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Inledning
Den här skriften är till dig som fått diagnosen 
idiopatisk lungfibros. Här kan du läsa och 
lära dig mer om sjukdomen IPF, hur den 
behandlas, hur den påverkar ditt liv och vad 
du kan göra för att följderna av sjukdomen 
skall bli så lindriga som möjligt. När man 
får diagnosen IPF är det lätt att bli orolig 
av situationen. Du har säkert redan förstått 
att det är en allvarlig sjukdom. Många 
frågor behöver besvaras. Den här skriften 
är indelad i avsnitt som alla börjar med en 
fråga. Även om du inte har ställt dig dessa 
frågor än, tror vi trots allt att du kommer att 
göra det förr eller senare. Vi har försökt att 
hjälpa till med svaren. Med mer kunskap 

om sjukdomen och allt runt omkring som 
hänger ihop med diagnosen IPF kan du  
själv ta kontroll och fatta bättre beslut.
Det är inte bara du som undrar. Runt 
omkring dig finns anhöriga, nära och kära 
som också behöver få mer information. 
Tanken med den här foldern är att du skall 
kunna dela med dig så att din omgivning får 
en större förståelse för situationen du har 
hamnat i. Längst bak finns ett par tomma 
sidor för anteckningar. Det är viktigt att du 
tar upp eventuella frågor och funderingar 
med de läkare och/eller sjuksköterskor  
som har hand om dig. De finns för att  
hjälpa och stötta. 
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Vad är  
idiopatisk lungfibros?

Idiopatisk lungfibros, som förkortas IPF 
efter engelskans idiopathic pulmonary 
fibrosis, är en sjukdom som drabbar lung
blåsorna. Längst ut i lungan, när luftrören 
har delat sig många gånger och blivit 
mindre och mindre kommer man till slut ut 
till lungblåsorna (eller alveolerna som de 
också kallas). Dessa är mycket små (ett par 
tiondels millimeter) och det är här gasut
bytet sker. Det betyder att syre från luften 
man andas in tar sig över i blodet via de 
små kärlen som omger lungblåsorna och att 
koldioxid som produceras i kroppen lämnar 
blodet och kommer ut i alveolerna för att 
kunna försvinna med utandningsluften. 
IPF är en ovanlig sjukdom. Det är svårt att 
veta exakt hur många i Sverige som har 
sjukdomen, men undersökningar och  

beräkningar talar för att det rör sig om  
cirka 1 500 personer.1 Det finns flera saker 
som ökar risken att få IPF. I en del fall finns 
en tydlig ärftlig koppling där flera i en släkt 
drabbas. Den absolut viktigaste riskfaktorn 
är dock – som för så många andra sjukdomar 
– hög ålder. Det är mycket ovanligt att få IPF 
före 50 års ålder. Medelåldern hos de som 
drabbas ligger runt 65–70 år. Män drabbas 
i större omfattning än kvinnor. En annan 
riskfaktor är rökning. 

VAD BETYDER ORDEN?

”Idiopatisk” betyder att vi idag inte riktigt 
vet varför man får sjukdomen. Vi vet en del 
om vad som händer i lungorna vid IPF,  
men inte vad det är som sätter igång  
sjukdomen från början. 

”Fibros” betyder att det bildas fibrotisk  
vävnad i lungorna. Fibrotisk vävnad är en 
slags bindväv som består av långa fibrer  
av protein – samma ämne som kroppen 
använder för att bilda ett ärr efter en skada i 
huden. Vid en sårskada vet kroppen när den 
behöver börja tillverka ärrvävnad och när det 
är dags att sluta, men inte vid IPF.  Man kan 
alltså se sjukdomen IPF som en process för 
att reparera en skada med ärrvävnad, som 
kroppen överdriver så mycket att det blir 
skadligt och inte vet hur den skall stoppa.

SÅ BILDAS ÄRRVÄVNAD 

När mängden ärrvävnad ökar i lungorna 
sker två saker, dels försvåras transporten 
av gaser mellan lungblåsorna och de  
små blodkärlen, dels blir lungan stel och  
det blir svårare att spänna ut den när  
vi skall andas in. 

Nedan ser du en bild av hur ärrvävnad 
bildas i den tunna spalten mellan lungblå
san och blodkärlet. 

