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Ohälsa relaterad till högt blodtryck är ett stort pro-
blem, inte bara i Sverige utan i hela världen. Enligt 
en helt aktuell rapport förorsakar förhöjt blodtryck 

(definierat som 115 mm Hg systoliskt eller högre) förtida död 
globalt hos närmare 8 miljoner personer [1]. Ungefär hälften 
av all stroke och lika stor del av all kranskärlssjukdom kan 
tillskrivas ett förhöjt blodtryck. Ungefär hälften förekommer 
hos individer med hypertoni och återstoden hos dem med 
en mindre grad av blodtrycksförhöjning; hälften förekommer 
hos personer i åldern 45–69 år. En mycket läsvärd kommen-
tar påtalar att detta enorma hälsoproblem får alltför liten 
uppmärksamhet av politiker och andra beslutsfattare [2]. 

Genom att förena Svenska Hypertonisällskapet och Svensk 
förening för medicinsk angiologi till en större gemensam för-
ening – Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär 
medicin – vill vi skapa en stark förening med en tydligare 
plattform för forskning, utbildning och kunskapsspridning 
inom kärlsjukdomar och dess prevention, till fördel för våra 
patienter.

Hur vill Du att vi ska arbeta för att uppfylla denna mål-
sättning?

Malmö stod värd i slutet av april för det X:e Kardiovasku-
lära vårmötet med omkring 1250 deltagare. Det var tvek-
löst ett mycket lyckat möte! Till detta bjöds alla deltagare 
på ett underbart vårväder utan extra kostnad. Vår förening 
har aktivt deltagit i organisationen av årets möte och tagit 
initiativ till inte mindre än fyra vetenskapliga symposier: 
sömnapné som kardiovaskulär riskfaktor, omhändertagande 
av patienter med samtidig hjärtinfarkt och stroke, avbild-
ning av karotiskärl samt ett symposium om dagens plats för 
betablockerare vid kardiovaskulär sjukdom. I samband med 

invigningen och efterföljande högtidsföreläsning hade vi också 
förmånen att få dela ut årets stipendium från Lennart Hans-
sons minnesfond. 

Vad saknade Du vid årets möte? Vad önskar Du för ämnen 
belysta nästa år, då mötet kommer att hållas i Uppsala?

Föreningen har också haft förmånen att under en dag i maj 
tillsammans med medicinska fakulteten vid Umeå universitet 
stå värd för Scandinavian cardiovascular update 2008. Detta 
möte i Stockholm hade ett mycket intressant program med 
ett dussintal enastående internationella föreläsare. 

Vad skulle Du vilja se för framtida utbildningsaktiviteter 
arrangerade av föreningen?

Jag hoppas nu att Du får en stund av trevlig läsning med vår 
tidning. Och kanske blir Du inspirerad att själv bidra med 
något till nästa nummer? Det finns plats för flera bidrag, rap-
porter, inlägg och diskussioner. 

Hur skulle Du vilja att vår tidning utvecklas?

Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin är 
till för Dig och alla andra medlemmar. Därför är det viktigt att 
Dina önskemål och synpunkter når oss. Hör av Dig och låt oss 
gemensamt utveckla föreningen till att bli ännu bättre!

Thomas Kahan
Ordförande

1. Lawes CM, Vander Hoorn S, Rodgers A. Global burden of blood-pres-
sure-related disease, 2001. Lancet. 2008;371:1513-8.

2. MacMahon S, Alderman MH, Lindholm LH, et al. Blood-pressure-
related disease is a global health priority. Lancet. 2008;371:1480-2.

En händelserik vår för föreningen

L E D A R E
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I detta nummer av Blodtrycket visar vi oss, vi som utgör 
nya styrelsen för SVM, ordentligt med bilder och allt. Vi har 
som du ser, kära läsare, också fixat en logga för SVM nu! 
Snygg va?!

Salt
Många av oss som arbetar inom kardiovaskulär sjukdom 
ombedes hålla föredrag om allt möjligt. Jag själv som pysslar 
med många olika aspekter av metabola syndromet föreläser 
inte bara om hypertoni och ambulatorisk blodtrycksmätning, 
utan ibland också om fetma och risker kopplade till kosten. 
Att äta för mycket salt är självklart något jag avråder från, 
och jag borde ha påpekat i förra numret, vilket Mattias Aurell 
påmint mig om nu, att en del i den franska paradoxen mycket 
väl kan vara att fransmän inte äter så mycket salt, jag ber om 
ursäkt för detta! 

Hur gör jag egentligen?
En fråga från auditoriet som är återkommande är ”hur gör 
du själv?”, och jag måste säga att jag oftast har svårt ge ett bra 
svar på den. Delvis tycker jag det är fel att ta intryck av hur 
jag själv gör i praktiken, jag är inget facit som kommer att 
leva för evigt. Jag tycker att även en rökande lungmedicinare 
eller en tjock diabetolog har lika stort värde som andra i sin 
yrkesutövning. Jag anser att i den mån man har möjlighet 
göra ”rätt” eller ”fel” ur kardiovaskulär metabol synvinkel, 
så blir det alltid en fråga om olika avvägningar om njutning 
nu och offer senare, så att säga. Sedan kan det kanske vara så 
att jag i viss mån, utifrån mina smakpreferenser, och andra 
förutsättningar, gör ett på forskning, och kanske t.o.m. på 
beprövad erfarenhet, genomtänkt val emellanåt. Men jag gör 
definitivt en hel del som många studenter blir förvånade över, 
det har jag märkt. Jag trivs mycket bra i rollen att rent veten-
skapligt diskutera de så kallade ”bevis” som finns för att ökad 
fysisk aktivitet eller viktnedgång vid olika risktillstånd medför 
minskad kardiovaskulär sjukdom. Detta innebär alltså att jag, 
precis som Socialstyrelsen, tycker att det är mycket viktigt att 
lyfta fram det faktum att vi inte har end point-studier som 
styrker att en ökning av fysisk aktivitet minskar sjuklighet. 
Det faktum att de som motionerar mycket har mindre sjuklig-
het kan ju lika gärna vara ett bevis på att den möjlighet de som 
motionerar har att göra just det, avspeglar det faktum att de 
alltid haft goda fysiska förutsättningar och att därmed fysisk 
aktivitet fungerar som en indikator på goda förutsättningar 
snarare än på att fysisk aktivitet i sig har så goda effekter. 

Träning
Jag tränar själv regelbundet, såväl genom löpning som genom 
styrketräning. Jag fortsätter alltså envist med att lyfta skrot 
trots att nästan alla som jag lärt känna på Comet gym i norrkö-
ping sedan jag började där för nu 25 år sedan har fått problem 
med olika leder, framförallt axlarna. I senaste ESH guidelines 
avråder man t.o.m. från hård isometrisk träning eftersom blod-
trycket stiger så kraftigt i samband med detta, och då detta 
sannolikt kan leda till koncentrisk hjärthypertrofi [1]. 

Men jag tränar vidare, jag trivs helt enkelt med att ha en viss 
grundstyrka, så länge mina axlar nu håller… Jag har också en 
teori, som jag nu prövar i en prospektiv studie, att den ökning 
man åstadkommer i muskelmassan vid styrketräning medför 
en så pass mycket högre basmetabolism att detta underlättar 
viktnedgång eller åtminstone viktstabilitet. Det är ju skönt 
om man kan undvika ölmage… Men styrketräningen ger mig 
numer ofta träningsvärk (jag tränar för sällan antagligen), ett 
tillstånd som antyder en rejäl muskelskada som kan avläsas i 
labbprover som ganska dramatiska stegringar av ASAT ALAT 
och framförallt CK [2].

Löpning, trots allt
På motsvarande vis fortsätter jag med att springa varje vecka 
så att jag upprätthåller en viss grundkondition. Man mår ju 
ändå bra av att vara i skaplig fysisk form. Men visst börjar 
knäna kännas lite slitna emellanåt, säkert som följd av åtskil-
liga löpmil på asfalt genom alla år av träning. Hoppas att det 
inte slutar med en sådan grad av förslitning att man blir tjock 
på grund av att man inte ens kan gå promenader till slut! 
Det kan ju också känna bekymmersamt att man vid fysisk 
aktivitet har höga systoliska blodtryck, höjer kortisolnivåerna 
samt utlöser en inflammatorisk reaktion [3]! Så ur endokrin 
synvinkel är det inte så stor skillnad mellan den stress man 
känner pga. mycket arbete eller en dum chef jämfört med vad 
kroppen utsätts för vid hård fysisk aktivitet. Samtidigt är det 
vanligt att man får höra att det bara är bättre ju längre trä-
ningspass man utför! Undrar om det gäller irriterande samtal 
med dumma chefer också?

Bedömning
Livet är fullt av paradoxer! Det gäller att kryssa rätt bland de 
olika skären och bara gå på de grund man själv vill. En ytter-
ligare last jag erkänner är njutande av stora mängder kaffe. 
Detta ägnas ett särskilt kapitel i detta nummer av Blodtrycket, 
dels hur det verkar skydda mot diabetes men också hur man 
gör en god espresso! 

Fredrik Nyström
Referenser:
1. Mancia G, De Backer G, Dominiczak A, et al. (2007) 2007 Guide-

lines for the Management of Arterial Hypertension: The Task Force for 
the Management of Arterial Hypertension of the European Society of 
Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). 
J Hypertens 25: 1105-1187

2. Pettersson J, Hindorf U, Persson P, et al. (2008) Muscular exercise can 
cause highly pathological liver function tests in healthy men. Br J Clin 
Pharmacol 65: 253-259

3. Nijm J, Kristenson M, Olsson AG, Jonasson L (2007) Impaired cortisol 
response to acute stressors in patients with coronary disease. Implications 
for inflammatory activity. J Intern Med 262: 375-384

Hur gör du själv?

BLODTRYCKET 2008 •  Vol 24 (Nr 1)    39

Så gör jag!

F R Å N  R E D A K T I O N E N
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ACC 2008 upptog endast en mindre del 
av McCormick place i Chicago trots att 
24 000 personer deltog i mötet. McCor-
mick klarar betydligt större möten än så 
– på senaste ”Carshow” deltog 1 000 000 
personer under 10 dagar (!). Chicago har 
också en tämligen ohotad tätposition i 
att husera deltagare, 300 000 hotellrum 
finns tillgängliga på rimligt kongressav-
stånd.

ONTARGET – en pionjärstudie
 för test av olika slags RAS-blockad 
Den största studien där en ACE-hämmare 
jämförts i riktigt stor skala mot en angi-
otensin II typ 1 receptorblockerare (ARB) 

är ONTARGET [1]. Resultaten har varit 
hett efterlängtade av alla som arbetar med 
kardiovaskulär sjukdom. ONTARGET-
studien har sponsrats av Boehringer-Ing-
elheim (huvudsponsor) som utmanat den 
mycket etablerade ACE-hämmaren rami-
pril, som dokumenterats i otaliga studier, 
med sin ARB telmisartan (Micardis®). 

Studien hade en inklusion och ett upp-
lägg som på många sätt liknar HOPE-stu-
dien [2] och samma principal investigator, 
Salim Yusuf från McMasters University i 
Canada, som i HOPE-studien har varit 
ledare för ONTARGET. Man inkluderade 
således deltagare som hade olika kardio-
vaskulära riskfaktorer och/eller diabetes till 

att randomiseras till ramipril 10 mg eller 
telmisartan 80 mg. Dessutom testades i 
en tredje arm om kombinationsbehand-
ling med dessa två läkemedel skulle ge 
fördelar. 

I en inledande singelblindfas på två 
veckor testades så att man kunde tolerera 
ramipril och temisartan. De som inte kunde 
tolerera ACE-hämmare kunde slussas över 
i den ännu pågående studien TRANS-
CEND där Micardis 80 mg jämförs med 
placebo (väntas bli klar att presenteras på 
ESC i höst). Efter singelblindperioden så 
titrerades deltagarna upp till måldoserna. 
Powerberäkningar i ONTARGET byggde 
på att visa likvärdighet (non-inferiority) 

En uppsjö av vetenskapliga godbitar 
presenterades i staden vid den stora sjön: 

ChicagoRapport från American College of Cardiology 2008
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med ramiprils resultat i HOPE-studien 
och detta innebar att man randomiserade 
25 620 personer till vardera en av de tre 
studiearmarna. Grupperna var helt jäm-
förbara och bestod av 27% kvinnor, 85% 
kardiovaskulärt sjuka, 69% med hypertoni 
och 38% med diabetes. Genomsnittsål-
dern var 66 år med blodtryck på 142/82 
mmHg samt BMI på i snitt 28 kg/m2. De 
deltagande patienterna behandlades med 
flera andra läkemedel parallellt såsom hela 
81% med trombocythämmande läkemedel, 
57% med betablockerare och ca 61% med 
statiner. 

I en i god tid fullproppad jättelik sal 
på kongressen så presenterades resultaten 
efter en som det kändes lång väntan som 
dominerades av förväntansfullt sorl till 
ackompanjemang av deckartrailerliknande 
musik. Blodtrycket sjönk nästan identiskt 
i ramipril- och telmisartan-armarna (rami-
pril -6,4/4,3 mmHg micardis -7,4/5,0 
mmH) medan kombinationen av de båda 
läkemedlen uppvisade en något mera utta-
lad blodtryckssänkning (-9,8/6,3 mmHg). 
Primär effektvariabel i studien (samman-
slagning av död av kardiovaskulära orsa-
ker, hjärtinfarkt, stroke eller inläggning på 
sjukhus för hjärtsvikt) utföll hos 1412 per-
soner (16,5%) i ramiprilgruppen och hos 
1423 personer (16,7%) som behandlades 
med telmisartan, med motsvarande siffra 
för kombinationsterapi på 1386 personer 
(16,3%). 

Således visade sig telmisartan vara i det 
närmaste helt identiskt effektivt att minska 
kardiovaskulär sjukdom som ramipril på 
denna högriskgrupp. Kombinationsterapin, 
å andra sidan sänkte blodtycket lite bättre 
utan att detta innebar en fördel ur klinisk 
effektsynvinkel. Beräknat utifrån HOPE-
data så skulle en motsvarande studie där 
telmisartan givits i stället för ramipril ha 
givit en minskning av primär endpoint 
med 21% som följd av den grad av likvär-
dighet som nu visats i ONTARGET. Trots 
att enbart de som tolererade såväl ACE-
hämmaren som ARB:n i ONTARGET 
gick vidare till randomisering så befanns 
telmisartan vara förknippat med bättre 
tolererbarhet sånär som på något mer frek-
vent hypotension (ramipril 149 personer, 
telmisartan 229 personer, p< 0,001) vilket 
dock inte innebar någon skillnad i regel-
rätt synkope (p=0,49). Desto mer viktigt 
så visades enbart 0,1% av patienterna som 
stod på telmisartan drabbas av angioneu-
rotiskt ödem medan motsvarande siffra 
för ramipril var 0,3% (p=0,01) med en 
förekomst av samma allvarliga biverkning 
hos 0,2% av dem som fick kombinations-

terapin. Hosta drabbade 4,2% av ramipril-
behandlade patienter i monoterapi samt 
4,6% med kombinationen medan enbart 
1,1% upplevde denna biverkning bland 
dem som fick micardis. I kombinations-
armen förekom specifikt fler fall av diarré, 
hypotension och nedsatt njurfunktion 
jämfört med i ramiprilarmen. 

