hälsa
Jag fick astma 1991 och efter det har jag sedan drabbats av mögelallergi,
immunbrist, benskörhet, muskelproblem och behövt olika operationer. Vad
framtiden bär i sitt sköte vet ju ingen, men mitt motto är “Det finns många
sjukdomar, men bara en hälsa”. Det gäller att hitta strategier för att må så
bra som möjligt. Egenvård av olika typ t.ex. subkutanbehandling är bra,
men samtidigt kamouflerar läkemedlen symtomen. Då kan det vara svårt att
tolka kroppens signaler eftersom det kan handla om symtom, komplikation,
läkemedelsbiverkningar eller behandlingseffekt. Den gemensamma stora
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Energitjuvar
Tyvärr finns det gott om energitjuvar
i tillvaron, t.ex. Försäkringskassan
och Kommunen. Jag vill ju fokusera
på att vara så frisk och fräsch som
möjligt, men i dessa sammanhang
räknas bara hur sjuk man är. Då ser
jag inte tillräckligt sjuk ut. Det blir en
omfattande kamp om sjukskrivning,
sjukersättning, rehabiliteringsbehov,
handikapptillstånd osv. Alla saker
som man brottas med kräver intyg
från sjukvården. Det betyder att det
krävs en hel massa extra läkarbesök
och krångliga intyg som ska skrivas
varje år till olika saker. Det medför
också en hel del extra kostnader för
varje besök och intyg.
Måste vara sin egna koordinator
Vem tar ansvar för vad? Denna fråga
ställer jag mig när samma kropp har
olika diagnoser och behandlas av
olika kliniker och yrkeskategorier.
Dessa har ingen koppling till varandra och det kan gå riktigt galet om
man inte själv är sin egna koordinator och vet hur olika saker samverkar.
Det är ju för väl att jag inte ännu har
någon diagnos norr om axlarna! God
tillgänglighet, ett bra bemötande och
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en positiv attityd från sjukvården är jätteviktigt! Det underlättar helt klart en
bra egenvård.
”Måste jag vara ofräsch för att tas på allvar?”
Motstridigheten finns hela tiden mellan frisk och sjuk. Känslan beror dels
på dagsformen, vilket omgivningen kan ha svårt att förstå. Min planering
går ut på att se hur det ser ut efteråt, konsekvenserna. Om jag gör detta idag
så måste jag skapa ett tomrum i kalendern nästa vecka… Samtidigt att det
viktigt att hålla fokus på vad jag kan göra istället för allt jag inte kan göra.
Men visst ställer jag mig frågan “Är det värt det?”. Idag är jag bättre på att
känna efter och avstå för att må bättre. Denna sjukdom är ett dolt handikapp
och därför reagerar många på att jag ser fräsch ut, men säger att jag är sjuk.
Måste jag se ofräsch ut för att tas på allvar? Sanningen är ju att man oftast
väljer att inte visa sig när man är sjuk och trött. När jag sedan tar mig ut vill
jag vara fräsch.

Mina marginaler mellan att vara frisk och sjuk är ganska små. Därför har
jag valt en livsstil där jag väljer att vara så frisk som möjligt. Det innebär
att vistas på Garn Canaria 10 veckor om året, äta nyttigt, motionera och må
väl. Det gör att jag kan bygga upp mig själv under en längre period. Jag är på
Gran Canaria under den period det är som värst mögelproblem i Sverige - vid
snösmältningen.
Det är viktigt att ta foton när man mår som bäst och sedan ta fram dem när
man mår som sämst. Det blir en sporre så att inte gnistan försvinner. För “Det
är roligt att leva och se hur det går”. •

Infektionskänslighet hos vuxna
Text Anneli Larsson

Hur och var kan man hitta vuxna
patienter som har primär immunbrist bland övriga infektionskänsliga
patienter?
Karlis Pauksens, läkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, berättade
att infektionskänslighet hos vuxna
kan ha många olika orsaker som t.ex.
maligna sjukdomar, autoimmuna
sjukdomar, cytostatikabehandling,
immunmodulerande
behandling,
svår astma/allergi eller ibland en
primär immunbristsjukdom som
upptäcks sent. Ibland förekommer
även infektionskänslighet utan att
man lyckas hitta den bakomliggande
orsaken.
De vanligaste primära immunbristsjukdomarna är antikroppsdefekter
som till exempel CVID. Personer
med CVID i Sverige drabbas främst
av luftvägsinfektioner medans det i
till exempel U-länder främst är maginfektioner som är det vanligaste
första symtomet på antikroppsbristen.
I Sverige söker personer med infek-
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tioner hjälp främst inom primärvården. Många remitteras vidare, oftast
då till den klinik som behandlar just
de besvär som man sökt för. Personer
som har drabbats av öroninflammationer, bihåleinflammationer och
förkylningar hamnar på Öron-NäsaHals-klinik, personer med besvär
från lungorna hamnar på lungklinik
och de med mag-tarm-problem hamnar oftast på medicinklinik. Det tar
5-12 år, enligt Karlis Pauksens, från
första symtom till att diagnosen primär immunbrist ställs. För att kunna
förkorta den väntetiden finns det
olika hjälpmedel. De nationella riktlinjerna för utredning, diagnos och
behandling som har funnits i några
år, tycker Karlis är ett bra hjälpmedel. Likaså varningstecknen och att
patienten för infektionsdagbok. Det
är också viktigt att läkaren efterfrågar en noggrann sjukhistoria från
patienten för att höra om det finns
eller har funnits personer som har
haft primär immunbrist. Ofta finns
det fler fall i släkten.
Karlis menar att infektionsklinikerna
kan bidra till att en bra utredning

görs på vårdcentralen genom att
hjälpa till vid insamlandet av sjukhistoria och ge råd om vilka prover
som ska tas. Ibland är det svårt att
upptäcka primär immunbrist hos
personer som har KOL eller som är
storrökare. Symtomen från KOL och
rökningen “döljer” immunbristen.
För att förhindra lungskador och
förbättra livskvalitén hos personer
med antikroppsbrist är det viktigt
att tidigt komma igång med immunglobulinbehandlingen.
Vid
till exempel CVID och XLA är det
livslång behandling som gäller. Om
patienten har bronkiektasier (en typ
av lungsjukdom) eller har fortsatt
täta infektioner ska man sträva efter högre immunglobulinnivåer än
normalt. Vid behandling med immunglobuliner vid subklassbrist är
det viktigt att komma överens med
patienten innan om förutsättningarna för behandlingsförsöket. Om
patienten fortsätter att drabbas av
bakteriella infektioner trots immunglobulinbehandling ges antibiotika.
Ibland krävs långvarig antibiotikabehandling i förebyggande syfte. •
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Hitta barnen med immunbrist
Text Anneli Larsson Foto Marthe & Henrik Viberg
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Hur ska man hitta barnen med primär immunbrist? Professor Anders
Fasth, barnläkare vid Drottning
Silvias barn- och ungdomssjukhus
föreläste om det infektionskänsliga
barnet och om hur man ska kunna
hitta barn och ungdomar med primär
immunbrist i tid.

av personalens inställning till hur
många dagar barnet måste vara fritt
från feber efter infektion innan det
får komma tillbaka till förskolan. För
majoriteten barn gäller att ju äldre
barnet blir desto färre infektioner får
det. Barn i femårsåldern är exempelvis sällan sjuka.

Att ha många infektioner under
barndomen är normalt. Men vad ska
anses som normalt antal infektioner
för barn och när ska man misstänka
primär immunbrist? Det finns många
olika siffror på vad som ska anses
vara normalt antal infektioner hos
barn. Stockholms läns landsting
menar att så mycket som upp till
15 infektioner per år under första
levnadsåren är normalt. Medan Socialstyrelsen i “Smitta i förskolan”
menar att förskolebarn som regel
har 6-8 infektioner per år. I samma
dokument skriver Socialstyrelsen
att barn är borta från förskolan pga.
infektion 1 dag per 14-dagarsperiod.
Socialstyrelsen skriver att barnens
sjukfrånvaro inte bara handlar om
antal infektioner utan även påverkas

Men det är inte bara infektioner som
kan vara tecken på primär immunbrist. Om vi ska hitta fler barn med
primär immunbrist så måste vi tänka
längre än bara infektioner, menar
Anders Fasth. För barnen kanske inte
ens drabbas av ökat antal infektioner
utan av autoimmunitet, allergier,
malignitet (elakartad tumörsjukdom), lymfoproliferation (påverkade
lymfkörtlar) eller inflammationer.
Orsaken till att man vid vissa typer
av primär immunbrist drabbas av
autoimmunitet kan vara den kroniska stimuleringen av ett felaktigt
immunsystem. Inflammation i magtarmkanalen förekommer hos 40 %
av alla personer med CGD (kronisk
granolumatös sjukdom), hos 50 %
hos alla med XIAP (en form av XLP