Kollagen- 
produktion

Gasutbytes- 
störning

Ökning av 
fibroblaster

Ökad produktion 
av profibrotiska 

mediatorer

ALVEOL

Anpassad efter Selman M, Ann Intern Med 2001.
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Hur påverkas min kropp  
och mina lungor av IPF?

I förra avsnittet beskrevs själva problemet 
med lungfibros – ärrvävnaden i lungorna. 
När kroppen har svårt att tillgodogöra sig 
syret i lungblåsorna eftersom det är svårt 
för syret att ta sig över till blodet, behöver 
man andas ut och in mer luft. Det är detta 
man känner av som andfåddhet. Andfådd
heten kan vara mycket lindrig i början av 
sjukdomen och i vissa fall är det i stället 
en besvärande torrhosta som gör att man 
söker läkare. Det är vanligt att man känner 
sig mer begränsad vid fysisk ansträngning 
än vad man gjort tidigare i livet. 

ÖKAD ANDFÅDDHET 

Om man har mycket ärrvävnad i lungorna 
försvåras gasutbytet förstås ännu mer och 
man kan känna av andfåddheten även i 
vila. Samtidigt som man kan drabbas av 

andfåddhet och hosta är det också vanligt 
att man har en mer allmän sjukdomskänsla. 
Det kan gå åt mycket energi till att sköta 
andningen och det är svårt att få i sig  
tillräckligt med kalorier. Om man inte  
lägger om sin kost något kan man därför 
även tappa i vikt. 

ANDRA BESVÄR 

Man kan också få symtom från andra  
delar av kroppen, men dessa beror inte  
på fibrosen i sig, utan på att kroppen blir  
ansträngd av den nedsatta lungfunktionen.

Idiopatisk lungfibros räknas till de restriktiva 
lungsjukdomarna. Restriktiv i det här  
sammanhanget innebär att lungorna är  
förhindrade att bli tillräckligt stora vid  
inandning. Vid IPF beror detta på att  

ärr vävnaden gör lungorna stela och svårare 
för kroppen att spänna ut. Om lungvolymerna 
minskar så bidrar det till andfåddheten.  
När man skall beskriva en sjukdom eller en 
patientgrupp brukar man använda genom
snittliga värden för att förenkla. Nackdelen 
är att man själv förväntar sig samma sak 
som ”genomsnittspatienten”. Det är viktigt 
att känna till att sjukdomsförloppet vid 

IPF för en enskild person är mycket svårt 
att förutsäga. Vissa personer stabiliseras 
relativt väl och blir sämre långsamt och för 
andra går försämringen snabbare. Man 
kan också ha mått relativt bra ett tag, men 
plötsligt drabbas av en försämringsepisod. 
Det är till exempel mycket svårt att säga hur 
lång tid det tar för en enskild patient innan 
det kan bli aktuellt med syrgasbehandling.

9



Det finns några speciella saker som gör att 
det är svårt att ställa diagnosen IPF direkt 
från början. För det första är det en mycket 
ovanlig sjukdom. I och med att en allmän
läkare på en vårdcentral kanske bara  
kommer att upptäcka ett par tre stycken 
personer med IPF bland sina patienter 
under sin karriär, är det inte en diagnos han 
eller hon kommer att tänka på i första hand. 
För det andra så är symtomen andfåddhet 
och hosta mycket vanliga vid exempelvis 
kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).  
Att rökning är en riskfaktor för IPF och en 

mycket vanlig orsak till KOL gör det också 
besvärligt att komma på rätt spår från 
början. Det man kan göra på vårdcentralen 
är förstås att gå igenom sjukdomshistorien 
ordentligt och lyssna på lungorna. Har man 
tur kan man höra de typiska lungljud som 
uppstår vid inandning. Det låter som när 
man drar isär ett kardborreband. 

LUNGFUNKTIONSUNDERSÖKNING

Man brukar också göra en spirometri,  
det vill säga en mätning av lungfunktionen 
som går ut på att blåsa allt man kan i ett 
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Vilka undersökningar  
behöver man göra?



munstycke och registrera en så kallad 
flöde/volymkurva. Om man andas in så 
mycket man kan och sedan tömmer lungorna 
så mycket man kan så har man andats ut det 
som kallas för vitalkapaciteten. För en frisk 
65åring av normal längd är vitalkapaciteten 
för en man ungefär 5 liter och för en kvinna 
ca 3,5 liter. 