Analyser av sekundära endpoints samt 
olika subgruppsanalyser visade samma 
resultat som huvudendpointen, dvs. att 
ramipril och micardis var likvärdiga. Det 
påvisades ingen skillnad i risken att nyut-
veckla diabetes mellan läkemedlen, men 
enligt en presentation av Salim Yusuf med 
mer studiedetaljer än vad som var möjligt 
att ge på ”late braking clinical trials” under 
10 minuter, så visade telmisartan mer utta-
lad sänkning av vänsterkammarmassan än 
ramipril. Data på albuminuri presenterades 
inte ännu, men skall komma snart enligt 
huvudprövaren Yusuf. 

Sammanfattningsvis har alltså för 
första gången en ARB, telmisartan, visats 
vara helt likvärdig med en etablerad ACE-
hämmare för att skydda mot kardiovasku-
lär sjukdom hos högriskpatienter. Studien 
var med tanke på komplexitet mycket väl 
genomförd med en utomordentlig data-
kvalitet och väldigt få personer som var 
”lost to follow up”, så det framkom inga 
anmärkningar av rang under efterkom-
mande diskussioner. Den kliniska slutsat-
sen av ONTARGET är att om man börjar 
behandlingen med en ACE-hämmare (t.ex. 
ramipril) av kostnadsskäl på en riskpatient, 
men får biverkningar som gör ett medicin-
byte nödvändigt, så är en ARB (telmisar-
tan) ett fullgott behandlingsalternativ.

STRADIVARIUS – en studie av 
rimonabant som aterosklerosprevention
Effekten av viktminskningspreparatet 
rimonobant (Acomplia®) på plaque i krans-

ACC kongressbyggnad.
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kärlen undersöktes i studien STRADIVA-
RIUS. Inklusionskriterier inkluderade ett 
midjeomfång på >102 cm hos män och >88 
cm hos kvinnor samt ytterligare två risk-
faktorer inom metabola syndromet eller 
rökning. De 839 deltagarna ramdomise-
rades till 20 mg rimonabant eller placebo 
och genomgick intravaskulärt koronärt 
ultraljud (IVUS) före studiestart och efter 
18 månader (676 personer fullföljde stu-
dien). Genomsnittsåldern var 58 år med 
65% män och en medelvikt på 103,5 kg 
och ett motsvarande BMI på 35 kg/m2. 
Midjeomfånget var i snitt 117 cm och hela 
37% hade diabetes. Patienterna var mycket 
välmedicinerade för övrigt och 92% tog 
ASA, 70% betablockerare, 82% statin 
samt 30% perorala antidiabetika. Detta 
resulterade i ett baslinje-blodtryck så bra 
som 129/77 mmHg med HbA1c på 5,8% 
i snitt. Vikten minskade 4,3 kg i rimona-
bantgruppen och 0,5 kg i placebogruppen. 
HDL steg 22,4% med rimonabant och 
6,9% med placebo medan HbA1c sjönk 
0,13% på rimonabant och steg 0,42% 
med placebo. Triglycerider och CRP sjönk 
betydligt mer med rimonabantbehandling 
(-20,5% respektive -50,3%) än med pla-
cebo (-6,2% respektive -30,9%). 

Procent ateromvolym, som var studiens 
huvudendpoint ökade 0,51% på placebo 
medan den steg 0,25% med rimona-
bant vilket inte var statistiskt signifikant 
(p=0.22). Sekundär endpoint, total aterom-
volym, däremot, steg 0,88 mm3 på placebo 
och sjönk 2,2 mm3 med rimonabant vilket 
var statistiskt signifikant (p= 0,03). Bland 
övriga endpoints befanns också föränd-
ringen i maximalt ateromtjocklek minskas 

av rimonabant jämfört med placebo. När 
primär endpoint explorerades i olika sub-
grupper fann man statistisk signifikans hos 
de som inte behandlades med statiner. 

Även om inte studien var dimensionerad 
för att analysera kardiovaskulära händelser 
så sågs en trend till minskad totalmortalitet 
till fördel för rimonabant (0,5% jfr med 
1,9%, p= 0,06). Effekter på humöret visa-
des av rimonabant i form av 43,4% som 
under studien rapporterade psykiatriska 
problem jämfört med 28,4% på placebo 
(p<0,001) vilket framförallt bestod av 
ångest och depressionssymtom. 

Steven Nissen avslutade med att lyfta 
fram hur stark kopplingen mellan effekt på 
IVUS-kvantifierad åderförfettning och för-
kalkning och kardiovaskulär sjukdom är, 
han lät meddela att han snart låter publi-
cera en sammanställning av denna kopp-
ling utifrån de 7 studier han gjort på det 
temat. Han påpekade också i diskussionen 
som följde att kvaliteten och reproducer-
barheten på IVUS har förbättrats påtagligt 
under de senaste åren. Sammanfattningsvis 
verkar alltså en kardiovaskulärt skyddande 
effekt vara kopplad till den viktnedgång 
som kan nås med acompliabehandling. Ett 
visst pris får betalas i form av ökad risk för 
depression, men den sammanlagda effek-
ten av acomplia i STRADIVARIUS var en 
tydlig trend mot att minska totalmortalitet 
och enligt Steven Nissen talar dessa och 
andra data för att effekten är mer än vad 
som väntas av viktminskningen i sig, dvs. 
att blockad av endocannabinoida systemet 
i sig är positivt avseende kardiovaskulär 
riskfaktorer och plaquevolym. De kliniska 
effekterna av rimonabantbehandling på 

möjlighet att förebygga kardiovaskulär 
sjukdom testas för närvarande i studien 
CRESCENDO som blir klar 2011.

Pro-Con-debatter 
tilldrar sig stort intresse
Amerikanare är lite av mästare på debatter. 
Det är ofta mycket lärorikt att lyssna till 
för-och-emot-debatter där de två förelä-
sarna får inta motsatta ståndpunkter och 
argumentera för dessa utifrån vetenskapliga 
data. 

J Cooper intog en positiv attityd till att 
dilatera njurartärstenoser medan Timoty 
Murphy var emot. Läget var dock ganska 
svårt eftersom det finns mycket lite data 
på jämförelser mellan effekten av perku-
tan dilatation och medicinsk behand-
ling. Cooper menade emellertid att inte 
bara vid bilateral stenos och lungödem 
samt vid fibromuskulär hyperplasi skall 
man alltid satsa på dilatation, utan att 
detta också är lönsamt vid svårbehandlad 
hypertoni med påvisad signifikant stenos. 
Murphy var betydligt mer skeptisk, vilket 
ju var meningen, och undrade hur många 
som skulle förskriva en medicin som inte 
påverkade prognosen alls i 50% av fallen 
och som i 25% vardera gjorde situationen 
antingen sämre eller bättre? Han påpekade 
att huvudregeln som doktor är att inte göra 
skada och att man därmed bör vara mycket 
restriktiv med dilatationer. Han påpekade 
att vi kommer få verkliga bra data inom 
några år då studierna CORAL och STAR 
är klara och sammanfattade detta slagkraf-
tigt: ”once we have the evidence we need 
no experts”. Auditoriet lät sig i denna 
debatt inte påverkas avseende sin initiala 

Salim Yusuf presenterar ONTARGET. Lars Rydén talar lipider.
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dilatationspositiva inställning och röstade 
73% för att dilatation är bra.

En mycket intressant debatt var den 
mellan David Calhoun som menade att 
mineralokortikoid hypertoni underdi-
agnosticeras (läs primär aldosteronism) 
medan Norman Kaplan från Texas intog 
den motsatta ståndpunkten. Calhoun lyfte 
fram flera studier som med olika tekniker 
påvisat förekomst av primär aldosteronism 
hos ca 15% av hypertoniker med upp mot 
hela 22% vid svårbehandlad hypertoni [3]. 
Han påpekade att man i en chilensk studie 
visat att 36/37 personer hade normalt 
kalium trots primär aldosteronism. 

Som vanligt var det betydligt intressantare 
att lyssna till antagonisten till denna numer 
allt mer godtagna sanning. Kaplan påpekade 
att i den chilenska studien befanns enbart 
1,1% av deltagarna ha bilateral hyperplasi 
medan så få som 0,3% hade ett adenom på 
CT. Han menade att det hela beror på den 
med åldern naturligt sjunkande reninakti-
viteten samt att också lågt renin och hyper-
toni relaterar starkt till förekomst av fetma. 
Han påpekade också att detta mekanistiskt 
kan höra ihop med att fettväven produce-
rar angiotensin II m.m. som kan stimulera 
aldosteronfrisättning, vilket visats när man 
odlat fettceller ihop med binjurebarkscel-
ler. Med åldern ses också enligt Kaplan en 
normal ökning av såväl binjurebarksstorlek 
och nodularitet (som alltså kan likna bilden 
av bilateral hyperplasi). 

Slutligen påpekade Kaplan att man 
redan visat att vid vad som betecknats 
som primär aldosteronism så fungerar alla 
diuretika, inklusive aldosteronantagonister, 
lika bra [4]. Dessutom tyckte han det var 
liten mening att hålla på att utreda då det 
fungerar lika bra med aldosteronblockad 
som med kirurgi [5]. Diskussionen utmyn-
nade i att från att initialt 71% av auditoriet 
höll med om att mineralokortikoid hyper-
toni underdiagnostiseras så blev den slut-
liga noteringen betydligt lägre: 39%.

ENHANCE och effekt på 
lipider och ateroskleros – en het fråga
En av de största skrällarna under ACC var 
resultatet av ENHANCE i vilken effekten 
av simvastatin 80 mg med eller utan 10 mg 
Ezetrol testades på utvecklingen av intima 
mediatjocklek mätt med ultraljud på 
patienter med heterozygot familjär hyper-
kolesterolemi under 24 månader. 

Studien har egentligen varit avslutad 
för flera år sedan så slutresultaten var hett 
efterlängtade. I ENHANCE inkluderades 
720 personer, där cirka hälften var kvinnor. 
Medel-BMI var 27 kg/m2 och blodtrycket 

vid inklusion var 124/78 mmHg, ca 29% 
var rökare och medelåldern var 46 år. LDL 
minskade med 39% av monoterpi medan 
det sjönk hela 1,2 mmol/l mer med kom-
binationsterapi (-56%). HDL ökade 7,8% 
med enbart statin medan kombinationen 
höjde HDL-kolesterol 10,2%. Triglyceri-
derna sjönk 23% med monoterapi och hela 
30% när ezetimib gavs i tillägg. Slutligen 
sjönk CRP hela 49,2% med kombinations-
behandlingen medan minskningen var 
23,5% med enbart statin. Sluteffekten på 
intima mediatjockleken blev en stor besvi-
kelse, ökningen var 0.0058 ± 0,0037 med 
80 mg simvastatin medan den var 0,0111 
± 0,0038 med ezetimib 10 mg i kombi-
nation med statin (p=0,29). Inte i något 
ultraljudsavseende gick det att se en fördel 
med den ytterligare sänkningen av lipidni-
våer som tilläggsbehandlingen gav. Detta 
utgör ett starkt motargument mot dem 
som tidigare hävdat att det är LDL-koles-
terolhalten i sig som gäller vid minskning 
av kardiovaskulär risk. 

En läkare i panelen var skoningslös i sitt 
efterföljande inlägg i tolkningen av resulta-
ten och menade att vi kastat bort miljardtals 
kronor på ett läkemedel som bara snyggar 
till labbvärden. Man får anta att Astrazeneca 
med sin potenta statin Crestor nu anar en 
klar ljusning, särskilt som det således inte 
verkar finnas ett riktigt bra annat alternativ 
till statiner vid höga kolesterolvärden. 

Flera översiktsföredrag under ACC 
handlade om betydelsen av låga LDL, 
svensk högklassig representation utgjordes 
här av Lars Rydén som påpekade betydel-
sen av att nå ned till riktigt låga lipidvärden 
vid diabetes.  

Studien ACCOMPLISH undersökte 
fasta kombinationer hos riskpatienter
En studie som verkligen kommer att 
kunna påverka val av förstahandspreparat 
var ACCOMPLISH som avbröts i förtid i 
oktober 2007 och vars resultat nu var fär-
diga att presenteras [6]. 

I denna undersökning jämfördes kom-
binationen av ACE-hämmaren benazepril 
med 10 mg amlodipin eller 25 mg hydro-
klortiazid på hypertoniker över 55 års 
ålder som hade kombinationsbehandling 
för hypertoni eller som hade ett systoliskt 
blodtryck över 160 mmHg. Inklusions-
kriterierna krävde samtidig förekomst av 
kardiovaskulär sjukdom, njursjukdom 
eller annan hypertensiv organskada. 50% 
av deltagarna kom att vara obesa, 60% 
hade diabetes, 97% hade redan etablerad 
och behandlad hypertoni samt enbart 37% 
hade blodtryck som var välkontrollerat 
(<140/90 mmHg). 

Studien var stor med hela 5 713 som 
randomiserades till amlodipin + ACE-häm-
mare och 5 733 till diuretika med samma 
dos ACE-hämmare. Blodtryckseffekterna 
var imponerande i ACCOMPLISH, c:a 
50% i båda grupperna klarade med enbart 
denna kombinationsterapi (annan antihy-
pertensiv terapi sattes förstås ut vid rando-
misering) och det var praktiskt taget ingen 
skillnad i blodtryck mellan de båda armarna 
(0,7 mmHg lägre med amlodipin). Anled-
ningen till att studien stoppades i förtid 
var en imponerande effekt av 20% lägre 
risk för primary endpoint (kardiovaskulär 
mortalitet och morbiditet) i amlodipin + 
benazeprilarmen (p= 0,0002) jämfört med 
diuretika + benazepril. 