dvs x-kromsombunden immundefekt
med allvarlig EBV-infektion) och hos
9 % av alla med CVID. Även vid svår
kombinerad immunbrist (SCID) som
är en av de allvarligaste formerna
av primär immunbrist förekommer
mag-tarmproblem samt vid flera andra primära immunbristsjukdomar.
Vid autoinflammatoriska tillstånd
ska man misstänka primär immunbrist, framför allt vid PFAPA (Periodisk Feber Aftös stomatit, Pharyngit
och Adenit) (Förf. anm: Autoinflammation innebär oförmåga att reglera
inflammationer medans autoimmunitet innebär tillstånd med bland annat inflammation som orsakas av att
antikroppar eller lymfocyter riktas
mot kroppens egen vävnad).
Verktyg att hitta barnen med PI
Det behövs flera olika verktyg för att
kunna hitta barnen med primär immunbrist! Kunskap i basal immunologi inom vården är ett verktyg. Det
behövs också fler studier som visar
vilka och hur många infektioner som
barn drabbas av normalt eftersom
siffrorna som finns i dag inte alltid
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är samstämmiga. Kunskap om hur
befolkningen ser ut i dag är också
nödvändigt samt kunskap om hur
svåra infektioner yttrar sig. Att känna
till den kliniska bilden vid samt varningstecknen för primär immunbrist
är viktiga verktyg. Vid provtagning
måste man ha kännedom om normalvärden i olika åldersgrupper. Det
är också viktigt poängterar Anders
Fasth att patienten skriver infektionsdagbok och att läkaren noggrant går
igenom sjukhistorien.
Typen av infektion kan ge en vägledning om vilken primär immunbrist en
patient har. Vid B-cellsdefekter drabbas man oftast av bakteriella infektioner orsakad av kapslade bakterier, vid
T-cellsdefekter drabbas man oftast av
allvarliga virus och svampinfektioner
och vid fagocytdefekter drabbas man
oftast av katalaspositiva bakterier till
exempel stafylokocker, svampen Aspergillus samt mer ovanliga bakterier
som burkholderia. Sen kan givetvis
de olika typerna av infektioner förekomma vid alla immundefekter.
Vad är problemet?
Varför dröjer det då innan barnen
med primär immunbrist hittas? Det
finns olika skäl menar Anders. Det
finns över 200 olika primära immunbristsjukdomar som yttrar sig
på olika sätt. De flesta är dessutom
extremt sällsynta. Det finns cirka
150 – 200 barn med primär immunbrist i Sverige fördelat på mellan 50
och 200 sjukdomar. Att sjukdomarna
är många och ovanliga gör det svårt
att känna till alla. Plus att det finns
en rad syndrom med infektionskänslighet som beror på en defekt i immunsystemet. Till exempel vid Down
syndrom och CHARGE-syndromet
förekommer immundefekt.

Förutom att det är normalt med
många infektioner hos barn så
finns det många andra orsaker till
ökat antal infektioner utöver primär
immunbrist. Några orsaker till att
barn drabbas av fler infektioner än
normalt är astma/ allergi, ett omoget
immunsystem eller om barnet utsätts
för cigarettrök. Man har sett att barn
som utsätt för cigarettrök drabbas av
ett högre antal luftvägsinfektioner,
virusinfektioner och lunginflammationer än normalt. Barn till rökare har
också tätare läkarbesök och använder
antibiotika mer frekvent samt har
ökad risk för astma. Ett stort antal
infektioner behöver alltså inte betyda
att barnet har primär immunbrist. An-
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ders menar dock att man ändå måste
höja beredskapen och bli generösare
med att ta prover för att undersöka
om barn och ungdomar har en primär
immunbrist.
Vilka symtom har barn och ungdomar med PI?

Under första levnadsåret handlar det i
första hand om allvarliga virusinfektioner och infektioner med svampen
Pneumocystis jiroveci som ger misstanke om svår kombinerad immundefekt. Förskolebarn med PI har vanliga
infektioner som även friska barn har,
men fler. Dessutom drabbas barn
med PI ofta av mer ovanliga infektioner som sepsis (blodförgiftning),
meningit (hjärnhinneinflammation)
och osteomyelit (benröta). Burkholderia, Mycobakterier, Serratia med
flera förekommer hos barn med PI i
betydligt större utsträckning än hos
barn med en ett fullt fungerande
immunförsvar. Autoimmuna sjukdomar som till exempel diabetes typ
1 eller sarkoidos kan vara symtom
på primär immunbrist, likaså autoinflammatoriska tillstånd samt dålig
tillväxt.
Anders Fasth påpekar att många
vanliga förkylningar aldrig är en
anledning till utredning av primär
immunbrist hos barn. Däremot om
förkylningarna oftast följs av öroninflammationer eller andra bakteriella
infektioner bör man tänka på PI.
Om ett barn har något av följande
symtom ska man alltid misstänka
och utreda en ev. immundefekt enligt
Anders Fasth:
• Vanlig sjukdom i fel ålder eller sjukdom som är avvikande på annat sätt
• Inflammatorisk
tarmsjukdom
(IBD) vid någon månads ålder
• Diabetes första levnadsmånaderna
• Sarkoidos under första levnadsåren
(Sarkoidos orsakar granulom (inflammatorisk vävnad) i bla. lungorna)
• Systemisk lupus erythematosus,
SLE i förskoleåldern (SLE är en
kronisk autoimmun reumatisk
sjukdom)
• Hjärninflammation orsakad av viruset Herpes simplex under första
levnadsåret
• Lungsjukdomen Alveolär proteinos
Primär immunbrist hos tonåringar
missas ofta

Tonåringar som drabbas av primära
immundefekter får ofta vänta länge
på diagnos för att de helt enkelt
missas av läkarkåren. Drabbas en

tidigare frisk tonåring av upprepade
lunginflammationer eller bihåleinfektioner ska en utredning av primär
immunbrist göras. Vanlig variabel
immundefekt, CVID är den vanligaste formen av primär immunbrist som
drabbar tonåringar och unga vuxna.
Hur bra är varningstecknen?
Anders Fasth bedömer att man genom att se till varningstecknen skulle
kunna hitta fler än 90 % av barnen
med T-cells-, komplement, och granolucytdefekter, medans B-cellsdefekter är mycket svårare att hitta med
hjälp av varningstecknen, sjukhistoria och insamling av uppgifter om till
exempel eventuell förekomst av primär immunbrist i släkten/familjen.
Detta menar Anders är ytterligare ett
skäl till att vi måste sänka tröskeln för
utredning av antikroppsdefekter.
Behandlingsvinster
Vissa primära immunbrister är dödliga om de inte hittas under de första
levnadsmånaderna. Med benmärgstransplantation kan barn med dessa
primära immunbrister botas! Därför
är diagnos i rätt tid livsviktigt! Exempel på behandling vid andra primära
immunbrister är regelbunden tillförsel av
immunglobulin.
Vid andra mer
ovanliga primära immunbrister
behövs annan behandling. Alla behöver behandling med antibiotika
vid sina infektioner – ofta långvarigt
och ibland förebyggande. Med rätt
behandling kan barnen leva ett nästintill normalt liv poängterar Anders
Fasth. Han berättade även om en
studie som genomförts av den amerikanska organisationen Jeffrey Modell
Foundation som visade att behandling lönar sig, för hela familjen med
högre livskvalitet och samhällsekonomiskt, tack vare minskad frånvaro
från arbete/skola och minskat antal
sjukhusbesök/sjukhusvistelser.
Nyföddhets screening – nya möjligheter

Anders Fasth ser fram emot införandet av screening av nyfödda för
att upptäcka vissa av de primära immunbristerna. Tekniken finns, screening pågår redan i USA och försök
pågår även i Sverige under ledning
av professor Lennart Hammarström
vid Karolinska universitetssjukhuset,
Huddinge. Detta kommer att ge nya
möjligheter och mycket pekar på att
barnen inte bara kommer att hittas
tidigare utan att fler barn kommer att
hittas och räddas till livet. •
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Nya immunglobulinpreparat
Text Camilla Ottosson Foto ANneli Larsson

Dr Stepehn Jolles berättade om nya, snabbare och effektivare immunglobulinpreparat för åhörarna vid läkarnas
utbildningsdagar i Båstad

Doktor Stephen Jolles, från University
of Wales, gav en föreläsning om nyheter inom immunglobulinbehandling
vid SLIPIs möte i Båstad, i september
2013. I sin föreläsning diskuterade dr.
Jolles bl a olika sätt att tillföra immunglobuliner och hur effektiva dessa
var.
Immunglobuliner och deras funktion

Immunglobuliner (Ig) eller antikroppar, hör till en grupp blodproteiner
som kallas för gammaglobuliner, en
benämning som ofta används även
om gammaglobuliner egentligen är
ett överordnat begrepp som också
innefattar andra proteiner än immunglobuliner.
Immunglobuliner är lösliga proteiner
i blodet och andra kroppsvätskor som
skyddar mot infektioner. De vita blodkropparna som producerar antikroppar
kallas för B-celler eller B-lymfocyter
för att de bildas och mognar i benmärgen. Det finns flera olika klasser av
immunglobuliner som IgM, IgA, IgD,
IgG och IgE. De olika klasserna har
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olika funktioner, egenskaper och olika
storlekar men alla har en funktion
gemensamt, de kan binda till smittämnen. Genom att binda till smittämnen
hindrar immunglobulinerna dessa från
att infektera kroppens celler.
Det är framförallt IgG och IgA som
skyddar mot infektioner. IgA sitter
som ett första skydd på alla våra slemhinnor och i det sekret som bildas, i
exempelvis mun, mag-, tarmkanalen
och luftvägarna. Vilka är områden
som är i ständig kontakt med omvärlden genom luften vi andas och maten
vi äter.
Vid kontakt med ett smittämne startar
IgA en inflammation i slemhinnan,
vilket får till följd att andra delar
av immunförsvaret, däribland IgG,
lockas till området och hjälper till med
att rensa bort smittämnet.
Nya preparat under utveckling

De preparat som används vid immunglobulinbehandling
innehåller
främst IgG och eventuellt något lite

IgA eller IgM. Bland tillverkare med
preparat på den svenska marknaden
finns Baxter, CSL Behring, Grifols
Nordic och Octapharma. Tillverkarna
försöker medvetet minska mängden
IgA i preparaten, då individer som
har IgA-brist, men förmåga att bilda
andra immunglobuliner, har eller kan
utveckla antikroppar mot IgA. Dessa
personer skulle kunna drabbas av
mycket allvarliga biverkningar vid
tillförsel av preparat med IgA.
Det är viktigt att komma ihåg att IgG,
av individen själv producerat eller tillfört som läkemedel, enbart kan ta sig
ut i slemhinnan och ge ett skydd mot
infektioner om det redan finns en inflammation där. Det har gjort att man
försöker utveckla preparat med IgA
som kan tillföras lokalt t.ex. i övre
luftvägarna hos individer som saknar
IgA. Syftet är att dels tillhandahålla ett
barriärskydd mot infektion i slemhinnorna men även möjliggöra att IgG
från immunglobulinpreparaten lättare
tar sig över till slemhinnorna och motverkar infektion. En lokal tillförsel av
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IgA skulle väsentligt minska riskerna
för allvarliga biverkningar orsakade
av antikroppar som binder IgA. Det
finns dock idag, enligt dr. Jolles kännedom, inget IgA-preparat för lokal
administration tillgängligt för behandling av immunbristpatienter.
Underlättad subkutan tillförsel.