Tidigt i sjukdomsförloppet brukar man inte 
kunna se så stora förändringar i den här 
undersökningen – det ser relativt normalt 
ut. Det är inte förrän man gör en fullständig 
kontroll av lungfunktionen (med bättre 
mätutrustning på sjukhus) som man kan 
upptäcka att gasutbytet fungerar dåligt  
eller att lungorna har börjat bli mindre. 

RÖNTGENUNDERSÖKNING
När man väl har börjat misstänka IPF är 
det viktigaste diagnostiska verktyget en 
röntgen undersökning som kallas dator
tomografi (på engelska: high resolution 
computed tomography, HRCT), vilket är en 
undersökningsmetod som finns på alla sjuk
hus i landet. Till vardags kallas det ibland 
för ”skiktröntgen”. Om du som patient 
läser den här broschyren har du förmodligen 
redan gjort en sådan undersökning. 

12
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LUNGBIOPSI

Ibland kan det vara mycket svårt att avgöra 
på skiktröntgenbilderna om det rör sig 
om IPF eller någon annan lungsjukdom. 
Eftersom behandling och förlopp skiljer sig 
mycket åt mellan olika fibrotiska lungsjuk
domar är det viktigt att diagnosen blir helt 
rätt. Om man inte är säker utifrån röntgen
bilderna kan man ibland behöva göra en 
biopsi. Detta innebär att man tar ut en liten 
del av lungan för att titta på den i mikroskop. 
Eftersom IPF sitter i utkanten av lungorna 
behöver man ofta göra detta vid en opera
tion genom bröstkorgsväggen. I och med att 
röntgenteknikerna blir bättre och bättre görs 
biopsier inte lika ofta som förr. 

GÅNGTEST

Patienter med IPF skall gå på regelbundna 
kontroller hos behandlande läkare. Ett sätt 
att bilda sig en uppfattning om sjukdoms
graden är att mäta hur mycket patienten 
klarar av att anstränga sig fysiskt. Ofta gör 
man detta på ett standardiserat sätt med 

ett 6minuters gångtest. Undersökningen 
går till så att man får gå så snabbt man kan 
i sex minuter på plan mark, till exempel i en 
lång korridor. Hur långt man hinner är ett 
mått på prestationsförmågan. Sjukgymnast 
eller liknande följer med och går något steg 
bakom. Vid det här testet brukar man under 
tiden också mäta hur mycket syre det finns  
i blodet och om syrehalten sjunker vid  
ansträngningen. Det gör man med en  
sensor som sitter i en klämma på fingret. 

ÖVRIGA UNDERSÖKNINGAR
Förutom testerna ovan kan man ibland 
behöva ta blodprover och göra andra  
tester för att kontrollera att sjukdomen  
eller behandlingen inte påverkar andra 
system i kroppen. 

Om lungtransplantation kan vara aktuellt 
behöver man göra särskilda undersökningar 
inför den.

LUNGVÄVNADER

Vid undersökningen tittar man på lung
vävnaden för att försöka upptäcka det 
speciella mönster som man kan se vid IPF. 
Ärrbildningen sker i nedre delen av lungorna 
och i lungornas ytterkanter. På bilden är det 
svarta luft och det vita vävnad. Ju mer vitt 
det är desto mer bindväv finns det i lung

orna. Stråken med ärrvävnad bildar ofta 
ett typiskt mönster som brukar vara lätt att 
känna igen: På datortomografibilderna ser 
man ett så kallat ”bikakemönster” (eng: 
honeycombing). I skiktröntgenbilden av ett 
par lungor nedan ser du inringade områden 
med honeycombing. 

Rättigheterna tillhör professor M Brauner. Tryckt med tillstånd av: Valeyre D. Eur Respir Rev 2011;20:108–113.