ASTRA-montern efter ENHANCE – lugnt trots allt.
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Som sammanfattning menade man att 
detta resultat talar för att just kombinatio-
nen av ACE-hämmare och kalciumhäm-
mare är att föredra vid hypertoni och att 
diuretikas position som det självklara tilläg-
get kraftigt ifrågasätts. Detta bör naturligt-
vis diskuteras, men tyvärr saknar vi i Sve-
rige såväl ACE-hämmaren benazepril som 
kombinationstabletter med ACE-hämmare 
+ amlodipin. Resultaten passar förstås ihop 
med ASCOT där liknande positiv effekt 
sågs vid kombinationen av ACE-hämmare 
och amlodipin jämfört med diuretika och 
betablockerare [7]. Huruvida en bättre 
effekt av att kombinera ACE-hämmare 
med amlodipin än diuretika gäller andra 
hypertensiva patientkategorier som inte har 
kardiovaskulär sjukdom eller organpåver-
kan ännu, återstår emellertid att studera. 

Hypertonibehandling 
hos mycket gamla patienter lönar sig
HYVET är en efterlängtad studie som 
också rapporterades under ACC 2008. 

Denna undersökning av ”hyperten-
sion in the very elderly trial” krävde ålder 
> 80 år samt 160–199 mmHg i systoliskt 
blodtryck med diastoliskt blodtryck < 110 
mmHg [8]. Primär endpoint var fatal och 
ickefatal stroke. Exklusionskriterier var 
stående systoliskt blodtryck under 140 
mmHg, demens eller stroke inom senaste 
6 månaderna. Inkluderade patienter ran-
domiserades till placebo eller tiaziddure-
tikum indapamide (slow release 1,5 mg) 
med tillägg av ACE-hämmaren perindopril 
i dosen 2 eller 4 mg till ett målblodtryck 
av <150/80 mmHg. Placeboarmen inne-
fattade slutligen 1912 patienter och 1933 
fick aktiv antihypertensiv terapi under en 
medeluppföljningstid på 1,8 år. 

Genomsnittsåldern på deltagarna kom 
att bli 84 år och majoriteten var kvinnor, 
60%. Enbart 7% hade diabetes eller rökte, 
vilket förstås avspeglar att varken rökare 
eller diabetiker särskilt ofta når den höga 
ålder som krävdes för inklusion. Genom-
snittsblodtrycket vid start av studien var 
173/51 mmHg och 8% bedömdes ha orto-
statism i någon grad. BMI var 25 kg/m2 i 
snitt och 65% hade tidigare antihypertensiv 
behandling. Blodtrycket föll 15/6 mmHg 
med aktiv terapi och primär endpoint blev 
nästan signifikant: alla stroke minskade 
med 30% med ett p-värde på 0,055. På 
övriga förspecifierade endpoints visades 
imponerande effekter, totalmortalitet sjönk 
21% (p=0,019) och fatal stroke minskade 
med hela 39% (p= 0,046). Hjärtsviktsfö-
rekomsten minskade hela 64% med aktiv 
terapi (p=0,0001). 

Sammanfattningsvis kan man alltså med 
gott samvete behandla äldre med kombi-
nation av indapamide och perindopril, 
vilket dock i Sverige kraftigt försvåras av 
att inget av dessa läkemedel är tillgängliga 
i vårt långa land, tråkigt nog.

Effekter på kranskärlen av pioglitazon
I studien PERISCOPE undersöktes effek-
ten av glitazonen pioglitazon och sulfo-
nylureat glimeperid på progress av procen-
tuell mängd ateromvolym i kranskärlen på 
initialt 543 individer med typ 2-diabetes. 

Mängden aterom fastställdes med upp-
repade undersökningar av intravaskulärt 
ultraljud under studiens 18 månader och 
den slutliga kohorten blev 360 patienter. 
Pioglitazon titrerades till en maximal dos av 
45 mg medan motsvarande dos för glime-
pirid var upp till 4 mg. Baslinje HbA1c var 
7,4% och pioglitazonbehandling medförde 
en sänkning med 0,55 procentenheter och 
sulfonylurea sänkte HbA1c med 0,36 pro-
centenheter. Lipiderna kom att förändras 
mer positivt med pioglitazon än med gli-
meperid och detta gällde också för fasteglu-
kos. Slutlig effekt på ateromvolym visade 
en signifikant bättre effekt av pioglitazon 
med en tillbakagång med 0,16% medan en 
progress på 0,73% sågs med sulfonylureat 
(p= 0,002 mellan grupperna). 

Således passar dessa data in med en 
skyddande effekt på arteroskleros av piog-
litazon, som tidigare också visats i proac-
tive-studien. En ökad risk för frakturer 
och ödem sågs som biverkning förknippat 
med pioglitazon-behandling medan sulfo-
nylurea var förknippat med ökad risk för 
hypoglykemier. PERISCOPE ger därmed 
återigen bevis för att det lönar sig mer att 
öka insulinkänslighet snarare än att pressa 
mer insulin ur betaceller vid diabetes för 
att påverka vad de flesta patienter med 
denna sjukdom drabbas av, makrovaskulär 
sjukdom och då särskilt hjärtinfarkt.  

Studier av det vaskulära åldrandet
En session ägnades åt konceptet vaskulärt 
åldrande, som tilldrar sig alltmer intresse. 
Där framträdde bl.a. SS Franklin som 
talade om pulstryckets betydelse för risk-
prediktion, framförallt hos äldre patienter, 
baserat på data från Framinghamstudien. 

Vidare diskuterade Edward Lakatta från 
”Baltimore Longitudinal Study of Aging” 
(BLSA) olika mekanismer bakom det arte-
riella åldrandet, inbegripande aktivering av 
renin-angiotensin-systemet samt remodel-
lering i takt med tilltagande kärlstyvhet. 

I en populationsstudie (VALIDATE) så 
mäter man nu seriellt över tid olika aspek-

ter av det arteriella åldrandet, inbegripet 
pulsvågshastighet, ultraljud av stora kärl 
samt CT av koronarkärl för att identifiera 
förkalkningar. Dessa observationer kan 
sedan ligga till grund för olika interven-
tionsförsök, nyligen illustrerade i Marvel-
2-studien [9] där en kombination av vals-
artan-tiazid jämfördes med amlodipin på 
patienter med typ 2-diabetes, hypertoni 
och mikroalbuminuri. Blodtryckssänk-
ningen mätt i armen blev likvärdig, men 
den första behandlingen som inkluderar 
RAS-blockad minskade pulsvågshastighe-
ten signifikant mer än behandling med en 
kalciumantagonist. 

Sammanfattningsvis så flödade intressanta 
resultat i Chicago!

Fredrik Nyström 
Peter Nilsson
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Patienter som drabbats av en ischemisk stroke eller 

TIA löper ökad risk för att senare i livet återinsjukna 

i stroke. Med sekundärpreventiva insatser kan denna 

ökade risk reduceras betydligt. Som vid all pre-

ventivt syftande läkemedelsbehandling gäller det 

ju dock att göra välgrundade avvägningar mellan 

behandlingsinsatsens förväntade nytta och risken 

för biverkningar. Som stöd för kliniskt verksamma 

läkare publicerade American Heart Association och 

American Stroke Association gemensamma riktlinjer 

för sekundärprofylax efter ischemisk stroke eller TIA 

våren 2006 (1). Sedan dess har emellertid flera vik-

tiga kliniska studier publicerats, framför allt rörande 

trombocythämmande och lipidsänkande läkeme-

delsbehandling efter stroke eller TIA. Med anled-

ning av detta uppdaterades nyligen behandlings-

riktlinjerna (2). Här sammanfattas vad som modifie-

rats, samt vilket vetenskapligt underlag som ligger 

till grund för eller stöder de modifierade rekommen-

dationerna.

Nya amerikanska rekommendationer 
för sekundärprofylax efter ischemisk 
stroke eller TIA
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Kombinationsbehandling med ASA och 
dipyridamol uppmuntras efter stroke
The European/Australasian Stroke Pre-
vention in Reversible Ischaemia Trial 
(ESPRIT) inkluderade patienter som 
insjuknat i antingen TIA eller lindrig 
ischemisk stroke (3). Patienter med miss-
tänkt kardio-embolisk stroke (förmaks-
flimmer på EKG, klaffsjukdom eller nyli-
gen genomgången hjärtinfarkt) eller med 
höggradig carotis-stenos som ansågs vara 
aktuell för carotis-kirurgi exkluderades. 
Cirka två tredjdelar av studiedeltagarna var 
män. Genomsnittsåldern var 63 år och den 
genomsnittliga uppföljningstiden var 3,5 
år. Patienterna randomiserades till antingen 
aspirin-behandling (ASA) eller kombina-
tionsbehandling med ASA + dipyridamol. 
ASA-doserna varierade mellan 30–325 mg/
dag, medan dipyridamol-dosen alltid var 
400 mg/dag. Majoriteten (83%) av patien-
terna som randomiserats till kombinations-
behandlingen fick dipyridamol expedierat 
i en slow-release-beredning. 

De patienter som randomiserats till 
kombinationsbehandlingen hade i en 
intention-to-treat-analys signifikant lägre 
risk att drabbas av någon av de i den pri-
mära effektvariabeln ingående utfallsva-
riablerna: vaskulär död (inklusive dödlig 
intra-kraniell blödning), icke-fatal stroke, 
icke-fatal hjärtinfarkt, icke-fatal blödnings-
komplikation (hazard ratio: 0.80, 95% CI: 
0.66–0.98). Risken för större blödnings-
komplikation skiljde sig inte signifikant 
mellan de bägge grupperna men signifikant 
fler patienter som randomiserats till kom-
binationsbehandlingen valde att avbryta 
sin behandling pga. biverkningar, framför 
allt huvudvärk. Intressant nog kvarstod 
inte den signifikanta skillnaden avseende 
den primära utfallsvariabeln mellan grup-
perna när man inkluderade endast de 
patienter som faktiskt stod kvar på sina 
studiemediciner. Detta skulle kunna bero 
på att man för dessa patienter kan ha valt 
andra preventiva strategier som var mer 
effektiva, vilket i så fall skulle kunna ge en 
missvisande bild enligt intention-to-treat-
analysen. 

Vidare kan ESPRIT-studien kritise-
ras för sin icke-blindade studiedesign. 
Dessa invändningar oaktat har AHA valt 
att efter ESPRIT-studiens publicerande 
ge större tyngd åt sin redan tidigare for-
mulerade hållpunkt att kombinations-
behandling med ASA + dipyridamol är 
att föredra framför ASA-behandling som 
monoterapi. Detta rimmar också väl med 

resultaten från en helt nyligen publicerad 
meta-analys av sex kliniska studier som 
jämfört ASA-monoterapi med kombina-
tionsbehandlingen ASA + dipyridamol 
(4). Den relativa risken för vaskulär död, 
icke-fatal stroke eller icke-fatal hjärtinfarkt 
var 0.85 (95% CI: 0.76–0.94) medan den 
relativa risken för stroke var 0.77 (95% CI: 
0.67–0.89) till kombinationsbehandling-
ens fördel. Det är dock intressant att notera 
att det ännu inte finns något belägg för 
att denna kombinationsbehandling skall 
sättas in tidigt i det akuta skedet efter 
ischemisk stroke/TIA: i ESPRIT-studien 
kunde patienterna randomiseras upp till 6 
månader efter insjuknandet.

Tveksam nytta av kombinations-
behandling med ASA och klopidogrel 
efter stroke
I The Clopidogrel for High Atheroth-
rombotic Risk and Ischemic Stabilization, 
Management and Avoidance trial (CHA-
RISMA) randomiserades över 15 000 
patienter till antingen monoterapi med 
ASA eller kombinationsbehandling med 
ASA + klopidogrel (5). Patienterna kunde 
antingen rekryteras utifrån förekomst av 
etablerad aterosklerotisk sjukdom (krans-
kärlssjukdom, symptomatisk perifer artär-
sjukdom eller tidigare ischemisk stroke/
TIA) eller utifrån förekomst av multipla 
kardiovaskulära riskfaktorer (bland andra 
typ 1-diabetes, läkemedelsbehandlad typ 2-
diabetes, terapiresistent hypertoni, tobaks-
rökning, hyperkolesterolemi). Huvudfyn-
den i CHARISMA har tidigare redovisats 
och kommenterats utifrån ett svenskt per-
spektiv (6). 

Sammanfattningsvis påvisades ingen 
signifikant skillnad avseende den primära 
utfallsvariabeln (kardiovaskulär död, stroke 
eller hjärtinfarkt) när hela populationen 
undersöktes, men hos de patienter som 
inkluderats på basen av symptomgivande 
aterosklerotisk sjukdom och inte enbart 
på basen av förekomst av multipla risk-
faktorer, fanns en signifikant skillnad till 
kombinationsbehandlingens fördel. Ytter-
ligare post-hoc-analyser av denna grupp av 
patienter med symptomgivande ateroskle-
rotisk sjukdom har nu visat att det var de 
som tidigare haft en akut aterotrombotisk 
sjukdom (t.ex. hjärtinfarkt eller ischemisk 
stroke) som hade nytta av kombinations-
behandlingen, medan patienter med mer 
stabila former av aterosklerotisk sjukdom 
(t.ex. stabil angina pectoris) inte gynnades 
av kombinationsbehandlingen (7). Den 

”kliniska nettovinsten” av kombinations-
behandling jämfört med ASA i monote-
rapi verkar dock inte vara helt övertygande 
ens bland de patienter som haft akut ate-
rotrombotisk sjukdom: vid en analys av 
risken att drabbas av någon av de ingå-
ende utfallsvariablerna i det sammanlagda 
effektmåttet kardiovaskulär död, hjärtin-
farkt, stroke eller allvarlig blödning kunde 
någon signifikant skillnad inte påvisas 
(hazard ratio: 0.87, 95% CI: 0.76–1.00). 
AHA förtydligar nu i sina rekommendatio-
ner att om klopidogrel skall användas som 
sekundärprofylax efter ischemisk stroke 
eller TIA – vilket man tycker är rimligt vid 
t.ex. ASA-intolerans – skall klopidogrel ges 
i monoterapi. Man betonar dock att det 
utifrån ett kardiologiskt perspektiv finns 
god evidens för kombinationsbehandling 
med ASA + klopidogrel i andra situatio-
ner t.ex. efter kranskärlsintervention med 
stentning. 