Dr. Jolles beskrev farmakokinetiken
för immunglobulin. Farmakokinetik
handlar om hur halterna av ett läkemedel i kroppen förändras genom
upptag av läkemedlet, hur detta fördelas i kroppen, hur det bryts ner och
hur det sedan försvinner ur kroppen
med urin eller avföring. Han beskrev
särskilt hur snabbt subkutant tillfört
immunglobulin tas upp från vävnaden
till blodcirkulationen.
Stephen Jolles beskrev även hur man
kan underlätta för de stora immunglobulinmolekylerna som injiceras under
huden (subkutant), att sprida sig i vävnaden under huden och nå fram till
lymfkärlen där de kan tas upp.
Vid så kallad underlättad subkutan administration tillsätter man ett enzym,
hyaluronidas, som gör vävnaden där
injektionen sker mindre tät. Detta gör
att immunglobulinerna som sprutas in
lättare kan spridas i vävnaden under
huden till lymfkärlen, för vidare transport till blodcirkulationen.
Dr. Stephen Jolles har visat i experiment att hyaluronidas ökar spridningen av immunglobuliner som injicerats
subkutant, så att man får en mindre
svullnad vid injektionsstället. Den

större spridningen under huden gör att
det går fortare för immunglobulinet att
tas upp av lymfkärlen i området.
Man kan samtidigt ge mycket större
mängder immunglobulin. Vanlig
subkutan tillförsel av immunglobulin
(SCIG) ges i doser om 10 – 40 ml per
infusionstillfällen. Med hyaluronidas
tillsatt kan mer än en halv liter ges på
ett infusionsställe under huden. Enligt
Stephen Jolles uppnår man här en
biotillgänglighet på 92 % (mått på hur
mycket av ett läkemedel som tas upp
av kroppen). Man får en mycket högre
dos som når det lymfatiska kretsloppet
mycket snabbare än vid vanlig subkutan tillförsel. De effekter som detta får
har inte studerats helt, delvis beroende
på svårigheter med provtagningar från
den lymfatiska vävnaden.
Baxter Medical AB har ett kombinationspreparat som heter HyQvia och
som innehåller rekombinant hyaluronidas och immunglobulinpreparatet
Kiovig. Man har kunnat visa en högre
biotillgänglighet, högre absorption
och högre lymfatisk koncentration vid
användning av kombinationspreparatet HyQvia jämfört med att bara ge
Kiovig utan hyaluronidas. Preparatet
är ännu så länge bara godkänt för
personer från 18 år. Patienter där detta
preparat kan vara lämpligt är personer
som har behov av att ha höga aktiva
koncentrationer, exempelvis vid XLA
(brutons agammaglobulinemi) och
bronkiektasier (en form av lungskada)
eller när man behandlar autoimmuna
sjukdomar då dosen kan vara fyrdubbel mot den som ges till personer med

Fakta
Vad händer med de immunglobuliner som injiceras i en
patient?
Immunglobuliner är stora molekyler. De har också den längsta
halveringstiden av alla plasmaproteiner, ungefär 21-28
dagar och detta beror på att de "räddas" från nedbrytning
och återcirkuleras av en särskild mottagare som binder till
antikroppen, den neonatala Fc-receptorn (FcRn). Detta är
ett system som kan bli mättat, det vill säga alla Fc-receptorer
blir upptagna om man ger mycket stora doser immunglobulin
intravenöst. Fc-receptorn har då ingen möjlighet att
återcirkulera allt immunglobulin och det immunglobulin som
inte binds av Fc-receptorn bryts ner mycket snabbare.
Om immunglobulin, -brister och -behandling finns även att läsa i
PIObladet nr 1 samt nr 2 2013.
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antikroppsbrist. Det kan även medföra
bekvämlighet om man vill minska antalet injektionsställen eller ha kortare
infusionstider.
Rapid push-tillförsel.

Stephen Jolles nämnde också tillförsel
via den så kallade Rapid push-metoden som har beskrivits av Dr. Ralph
Shapiro, Midwest Immunology Clinic
i USA. Vid Rapid push-metoden sprutar patienten in immunglobulinpreparatet under huden med en kanyl och
vanlig spruta. Ingen pump används således. Mycket snabbare infusioner har
beskrivits med rapid push-metoden,
där 50 % av patienterna sade att de
var klara efter 9 minuter, medeltiden
med infusionspump var 45 minuter.
Användning av 20 % lösning ökade
doseringseffektiviteten jämfört med
en 16 % lösning. Detta gjorde att en
mindre veckodos kunde användas och
färre doseringar per vecka. Man fick
färre biverkningar i barnpatientgrupper jämfört med vuxna och majoriteten av biverkningar var lokala vid
injektionsstället.
Enligt Stephen Jolles fungerar rapid
push-metoden bäst på barn under 2 år
och hos tonåringar och vuxna. 2-10åringar tyckte inte om rapid push metoden utan föredrog infusionspump.
Administration av immunglobuliner
via rapid push är ett säkert och lovande alternativ för barnpatienter under 2
år, ungdomar och vuxna med primär
immunbrist, enligt dr Stephen Jolles.
Vilket skydd ger gammaglobulinbehandling mot infektioner?

Ett problem vid behandling med
immunglobulinpreparat är att man
inte ser någon effekt på virusutlösta
luftvägsinfektioner, trots pågående
immunglobulinbehandling.
Dessa
kommer ofta tätt och blir ofta långvariga hos immunbristpatienter.
Detta ger stor trötthet och bäddar för
bakterieinfektioner i de irriterande
luftvägarna. De preparat som tillförs
intravenöst eller subkutant tycks alltså
ge ett dåligt skydd mot virusorsakade
luftvägsinfektioner.
Stephen Jolles nämnde att det skulle
vara intressant att kombinera intravenöst eller subkutant tillfört immunglobulin med nebuliserat (en form
som gör att man kan ge läkemedlet
som spray eller som inhalation) IgA,
för administration i luftvägarna för att
se om man på detta sätt kan minska
antalet virusinfektioner i luftvägarna. •
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Rinosinuiter och
nasalt immunglobulin
Text Stefan Nordeman Foto Alena Navarro-Whyte, Luis M Justino & Christian Oterhals

Småbarn tränar sitt immunförsvar
Hans Matsols, Allergolog, ÖNHkliniken Falu lasarett, föreläste om
deras erfarenhet av att använda immunglobulin nasalt. Hans började
föredraget med att konstatera att
vi behöver 30 kg luft, 2 kg vätska
och 1 kg mat varje dag. Vi lever
våra liv till 95 % inomhus och i hus
som inte sällan är för täta och dåligt
ventilerade. Det kan leda till ogynnsam påverkan av våra slemhinnor i
luftvägarna. Vi lever också för rent.
Vi behöver vissa infektioner tidigt i
livet för att bygga upp vårt immunförsvar. Våra småbarn som kryper
runt på golvet, slickar på allt och
äter det mesta som föräldrar tycker
är olämplig är egentligen i farten
med att träna sitt immunförsvar.
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6-8 ggr/år. Flera luftvägsvirus utlöser förkylning. Behandlingen är
symtomatisk (lindrar symtomen, ej
nödvändigtvis bakomliggande orsak) och består av avsvällande näsdroppar och ibland tillägg av lokala
steroider i form av nässpray. Vid
högre feber rekommenderar Hans
Matsols i första hand paracetamol.

Vid riniter är snuva (sekretion) och
nästäppa vanliga symtom, men orsaken kan vara allt från en banal förkylning till något som, om det inte
läker ut, kan vara en mer allvarlig
sjukdom. Nästäppa är en subjektiv
upplevelse, som vi känner olika
mycket besvär av.

Pollenallergi ger symtom i form av
nästäppa, rinnsnuva och ögonklåda.
Vanligaste allergierna utvecklas mot
vindpollinerande växter som al,
björk, hassel, gräsväxter och gråbo.
Mögel finns överallt och kan ge
slemhinneirritation på grund av ämnen som bildas vid mögelväxt men
mer sällan specifika allergier. Kvalster finns i varma och fuktiga miljöer och kan ge upphov till allergier.
Allergiska riniter kan också vara
yrkesbetingade och Hans Matsols
tänkte framför allt på pizzabagare,
som exponeras för stora mängder
mjöldamm. Allergisk rinit behandlas med moderna antihistamintabletter, nasala steroider och ögondroppar
mot allergi.

Olika orsaker till riniter
Hur vanligt är det med riniter i form
av förkylning? Enligt Hans Matsols
drabbas vuxna 2-3 ggr/år och barn

Försiktig med avsvällande preparat
Man ska vara försiktig med avsvällande nässprayer och tabletter, som
ställer till med stora besvär vid fel-

aktig användning. Och använd aldrig avsvällande läkemedel längre än
rekommendationerna tillåter, enligt
Hans Matsols. De som fått besvär av
avsvällande nässpray kan bli hjälpta
av nässpray med kortison. I svåra
fall kan en kur med kortisontabletter
vara värdefullt.
Det finns också riniter framkallade
av hormonella orsaker och de behandlas på samma sätt som övriga
riniter med kortisonnässpray. Ses
inte sällan vid graviditet och för låg
ämnesomsättning.
Akut rinosinuit är inflammation i
näsa och bihålor och symtomen är
vanligen svullnad och/eller smärta
över bihålorna, varig sekretion från
näsan och smärta vid tuggning.
Feber är vanligt. Symtom från bihålorna, som ökar efter 5 dagars
förkylning kan vara bihåleinfektion.
Kortisonnässpray rekommenderas
i första hand och avsvällande näsdroppar för att lindra symtomen.
Paracetamol kan lindra smärta och
feber. Bakteriellt utlösta infektioner
kommer sällan före 10 dagars förkylning. Om det finns misstanke på
bakterieinfektion ges antibiotikabehandling, helst efter odling för att
kunna behandla med rätt preparat.