”BIKAKE- 
MÖNSTER”

HONEYCOMBING

Hjärta

Lungor Lungor

Rygg- 
kotor
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ANTIFIBROTISK BEHANDLING

Hörnstenen för patienter med IPF är anti
fibrotisk behandling. När kroppen försöker 
reparera skador genom att bilda ärrvävnad 
sätter en komplicerad händelsekedja igång. 
Vi vet fortfarande inte tillräckligt om hur 
detta går till för att kunna skräddarsy en 
medicin som stänger av dessa processer 
på ett effektivt sätt. Med antifibrotisk  
behandling kan man dock bromsa sjuk
domsförloppet och man har i stora studier 
sett att sjukdomen (och ärrbildningen)  
kan bromsas upp. Esbriet är ett läkemedel 
som motverkar bildningen av ärrvävnad  
och på så sätt bromsar sjukdomen.

LUNGTRANSPLANTATION

Idiopatisk lungfibros går inte att bota på 
något annat sätt än genom lungtransplanta
tion – vilket innebär att man byter lungorna 
mot ett par friska från en avliden person. 
En lungtransplantation är en mycket stor 

påfrestning på kroppen och skall alltid  
övervägas. Det blir dock aktuellt bara  
för ett mindre antal patienter med IPF.  
Det beror framför allt på att man i regel  
har uppnått en ganska hög ålder när  
man får IPF diagnosen, att man då  
har sämre utsikter att klara av en  
transplantation och kanske även har  
andra komplicerande sjukdomar. Ta upp 
frågan med din läkare så att ni kan diskutera 
om kan vara ett alternativ för just dig.

SYRGAS

Om kroppen inte kan ta upp tillräckligt 
med syre ur den inandade luften – som vid 
lungfibros – kan man kompensera detta till 
viss del genom att ge extra syrgas i inand
ningsluften med en andningsmask eller en 
så kallad ”grimma” (slang till näsborrarna). 
Speciellt kan det vara bra med extra syrgas 
vid till exempel promenader eller andra 
ansträngande aktiviteter. 

Hur kan man  
behandla sjukdomen?
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Hur fungerar Esbriet?
MÅLSÄTTNING MED BEHANDLINGEN 

Idag finns det ingen behandling som kan 
bota IPF annat än lungtransplantation.  
Detta behandlingsalternativ kan vara  
aktuellt för en liten grupp av patienter.  
Därför har det stor betydelse att kunna 
bromsa upp ärrbildningen i lungorna vilket 
i sin tur leder till att din lungfunktion kan 
bevaras längre. Av den här anledningen  
har din läkare rekommenderat att du  
påbörjar behandling med Esbriet. 

HUR HJÄLPER ESBRIET  
MED MÅLSÄTTNINGEN?

Flera kliniska studier har gjorts med  
Esbriet och dessa visar goda resultat. Bland 
annat har man visat att lungfunktionen 
och möjlighet till fysisk ansträngning  inte 
försämras lika mycket jämfört med ingen 
behandling alls. Hostan, som för många 
IPFpatienter är ett bekymmer, upplevs 

minska. Esbriet ökar också överlevnaden 
hos patienter med IPF.1

HUR FUNGERAR ESBRIET?

Esbriet är en tablettbehandling där det 
verksamma ämnet heter pirfenidon. Esbriet 
har både antifibrotiska och antiinflamma
toriska effekter i lungvävnaden. Med 
antifibrotiska egenskaper menas att Esbriet 
påverkar ärrbildningen i lungvävnaden på 
ett sätt som leder till att sjukdomsförloppet 
bromsas upp och du kan andas lättare.
BEHANDLING

Esbriet är tabletter som ska sväljas hela. 
Det finns två olika tabletter, en tablett som 
innehåller 267 mg och en som innehåller 
801 mg. Den totala rekommenderade dosen 
är 2 403 mg dagligen.

Esbriettabletterna ska tas tre gånger om dagen. Dosen trappas upp de första två veckorna för att  
minimera risken för eventuella biverkningar. Under de första sju dagarna tas en tablett som innehåller  
267 mg (små gula tabletter) tre gånger om dagen. De nästkommande sju dagarna tas två tabletter  
(267 mg) tre gånger om dagen. Efter det, för att komma upp i den rekommenderade standard dosen,  
tas en tablett som innehåller 801 mg (brun tablett) tre gånger om dagen Så här ser schemat ut:

Efter de första fjorton dagarna, om du mår bra, så kan du och din läkare komma överens  
om att du övergår till att ta en tablett (som innehåller 801 mg) tre gånger om dagen.  
Med den tabletten kommer du upp i den rekommenderade standarddosen. 