Framtida utmaningar 
– vilken trombocyt-hämning är mest 
effektiv efter stroke?
Sammanfattningsvis konstaterar AHA 
alltså i sina rekommendationer att ASA 
(antingen ensamt eller i kombination med 
dipyridamol) eller klopidogrel i monote-
rapi alla är acceptabla alternativ för att 
uppnå god sekundärprevention efter ische-
misk stroke/TIA, att ASA + dipyridamol 
är att föredra före ASA i monoterapi och 
att klopidogrel som monoterapi kan vara 
att föredra framför ASA i monoterapi men 
att kombinationsbehandling med ASA + 
klopidogrel inte rekommenderas framför 
monoterapi med ASA eller monoterapi 
med klopidogrel. Men är ASA + dipyri-
damol mer effektivt än klopidogrel i mono-
terapi? Denna intressanta fråga kommer 
vi förhoppningsvis inom kort att få svar 
på genom PRoFESS-studien (Prevention 
Regimen for Effectively Avoiding Second 
Strokes), en helt nyligen avslutad multicen-
terstudie som kommer att publiceras i sin 
helhet inom kort. Över 20 000 patienter 
har randomiserats (8). Samtliga är 50 år 
eller äldre och har haft stroke inom 120 
dygn från randomiseringstillfället. Patien-
terna har randomiserats till antingen klopi-
dogrel (monoterapi) eller till kombina-
tionsbehandling med ASA + dipyridamol. 
I samma studie randomiseras patienterna 
även genom en 2*2-faktor-design till att 
få behandling med antingen telmisartan 
eller placebo som tillägg till konventio-
nell standardbehandling (Figur 1). Primär 
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utfallsvariabel är återinsjuknande i stroke. 
PRoFESS-studien kommer förhoppnings-
vis att ge oss ytterligare värdefull kunskap 
för hur vi bäst ska behandla våra patienter 
efter strokeinsjuknande. 

Intensiv statinbehandling effektiv efter 
stroke
I SPARCL-studien (Stroke Prevention 
by Aggressive Reduction in Cholesterol 
Levels) testades för första gången hypo-
tesen att intensiv statinbehandling hos 
patienter som tidigare drabbats av stroke 
eller TIA förebygger återinsjuknande i 
stroke. 4 731 patienter med LDL-nivåer 
mellan 2.6–4.9 mmol/L inkluderades 1–6 
månader efter att de haft stroke eller TIA. 
2 365 patienter randomiserades till aktiv 
behandling (atorvastatin 80 mg dagligen), 
2 366 randomiserades till placebobehand-
ling. Även patienter med blödningsstroke 
(dock ej subaraknoidalblödning) kunde 
inkluderas, om de bedömdes ha ökad risk 
för att sedermera drabbas av ischemisk 
stroke eller kranskärlssjukdom. Liksom i 
ESPRIT-studien exkluderades patienter 
med känt förmaksflimmer. För att kunna 
inkluderas måste patienterna även ha mobi-
liserats tillräckligt för att klara poliklinisk 
uppföljning. LDL-nivåerna vid studiestart 
var genomsnittligen ca 3.5 mmol/L. De 
patienter som fick aktiv behandling upp-
nådde som väntat lägre LDL-nivåer under 
studietiden än de som fick placebobehand-

ling (genomsnittlig LDL-nivå hos de aktivt 
behandlade var 1.9 mmol/L, hos de place-
bobehandlade 3.2 mmol/L; p<0.001). Ator-
vastatinbehandlingen tolererades i allmän-
het väl. Färre patienter i gruppen med aktiv 
behandling än i placebogruppen rapporte-
rade myalgi. Rhabdomyolys inträffade hos 
2 patienter som fått aktiv behandling och 
hos 3 patienter i placebogruppen. Förhöjda 
transaminasvärden var dock vanligare hos 
de patienter som fått aktiv behandling än 
hos de patienter som fått placebobehand-
ling. Huvudfyndet i SPARCL-studien var 
att färre patienter som fick aktiv behand-
ling drabbades av stroke eller TIA jämfört 
med de placebobehandlade (hazard ratio: 
0.77, 95% CI: 0.67–0.88). Även risken 
för kranskärlssjukdom minskade (hazard 
ratio: 0.58, 95% CI: 0.46–0.73). Däremot 
sågs ingen skillnad i total mortalitet. AHA 
rekommenderar därför nu att intensivt 
LDL-sänkande statinbehandling ges till 
patienter med aterosklerotisk ischemisk 
stroke eller TIA, även i frånvaro av samti-
dig känd kranskärlssjukdom, vilket innebär 
en skärpning av de tidigare rekommenda-
tionerna. Man antar tills vidare att effek-
ten som observerats i SPARCL-studien är 
en klasseffekt, och specificerar alltså inte 
vilken statin som bör användas. 

Magnus Wijkman
ST-läkare, Medicinkliniken i Norrköping

Doktorand, Hälsouniversitetet i Linköping

Figur 1.  Studiedesign för PRoFESS-studien.

ASA 50 mg
+

Dipyridamol 400 mg
Klopidogrel 75 mg

ASA 50 mg
+

Dipyridamol 400 mg
+

Telmisartan 80 mg

ASA 50 mg
+

Dipyridamol 400 mg
+

Placebo

Klopidogrel 75 mg
+

Telmisartan 80 mg

Klopidogrel 75 mg
+

Placebo

Referenser: 

1. Sacco RL, Adams R, Albers G, Alberts MJ, 
Benavente O, Furie K, Goldstein LB, Gore-
lick P, Halperin J, Harbaugh R, Johnston SC, 
Katzan I, Kelly-Hayes M, Kenton EJ, Marks 
M, Schwamm LH, Tomsick T: Guidelines for 
prevention of stroke in patients with ischemic 
stroke or transient ischemic attack: a state-
ment for healthcare professionals from the 
American Heart Association/American Stroke 
Association Council on Stroke: co-sponsored 
by the Council on Cardiovascular Radiology 
and Intervention: the American Academy of 
Neurology affirms the value of this guideline. 
Stroke 37:577-617, 2006

2. Adams RJ, Albers G, Alberts MJ, Benavente 
O, Furie K, Goldstein LB, Gorelick P, Hal-
perin J, Harbaugh R, Johnston SC, Katzan I, 
Kelly-Hayes M, Kenton EJ, Marks M, Sacco 
RL, Schwamm LH: Update to the AHA/ASA 
recommendations for the prevention of stroke 
in patients with stroke and transient ischemic 
attack. Stroke 39:1647-1652, 2008

3. Halkes PH, van Gijn J, Kappelle LJ, Koud-
staal PJ, Algra A: Aspirin plus dipyridamole 
versus aspirin alone after cerebral ischaemia 
of arterial origin (ESPRIT): randomised con-
trolled trial. Lancet 367:1665-1673, 2006

4. Verro P, Gorelick PB, Nguyen D: Aspirin plus 
dipyridamole versus aspirin for prevention of 
vascular events after stroke or TIA: a meta-
analysis. Stroke 39:1358-1363, 2008

5. Bhatt DL, Fox KA, Hacke W, Berger PB, 
Black HR, Boden WE, Cacoub P, Cohen 
EA, Creager MA, Easton JD, Flather MD, 
Haffner SM, Hamm CW, Hankey GJ, John-
ston SC, Mak KH, Mas JL, Montalescot G, 
Pearson TA, Steg PG, Steinhubl SR, Weber 
MA, Brennan DM, Fabry-Ribaudo L, Booth 
J, Topol EJ: Clopidogrel and aspirin versus 
aspirin alone for the prevention of athero-
thrombotic events. N Engl J Med 354:1706-
1717, 2006

6. Forsén K: CHARISMA - primär- och sekun-
därpreventiv studie tillför värdefull kunskap. 
Blodtrycket 22:65-68, 2006

7. Bhatt DL, Flather MD, Hacke W, Berger PB, 
Black HR, Boden WE, Cacoub P, Cohen EA, 
Creager MA, Easton JD, Hamm CW, Hankey 
GJ, Johnston SC, Mak KH, Mas JL, Monta-
lescot G, Pearson TA, Steg PG, Steinhubl SR, 
Weber MA, Fabry-Ribaudo L, Hu T, Topol 
EJ, Fox KA: Patients with prior myocardial 
infarction, stroke, or symptomatic peripheral 
arterial disease in the CHARISMA trial. J Am 
Coll Cardiol 49:1982-1988, 2007

8. Diener HC, Sacco R, Yusuf S: Rationale, 
design and baseline data of a randomized, 
double-blind, controlled trial comparing two 
antithrombotic regimens (a fixed-dose com-
bination of extended-release dipyridamole 
plus ASA with clopidogrel) and telmisartan 
versus placebo in patients with strokes: the 
Prevention Regimen for Effectively Avoiding 
Second Strokes Trial (PRoFESS). Cerebrovasc 
Dis 23:368-380, 2007



BLODTRYCKET 2008 •  Vol 24 (Nr 2)    51

1999 övergick vi i Sverige till att använda 
PK-INR istället för gamla vanliga PK-prov 
som vi hade vid den tiden. Detta för att vi 
skulle följa den internationella använd-
ningen av PK-INR.

Det var lite konstigt eftersom vär-
dena var tvärtom. Låga PK avi-
serade om blödningsrisk medan 

låga PK-INR utgör en risk för tromboem-
bolism. Så det var lite rörigt. Hur skulle 
man nu tackla handhavandet av själva 
övergången? Hur skulle man översätta 
värdena från gamla till nya siffror?

Sydsvenska regionen består av länen: 
Region Skåne, Blekinge, södra delen av 
Halland samt Kronoberg. Här försökte 
man att vara steget före vid införandet av 
det nya labprovet.

Kollegor samlades till en grupp, för att 
få övergången så mjuk som möjlig. Det var 
dels kollegor från kem lab och dels intern-
medicinare med intresse för koagulation.

Förändringen hösten 1999 gick mycket 
fint. Man hade lagt ner ett bra jobb innan. 
Nu stod man där med en välfungerande 
grupp som hade slutfört sitt uppdrag. Vad 
göra nu? Upplösa gruppen eller varför inte 
fortsätta! Så bildades koagulationsgruppen 
i södra regionen. Man utvidgade gruppen 
till att bestå av en medicinare med koagula-
tionsintresse från vardera sjukhusen i regio-
nen. Det var sammanlagt 15 sjukhus. Men 
eftersom det finns 16 AK -mottagningar så 
blev talet 16. I denna grupp ingår, förutom 
de 16, också kollegor från koagulationscen-
trum i Malmö. Dessutom labläkare från de 
större sjukhusen med kem lab. 

Gruppen träffades första gången 2000. 
Vi har haft regelbundna träffar. Planen är 
att ha möten två gånger på vårterminen 
och en gång på höstterminen. Från början 
var mötena en halvdag men vi insåg snabbt 
att den tiden var för knapp, så nu är det 
en heldag som vi träffas. Vi har nu blivit 
tilldelade titeln Medicinskt Råd för koagu-
lation av regionvårdsnämnden.

Vad har vi då gjort? Förutom våra tre årliga 
möten har vi ordnat årliga utbildnings-
möten med olika teman avseende koa-
gulation. Dessa möten alternerar mellan 

Lund och Malmö. De är välbesökta och är 
heldagsmöten. Vi har också utarbetat olika 
vårdprogram, exempelvis vårdprogram 
för venös tromboembolism, AK-mottag-
ningarna i regionen, produkter för koa-
gulationsbehandling inom intensivvården 
(särskilt sepsis/DIC),vård och behandling 
av blödarsjuka. Dessa vårdprogram kan 
hittas på www.medforsk.mas.lu.se/koag

Sjuksköterskorna på AK-mottagning-
arna har en liknade nätverksgrupp som 
träffas ca två gånger per termin. Grupperna 
är knutna till varandra och bl.a. vårdpro-
grammen är utarbetade av både läkare och 
sköterskor.

Nästa projekt som koagulationsrådet håller 
på med är Audit för AK-mottagningarna. 
Detta är för att kvalitetssäkra våra mottag-
ningar. Vi har under året haft en grupp 
som har tagit fram relevanta frågeställ-
ningar. Det är ett antal frågor. Tanken är 
att man skall få frågorna några veckor före, 
så att man från sina doseringsprogram kan 
ta fram fakta. I själva auditen är det tänkt 
att man parvis – läkare och sköterska – 
skall åka ut till respektive AK-mottagning. 
Dels få svar på de generella frågorna och 
sedan på plats se verksamheten. Vi hade 
tänkt sätta igång auditverksamheten under 
hösten i regionen. Tanken var att vi skulle 

testa på ett sjukhus utanför regionen dess-
förinnan. Sjukhuset är vidtalat och om inte 
sköterskestrejken hade kommit emellan så 
hade vi redan genomför provauditen, men 
denna får nu vänta någon vecka.

Tanken med auditen är inte att med en 
pekpinne peka ut dåliga saker, utan mer 
att försöka få respektive mottagningar att 
försöka hitta ev. förbättringspotencialer. 
Inte att man skall jämföra sig med andra 
AK-mottagningar, utan mer att jämföra sig 
själv vid olika tillfällen.

Generellt vet vi att vi i Sverige är mycket 
duktiga på koagulation och att ha en hög 
procent av PK-INR i TIR, dvs. Time in 
Range, dvs. i målvärdet. Vi i Sverige ligger 
på 70–75% där, medan man i andra 
länder ligger betydligt lägre ner mot 55–
60%. Men med tanke på vilken farlig och 
potent medicin som Waran är, så skulle 
man ju vilja bli ännu bättre än 70–75%. 
Och kanske kan vi hitta detta nu när man 
”granskar” verksamheten.

Ingar Timberg 
Medicinkliniken Hässleholm

Koagulation i södra regionen
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Bakgrund
Vård på väl fungerande strokeenheter, 
akutvård kombinerad med rehabilitering, 
utgör basen för omhändertagande av samt-
liga patienter med stroke oavsett ålder, kön 
eller hjärnskadans omfattning. Effekten av 
vård på strokeenheter är oomtvistad i att 
minska risken för död, funktionsberoende 
eller behov av institutionsboende. Vård 
på strokeenhet ges i Socialstyrelstyrelsens 
strokeriktlinjer allra högsta prioritet (prio 
1) medan vård utanför strokeenhet, dvs. på 
vanlig vårdavdelning med eller utan mobila 
stroketeam finns listat på s.k. ”inte-göra”-
lista. Strokeenheter beskrivs dock ofta som 
en ”svart låda” vars slutresultat är gott men 
dess innehåll är mer eller mindre okänt. 
Vissa nyckelkomponenter finns identifie-
rade från randomiserade studier av stro-
keenheter och som haft gynnsam effekt 
(Langhorne, Pollock, Age and Ageing 
2002;31:365-371). Strokeenheternas nytta 
och nödvändighet är dock ofta ifrågasatta, 
inte minst från landstings- och sjukvårds-
ledningshåll. Det finns också stor osäkerhet 
om svenska strokeenheters innehåll mot-
svarar dessa nyckelkomponenter. Dessutom 
finns behov att kartlägga svenska strokeen-
heters dimensionering och dess kapacitet. 
Denna artikel är ett utdrag av en rapport 
som finns att beställa eller ladda ner i sin 
helhet från http://www.socialstyrelsen.se/
Publicerat/2007/9594/2007-123-17.htm. 