PIObladet Nr 3-4/2013

Immunbristmöte
Rent generellt förskrivs för mycket
antibiotika vid bihåleinfektioner.
Nässköljning med Nasaline nässpruta och fysiologisk koksaltlösning
har för många en klart lindrande
effekt. Saltlösningen kan man med
fördel bereda själv, förklarar Hans
Matsols.
Samordnad behandlingsplan
Vid kvarstående besvär i mer än 12
veckor betecknas sinuiter som kroniska. Vid svåra fall, som inte svarar
på behandling, tillämpar Hans Matsols och hans kollegor en modell där
öron-näs-halsläkare och allergiläkare har gemensamma mottagningstillfällen med de aktuella patienterna
och tillsammans diskuterar en utrednings- och behandlingsplan.

För de patienter som inte svarar på
”vanlig” behandling har en behandlingsmetod utarbetats som har gett
bra resultat. Det är patienter med
kroniska rinosinuiter som fått upprepade antibiotikabehandlingar efter
odling som verifierat bakterietillväxt men inte läkt ut på behandling.
De har sjukdomskänsla, varig sekretion från näsan och i övrigt mer diffusa symtom - oftast inte feber. En
del kan ha en primär immundefekt
men har svåra symtom trots adekvat
immunglobulinbehandling.
Även
patienter utan känd bakomliggande
immundefekt har handlagts enligt
deras modell.
Regelbunden nässköljning
För att få bra behandlingsresultat
måste patienten vara FESS-opererad
så att alla gångar till bihålorna är
öppna. Viktigt att sekret, som bildas lätt kan transporteras bort från
bihålorna. När en FESS-operation
är gjord läker många patienter ut,
men en liten grupp fortsätter med
samma symtombild. Patienterna
får då fortsätta med regelbunden
nässköljning. Blandningen man ska
använda består av 1000 ml vatten,
1 tsk ej joderat salt och 1 tsk bakpulver. Blandningen kokas upp och
får svalna. Vätskan ska användas
kroppstempererad. Utifrån behovet
kan lösningen anpassas efter patientens sjukdomsbild. Vid infektion ges
antibiotika i form av en salva, som är
lättlöslig. Babyschampo läggs till om
sekretet är väldigt segt. Vid inflammation ges en kortisonberedning
som tillsats. Behandlingen tillförs
som nässköljning av båda näsborrarna med en Nasalinespruta som
fylls med den lösning patienten ordi-
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nerats. 60 ml spolas genom vardera
näsborren två gånger om dagen.
Immunglobulin som nässpray
För en liten grupp patienter har inte
heller detta hjälpt för att läka. De har
tecken på en svår slemhinneskada
med lokalt nedsatt immunförsvar.
Dessa patienter har fått fortsätta med
koksaltsköljning 2 ggr dagligen. Men
därefter, när man har väntat i minst
trettio minuter, sprayas vardera näsborren med immunglobulin. Kiovig
100 mg/ml har använts och beretts
av apoteket som nässpray. Läkemedlet förskrivs på licens, eftersom
det används utanför det avsedda
indikationsområdet.

Hans Matsols beskrev åtta fall som
han har behandlat enligt den beskrivna modellen med immunglobulin
som nässpray. Två patienter hjälptes
inte av behandlingen, troligen pga
tidigare stora och alltför radikala
operationer och mycket lång sjukhistoria, som givit vävnadsskador
och förstört slemhinnorna i näsan.
En kvinna på 54 år utan immundefekt fick mycket bra resultat. Men
vid försök att avbryta behandlingen
återkommer besvären efter 2-7 dagar. En annan kvinna, på 82 år utan
immundefekt, hade gjort tre FESSoperationer och hade 40-års anamnes med mycket uttalade besvär. Efter två månader med nasalt immunglobulin kunde ingen förändring
konstateras. Vid nästa uppföljning,
efter fyra månader, hade patienten
förbättrats avsevärt. Ingen kvarstående smärta och ringa sekretion.

Vid undersökningen hade patienten
i stort sett retningsfria slemhinnor.
Efter sex månaders behandling var
patienten besvärsfri. Hon har nu
varit besvärsfri i ett år och gör ett
behandlingsuppehåll.
Hoppas på godkännande
Av de åtta patienterna har fem haft
god eller mycket god effekt av sin
nässpray med immunglobulin.
Hans Matsols slutsats är att för att
få ett bra resultat krävs en mycket
motiverad patient, en FESS-operation som ger bra dränage och omsorgsfull, regelbunden nässköljning
med koksalt.

Vid bra behandlingsresultat ska man
precis som vid SCIG och IVIG göra
behandlingsuppehåll för att utvärdera.
Nasalt immunglobulin är lätt att
tillföra, tolereras väl och kräver endast låg dos. Det ger dessutom bra
behandlingsresultat och minskad
användning av antibiotika.
– Vi önskar få göra en klinisk studie för att utvärdera behandlingen
vetenskapligt, så att nasal behandling med immunglobulin kan bli en
godkänd indikation vid svår kronisk
sinuit, avslutade Hans Matsols. •
Läs även PIObladet nr 1 2006, Öronläkarens roll vid primär immunbrist
immunbrist,
ett referat från dr Mats Lindéns föredrag vid SLIPIs möte i Vadstena
2005.

PIOs årsmöte 2014 i Umeå
Årsmötet 2014 hålls den 30 mars, på hotell
Björken i Umeå.
Reservera helgen redan nu!
Mer information och program kommer senare
i brevlådan till alla medlemmar i PIO.
Varmt välkomna önskar
styrelse och kanslipersonal i PIO
11
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Vitamin D - en solskenshistoria

Text Camilla Ottosson Foto Lucinda Lovering

Solljus är en viktig källa till vitamin D. Vi har lägst nivå D-vitamin under vinterhalvåret.

Daglig behandling under ett års tid
med höga doser av D-vitamin minskar risken för luftvägsinfektioner
och antibiotikaförbrukningen hos
infektionskänsliga patienter.

12

Som ett hormon
D-vitamin fungerar som ett hormon
i kroppen och man tror att cirka 2001000 gener påverkas eller regleras av
vitamin D. En känd effekt av vitamin
D-brist är rakit eller engelska sjukan.
Bristen på vitamin D resulterar vid
rakit i en otillräcklig upplagring av
kalcium och fosfat i benstommen.

att många forskare studerar om ett
tillskott av D-vitamin kan förhindra
uppkomsten av luftvägsinfektioner.
Epidemiologiska studier kan dock
aldrig påvisa orsakssamband, dvs att
det verkigen är bristen på D-vitamin
som har orsakat den ökade mängden
infektioner. Istället måste man göra
sk randomiserade och dubbelblinda
studier där en grupp lottas till Dvitamin och den andra, sk placebogruppen, får sockerpiller.

Studie om D-vitaminbehandling
Läkaren och docenten Peter Bergman, från Institutionen för laboratoriemedicin vid Karolinska Institutet,
beskrev resultat från en studie som
han gjort i samarbete med andra
forskare vid Karolinska Institutet
och Karolinska Universitetssjukhuset. I studien har forskarna undersökt
om behandling med D-vitamin kan
förebygga och lindra luftvägsinfektioner hos särskilt infektionskänsliga
patienter. Studien finns publicerad i
den vetenskapliga onlinetidskriften
BMJ Open.

Aktiverar immunförsvaret
Sedan lång tid tillbaka vet man att
D-vitamin kan aktivera kroppens
immunförsvar. Före antibiotikans
tid användes tex D-vitamin för att
behandla tuberkulos. Det är särskilt
den medfödda, så kallade naturliga
immuniteten som aktiveras av Dvitamin och man kan påvisa effekter
på vita blodkroppar som makrofager
och neutrofila granulocyter.

Olika randomiserade och dubbelblinda studier där man försökt påvisa
effekt av vitamin D har dock gett
olika resultat. I vissa studier ser man
att D-vitamin tillskott har minskat
förekomsten av luftvägsinfektioner.
Andra studier kan inte påvisa någon
effekt.

Solljus en viktig D-vitaminkälla
D-vitamin bildas i huden under
inverkan av solljus men kan också
erhållas via maten vi äter. I Sverige
finns en tydlig säsongsvariation av
mängden D-vitamin i blodet, med
lägst nivåer under vinterhalvåret då
vi dels har färre antal soltimmar och
dessutom bär mer täckande kläder.