I vissa fall kan din läkare rekommendera att du fortsätter att ta tabletterna som innehåller  
267 mg. Då kommer du att ta tre tabletter tre gånger dagligen för att komma upp i den 
rekommenderade standarddosen.

INLEDANDE BEHANDLING: ESBRIET 267 MG TABLETTER

  WEEK 1  WEEK 2  WEEK 3
BREAKFAST

LUNCH

DINNER

TOTAL DAILY
DOSE

DAILY DOSE

TREATMENT INITIATION AND SIDE EFFECT MANAGEMENT MAINTENANCE
ONCE ON THE FULL 2403MG DOSE

801mg 1602mg 2403mg 2403mg

LUNCHFRUKOST

X1

X2

X3

X1
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X3

X1

X2

X3

MIDDAG
TOTAL

DAGLIG DOS

801 mg

1602 mg

2403 mg

DAG 1–7

DAG 8–14

DAGLIG DOS

2403 mgDAGLIG DOS

TOTAL 
DAILY DOSE

801mg

1602mg

2403mg

X1 X1 X1
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Esbriet ska tas tillsammans med mat för att 
förbättra upptag och minska risk för biverk
ningar. För att underlätta fördelningen  
under dagen bör du ta medicinen vid 
frukost, lunch och middag. Mat tillsammans 
med Esbriet underlättar upptaget av läke
medlet och minskar risken för biverkningar.

Tabletterna ska inte krossas utan sväljas 
hela. Drick gärna ett glas vatten tillsam
mans med tabletterna och maten. Vissa 
patienter upplever att det är bäst att ta 
Esbriet mot slutet av måltiden.

Under behandlingen ska du undvika:

•  grapefruktjuice som innehåller 
ämnen som kan påverka effekten 
av Esbriet negativt.

•  att röka då det också kan påverka
 effekten av behandlingen negativt.

Andra läkemedel och Esbriet

Vissa läkemedel kan behöva undvikas  
under Esbrietbehandlingen då kombina
tionen med Esbriet kan leda till att Esbriets 
effekt minskar eller att det uppkommer 
biverkningar. Därför är det viktigt att du 
informerar din läkare om andra mediciner 
du eventuellt tar.

OM DU GLÖMT ATT TA ESBRIET

Om du glömmer en dos ska du inte ta  
dubbelt nästa gång. Det ska gå minst tre 
timmar mellan doserna så ta nästa så 
snart du upptäckt att du missat en dos. 
Sluta inte att ta Esbriet om inte din läkare 
säger åt dig att göra det. Om du och din 
läkare kommit överens om att du, av någon 
anledning, ska göra ett tillfälligt upphåll 
som varar mer än 14 dagar så kommer  
läkaren att ordinera upptrappning med de 
små tabletterna på samma sätt som när  
du startade behandlingen.

Vilka biverkningar kan  
jag få av behandlingen  
och hur hanteras de?

Biverkningar kan man få av alla läkemedel. 
Men kom ihåg att alla personer inte får alla 
eller samma biverkningar. Det är mycket 
individuellt. Det är viktigt att du berättar för 
din sjuksköterska eller läkare om hur du 
mår under behandlingen så att du kan få 
hjälp, råd och information om hur man på 
bästa sätt hanterar eventuella biverkningar 
men också för att de ska kunna hjälpa dig 
med ditt allmänna välbefinnande.

De vanligaste biverkningarna med Esbriet 
är magproblem, leverpåverkan och hud
utslag. Även trötthet, huvudvärk, illamå
ende och minskad aptit förekommer. Om 
det uppkommer biverkningar är det som 
regel under de första sex månaderna av 

behandlingen. Därefter klingar de oftast  
av i både omfattning och frekvens.

LEVERPÅVERKAN

Dina levervärden kommer att kontrolleras 
med hjälp av blodprover före och under  
behandlingen. Om du märker att din urin 
blivit mörk eller att du blivit gul i huden  
eller ögonen ska du alltid kontakta din  
kontaktsjuksköterska eller läkare.

MAGBESVÄR, ILLAMÅENDE  
OCH APTITLÖSHET

Den inledande dosökningen görs bland 
annat för att minska risk för eventuella 
problem från magen. Men det är  
också viktigt att du alltid tar Esbriet 
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tillsammans med mat och vatten för att 
undvika problem.