Syfte
Att kartlägga svenska strokeenheters dimen-
sionering, praxis och vårdinnehåll. 

Metod
En riktad enkätundersökning gjordes till 
samtliga 84 svenska strokeenheter, dvs. de 
kliniker som vid tiden för undersökningen 
rapporterade in data till det nationella kva-
litetsregistret Riks-Stroke. Efter påminnelse 
erhölls en 100-procentig svarsfrekvens. 
Enkäterna scannades in och bearbeta-
des i SPSS version 12. 105 personer (1–5 
personer per strokeenhet) på 84 kliniker 
besvarade enkätundersökningen. Av dessa 

var 73 sköterskor (20 strokesköterskor, 14 
avdelningssköterskor, 6 vårdenhetschefer, 
3 vårdföreståndare, 2 strokekoordinatorer, 
1 områdeschef och 1 processledare), 25 
läkare (varav 4 verksamhets/sektionsche-
fer), 3 undersköterskor, 1 sjukgymnast, 1 
arbetsterapeut, 1 sekreterare och 1 klinik-
assistent. 

Strokeenheternas dimensionering
I Strokeriktlinjerna anges att randomise-
rade studier av strokeenheter med akut 
omhändertagande och efterföljande reha-
bilitering med påvisad gynnsam effekt hade 
en medianvårdtid på 24 dagar (intervall 
8–52 dagar), dvs. samtliga studier med 
medel- eller medianvårdtider på 8 eller 
fler dagar. Detta motsvarar ett grovt skat-
tat MIMINI-behov på ca 15 vårdplatser 
per 100 000 invånare i primärt upptag-
ningsområde för svenska förhållanden för 
att kunna erbjuda strokeenhetsvård för de 
allra flesta strokepatienter.

Frågan ställdes hur många fasta eller flexi-
bla (min och max) vårdplatser man har på 
respektive strokeenhet i normalfall respek-
tive under sommartid (juli–augusti). Dessa 
tal relaterades till sjukhusens upptagnings-
område

I Figur 1 ses att antalet strokeenhetsvård-
platser på landets sjukhus varierar avsevärt, 
med ett genomsnittligt antal 17 vårdplatser 
per 100 000 invånare i upptagningsområde. 
Under sommartid var antalet angivna vård-
platser i genomsnitt 14/100 000 inv. Den 
stora variationen av antalet vårdplatser på 
strokeenheterna kan ha många tänkbara 
förklaringar: 1) I vilken mån patienter med 
TIA eller stroke inte läggs in på sjukhus 
över huvud taget (se nedan); 2) Vilken 
typ av vårdkedja som tillämpas. Sjukhus 
med större antal strokevårdplatser per 
upptagningsområde möjliggör en obruten 
vårdkedja under sjukhusvistelsen, vilket är 
önskvärt. Konsekvenserna av ett litet antal 

Strokeenheten – en ofta ifrågasatt vårdform 
som dock utgör basen för väl fungerande 

strokesjukvård, del 1 (av 2)
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Figur 1 visar antal vårdplatser på respektive strokeenhet (ej sommartid) per 100 000 invånare 
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stavsbeteckning.
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strokevårdplatser per upptagningsområde 
blir att patienter nyinsjuknade i stroke ej 
kan erbjudas plats vid inläggning på stro-
keenhet respektive under hela slutenvårds-
tiden. 

Selektion/urval vid inläggning av 
TIA eller strokepatienter på sjukhus 
respektive på strokeenhet
Patienter med TIA löper stor risk att drab-
bas av stroke. Var 10:e patient drabbas av 
stroke inom 7 första dagarna och 12–15% 
inom 3 månader. I riktlinjerna ges hög pri-
oritet (prio 1) att patienter med misstänkt 
TIA eller stroke hänvisas till närmaste sjuk-
hus för att möjliggöra tidig diagnostik med 
bl.a. datortomografi skalle. 

TIA
I enkäten tillfrågades uppskattad andel av 
patienter med TIA som läggs in på sjukhus. 
Resultaten visar att det finns en betydande 
variation vad gäller policyn på svenska sjuk-
hus i vilken grad TIA-patienter läggs in på 
sjukhus. Endast hälften av TIA-patienter 
som anlände till sjukhus med misstänkt 
TIA uppgavs, av de sjukhus som besvarat 
denna fråga, ha lagts in på sjukhus. Att kor-
rekt diagnostisera patienter med misstänkt 
TIA är inte alltid lätt pga. att diagnosen 
främst baseras främst anamnesen. Det är 
dock angeläget att patienter med misstänkt 
TIA diagnostiseras utan dröjsmål och att 
adekvat sekundärpreventiv behandling sätts 
in. För att säkerställa snabb utredning och 
handläggning betraktas det ofta praktiskt 
lämpligt att dessa patienter sjukhusvårdas 
under något eller några vårddygn. 

Stroke
Vart 5:e sjukhus (21%, Figur 2a) har som 
praxis att inte lägga in samtliga patienter 
med misstänkt stroke. Vanliga orsaker till 
att patienter överhuvudtaget inte läggs in 
på sjukhus är milda symtom, att patienten 
är äldre multisjuk och platsbrist. Fyra av 
10 sjukhus (Figur 2b) har som praxis att 
inte lägga in alla, eller nästan alla, patien-
ter med misstänkt stroke på strokeenhet. 
Vanliga faktorer som används för selektion 
till strokeenhet vid platsbrist är att de mest 
stabila patienterna flyttas ut från stroke-
enheten, de med omfattande eller lindrig 
hjärnskada, de som bedöms som mest reha-
biliteringsbara erbjuds plats samt i några. 
Grundprincipen i strokeriktlinjerna är att 
samtliga patienter med misstänkt stroke, 
oavsett hjärnskadans svårighetsgrad bör 
läggas in på sjukhus. Undantagna gäller 
äldre multisjuka boende i särskilda boende 

med förväntad kort återstående livstid där 
istället individuell bedömning av läkare 
med ställningstagande till omvårdnad i 
befintlig vårdform görs. Vård på väl fung-
erande strokeenheter utgör basen av samt-
liga patienter med stroke eftersom detta 
medför minskad risk för död, funktionsbe-
roende och behov av institutionsboende. 

Organisation, kompetens och 
vårdinnehåll på landets strokeenheter
I Nationella Riktlinjer för strokesjukvård 
definieras att en väl fungerande strokeen-
het
• är en geografiskt identifierbar enhet på 

ett sjukhus, dvs. den har en hel eller 
definierad del av en vårdavdelning som 
fungerar som strokeenhetens bas, där 
man enbart (eller nästan enbart) tar hand 
om patienter med stroke.

• har personal med expertkunnande inom 
stroke och rehabilitering. Exempel på detta 
är återkommande utbildningsprogram 
med strokekompetensbevis som erhålls 
efter godkänd genomgången kurs.

• består av ett multidisciplinärt team som 
har möten minst en gång per vecka. 
Teamet innefattar läkare, sjuksköterska, 
undersköterska, sjukgymnast, arbetste-
rapeut, kurator och logoped samt har 
tillgång till dietist och psykolog eller 
psykiater.

• ger detaljerad information och utbildar 
patienten och närstående under vårdti-
den på strokeenheten.

• har ett fastställt program för registrering 
och åtgärder av vanliga problem för att 
undvika och i förekommande fall snabbt 
åtgärda medicinska och andra komplika-
tioner.

• startar omedelbart med mobilisering och 
tidig rehabilitering av patienten

I strokeenhetsenkäten ställdes ett antal 
frågor om organisation, kompetens och 
vårdinnehåll baserat på strokeenhetsdefini-
tionen ovan samt nyckelkomponenter vid 
en väl fungerande strokeenhet (Langhorne, 
Pollock, Age and Ageing 2002;31:365-371). 
Dessa frågor och svar redovisas i Tabell 1 
och 2. 

Vart 7:e sjukhus (14%) saknar en geo-
grafisk enhet som helt, eller nästan helt, 
ägnar sig åt stroke. För övrigt uppfylls orga-
nisatorisk kompetens oftast (≥90%) vad 
gäller fastställt strokeprogram med läkare 
och övrig personal med expertkunnande 
inom cerebrovaskulära sjukdomar. I nästan 
samtliga strokeenheters team ingår läkare, 
sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast 
och arbetsterapeut medan kuratorer finns 
hos något färre. Logopeder i stroketeam 
finns hos knappt 60% av strokeenheterna 
medan drygt var 4:e strokeenhet endast har 
tillgång via remissförfarande. Psykologer 
och dietister är mer sällsynt förekommande 
i strokeenheterna stroketeam. Många delar 
av teamrehabiliteringen finns väl förank-
rade hos de flesta strokeenheterna (≥90%). 
Dock finns vissa brister vad gäller samar-
bete med eftervårdande enheter, delaktig-
het av närstående i rehabiliteringen och 
information till patient och närstående 
om patientorganisationer. 

Många, men långt ifrån alla, av nyckel-
faktorer avseende strokeenheternas organi-
sation, personalteam och vårdinnehåll finns 
uppfyllda hos majoriteten av sjukhusen. 
Multidisciplinär teamrehabilitering synes 
också överlag väl uppfyllda med undantag 

Figur 2a (vänster) visar praxis om inläggning av strokepatienter på sjukhus och 2b (höger) visar 
praxis om på strokeenhet.
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av samarbete med efterföljande enheter, att 
närstående görs delaktiga i rehabiliteringen 
och information om patientorganisationer. 
Fortlöpande utbildning visar något sämre 
resultat överlag med ≥10% av sjukhusen 
som saknar tillgång till strokekompetens-
bevis, introduktionsprogram för nyanställd 
personal, annan fortlöpande personalut-
bildning samt information och utbildning 
till patient och närstående under respektive 
efter sjukhusvistelsen. Undersökning med 
datortomografi skalle finns på samtliga 
svenska sjukhus som vårdar strokepatien-
ter. Den överväldigande majoriteten sjuk-
hus gör datortomografi inom 24 timmar 
från skadedebut medan vissa saknar möj-
lighet till bedömning dygnet runt (vilket i 
sin tur exempelvis är en förutsättning vid 
trombolysbehandling). En icke obetydlig 
andel (<90% Ja och/eller ≥10% Nej svar) 
av sjukhusen saknar registrering av svälj-
ningsförmåga, vätskebalans och kost/väts-
keintag samt schema för kontroll av infek-
tion, hypoxemi och urinretention. Nästan 
samtliga sjukhus uppges ha adekvata ruti-
ner för omvårdnadsåtgärder och omedelbar 
moblilisering.

Konklusion
Sammanfattningsvis visar resultat från stro-
keenhetsenkäten att majoriteten av svenska 
sjukhuskliniker som vårdar patienter med 
stroke och TIA under akutskedet uppfyller 
många men inte alla kriterier på väl funge-
rande strokeenheter. Den största bristen är 
dock dimensioneringen av strokeenheterna. 
Mer specifikt saknas på många sjukhus till-
räckligt antal vårdplatser på strokeenheten 
för att möjliggöra strokevård för samtliga 
eller nästan samtliga patienter som insjuk-
nar i cerebrovaskulära sjukdomar. Denna 
underdimensionering medför uppenbara 
risker för att långt ifrån alla patienter med 
stroke läggs in på sjukhus överhuvudtaget 
och att strokepatienter vårdas under den 
viktiga första delen av sjukhusvårdtiden 
på intagnings-, observationsavdelning. 
Vidare framkommer att en betydande 
andel av sjukhus som vårdar strokepatien-
ter i många fall inte kan bereda plats för 
strokepatienterna under någon del av sjuk-
husvårdtiden och att många strokeenheter 
nödgas till alltför korta vårdtider.

Per Wester
Professor, medicinsk chef 

Umeå Strokecenter, Medicinkliniken, 
Norrlands Universitetssjukhus, 

901 85 Umeå, 
per.wester@medicin.umu.se

Tabell 1.  Organisation av strokeenheten, teamrehabilitering och utbildning 

Stämmer följande in på er strokeenhet? Ja (%) Nej (%)

– enhet på sjukhuset som helt (eller nästan helt) ägnar sig åt strokepatienter 86 14

– fastställt program för utredning och behandling av strokepatienter 96 2

– läkare med speciellt kunnande om cerebrovaskulära sjukdomar 94 6

– övrig personal (de flesta) har expertkunnande inom stroke, inkl rehabilitering 90 7

– strokesköterska (eller motsvarande) som huvudsakligen ägnar sig åt 
   samordning av strokevården (”stroke-koordinator”) 55 45

– flera specialutbildade strokesköterskor som gemensamt bär ansvar för
   samordning av strokevården 40 57

– specialutbildad personal som arbetar i stroketeam 98 2

– om ja (stroketeam), vilka ingår i detta

– läkare  99

– sköterska 99

– undersköterska 96

– sjukgymnast 98

– arbetetsterapeut 98

– kurator 71 + 8*

– logoped 58 + 27*

– psykolog 11 + 18*

– dietist 25 + 30*

Multidisciplinär teamrehabiltering
Stämmer följande in på er strokeenhet?

– patientfokuserade multidisciplinära möten minst en gång/vecka 99 1

– tidig rehabilitering med definition av mål och delmål 94 6

– tidig bedömning av behov som patienten kommer ha även efter hemgång 96 4

– organiserat samarbete mellan omvårdnadspersonal och eftervårdande enheter 81 16

– närstående delaktiga i rehabiliteringen 84 12

– information till patient/närstående om stroke, återhämtningen efter stroke 
   och vilken hjälp som finn att tillgå 99 1

– information till patient/närstående om patientorganisationer 88 11

– samordnad vårdplanering inför hemgång 98 2

Fortlöpande utbildning
Stämmer följande in på er strokeenhet?