Lite D-vitamin - fler luftvägsinfektioner
Det finns ett epidemiologiskt samband mellan låga nivåer av vitamin
D och ökad risk för infektioner.
Luftvägsinfektioner uppvisar säsongsbundenhet med en ökning under höst- och vinterhalvåret, då även
våra vitamin D-nivåer i blodet är som
lägst. Dessa förhållanden har gjort

Lägre dos dagligen mer gynnsamt
Detta kan verka förvirrande för
lekmän, men Peter Bergman försökte förklara varför det kan bli så
motsägelsefulla resultat. Han och
medarbetare har precis publicerat en
översiktsartikel som visar att särskilt
administrationssättet kan vara av stor
betydelse; daglig dosering förefaller
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vara mer effektivt än stora doser mer
sällan. Dessutom verkar D-vitamin
inte skydda helt friska individer,
som har normala D-vitamin-nivåer,
mot luftvägsinfektioner. Detta kan
illustreras av en stor studie från Nya
Zeeland som nyligen publicerades
i vetenskapstidskriften JAMA och
som inte visade någon effekt av
användning av vitamin D mot luftvägsinfektioner orsakade av virus. I
JAMA-studien användes stora doser
vid färre tillfällen, till skillnad från
i Peter Bergmans studie, där man
gav lägre doser, varje dag under 12
månader. Detta tros vara en orsak till
att man såg positiva effekter i Peter
Bergman och medarbetares studie,
men inte i JAMA-studien.
Grundhälsan avgör resultatet
En annan anledning till skillnaderna i
resultaten kan vara att testpersonerna
i JAMA-studien var friska individer
som sällan var sjuka och dessutom
hade normala nivåer av vitamin D
innan studien påbörjades. Testpersonerna i Peter Bergman och medarbetares studie utgjordes av patienter
vid immunbristenheten, vilka alla

hade minst 42 dagar med symptom
på luftvägsinfektion och låga nivåer
av vitamin D vid studiens start.
Detta visar att det är klokt att kontrollera D-vitaminnivåerna hos patienter
med återkommande infektioner.
Hur fungerar då D-vitamin på cellulär nivå? Man vet att vitamin D
ökar nivåerna av antimikrobiella
peptider (AMP) i slemhinnans celler
samt hos makrofager. AMP har en
direkt bakteriedödande effekt. Den
ökade mängden AMP som inducerades av vitamin D-behandlingen
skulle kunna förklara den minskade
antibiotikaanvändningen som Peter
Bergman med kollegor kunde påvisa
hos de patienter som fick vitamin D i
deras studie.
Lämplig dos på D-vitamintillskott
Vilka doser är då lämpliga per dag
om man vill tillföra vitamin D som
ett supplement till vanlig kost? Enligt
Peter Bergman bör man få i sig vitamin D så att man ligger på en nivå
av 75-100 nmol per liter, vilket skulle
motsvaras av 2000- 4000 IU/dag.

••

Till minne av...
När någon har gått bort föreslår de anhöriga ofta att släkt
och vänner istället för att lämna blommor kan hedra den
avlidnes minne genom att skänka en gåva till en fond.
Ett varmt tack från PIO för de generösa gåvor vi har
mottagit under 2013 av vänner och anhöriga till minne av:
•
•
•
•
•

Emil Ahlqvist
Lars Larsson
Disa Mårtensson
Margaret Nilsson
samt från Gällivare kyrksamfällighet

Gåvorna har placerats i en fond avsedd för bidrag till
forskning om primära immunbrister.
PIO har dessutom mottagit en testamentsgåva från
Maria Johannesson, som enligt önskemål från hennes
efterlevande dels ska gå till forskningsfonden och dels
användas av PIO som ett stipendium som kommer
patienter med primär immunbrist till godo.

••
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Enskilda individer svarar dock olika
på tillskott av D-vitamin och det kan
därför vara klokt att ta prov hos sin
läkare. D-vitamin i form av D-vitamindroppar är lätt för kroppen att ta
upp och kan inhandlas på apotek (recept). Peter Bergman avråder från att
köpa D-vitaminer via hälsokostaffärer eller websiter, då dessa kan innehålla så höga halter av vitamin D att
det kan vara toxiskt. Det finns dock
D-vitamin tabletter att köpa receptfritt på Apotek (400-1000IU/tablett)
och dessa vitamin D-produkter anses
vara testade och säkra.
Ingen nytta på friska personer
Peter Bergman avslutar med att
friska personer, utan D-vitamin brist,
inte har någon nytta av extra tillskott.
Tvärtom kan det tom vara farligt att
få i sig för mycket, även om negativa
biverkningar vid dagliga doser kring
2000 IU vitamin D3 är mycket ovanligt. •

Läs även Vitamin D3 på recept, i
PIObladet nr 3-4 2011

••

Emil
Mitt i sommaren nåddes vi av det mycket sorgliga beskedet
att Emil Ahlqvist avlidit endast 13 år gammal. Emil har varit på
många av PIO:s familjeläger tillsammans med sin familj och
han blev snabbt en fin vän och förebild. Genom åren har
Emil haft många olika hälsoproblem som tärt hårt på hans
kropp och den 18 juli somnade han in.
När jag träffade Emil första gången var han en liten blond
knatte i treårsåldern. Att han nu är borta är ofattbart. Emil är
en saknad vän av oss alla barn, unga och föräldrar från PIO:s
familjeläger. Minnet av Emils goda humör, vackra pianospel
och kloka kommentarer bär vi med oss i våra hjärtan. Nu går
våra varmaste tankar till mamma Ingela, pappa Anders och
lillasyster Emma.
Familjer i PIO genom Anneli Larsson
Ingela och Anders sänder via PIO ett varmt tack för gåvor
och tankar.

••
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Underhållsbehandling vid
HAE för ökad livskvalitet

Text Annika Refónd

Patrik Nordenfelt, Lung- och
Allergimottagningen, Länssjukhuset
Ryhov, Jönköping, uppdaterade
åhörarna vid läkarnas kongress i
Båstad 2013 med bl a statistik om
HAE.
I SWEHA, det svenska HAE-registret, finns nu data insamlade från 145
patienter. Läkargruppen som står
bakom det registret har precis genomfört en ny studie om livskvalité.
I studien om livskvalité har enkäter skickats till 139 patienter med
HAE. Totalt har 103 patienter svarat.
Enkäten tar bl.a. upp frågor som
hur mår du idag kontra under din
senaste attack, lokalisation och svårighetsgrad av attacken, smärta, oro,
möjlighet till vardagliga aktiviteter,
mm. Frågorna graderas från 0 till 5
som betyder inga respektive svåra
problem och utgår från livskvalitetinstrumentet EQ5D. Frågornas svar
översätts efter sammanräkning till
en siffra mellan 0-1, där 1 innebär
full hälsa och där 0 innebär ett tillstånd jämförbart med döden. Vunna
eller förlorade QALY, som betyder
kvalitetsjusterade levnadsår, kan

sedan räknas fram via denna siffra.
Det innebär att den med värdet 1
på sin livskvalité vinner 0,5 QALY:
s för varje år som går jämfört med
den som har 0,5 som sitt värde på
livskvalité. Dessa QALY:s kan sedan
användas för att beskriva patienterna livskvalité och kan förmedlas
vidare till t.ex TLV (Tandvårds- och
Läkemedelsförmånsverket). TLV är
en statlig myndighet som beslutar
om läkemedel och behandlingar som
ska ingå i högkostnadsskydden.
Enkäten visar att kvinnor besväras
i allmänhet av fler och svårare attacker pga att östrogen verkar hämmande på C1inhibitorn och därför
startas en attack lättare. Varje attack
påverkar livskvalitén negativt och
livskvalitén kan upplevas påverkad
även ett tag efter en svår attack. Det
kan vara befogat att ge underhållsbehandling för att öka livskvaliteten.
Enkäten visar även att livskvalitén
på gruppnivå var signifikant påverkad vid minst 30 attacker per år. Det
signalerar att det kan vara befogat
att ge underhållsbehandling för att
få en bättre livskvalité och minskad

sjukfrånvaro från skola/arbete. Underhållsbehandling kan bestå av lite
olika preparat allt från tranexamsyra
till något av akutpreparaten.
Numera finns en ökad möjlighet att
hitta en behandling som fungerar
bra. Det finns fyra olika preparat för
att behandla akuta attacker varav ett
preparat är bradykininreceptorhämmande (Icatibant) och tre preparat
är C1-inhibitorkoncentrat (Berinert,
Rhuconest och Cinryze), dvs de går
in och avbryter attacken på lite olika
ställen i attackens reaktionsfas. Alla
preparat ingår i läkemedelsförmånen
förutom Cinryze. Dock är det enbart
Cinryze av de nya preparaten som är
godkänt för underhållsbehandling.
Riktlinjen är att alla patienter ska ha
en dos av ett eller två akutpreparat
hemma för att snabbt få behandling
vid akut attack.
Det har också visat sig att 20-25 %
av patienterna har en nymutation,
dvs ej nedärvda anlag till sjukdomen. Fortfarande spekuleras det i
om det finns en koppling till olika
autoimmuna sjukdomar, men inget
är säkerställt ännu. •

Ovan: Bakom PIOs monter står Stefan Nordeman, Annika Refónd och Anneli Larsson. Framför står prof. Janne Björkander,
prof. Anders Fasth och öl. Anders Åhlin. Övre th: Anders Fasth och Janne Björkander, två professorer i samtal.
Nedre: Båstad är känd för tennis. Här pausar deltagare från immunbristmötet.
Foto Mette Larsen och Anneli Larsson
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Internationellt forum om HAE

Text Camilla Eriksson Foto Barnyz, flickr

Vid ett möte i Frankfurt diskuterades ett nytt dokument om HAE-behandling i Europa och patientföreningarna informerade
om läget i respektive land

Workshop om nytt dokument
I juni var det en workshop i Frankfurt för att arbeta vidare på ett
dokument om ”Behandlingsstatus
för HAE i Europa”. Målet är bl.a
att det dokumentet ska översättas
till alla europeiska språk.
Länder som var representerade var
Danmark, Vitryssland, Tyskland,
Portugal, Polen, England, Finland,
Makedonien och Österrike. Tony
Castaldo från USA var med som
expert. Debrorah Corcoran från
England kom från en PR-firma
som hjälpte till med att strukturera mötet och kom med förslag
till dokumentet.
Information från respektive
lands patientförening
Danmark: I Danmark finns alla
behandlingar tillgängliga och
hembehandling är godkänd.
Vitryssland: Där är bara 30
HAE-patienter diagnostiserade.
Behandling med Berinert och
Firazyr är inte godkänt i Vitryssland. Den enda behandling som
används där är androgener.
Tyskland:
Patientföreningen
startades 1997 och har 300 medlemmar. Alla behandlingar är
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godkända i Tyskland inklusive
hembehandling. I Frankfurt finns
det en nyöppnad privatklinik,
W.Kreuz, vilka är specialiserade
på HAE.
Portugal: Patientföreningen startades 2010 och har 170 medlemmar. Behandlingarna ges på ett
antal större sjukhus och är gratis
men hembehandling är inte godkänt än.
Polen: I Polen finns 223 patienter.
Alla behandlingar är godkända
men finns i begränsad tillgång. De
finns en HAE-klinik i Krakow.
Två personer dog, i december 2012
och februari 2013, i HAE-attacker
p.g.a att det inte fanns tillgång till
mediciner.
England:
Patientföreningen
startades 2009. I England är
alla
behandlingar
godkända
och kostnadsfria. Vilka som
får behandling är mycket beroende på vilket område man bor i.
Finland: Patientföreningen startade 2009 och har 100 medlemmar.
I Finland är alla behandlingar och
hembehandling godkända. Det
finns regionala problem med vilken behandling man får.