Illamående brukar klinga av efter en tid.  
Det finns läkemedel som din läkare kan 
ordinera som effektivt minskar illamåendet. 
Skulle du få diarréer kan din läkare  
rekommendera behandling mot dessa  
också. Därför är det viktigt att du berättar 
om det uppkommer problem.

Aptitlöshet är ofta en följd av både sjukdom 
och behandling. Om du inte redan har haft 

kontakt med en dietist så be att du får träffa 
en sådan. Dietisten kan hjälpa dig med olika 
kostråd så att aptitlösheten inte leder till  
att du tappar vikt.

HUDUTSLAG

Många läkemedel kan göra huden extra 
känslig för solljus. Vissa personer reage
rar med rodnad i huden och i enstaka fall 
kan det uppstå blåsor och fjällande hud 
(det här kallas fotosensitivitetsreaktion). 
Berätta för din läkare om andra läkeme
del som du tar. Det kan vara läkemedel 

som också kan orsaka hudreaktioner eller i 
kombination med Esbriet öka risken för  
hudreaktioner. Undvik att exponera huden 
för direkt solljus, sitt gärna i skuggan,  
använd keps eller solhatt, långärmade 
kläder och ett bra  solskyddsmedel  
(SPF 50). Du kan mycket väl vara ute och 
promenera, spela golf eller göra andra 
utomhusaktiviteter bara du tänker på  
råden kring hur du skyddar dig bäst. Om 
du ska resa till soligare bredd grader kan 
du i samråd med din läkare göra ett kortare 
uppehåll med behandlingen. Rådfråga 
alltid din läkare innan du reser.

Om upplever några biverkningar som 
exempel vis något av det vi beskriver här 
så kan man enkelt tillfälligt minska dosen 
eller göra ett kortare uppehåll i behandling
en med Esbriet utan att det har en negativ 
påverkan på effekten. Därför påminner vi 
dig om att tala med din kontaktsjuksköterska 
eller behandlande läkare om du upplever 
några besvär.

ALLMÄNNA RÅD  
UNDER BEHANDLINGEN

Det finns flera viktiga resurser inom 
sjukvården som du kan få hjälp och stöd 
från. Förutom din läkare och kontaktsjuk
sköterska finns ett team runt dig med 
fysioterapeut, dietist och kurator.

Fysisk aktivitet

Försök, så mycket du orkar, att träna,  
promenera och göra annat du trivs med.  
Fysisk aktivitet i kombination med  
behandling kan hjälpa dig att må bättre. 
En fysio terapeut kontrollerar vilken grad av  
ansträngning du klarar och ger dig tips och 
instruktioner på olika träningar som passar 
just dig och som kan hjälpa din andning.

Mat

Det är viktigt för både ork och välbefinnande 
att du inte tappar för mycket i vikt. Dietisten 
kan hjälpa dig med bra kostråd. Om aptiten 
är dålig kan det till exempel vara bra att 
komplettera de vanliga måltiderna med 
näringsdrycker.
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Anteckningar
NAMN DOKTOR

NAMN KONTAKTSJUKSKÖTERSKA

TELEFON MOTTAGNING

Känslomässigt stöd 

Din familj och vänner är viktiga stödpersoner. 
Ta gärna med någon av dessa vid besök på 
mottagningen. Det kan underlätta om fler 
får samma information om din sjukdom  
och behandling samtidigt med dig. Innan  
ett besök hos läkare eller sjuksköterska  
är det ett också tips att du skriver ner 
eventuella frågor för att inte missa något  
du funderar över. 

När man fått diagnosen IPF kan man känna 
sig nedstämd och det samlas många oroliga 
tankar och frågor. En kurator kan hjälpa dig 
med samtalsstöd men också med många 
praktiska frågor som kan röra samhället, 
myndigheter mm.

PATIENTFÖRENING

Det finns en förening som har som sin upp
gift att ge stöd och information till patienter 
med IPF och deras anhöriga. Du kan komma 
i kontakt med den via www.ipfsverige.se
Patientföreningen och personalen på 
sjukhuset kan hjälpa dig om du vill komma i 
kontakt med andra som också har drabbats 
av IPF.
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Anteckningar