– fortlöpande personalutbildning om strokevård som leder till 
   Stroke Riksförbundets kompetensbevis 89 10

– om ja, nästan alla har erhållit strokekompetensbevis 60

– om ja, 75% av personal har erhållit strokekompetensbevis 18

– om ja, 50% av personal har erhållit strokekompetensbevis 7

– om ja, 25% av personal har erhållit strokekompetensbevis 4

– om ja, några enstaka har erhållit strokekompetensbevis 8

– introduktionsprogram för nyanställd personal (ej läkare) 73 23

– annan fortlöpande personalutbildning om strokevård 81 17

– fortlöpande information/utbildning till patient och närstående 
   under sjukhusvistelsen 85 13

– information/utbildning för patient och närstående efter utskrivning 
   från sjukhuset 38 56

* tillgång till X anger ja-frekvens > 90 procent och X >10 procent nej-svar
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Tabell 2.  Vårdinnehåll på strokeenheten

Rutinundersökningar Ja (%) Nej (%)

– speciell neurologisk skala 67 31

– speciella kem-labprover (stroke-rutin) och EKG 95 2

– datortomografi skalle undersökning inom 24 timmar 96 2

– datortomografi skalle görs och kan bedömas dygnet runt 89 5

Tillgång till specialundersökning för utvalda patienter 

– magnetkameraundersökning (MR) 71 + 2* 24

– MR med diffusion 36 + 8* 50

– MR angiografi 62 + 2* 31

– Datortomografi med angiografi 61 + 2* 30

– Datortomografi med perfusion 24 + 2* 54

Övervakningsprotokoll med

– upprepade neurologiska undersökningar för att se om patienten försämras 90 7

– sväljningsförmåga 89 8

– vätskebalans 80 18

– kost och vätskeregistrering (ofta dropp intravenöst första dygnet) 88 8

Schema för kontroll och åtgärd av

– feber 98

– infektion 74 24

– låg syrgasmättnad 82 16

– högt blodsocker 94 4

– urinretention 80 18

Omvårdnadsåtgärder

– vändschema och skötsel av tryckbelastade områden 98

– åtgärdande av sväljningsproblem 96 1

– undvikande urinvägskatetrar (om möjligt) 93 5

Omedelbar mobilisering

– snara åtgärder för att möjliggöra för patient att sitta upp och om möjligt  
   stå och gå 98

– bedömning och eventuella åtgärder av funktionsbortfall inklusive dolda  
   handikapp 96

uppgiven andel i procent av samtliga svenska 84 akutsjukhus som vårdar strokepatienter;  * ja, på annat sjukhus.  
X anger ja-frekvens > 90 procent och X >10 procent nej-svar



Europeiska hypertonisällskapets 
(European Society of Hyper-
tension, ESH) årliga vinter-
kurs ”ESH Advanced Course 

on Hypertension” hölls den 1–8 mars i 
vackra Courmayeur, Italien. Vinterkursen 
är uppbyggd på liknande sätt som som-
markursen med föreläsningar inom alla 
olika hypertoniområden. Sommarkursen 
vänder sig till yngre hypertoniintresserade 
med forskningsaktivitet. De nomineras av 
den nationella föreningen och ESH och 
de nationella föreningarna står för delta-
garnas alla kostnader. Vinterkursen skiljer 
sig från sommarkursen genom att också 
innehålla ”how to”-moment (föreläsningar 
med praktiska inslag, t.ex. hur man utför 
en 24-timmars blodtrycksmätning, puls-
vågsanalys och ultraljudsundersökningar 
av hjärta och kärl) och fallpresentationer 
(som vissa utvalda deltagare fått möjlighet 
att förbereda och presentera på kursen). 
Vinterkursens målgrupp är hypertonis-
pecialister eller läkare som snart förväntar 
sig att bli sådana genom ESH. Det krävs 
att man får en rekommendation via sin 
nationella hypertoniförening och svenska 
deltagare får själv finansiera sitt deltagande. 
Årets vinterkurs inkluderade 26 deltagare 
och 19 föreläsare. Alla deltagare erhåller ett 
års medlemskap i ESH och prenumeration 
på Journal of Hypertension utan kostnad.

En typisk kursdag såg ut på följande sätt: 
08:00–10:00 morgonföreläsningar; 10:00–

16:00 valfria aktiviteter; 16:00–20:00 efter-
middagsföreläsningar och demonstrationer; 
20:00–22:00 middag. 

Courmayeur är en härlig plats för skid-
åkare och naturälskare. Den gamla orten 
ligger idylliskt högst upp i Aostadalen i 
nordvästra Italien omedelbart söder om 
Monte Bianco (Mont Blanc) som bildar 
gräns till Frankrike. Stora närbelägna lift-
kabiner tar den äventyrslystne snabbt upp 
till pisterna. De flesta deltagare utnyttjade 
sin fria tid till skidåkning och utflykt till 
Monte Bianco, Europas högsta berg. Väl 
uppe på utsiktsplatsen hade man en fantas-
tisk vy över alperna och toppen av Monte 
Bianco. Den höga höjden gav sig för vissa 
tillkänna genom lätt yrsel, tackypne och 
relativ tackykardi. Skidbackarna vid Cour-
mayeur höll hög standard med breda pister, 
sparsamt med skidåkare och närbelägna 
service-/uthyrningsaffärer samt skidskola.

Bland deltagarna vid årets vinterkurs 
fanns hela sex ordföranden representerade 
från olika europeiska hypertonisällskap 
som i förväg hade fått i uppgift att pre-
sentera sin verksamhet. Vid en jämförelse 
av dessa framkom det att Vitryssland, Bul-
garien, Grekland och Polen hade översatt 
de europeiska hypertoniriktlinjerna 2007 
(”practice guidelines”) till sina språk; de 
skandinaviska länderna Danmark och Sve-
rige har egna riktlinjer som väl ansluter de 
europeiska riktlinjerna. Lite speciellt var att 
man i Grekland har hela tre stycken hyper-

toniföreningar. Det poängterades även att 
hemblodtrycksmätning var mycket van-
ligt i Grekland och att man ofta påbörjade 
behandling av hypertoni väldigt tidigt. Det 
verkade vara närmast motsatt förhållande i 
Bulgarien där unga män har hög kardiovas-
kulär risk men behandling initierades allt 
för sent. Den polske ordföranden berät-
tade att det har varit särskilt svårt att få 
ned blodtrycket bland polska hypertoni-
patienter och att polackerna äter mycket 
salt. Både prof Ibsen från Danmark och 
vår egen ordförande prof Kahan påpe-
kade bl.a. att beta-blockerare inte längre 
är förstahandsval vid okomplicerad primär 
hypertoni i Danmark och Sverige. Som 
bekant har man i de europeiska riktlinjerna 
valt att behålla denna läkemedelsklass som 
väsentligen likvärdig som förstahandsval 
med övriga rekommenderade antihyper-
tensiva läkemedel. Prof. Mancia (Italien) 
förklarade i en av sina föreläsningar att det 
var STOP-2, INVEST och en helt aktuell 
meta-analys där beta-blockadbaserad terapi 
visat signifikant reduktion i slaganfall som 
legitimerat detta beslut.

Här kommer ett litet urval av de många 
övriga föreläsningarna: Prof Cifkova (Tjeck-
ien), som för övrigt ansvarade för denna 
kurs, höll tre föreläsningar inom områdena 
epidemiologi, riskfaktoranalys och gravidi-
tet. Hon betonade att det fortfarande inte 
har lyckats för läkarkollektivet att få patien-
terna att nå målblodtryck. I detta avseende 

Högt blodtryck på hög höjd

Skidbackarna vid Courmayeur bjuder på en storslagen natur 
med en fantastisk utsikt ner mot byn.

Från utsiktsplatsen nära toppen av Mont Blanc, c:a 4 000 meter över havet, 
har man en enastående vy ut över alperna.
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kunde det vara en fördel att sänka behand-
lingsgränserna för hypertoni i analogi med 
det beteende som inträffar vid sänkning av 
hastighetsgränserna på vägar; om hastighets-
gränsen är 50 km/h kör vi i 55 km/h, men 
om den sänks till 40 km/h kör vi i 45 km/h. 
Under hennes föredrag om hur man skulle 
bedöma risk, visade hon en tabell som på ett 
enkelt sätt kunde utnyttjas för att översätta 
riskerna mellan SCORE, Framingham och 
ESH. Det som var viktigt i detta samman-
hang var att hon visade storleksordningen 
i procent för den ungefärliga risken att 
drabbas av kardiovaskulär sjuklighet och 
död under en tioårsperiod som i ESH-rikt-
linjerna betecknas som låg ytterligare risk 
(<15%), måttlig ytterligare risk (15–20%), 
hög ytterligare risk (20–30%) och mycket 
hög ytterligare risk (>30%). När hon pratade 
om graviditet och hypertoni efterlyste prof 
Cifkova studier som kunde belysa värdet av 
att behandla mild till moderat hypertoni 
hos gravida.

Prof Parati (Milano) talade om blodtrycks-
mätning och ambulatorisk blodtrycksmät-
ning över dygnet. Han betonade särskilt 
att läkare ofta inte brydde sig om att 
vara tillräckligt noggranna vid mätning 
av blodtrycket: det systoliska blodtrycket 
värderades inte initialt med palpation; de 
flesta läkare lyssnade genom stetoskopets 
membran, istället för genom klockan, 
som leder ljudet bättre vid blodtrycksmät-
ning; och väldigt få läkare kontrollerade 
att de använde rätt storlek på blodtrycks-
manschetten (bara 3% i en studie!). Han 
skämtade lite: ”För en allmänläkare på 
gott humör tar en konsultation i medel-
tal 8 minuter, men om han är på dåligt 
humör bara 5 minuter. Glöm allt om nog-
grannhet!”

Prof Haller (Tyskland) presenterade olika 
hypoteser som kunde vara bidragande till 
störd natriumreglering vid primär hyper-
toni: 1) molekylära defekter i natriumtran-
sport (t.ex. Liddles syndrom); 2) nedsatt 
medullärt blodflöde; 3) förlust av peritu-
bulära kapillärer och interstitiell fibros; 
4) genetisk brist på nefroner. Dessutom 
berättade han att man i nuläget inte hade 
tillräckliga bevis för att avgöra om medi-
cinsk eller kirurgisk behandling var bäst 
vid aterosklerotisk renovaskulär hyper-
toni. Flera studier är på gång för att belysa 
denna frågeställning (CORAL, ASTRAL, 
NITER, STAR, ASPIRE).

Prof Agabiti-Rosei (Italien) visade hur man 
kunde bedöma ett ekokardiogram. Han 

beskrev i detta sammanhang hur ekokar-
diografi i framtiden kommer att utvecklas 
allt mer för att: 1) visa en tredimensionell 
rekonstruktion av hjärtat; 2) göra det möj-
ligt att mäta blodflödet i kranskärlen; och 
3) göra vävnadskarakterisering av vänster-
kammarmassan.

I en föreläsning talade prof Mancia 
varmt om hur han såg på den antihyper-
tensiva behandlingens framtid. Han tyckte 
det var viktigt att lämna diskussionen om 
vilket preparat som skall vara förstahands-
val, andrahandsval etc. och istället använda 
specifika läkemedel i specifika situationer. 
Mottot skall vara ”to prescribe, not to pro-
scribe”! Han tog också upp problemet med 
följsamheten till blodtrycksbehandling som 
fortfarande är låg, då många patienter slutar 
att ta sina mediciner efter en viss tid.

Prof Laurent (Frankrike), nuvarande ord-
förande i ESH, föreläste om artärstelhet 
och hypertoni. Han efterlyste studier för 
framtiden som kan visa att det centrala 
pulstrycket har bättre prognostiskt värde 
än pulstrycket uppmätt via a. brachialis, 
och studier som kan visa om det centrala 
pulstrycket har ett bättre prediktivt värde 
än andra intermediata effektvariabler som 
t.ex. vänsterkammarhypertrofi eller mik-
roalbuminuri.

Prof Rossi (Italien) hade fått i uppgift att 
presentera endokrin hypertoni och valde att 
fokusera främst på primär aldosteronism. 
Han underströk kraftigt att primär aldos-
teronism är ett mycket underdiagnostiserat 
tillstånd i västvärlden. Vid bl.a. följande 
situationer kan det som redan känt löna 
sig att undersöka för primär aldosteronism: 
oförklarad hypokalemi; behandlingsresis-

tent hypertoni; hypertoni i ung ålder; fynd 
av organskada eller incidentalom.

Prof Nilsson talade bl.a. om tidigt vaskulärt 
åldrande – early vascular aging (EVA). Ålder 
är den viktigaste riskfaktorn och kardiovas-
kulär sjukdomsrisk är starkt associerat med 
åldrandet överlag men mera specifikt åld-
randet i kärlväggen. EVA kan i detta avse-
ende ses som ett samlingsbegrepp för flera 
patologiska processer: artärstelhet, AGE, 
endoteldysfunktion, nedsatt NO, lokal 
perivaskulär inflammation, telomerförkort-
ning och kapillär dysfunktion. Telomerer, 
ändstyckena på en DNA-helix, förkortas 
successivt under livet och man har obser-
verat en sämre överlevnad med korta telo-
merer. Peter Nilsson betonade det logiska i 
att skydda kärlträdet genom rökstopp, sänk-
ning av blodtryck, lipider och glukos.

Vinterkursen i hypertoni genom ESH 
håller hög vetenskaplig kvalitet och vid 
varje föreläsning prioriteras tid för diskus-
sion, vilket är av stort värde. Då kursen 
dessutom innehåller moment av praktisk 
undersökningsteknik och falldiskussioner 
blir kursens innehåll också direkt tillämp-
bart i den kliniska vardagen. Sist men inte 
minst, ska värdet av det sociala nätverks-
byggandet också framhållas. Kursen kan 
varmt rekommenderas för alla kliniskt 
verksamma läkare med intresse av att 
behandla hypertoni och relaterade hjärt-
kärlsjukdomar. Närmare information om 
kommande vinterkurs kan Du få genom 
kontakt med föreningens ordförande, som 
också hjälper till med rekommendations-
brev vid anmälan.

Isak Lindstedt, 
Thomas Kahan

Pisterna vid Courmayeur är mycket breda och ofta får man njuta av 
skidåkningen i ensamhet.
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För första gången finns nu ett läkemedel 
i Sverige mot folksjukdomen claudicatio 
intermittens. Läkemedelsverket har nyli-
gen godkänt läkemedlet Pletal® (Cilosta-
zol) för behandling av sjukdomen.

Claudicatio intermittens, vardag-
ligt benämnt fönstertittarsjuka, 
är en folksjukdom som varje år 

handikappar många äldre i form av kraf-
tiga smärtor i benen som starkt begränsar 
gångförmågan. Det har tidigare inte funnits 
något läkemedel i Sverige som är godkänt 
för behandling av sjukdomens symtom. 
Behandlingsrekommendationerna har i 
huvudsak varit inriktade på gångträning 
– vilket kan vara svårt för läkaren att moti-
vera patienten till då det gör ont att gå.