Makedonien: har en nystartad
patientförening och har 16 medlemmar. I Makedonien finns inga
godkända behandlingar.
Österrike:
Patientföreningen
startades 2006. Österrike har
tillgång till alla behandlingar men
HAE-patienterna har ibland svårt
att få rätt behandling.
Egna reflektioner
Min egen reflektion är att det
ser väldigt olika ut i Europa med
olika behandlingsmöjligheter. Det
är tragiskt att det i många länder i
Europa saknas akuta mediciner.
Syftet med dokumentet
Dokumentet ”Behandlingsstatus
för HAE i Europa” uppgift är att
kunna hjälpa patienter i andra
länder i sitt arbete kring behandlingsformer samt att sätta press på
regeringar och Hälsoministerier.
Dessutom är det vikigt att informera dessa parter att HAE är en
allvarlig kronisksjukdom och att
HAE-patienter behöver få tillgång
till relevant medicinsk behandling. •
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Medlemsenkäten 2012
Text Anneli Larsson & Maria Michelfelder Foto Lucinda Lovering

Varning ang. utsättningsförsök vid
CVID och XLA!

Personer med CVID eller XLA
ska ha livslång behandling med
immunglobulin och ska INTE genomgå utsättningsförsök enligt de
behandlingsriktlinjer som finns. I
PIO:s medlemsenkät hösten 2012
uppgav sex medlemmar med CVID
respektive XLA att de har genomgått, genomgår eller ska genomgå
utsättningsförsök. En av dessa har
även tidigare genomgått ett utsättningsförsök.
Dessa personer redogör i enkäten för
vilka infektioner de drabbats av under utsättningsförsöket. Bland annat
nämns lunginflammationer, sepsis
(blodförgiftning) och andra verifierade bakteriella infektioner.
På grund av sekretessrutinerna runt
enkäten kan PIO inte identifiera
dessa medlemmar. Vår förhoppning
är att du som är berörd av detta läser
det här och känner igen dig. Du ska
alltså inte genomgå utsättningsförsök utan fortsatt ha immunglobu-

linbehandling. Hör av dig till PIO
om du har CVID eller XLA och
genomgår, ska genomgå eller har
genomgått utsättningsförsök!
Bakgrund
Enkäten “Hur fungerar sjukvården
för personer med primär immunbristsjukdom och hur ser vardagen
ut” genomfördes som en uppföljning
av PIOs enkät från 2009. Utredningsinstitutet Handu hjälpte oss vid
framtagandet och analysen och hela
projektet genomfördes i samarbete
med CSL Behring AB.

Syftet med enkäten var att belysa
följande fyra frågor: Hur påverkas
medlemmarnas vardag av immunbristsjukdomen? Hur är den
generella upplevelsen av vården?
Hur fungerar vården för de som har
immunglobulinbehandling? Vad har
medlemmarna för inställning till och
upplevelser av utsättningsförsök?
Lång väntan på diagnos
Av dem som uppgett både ålder för
första symtom och ålder för ställd

diagnos har genomsnittstiden för att
få diagnos varit 18 år. Motsvarande
siffra i enkäten från 2009 var 14 år.
Den långa väntan på diagnos orsakar
framför allt oro och misstro från
omgivningen, men även kroniska
sjukdomar samt olika begränsningar
både i arbete/studier och vardagsaktiviteter.
Hur nöjd är du med sjukvården i
stort?

Beträffande bemötande i sjukvården
är 80 % ganska eller mycket nöjda
och 75 % är ganska eller mycket
nöjda med den vård och behandling
de får.
Vilken påverkan har PI-sjukdomen
på arbets-/studielivet och vardagen?

27 % uppger att de har minskat
sin arbetstid/studietid pga sjukdomen. Det som upplevs som hinder
i arbets-/studielivet är framför allt
infektioner och trötthet (83 resp. 78
%), men även smittorisken (68 %).
Enligt enkäten påverkas även vardagen. 73 % upplever att primär immunbristsjukdomen ibland eller ofta
är ett hinder vid träning och 66 %
vid resor. Även fritidsintressen,
teater/biobesök m.m. påverkas av
sjukdomen.

Utsättningsförsök
I enkäten ville vi ta reda på hur utsättningsförsöken fungerar för våra
medlemmar som enligt riktlinjerna
ska genomgå utsättningsförsök.
Enligt riktlinjerna gäller det personer med IgG-subklassbrist och/eller
IgA-brist eller ökad infektionsbenägenhet utan påvisad primär immunbristsjukdom.

I enkäten uppgav 56 av 130 personer, dvs 43 % av medlemmarna med
IgG-subklassbrist och/eller IgA-brist
eller ökad infektionsbenägenhet utan
påvisad primär immunbristsjukdom,
som har eller har fått immunglobulinbehandling, att de just nu genomgår eller har genomgått utsättningsförsök en eller flera gånger.
25 personer i studien uppger att de
just nu genomgår ett utsättningsförsök. Av dessa 25 personer har åtta
stycken även tidigare genomgått ett
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Enkäten 2012
eller fler utsättningsförsök, vilket
innebär att det första utsättningsförsöket pågår för 17 personer.

som bekräftats med provtagning. En
av tio har upplevt försämringar med
hudproblemen.

Hälsoförändringar under utsättningsförsöket

I genomsnitt har man uppgett 6,3 olika besvär som man upplevt blivit försämrade under utsättningsförsöket.

88 % av de 56 personer som genomgår eller har genomgått utsättningsförsök har känt sig sämre under
utsättningsförsöket jämfört med
hur man känt sig under pågående
immunglobulinbehandling. Var åttonde (12 %) har inte upplevt sig
sämre under utsättningsförsöket.
82 % upplever försämringar avseende upplevd trötthet. Ökad sjukdomskänsla upplever 79 % och
73 % upplever att de har vanliga
förkylningar.
Drygt hälften (55 %) har upplevt
ökade besvär av bakteriella infektioner i luftvägar/bihålor som
bekräftats med provtagning och 50
% har upplevt att de haft infektioner
som inte bekräftats med provtagning. 52 % har uppgett att de drabbats av besvärlig förkylning med
halsont, slemhosta eller torrhosta.
Fyra av tio (39 %) har upplevt försämringar med muskel-/ledvärk.
En tredjedel (34 %) har fått ökade
besvär med feber. Tre av tio (29
%) har uppgett försämringar under
utsättningsförsöket med besvär av
astma. En fjärdedel har fått magoch tarmproblem. Cirka en femtedel
har upplevt försämringar gällande
sköra eller svullna slemhinnor,
svampinfektioner och öroninfektioner som inte bekräftats med
provtagning. Var sjunde har uppgett
försämringar av öroninfektioner

Upprepade utsättningsförsök
Av de 39 personer som uppgett att de
genomgått utsättningsförsök någon
eller några gånger tidigare har 17
personer genomgått utsättningsförsök vid flera tillfällen. Nio personer
har genomgått ett utsättningsförsök,
sju personer har genomgått vid två
tillfällen och en person uppges ha
genomgått tre omgångar.

Av de personer som genomgått mer
än ett utsättningsförsök har 15 personer svarat på frågan om de återgått
till behandling eller om de klarar sig
utan idag. Av de åtta personer som
har uppgett att de har genomgått
ett utsättningsförsök tidigare, har
fyra uppgett att de klarar sig utan
gammaglobulinbehandling
idag,
medan fyra stycken har återgått
till behandling. Av de sex personer
som uppgett att de har genomgått
två utsättningsförsök tidigare har
samtliga sex åter startat med sin
gammaglobulinbehandling. Så även
den person som uppgett att den har
genomgått tre försök tidigare.
Information kopplat till utsättningsförsök

47 personer av dem som just nu
genomgår alternativt har genomgått
utsättningsförsök svarade på frågor
om vad de har fått för information/
stöd i samband med utsättningsförsöket. 27 personer uppgav att de

har fått en plan för återbesök hos
läkaren för uppföljningar av utsättningsförsöket. 19 personer har fått
information om vikten av att alla
bakteriella infektioner bekräftas
med provtagningar, 18 personer
har fått information om att man ska
föra infektionsdagbok under utsättningsförsöket, 18 personer har fått
information om att möjlighet finns
att kontakta sjuksköterska/läkare
vid frågor under utsättningen och
15 personer har fått provtagningsremisser att lämna vid eventuella
behov av provtagningar. 13 personer uppger att de inte har fått någon
information eller något stöd alls.
På frågan om det var en dialog mellan patient och vårdpersonal om
upplägg av utsättningsförsök svarade 41 personer. 15 personer uppgav
att de upplevde att deras synpunkter
helt och hållet beaktades av vårdpersonalen när det fördes dialog
om själva upplägget, 12 personer
uppfattade att deras synpunkter
beaktades till viss del. 14 personer
har uppgett att de upplevde att deras
synpunkter inte alls beaktades när
upplägget av utsättningsförsöket
diskuterades med vårdpersonalen.
Uppföljning
Enkäten blir nu ett viktigt verktyg
för PIO i det fortsatta intressepolitiska arbetet. Det är viktigt att PIO
har svart på vitt hur medlemmarna
upplever vården och hur sjukdomen påverkar livet i stort. Många
har också tagit chansen att under
“övrigt” i enkäten beskriva sin livssituation, något som vi uppskattar.