Behandling med cilostazol förlänger både 
den maximala gångsträckan och den smärt-
fria gångsträckan signifikant jämfört med 
placebo. Effekten av Pletal® är studerad i 
åtta stycken FAS III-studier genomförda 
i USA och England.1 Studieresultaten har 
dokumenterats med en gångintensitet 
högre än normalt för dessa patienter och 
förbättringarna är kliniskt relevanta, vilket 
bland annat dokumenterats i en förbättrad 
upplevd livskvalitet.

LFN motiverar sitt beslut med bland annat 
följande bedömning: 

”Fönstertittarsjuka har en negativ påver-
kan på patientens livskvalitet. Gångträ-
ning har hittills varit det enda som visat 
att gångsträckan ökar. Pletal® är det första 
läkemedlet som specifikt godkänts för 
behandling av symtomen. Studier visar att 
gångsträckan ökar och patienternas livskva-
litet förbättras vid behandling med Pletal® 
jämfört med placebo.3” 

I det internationella konsensusdokumen-
tet, TASC II2, är cilostazol det läkemedel 
som rekommenderas vid claudicatio inter-
mittens;

– ”Cilostazol som substans är den far-
makologiska behandlingen vi rekommen-
derar vid claudicatio intermittens i TASC 
II eftersom det har bevisad effekt på både 
gångsträckan och livskvaliteten. Cilostazol 
är ett bra komplement till den gångträning 
som alltid skall ingå i behandlingen. Det 
i sin tur kan påverka både livskvalitet och 
prognosen positivt för dessa patienter, 
säger professor och huvudredaktör för 
TASCII, Lars Norgren, Universitetssjuk-
huset i Örebro.

Cilostazol godkändes förra året av den 
europeiska läkemedelsstyrelsen enligt pro-
ceduren för ömsesidigt godkännande i Sve-

rige, Frankrike, Spanien och Italien. Över 
1,9 miljoner patienter i världen har behand-
lats med Cilostazol som visat sig vara en 
vältolererad och säker behandling.4

1. Thompson PD et al.Meta Analysis of Results from 
Eight Randomized, Placebo-Controlled Trials on 
the Effect of Cilostazol on Patients Intermittent 
Claudication. AM J Cardiol 2002; 90: 1314-
1319.

2. TASC II. Eur J Vasc Endovasc Surg 2007; 33:
suppl 1.

3. Läkemedelsförmånsnämnden
4. Hiatt WR et al. Long-term safety of cilostazol 

in patients with peripheral artery disease: The 
CASTLE study. J Vasc Surg 2008;47: 330-336.

Jean Lycke

Första läkemedlet mot 
claudicatio intermittens 

godkänt i Sverige
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Medicinhistorien är fylld av berät-
telser om vetenskapliga land-
vinningar och paradigmskif-

ten som i efterhand antagit i det närmaste 
mytiska proportioner. Ett gemensamt drag 
för många av dessa spännande berättelser 
om de stora banbrytande upptäckterna 
är att de kännetecknas av någon form 
av under-dog-perspektiv: upptäckarna 
har vågat betrakta gamla problem på nya 
oväntade sätt, eller har förstått samband 
som gått andra mer etablerade forskare 
förbi. Vem har till exempel inte fascinerats 
av att upptäckten av penicillinets bakteri-
cida effekt går att härleda till att Alexander 
Flemming försummade att ställa in en av 
sina petri-skålar i inkubatorn innan han 
for på sommarsemester? Eller förundrats 
över den unge doktor Barry Marshall, 
som själv svalde en bakteriekultur av Heli-
cobacter pylori och utvecklade ventrikelul-
cus som han verifierade genom att be en 
kollega gastroskopera honom – allt för att 
motbevisa den rådande dogmen att mag-

säckens miljö var alltför ogästvänlig för att 
tillåta kolonisation av patogena mikrober? 
Denna typ av historier om vetenskapliga 
bedrifter kan tjäna både som inspiration 
och som allmänbildande underhållning. 
Får jag rekommendera en nyutgåva av en 
spännande bok om en av dessa banbry-
tande medicinska framgångar, som i allra 
högst grad är av intresse för oss som arbe-
tar med vaskulär medicin – upptäckten av 
insulin?

”The Discovery of Insulin”, skriven av 
Michael Bliss, skildrar händelserna och 
personerna bakom upptäckten av och 
det terapeutiska utnyttjandet av insulin. 
Boken utkom första gången 1982 och före-
ligger nu, drygt 25 år senare, i en nyutgåva 
med ett uppdaterat efterord av författaren. 
Läsaren bjuds på en roande skildring av 
hur den unge kirurgiskt tränade läkaren 
Frederick Banting, nyss hemkommen från 
tjänstgöring vid europeiska armésjukhus 
under första världskriget, fick idén att 

renframställa den sekretion från buk-
spottkörteln som förmodades vara viktig 
för blodsockerregleringen. Idén förefaller 
ha kommit till den unge läkaren ganska 
slumpartat efter att han förberett en före-
läsning om kolhydratmetabolism som han 
åtagit sig att hålla för fysiologistudenterna 
på Western University utanför Toronto. 
När han skrivit färdigt sin föreläsning 
ströläste han i tidskriften Surgery, Gyne-
cology and Obstetrics, och fastnade för en 
fallbeskrivning som beskrev patologin i en 
bukspottkörtel där pankreasgången totalt 
obstruerats av en pankreassten. Artikel-
författaren Moses Barron rapporterade att 
merparten av de pankreatiska ö-cellerna, 
till skillnad från de acinära cellerna, inte 
hade atrofierat till följd av obstruktionen 
utan bevarats tämligen intakta. Senare 
samma natt, när Banting hade huvudet 
fullt av tankar om både glukosmetabolis-
men och de pankreatiska ö-cellerna, fick 
han en plötslig idé, och skrev ned följande 
i sin anteckningsbok: 

Michael Bliss: 
The Discovery of Insulin 

Medicinhistorien är fylld av berättelser om vetenskapliga landvinningar och paradigm-

skiften som i efterhand antagit i det närmaste mytiska proportioner. Ett gemensamt 

drag för många av dessa spännande berättelser om de stora banbrytande upptäck-

terna är att de kännetecknas av någon form av under-dog-perspektiv: upptäckarna har 

vågat betrakta gamla problem på nya oväntade sätt, eller har förstått samband som 

gått andra mer etablerade forskare förbi.

Frederick Banting
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Som framgår av anteckningen hade Ban-
ting vid den här tiden ingen större erfaren-
het av diabetes – han stavade fel på både 
sjukdomen själv och på den mätmetod som 
han själv betraktade som viktigast för att 
utvärdera graden av glukometabol rubb-
ning: glykosuri. Det modernare sättet att 
beskriva diabetes – hyperglykemi – verkar 
han ännu inte ha varit helt bekant med!

Georg Ludwig Zuelzer – en tidig 
föregångare
Idén att försöka utvinna ett blodsocker-
reglerande hormon från bukspottkörteln 
var dock långt ifrån ny: redan 1906 hade 
den tyske läkaren Georg Ludwig Zuelzer i 
Berlin gett sub-kutana injektioner av ani-
malt pankreasextrakt till patienter som varit 
i det närmaste döende av diabetes. Extraktet 
förbättrade påtagligt allmäntillståndet hos 
den förste komatöse man som behandlades, 
men det fanns bara tillräcklig mängd extrakt 
för att ge två injektioner. Effekten visade 
sig dessutom vara kortvarig och patienten 
återföll snart i koma och avled. Zuelzer 
var emellertid entusiastisk och upprepade 
sina humanförsök året därpå med sitt 
extrakt, som han kallade acomatol. Zuel-
zer kunde visa att sub-kutana injektioner 
av acomatol kunde supprimera såväl glu-
kosuri som acidos, men pga. svåra toxiska 
och allergiska reaktioner i samband med 
injektionerna förblev många auktoriteter 
på området skeptiska. Detta hindrade inte 
Zuelzer från att 1912 patentera sin ”Pancreas 
Preparation Suitable for the Treatment of 
Diabetes”. Men arbetet gick långsamt fram 
och det var mödosamt att framställa pan-
kreas-extraktet från de bukspottkörtlar som 
Zuelzer införskaffade från de lokala slakthu-
sen. 1914 kallades Zuelzer ut till fronten när 
första världskriget bröt ut. Det sjukhus där 
han tjänstgjort omorganiserades till krigs-
sjukhus och Zuelzer själv fick aldrig skörda 
frukterna av sitt pionjärarbete. 

I Zuelzers fotspår
Zuelzers idéer föll dock inte i glömska, 
men kom att präglas av en viss pessimism, 
inte minst på grund av de svåra lokala 
toxiska reaktioner som gjorde att lång-
tidsterapi föreföll utsiktslös. Professorn 
i fysiologi John James Rickard MacLeod 
presenterade 1913 i boken Diabetes: Its Pat-
hological Physiology idén att den förmodat 
blodsockerreglerande substansen från buk-
spottkörteln varit så svår att renframställa 
just på grund av att den bröts ner av de 
proteolytiska enzymerna från exokrina 
pankreas. När Banting sent på hösten 
1920 fick sin idé att renframställa insulin ur 
bukspottkörtlar från hundar som fått sina 
pankreasgångar ligerade, och som därmed 
skulle ha atrofierade, inaktiva exokrina 
körtlar men bevarade endokrint aktiva 
Langerhanska öar, presenterade han den 
för just professor MacLeod. Denne kon-
staterade att Banting endast besatt ”ytliga 
kunskaper på läroboksnivå” i ämnet, men 
fann trots allt idén värd ett försök och de 
två enades om att påbörja en pilotstudie 
nästkommande sommar. Om de veten-
skapliga och personliga framgångar och 
motgångar som följde, och om den hätska 
konflikt som uppstod när upptäckten av 
insulin belönades med Nobelpriset år 1923, 
berättar Michael Bliss på ett lättillgängligt 
men initierat och medryckande sätt. Boken 
rekommenderas varmt som avkoppling 
under den stundande sommaren, i väntan 
på nästa nummer av Blodtrycket!  

Från acomatol till insulin-analoger
Zuelzer märkte att pankreasextraktet 
snabbt blev inaktivt. I modern tid har istäl-
let insulinernas begränsade effektduration 
sedan de väl administrerats till patienterna 
vållat bekymmer. De medellångverkande 
NPH-beredningarna har inte hos alla 
patienter kunnat erbjuda en tillräckligt 
lång effektduration för att täcka basalbe-

hovet av insulin nattetid eller mellan målti-
derna. Detta har blivit särskilt tydligt efter 
att de direktverkande måltidsinsulinerna 
(molekylärbiologiskt modifierade insulin-
analoger med mycket snabbt anslag) intro-
ducerats i klinisk praxis: de nyare direktver-
kande insulin-analogerna bidrar i mindre 
utsträckning till en adekvat insulinnivå 
mellan måltiderna jämfört med de äldre 
snabbverkande human-insulinerna. De 
moderna långverkande insulin-analogerna, 
såsom insulin glargin och insulin detemir, 
har dock en mer fördelaktig farmakokine-
tik än de äldre medellångverkande NPH-
insulinerna, och kan därför hos många 
patienter erbjuda en god täckning av basa-
linsulinbehovet. Insulin glargin bildar, tack 
vare substitution av en aminosyra i alfa-
kedjan och genom tillägg av två aminosy-
ror i beta-kedjan, mikro-precipitat i vävna-
den i vilken den injicerats. Insulin detemir 
har istället fått en aminosyra substituerad 
mot en fettsyra, vilken binds reversibelt 
till albumin. På så vis erhålles via två olika 
mekanismer en förlängd effektduration 
för de bägge långverkande insulin-analo-
gerna. Erfarenheter från användandet av 
långverkande insulin-analoger i kliniska 
studier har nyligen sammanfattats i en 
läsvärd översiktsartikel, som innehåller 
många kliniskt mycket användbara råd om 
hur insulinbehandling med långverkande 
insulin-analoger kan optimeras. 

Referenser:

Bliss, M: The Discovery of Insulin – 25th anniversary 
ed. The University of Chicago Press, Chicago 2007.

DeVries JH, Nattrass M, Pieber TR: Refining basal 
insulin therapy: what have we learned in the age of 
analogues? Diabetes Metab Res Rev 23:441-54, 2007 

Magnus Wijkman

Diabetus
Ligate pancreatic duct of dog. 
Keep dogs alive till acini degenerate 
leaving Islets. Try to isolate the internal 
secretion of these to relieve glycosurea.

Best och Banting
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Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicins nya styrelse: 
Från vänster bakre raden: Thomas Kahan (ordf.), Stefan Agewall, Lars Lind (vice ordf.) Lisa Kurland (sekr.), 
Ingar Timberg (skattmästare), Inger Norvinnsdotter Borg, Per Wester. 
Främre raden från vänster: Fredrik Nyström (redaktör Blodtrycket), Karin Manhem och Kristina Björklund-Bodegård. 
Separata bilder på Thomas Thulin, Per-Olov Hansson samt Per Svensson (adj. ansvarig för hemsidan) ses bredvid, då dessa 
inte var med vid fototillfället vid mötet på hotell Reisen i Stockholm 2007. Uppgifter om adresser m.m. kommer att läggas in 
på hemsidan www.hypertoni.org där också i nuläget saknad bild på Lena Bokemark kommer att finnas framledes.

Per Svensson

Per-Olov Hansson

Tomas Thulin

Vårmötet har en egen hemsida. Adressen är: www.malmokongressbyra.se/skv/

Svenskt Kardiovaskulärt vårmöte 2009 
hålls 22–24 april, i uppsala
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Professor Lars Lind vid Akademiska 
sjukhuset i Uppsala fick 100000 kronor 
för sin forskning kring åderförkalkning.

Lennart Hanssons minnesfonds forsk-
nings- och utvecklingsstipendium för 
2008 tilldelades professor Lars Lind vid 
Akademiska sjukhuset i Uppsala för hans 
forskning kring uppkomsten av åderför-
kalkning. Stipendiet syftar till att belöna 
svensk klinisk forskning kring riskfaktorer 
för hjärt-kärlsjukdom. 

Lennart Hanssons minnesfond har som 
ändamål att ekonomiskt stödja kliniska 
forskningsprojekt av långsiktig karaktär. 
Såväl enskilda forskare som forskargrupper 
kan stödjas huvudsakligen inom området 
ny forskning relaterad till riskfaktorer för 
kardiovaskulär sjukdom, speciellt hyper-
toni, diabetes och hyperlipidemi, men 
även nya riskfaktorer relaterade till det s.k. 
metabola syndromet. 