Tack till er alla som medverkade! •

• • • Dags för nominering • • •
Då var dags att skicka in nomineringar på kandidater till organisationens olika förtroendeposter för
verksamhetsåret 2014.
OBS! Endast medlemmar kan väljas till förtroendeuppdrag inom organisationen.
Skicka nomineringarna till Anette Andersson, Castmans väg 11, 575 37 Eksjö märkt ”Nomineringar”.
Senast den 15 januari måste Anette ha dem.
Kom ihåg att den nominerade dessförinnan ska vara tillfrågad och ha accepterat nomineringen. Vilka
poster som är valbara kan du läsa om i PIO:s stadgar § 5. Stadgarna finns på www.pio.nu.
Vänliga hälsningar valberedningen i PIO
Anette Andersson och Camilla Eriksson
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Ett år
Oscar Larsson, ungdomsskribent

”Ta vara på gymnasietiden”
Nu är det drygt ett år sedan jag
började mitt sista år på gymnasiet
vid Risbergska skolan i Örebro.
Länge hade jag fått råden av min
äldre bror att ta till vara på gymnasietiden. Det kommer aldrig vara
samma sociala liv igen, oberoende
om man pluggar på Universitetet.
Med andra ord, jag stod inför ett
läsår man kommer att komma ihåg.
När ett år har gått och man har tagit
studenten, fyllt 18 år och börjat läsa
sin först kurs på universitetet här
i Örebro, känns det nästan nostalgiskt att titta tillbaka på hur livet
var innan. För utöver redan nämnda
saker har min familj skaffat hund
och jag tillsammans med en kompis
(som senare blev flickvän) har drivit
ett enormt projektarbete. Projektarbetet (som jag tänkte skriva mer
om en annan gång), ledde även till
att vi båda blev nominerade till en
entreprenörsutbildning för, som de
kallade det, ”Sveriges främsta unga
entreprenörer”, trots att ingen av oss
någonsin haft sådana ambitioner.
Man kan sammanfatta det som att

det har varit ett väldigt händelserikt
år för mig. Men det största som hände måste trots allt vara att detta var
året då jag tog studenten. Sista tiden
kommer jag aldrig att glömma, och
själva dagen när man nästan bokstavligen gick på moln för att alla var
så enormt glada. Jag har aldrig varit
med om något liknande och kommer
nog heller aldrig vara med om något
liknande.

der med samma intressen, sitter jag
istället 3 dagar i veckan på ett universitet och lyssnar på föreläsningar
tillsammans med 25 åringar (någon
är till och med gift!). Man kan sitta
här och sakna det som var, även om
jag trivs väldigt bra på universitetet.
Men sista året på gymnasiet är, och
kommer alltid att vara, ett mycket
bra minne. •

Det kändes som att de flesta runt om
kring mig hade längtat efter denna
dag ända sedan de börjat 1:an. Jag
däremot trivdes väldigt bra, hade
många bra kompisar i klassen och
var inte alls skoltrött. Därför inträffade en stor tomhet dagarna efter
studenten. Tankar som ”vad händer
nu?” flög genom huvudet. Tanken
på att efter sommaren inte få träffa
alla igen, kändes skrämmande.
Nu, såhär i tider när många andra
åter igen börjat skolan, tänker man
på det igen. Istället för att 5 dagar i
veckan umgås med folk i samma ål-

Jag tänker ha fokus på livet på denna sida. Därför kommer det kanske inte nödvändigtvis att handla om
immunbristen i varje nummer. Jag föredrar att ha fokus på livet men tänka på sjukdomen istället för att ha
fokus på sjukdomen men tänka på livet.
Maila mig på oscar.larsson.2@gmail.com om ni har synpunkter eller tips på saker att ta upp. Varför inte
skicka in en egenskriven artikel till mig och dela med er av ditt liv?

Är du mellan 18 och 25 år och vill följa med till det internationella mötet i Prag 2014?
Foto Moyan Brennan

I Prag arrangeras den 29 oktober - 1 november 2014 det internationella mötet för
primär immunbrist där patienter, läkare och sjuksköterskor träffas.
Tack vare en generös gåva till minne av Håkan Larsson har du som ung vuxen
möjlighet att delta.
Vill du följa med och träffa personer med primär immunbrist från hela världen och
lyssna på intressanta föreläsningar? Skicka ett brev till PIO med en motivering till
varför du gärna vill följa med.
Du kan skicka ditt brev till PIO, Mellringevägen 120 B, 703 53 Örebro eller via
e-post till info@pio.nu.
Tänk på att alla föreläsningar hålls på engelska.
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35 år som immunbristläkare
PIO Jönköping
Text Anette Andersson & Ing-Marie Eliasson Foto Kerstin Torstensson

Prof. Janne Björkander fann flera
dödsfall och lågan att förändra tändes

I samband med Världsimmunbristveckan tog PIO Jönköping tillfället
i akt och kontaktade professor Janne
Björkander om han kunde tänka sig
hålla i en föreläsning i fritt ämne för
sjukvårdspersonal och allmänheten.
Efter lite betänkande svarade Janne
ja. Vi jublade. Vad blir det för ämne?
Jo, 35 år som immunbristläkare.
Janne börjar sitt föredrag med att

berätta att hans mål varit och är
att göra det bättre för andra. Hur
kom det sig då att han blev doktor
med intresse för immunbrist? Efter
avslutad allmäntjänstgöring i Lund
kallades han tillbaka till Göteborg.
Han fann då att vissa patienter låg
på allergiavdelningen för utredning
där man tog konstiga prover som han
inte hade hört talas om tidigare och
att de sköttes av professor Lars Å
Hanson eller Nenne som han kallades. Jannes ordningssinne stördes av
att det låg patienter på den avdelning
han var ansvarig för utan att kunna
något om varför de var där eller hur
de skulle skötas. Nenne föreslog då
att de tillsammans skulle påbörja ett
projekt så att Janne skulle lära sig att
själv utreda patienter med immunbrist. Nenne hade en lista på ca 40
patienter som hade någon typ av avvikelse i sitt immunförsvar och som
var planerade för utredning. I samband med att han gick igenom listan
fann han fler dödsfall och insåg att
om något skulle göras så skulle det
göras nu. Lågan för immunbristsjukdomar var nu tänd.
Mycket har skett inom forskning
beträffande immunbristsjukdomar
fram till idag. Från att ha varit en

sjukdom som väldigt få doktorer
kände till finns idag större kunskap
om immunbristsjukdomarna även
om det återstår mycket arbete med
information och utbildning innan
kunskapen kan kallas allmän. Kunskapen om immunbristerna ökar
också hela tiden så att man idag vet
att det finns ca 200 olika diagnoser
av varierande svårhetsgrad.
Många patienter har Janne följt sedan de fick sin diagnos. Fascinerande tycker både han och patienterna.
Själv glömmer jag aldrig promenaden Janne tog med mig i Botaniska
Trädgården i Göteborg en vårdag.
Promenaden var tuff, men det var
inte så konstigt för vid närmare undersökning hade jag en dubbelsidig
lunginflammation. Jag var då remitterad till Sahlgrenska i Göteborg
för utredning av min nyupptäckta
defekt i immunförsvaret av min distriktsläkare hemma i Eksjö.
Janne avslutar sitt föredrag med att
berätta att PIO är världens äldsta patientorganisation för primär immunbrist samt ger PIO en stor eloge för
det goda samarbete som finns mellan patientföreningen och läkarna.
Detta är unikt! •

Träff i trädgård – PIO Väst - Halland

Text Madeleine Hoffman Foto Fredrik Malmbom

PIO väst- Halland hade medlemsträff på Botaniska trädgården 15/ 9
Träffen lyckades bra men vädret ville något annat. Mycket vacker omgivning med blommor, konstverk och en av alla
underbara och vackra vattenfall. Avslutade med fika på Botaniska kaféet med smörgås, kaffe/the och en kaka till.
Nästa medlemsträff blir nere i Halland på Varbergs fästning den 3/10. Kommer då att ta kort igen.
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Rekordmånga på PIOs läger

Text Marthe Viberg

Sjuttio barn, föräldrar, barnledare och föreläsare deltog i år vid PIOs omtyckta familjeläger i Uskavi - rekord!

Omtyckt läger
I år var det rekordmånga familjer som
åkte från nord och syd, öst och väst,
för att träffas på det årliga familjelägret i Uskavi den 9-11 augusti! Det
var även en väntelista för att få plats
på lägret i år. Totalt deltog 70 barn,
föräldrar, barnledare och föreläsare.
Så otrolig roligt och ett riktigt kvitto
på att detta läger är omtyckt och en
efterlängtad händelse för barn och
vuxna i slutet av sommaren varje år.
Kunskap och erfarenhet
Även i år var det lärorika föreläsningar som gav mycket kunskap
och väckte både tankar och känslor.
I samband med varje föreläsning blev
det gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte.
God mat och bakverk
Mellan inbokade tider och aktiviteter
förtärdes det mycket god mat och vi
tackar igen för den goda servicen och
maten på Uskavi! Ta-med-egen-fikalösningen var en riktig höjdare, både
gott och inspirerande med olika bakverk och smakupplevelser. Det blev
nog utbyte av några recept vill jag tro.
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I år igen var det aktiviteter för stora
och små som stod på agendan. Minigolf, paddling, lag-mångkamp, pyssel, spel och lekar. Tack alla lekledare
för ert engagemang med alla barnen!

På vägen hem i bilen frågade vi
barnen vad det roligaste på lägret
var. Det kom ett enstämmigt PIRATERNA och GODISSKATTEN från
baksätet! •

Alla får vara med
En mysig korvgrillning i solnedgången ned vid vattnet, med en stor överraskning till barnen blev en fantastisk
avslutning på lördagskvällen. Det var
nog många barn som var sockerstinna
och inte somnade så snabbt den kvällen!! Men så blir det när man har det
riktigt roligt och får bara vara barn!
Det var även riktigt roligt att se att de
stora barnen lekte med de små och att
alla fick vara med.
Unik känsla och gemenskap
Jag kan inte låta bli att nämna den
unika och varma känslan man får från
alla man pratar med. Att dela erfarenhet och få ställa frågor som man önskar leder till stora svar. Ibland räcker
det bara att känna och förstå att man
inte är ensam i världen och att det
finns flera som kämpar mot vården,
skolan och övriga i samhället.
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Risk för utbrändhet
Text Henrik Viberg Foto Malin Wendel, Anneli Larsson, Roger Jansson & Fam. Monfors

Forskningsprojekt om utbrändhet
Under sista dagen av PIO-lägret,
samlas papporna på översta våningen av huvudhuset. Vi sitter i en
halvcirkel runt ett skrivbord där en
projektor visar en välkomstbild i en
powerpoint presentation. Bakom datorn sitter Caisa Lindström, kurator
från Barn och Ungdomskliniken på
Universitetssjukhuset i Örebro. Hon
hälsar alla välkomna och börjar presentationen kring sin forskning om
utbrändhet hos föräldrar till kroniskt
sjuka barn. Forskningen började för
fyra år sedan och har hållit på sedan
dess.
Skillnad på utmattningssyndrom
och depression

Caisa började med att gå igenom de
vanligaste diagnoserna vid psykisk
ohälsa, bl. a. depression, ångest,
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utmattningsyndrom och även fysisk
sjukdom. Hon försöker skilja på
utmattningsyndrom och depression.
De med depression brukar ofta kunna
beskriva hur de känner och ofta
kunna beskriva att de känner igen det
som något de upplevt tidigare, men
de med utmattningssymptom beskriver det ofta som ett tillstånd som de
aldrig upplevt förut.
Caisas forskning går ut på att undersöka om dessa problem är lika vanliga hos föräldrar med kroniskt sjuka
barn (i studien, barn med diabetes,
ulcerös kolit och crohns sjukdom)
som hos föräldrar med friska barn.
Förväntningar och krav i obalans
Definitionen av utbrändhet kan
enligt Caisa beskrivas som en individuell reaktion på långvarig stress

med symtom som är associerade till
emotionell utmattning, fysisk och
kognitiv trötthet. Det finns en obalans mellan individens förväntningar,
strävanden och de krav som uppstår i
det dagliga livet. Utbrändhet är något
som utvecklas gradvis över tiden och
är beroende av hur individen hanterar
situationen.
Nedstämdhet ett av symptomen
Den som drabbats av utbrändhet
upplever emotionella reaktioner som
nedstämdhet, ångest, irritation, ilska,
hopplöshet. Ofta ihop med kognitiva
svårigheter som bristande koncentration, minne, problemlösningsförmåga
och negativa tankar. Man kan även få
fysiologiska reaktioner som smärta,
sömnproblem, trötthet, mag- och
tarmbesvär och muskelvärk. Beteendeförändringar finns också med
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bland symptomen, svårt att varva ner
och att man isolerar sig.
Påverkan av sociala medier
Ett tag in i presentationen började
både frågor och spontana diskussioner ta fart, bl.a. en ganska lång
diskussion kring samhällets förväntningar och hur dessa förstärks genom
sociala medier. Där kan man lätt få en
bild över hur man förväntas bete sig.
En bekant som bakar med sina barn,
en annan som varit ute och rest, en
tredje som bygger om i köket. Skall
man försöka hinna med allt som alla
andra gör blir det snart en eskalerande
snöboll där en person förväntas göra
allt som alla andra hinner med.
Resultat av första studien
Efter den diskussionen gick vi väldigt snabbt och överskådligt igenom
metoden och genomförandet av Caisas studie. Resultatet av den första
studien visade att det finns en signifikant skillnad i hur många som blir
utbrända med barn som har kroniska
sjukdomar jämfört med en kontrollgrupp med friska barn.
Skillnad mellan mammor och pappor

Vi pratade sen en hel del om varför det
är skillnad i utmattning mellan mammor och pappor. Mammor hade fler

faktorer som var sammankopplade
med utbrändhet bl.a sömnrubbningar,
arbetsrelaterad stress, låg tillfredställelse i par-relationen. Dessa fanns
inte i någon stor utsträckning hos
papporna. Mer personliga egenskaper såsom hög grad av kontroll och
ett förhållningssätt där självkänslan
är beroende av prestationer var sammankopplade med utbrändhet hos
mammor men inte hos pappor.
De mest framstående faktorerna som
kunde kopplas till utbrändhet både
hos mammorna och papporna var:
• Brist på praktiskt stöd i vardagen
• (O)Förmåga att be om stöd
• Låg grad av egen tid
• Låg grad av Par-tid, eller Vi-tid.
Stöd och hjälp förebyggande
Caisa drog slutsatsen av att det är
väldigt viktigt att få stöd och hjälp,
från vänner och bekanta men framför
allt från familjen. Hjälp kan vara att
få hjälp att hinna med vardagssysslor
men även att få tid till egen-tid och
par-tid. Om denna hjälp inte fanns
var det tydliga faktorer som bidrog
till utmattning.
Undvik ”måsten”
Ett bra tips från en av papporna var
att när man har kroniskt sjuka barn,
som kan ses som en ”bas-last”, är att

man undviker att skaffa för många
”måsten” så som sommarstuga, båt
eller annat som tar mycket tid att
underhålla.
Ge sig själv egen-tid
Caisa uppmanade även mammorna
att i vissa fall ”bli mer som sina
män”. Skapa tid genom att ibland
våga strunta i att städa perfekt, låta
gräset gro en extra dag och istället ta
hand om sig själv. Våga stå på sig och
verkligen se till att man utnyttjar sin
egen-tid iväg från man och barn.
Avslappningsövningar
Tiden för presentationen började lida
mot sitt slut och Caisa avslutade med
att prata lite kring avslappningsövningar i olika former och hur dessa
kan användas för att undvika och
sänka stresshormoner i kroppen. Yoga
och mindfullness är några exempel.

Det var en bra presentation av ett
väldigt intressant ämne och Caisa
lyckades bra med att fånga allas
uppmärksamhet och intresse. Som
avslutning kan vi sammanfatta med
att säga: Vårdkrävande kroniskt sjuka
barn, gör att man ofta får gå från att
vara bara förälder, till att även bli vårdare. Föräldrarnas insats är självklar
och lika självklart borde det vara att
ge föräldrarna pauser! •
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Sobi har tagit fram en app för iPhone och iPad för patienter med Hereditärt angioödem (HAE).
Med hjälp av den så kan du bland annat notera anfall, föra patientdagbok och hitta närmaste HAE
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Ökad medvetenhet ger
dubbel vinst
Text Malin Wendel

Till familjelägret kom docent/
sjuksköterska Ann Gardulf för att
hålla olika förläsningar och samtal
med barn, ungdomar, mammor och
pappor. Följande förläste Ann om för
mammorna.
Ann är sjuksköterska och har arbetat
och forskat om primära immunbrister
sedan mitten av 1980-talet. Ann är idag
docent vid Karolinska Institutet men
även kopplad till Immunbristenheten
vid Karolinska universitetssjukhuset,
Huddinge, i Stockholm. Förutom rent
medicinska och omvårdande frågor
arbetar hon även mycket med begreppet livskvalitet i samband med primär
immunbrist.
Ann förklarar kort immunförsvarets
uppbyggnad och vad som kan hända
när olika delar inte fungerar som det
ska, d v s olika defekter i immunför-

svaret. Hon lyfter ett frågetecken kring
tanken att primära immunbrister kallas
ovanliga sjukdomar och menar att den
bilden inte riktigt stämmer. Förvisso är
vissa kombinationer av immundefekter mycket sällsynta, men primär immunbrist generellt och sammantaget
är inte alls ovanligt. Däremot, menar
Ann, är kunskapen kring primär immunbrist fortfarande mycket bristfällig. Som ett exempel nämnde Ann att
hon under den här sommaren arbetat
kliniskt vid två vårdcentraler i västra
Sverige. Under de veckor hon arbetat
är hon rimligen övertygad om att hon
identifierat två vuxna med misstänkt
antikroppsbrist och som nu utreds.
Det viktigaste av allt är att öka medvetenheten och därmed även kunskapen
om symptom inom vården. Inte bara
av medicinska skäl bör detta prioriteras utan lika mycket för mänskliga och

ekonomiska skäl för samhället i stort.
En hel del händer inom forskningen
idag och man hoppas kunna påverka
utvecklingen, d v s öka kunskapen
inom vården och även snabbare kunna
upptäcka fall av primär immunbrist, bl
a genom screening av nyfödda.
Uttalad trötthet och infektioner är ett
typiskt symptom vid antikroppsbrist.
Rätt behandling är såklart a och o, men
minst lika väsentligt kan vara livsstilsfrågor och beteendeförändring. Detta
kan handla om kost, motion, socialt
stöd, trygghet och ökad medvetenhet
om sin egen sjukdomsbild.
Ann avslutade med att berätta lite
om studien ALPI, Att Leva med Primär Immunbrist. (Se PIObladet nr X
20XX, reds. anm) •
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Optimerad
subkutan
immunglobulinbehandling!

Crono Super-PID 10/20 och S-PID 50
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Neria Multi 2, 3 eller 4
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NordicInfu Care is an activity of Air Liquide Healthcare

NordicInfu Care AB, Box 1225, 131 28 Nacka Strand. Tel 08-60124 40. Fax 08-601 24 42. www.infucare.se
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Freedom60 ® fungerar med dynamisk jämnvikt.
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Din Frihet
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Din kropp

HighFlo™ kanylerna garanterar en behaglig
behandling varje gång. De är greppvänliga och
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nya innovationer till vården
Vill du veta mer?
Kontakta din vårdgivare
eller fråga oss!

Tel. 018 430 0980, fax 018 430 0989
info@steripolar.se www.steripolar.se
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