Lars Lind tilldelas stipendiet år 2008 för sin 
forskning kring de mekanismer som bidrar 

till uppkomsten av åderförkalkning. Åder-
förkalkning, atheroskleros, är en gemen-
sam nämnare för de tre vanligaste hjärt-
kärlsjukdomarna som för patienterna till 
akutmottaningen; hjärtinfarkt, hjärtsvikt 
och stroke

Stipendiet är i år på 100 000 kronor. Det 
delades ut under Kardiovaskulära vårmötet 
i Malmö, av professor Thomas Kahan, ord-
förande i Svensk förening för hypertoni, 
stroke och vaskulär medicin.

Kommitténs nominering lyder:
”Lars Lind är en dynamisk nationell forskare 
inom fältet hypertoni och hjärtkärlsjukdom 
som uppvisat en stark utveckling vad gäller 
forskning och handledarskap. Hans studier 
kring kärlfunktion och åderförkalkning är 
mycket intressanta och relevanta för en stor 
grupp patienter och läkare.”

Om Lennart Hanssons minnesfond
Lennart Hanssons minnesfond grundades 
2002 bland annat med bidrag från läkeme-
delsföretagen Pfizer och Novartis. Stipen-

Studieresultat för prasugrel vid stentbehandling, har 
just publicerats i Lancet [1]. Prasugrel-behandling 
reducerade risken för stenttrombos jämfört med 
klopidogrel, vilket noterades redan efter tre dagar 
och gällde både patienter som fått metall- och läke-
medelsavgivande stent i studien TRITON-TIMI 
38. Prasugrel i kombination med acetylsalicylsyra 
(ASA) minskade risken för stenttrombos (att en ny 
blodpropp utvecklas där stenten finns) med 52 pro-
cent jämfört med standardbehandling med klopido-
grel (Plavix®) och ASA hos patienter som fått stent 
insatt efter akut kranskärlssjukdom. Stenttrombos är 
annars en allvarlig komplikation med hög dödlighet. 
I TRITON-studien hade 12 844 av de totalt 13 608 
medverkande patienterna fått minst en stent insatt 
i hjärtats kranskärl. Analysen visade att det bättre 
resultatet för prasugrel, jämfört med klopidogrel, var 
konsistent gällande riskminskning för stenttrombos, 
oberoende av när i studien utvärdering skedde, vilken 
stenttyp patienten hade och hur stenttrombos hade 
definierats.
 

TRITON TIMI-38 var en direkt jämförande, ran-
domiserad, dubbel-blind, klinisk fas III-studie som 
jämför effekterna av prasugrel och klopidogrel hos 
patienter med akut kranskärlssjukdom som genom-
går PCI (ballongvidgning). Totalt 707 försökscentra 
ingick i studien varav 9 i Sverige. Det främsta syftet 
med studien var att jämföra effekterna av prasugrel 
och klopidogrel avseende kardiovaskulärt dödsfall, 
hjärtinfarkt och stroke under en uppföljningsperiod 
av minst 12 månader efter PCI. Viktiga sekundära 
effektmått omfattade risken för stenttrombos samt 
behovet av ytterligare ingrepp för att återskapa blod-
flödet. Viktiga säkerhetseffektmått var olika typ av 
blödningar och toleransen av prasugrel. 

1. Wiviott SD, Braunwald E, McCabe CH, et al. (2008) Intensive 
oral antiplatelet therapy for reduction of ischaemic events includ-
ing stent thrombosis in patients with acute coronary syndromes 
treated with percutaneous coronary intervention and stenting 
in the TRITON-TIMI 38 trial: a subanalysis of a randomised 
trial. Lancet 371: 1353-1363

Lennart Hanssons Minnesfonds stipendium

diekommittén består av professor Thomas 
Hedner (ordförande), klinisk farmakologi 
SU/Sahlgrenska, docent Bengt-Göran 
Hansson, Halmstad, professor Thomas 
Kahan, Danderyds Sjukhus AB (ordförande 
för Svensk förening för hypertoni, stroke 
och vaskulär medicin), samt Torgny Dan-
hill, Pfizer och Anders Kärnell, Novartis.

Professor Lars Lind

NYA RÖN

Halverad risk för stenttrombos vid behandling 
med prasugrel jämfört med dagens standardbehandling 
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Vid det 10:e Kardiovaskulära vårmötet 
i Malmö i April i år hade jag förmånen 
att erhålla Lennart Hanssons Minnes-
fonds stipendium. Jag har under ett par 
decennier huvudsakligen forskat på 
uppkomstmekanismer och riskfaktorer 
anseende våra vanligaste kardiovasku-
lära sjukdomar hjärtinfarkt, stroke och 
hjärtsvikt. En viktig del i detta arbete 
har rört blodtrycksreglering, blodtrycks-
kontroll och mätning av blodtrycket med 
ambulatorisk teknik, några ämnesområ-
den som låg Lennart Hansson varmt om 
hjärtat. Jag hade dessutom nöjet att lära 
känna honom under hans sista år då han 
arbetade som adjungerad professor i 
Uppsala och lärde mig mycket om blod-
tryckssjukdomens många olika aspekter 
av honom.

Förutom metodutveckling av olika 
sätt att mäta kärlfunktion och 
atheroskleros har mitt forsknings-

fält under det senaste decenniet präglats 
av epidemiologisk forskning i kohortstu-
dierna ULSAM och PIVUS. 

ULSAM (Uppsala Longitudinal Study of 
Adult Men, http://www.pubcare.uu.se/
ULSAM) startades som en undersökning 
av drygt 2 300 st. 50-åriga män i Uppsala 
i början av 70-talet av Hans Hedstrand. 
Kohorten kom senare att drivas av Prof 
Hans Lithell under många år. Under denna 
tid återundersöktes kohorten vid 60, 70, 
77 och 82 års ålder och en undersökning 
vid 88 års ålder planeras nu. Fokus i denna 
kohortstudie har varit metabola riskfakto-
rer och världsunikt är att drygt 1200 indi-
vider vid 70 års ålder undersöktes med 
avseende på insulinkänslighet med s.k. 
hyperinsulinemisk euglycemisk clamptek-
nik. En annan unik del är en noggrann 
karaktärisering av lipider som bl.a. innehål-
ler kvantifiering av ett dussin olika fettsy-
ror, s.k. fettsyrespektrum. 

Denna noggranna metabola kartlägg-
ning har legat till grund för att vi har 
kunnat identifiera nya metabola riskfakto-
rer, som t.ex. nedsatt perifer insulinkänslig-
het, höga proinsulinnivåer och höga nivåer 
av mättade fettsyror i kombination med 
låga nivåer av linolsyra, för utveckling av 

hjärtinfarkt, stroke och hjärtsvikt. Den 
långa uppföljningstiden har resulterat i 
flera hundra fall av de olika sjukdomarna 
vilket har gett oss goda förutsättningar för 
att kunna utvärdera den oberoende riskpre-
diktionen av dessa nya faktorer. Vi har även 
studerat mått på subklinisk hjärt-kärlsjuk-
dom via ultraljudsundersökningar av hjärta 
och carotiskärlen.

Totalt har drygt 20 personer disputerat 
på material från ULSAM och under den 
senaste 5-årsperioden har tre av dessa dok-
torander erbjudits post-docutbildning vid 
Framingham Heart study, tack vare sina 
publikationer från denna kohort.

PIVUS (Prospective Investigation of the 
Vasculature in Uppsala Seniors, http://
www.medsci.uu.se/pivus/pivus.htm) är en 
kohortstudie av drygt 1000 st. 70-åriga 
män och kvinnor som jag initierade i 
början av 2000-talet. Fokus i denna kohort 
ligger på en mycket noggrann karaktärise-
ring av kärlfunktionen med tre olika test 
av endotelfunktionen och tre andra test 
på artärcompliance. Även atheroskleros 
är noggrant karaktäriserad med ultraljud 
av carotis, brachialis och femoralis med 
normalt och högupplösande ultraljud, 
samt med helkroppsangiografi gjord med 
MR. Hjärtats anatomi och funktion är 
undersökt både med ultraljud och MR. 
En annan unik del av denna kohort är att 
vi undersöker både hjärta och hjärna med 
MR med kontrastinjektioner vilket ger oss 
chans att upptäcka tysta infarkter både i 
hjärta och hjärna.

Ett stort batteri av blodprover har analy-
serats som inkluderar en omfattande kart-
läggning av lipider, inflammationsmarkörer, 
markörer för oxidativ stress, kogulation/fib-
rinolysmarkörer, rheologi, immunologiska 
markörer samt vasoaktiva peptider.

Vi är nu mitt i återundersökningen av 
denna kohort vid 75 års ålder, och upp-
repar de flesta av de undersökningar vi 
utförde vid 70 års ålder. Ett fokus blir då 
förändringen i atheroskleros och den s.k. 
intima-media tjockleken i carotiskärlen 
som ett mått på graden av progress av 
atherosklerosen. Det var just denna del av 
undersökningen, att studera olika faktorer 
som kunde förutsäga en snabb atheroskle-

rosutveckling, som låg till grund för min 
ansökan om Lennart Hanssons Minnes-
fonds stipendium.

Denna kohort kommer att följas i 
framtiden avseende utveckling av kardio-
vaskulära sjukdomar, men det kommer att 
dröja fram till mitten av 2010-talet innan 
så många hjärt-kärlhändelser har inträffat 
så att vi kan utvärdera nyttan av de många 
mätta nya potentiella riskfaktorerna. 

Redan nu har dock mer än tre dokto-
rander disputerat på data från PIVUS-stu-
dien och vi har i olika tvärsnittsstudier bl.a. 
kartlagt sambanden mellan ett stort antal 
olika riskfaktorer och endotelfunktion i 
olika kärltyper, kärlfunktion hos stroke-
patienter, prevalensen av ärr i myocardiet 
mätt med MR, samt graden av samva-
riation av atheroskleros i olika kärlavsnitt 
mätt med helkropps MR-angiografi.

Urval av egna referenser från ULSAM och 
PIVUS de senaste åren:
Lind L, Fors N, Hall J, Marttala K, Stenborg A. 

A Comparison of Three Different Methods to 
Evaluate Endothelium-Dependent Vasodilation 
in the Elderly. The Prospective Investigation of 
the Vasculature in Uppsala Seniors (PIVUS) 
Study. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2005; 
25:2368-75.

Ingelsson E, Sundstrom J, Arnlov J, Zethelius B, 
Lind L. Insulin resistance and risk of congestive 
heart failure. JAMA. 2005 Jul 20;294(3):334-
41

Sundstrom J, Riserus U, Byberg L, Zethelius 
B, Lithell H, Lind L. Clinical value of the 
metabolic syndrome for long term predic-
tion of total and cardiovascular mortality: 
prospective, population based cohort study. 
Br Med J. 2006: Apr 15;332(7546):878-82.

Barbier CE, Bjerner T, Johansson L, Lind L, Ahl-
strom H. Myocardial scars more frequent than 
expected: magnetic resonance imaging detects 
potential risk group. J Am Coll Cardiol. 2006 
Aug 15;48(4):765-71.

Wiberg B, Sundstrom J, Arnlov J, Terent A, Vessby 
B, Zethelius B, Lind L. Metabolic Risk Factors 
for Stroke and Transient Ischemic Attacks in 
Middle-Aged Men. A Community-Based Study 
With Long-Term Follow-Up. Stroke. 2006 
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I dessa tider där livsstilsfaktorer och kost 
diskuteras som mest, och då det med 
all tydlighet återigen visar sig att man 

verkligen behöver riktiga randomiserade 
prospektiva studier för att kunna uttala sig 
om orsakssammanhang, kan det vara dags 
att diskutera något så viktigt som medi-
cinska effekter av kaffe och koffein. Nyss 
hemkommen från USA (se reportage om 
ACC) kan man inte låta bli att förundra sig 
lite över hur många amerikaner som verkar 
vilja dricka kaffe, men som ändå oroar sig 
för effekter av koffeinet. När undertecknad 
läste medicin, för nu mer än 20 år sedan, 
fick man lära sig att koffein fungerar genom 
att minska aktiviteten i fosfodiesteras, som 
därmed ledde till förhöjt intracellulärt 
CAMP. Är detta sant fortfarande? Man 
påpekar tämligen ofta att för mycket kaffe 
kan leda till ökad risk för hjärtarytmier, 
men jag kan inte dra mig till minnes att 
jag någonsin hört att man lyft fram att kaffe 
skulle kunna vara bra mot kardiovaskulär 
sjukdom. Eftersom er redaktör är en stor 
kaffeälskare, jag har redan nu längtan efter 
en god morgonespresso, så följer här en arti-
kel om kaffedrickande som tänkbar kur och 
som hjälp att hålla sockersjukan borta.

Glad get
Kaffedrickandet började antagligen i nord-
östra Afrika och spreds över mellanös-
tern under 1400-talet vartefter det nådde 
Europa. Det sägs att det skall ha upptäckts 
att de röda bären var något alldeles extra 
när en getherde vid namn Kaldi såg en av 
sina getter dansa lyckligt runt en kaffebuske 
efter att ha ätit av dess bär. 

Epidemiologi
Det mesta runt kost och kardiovaskulär 
risk bygger på epidemiologiska studier 
där man egentligen inte med säkerhet kan 
fastställa kausalitet. I en genomgång av 20 
epidemiologiska undersökningar fann man 
att i 17 av dessa var kaffedrickande skyd-
dande mot diabetes [1-17] men att tre av 
undersökningarna inte kunde visa någon 
sådan effekt [18-20]. Inte i någon under-
sökning verkade kaffedrickande medföra 
skadliga effekter. Sju av studierna visade en 
dosberoende skyddande effekt [2-4, 7, 8, 
11, 17], vilket ju än starkare antyder kausa-
litet, medan fyra av studierna visade resul-
tat som talade för att det inte var koffeinet 
som verkade vara den skyddande kompo-
nenten. Tre av studierna var svenska och 
i alla dessa sågs positiva effekter av kaffe 
[4, 10, 11]. 

Hur kan det vara så?
Men hur skyddar då i så fall kaffe från 
diabetes? Mycket talar för att de akuta 
effekterna av kaffe skiljer från de mer lång-
siktiga. Kortsiktigt så minskar sannolikt 
insulinkänslighet vid kaffeintag, dessutom 
stiger tyvärr blodtrycket. På sikt är det san-
nolikt så att effekter på metabolismen hjäl-
per till att minska riskerna för att utveckla 
övervikt, eller t.o.m. är så kraftiga att man 
minskar i vikt, vilket förstås i så fall medför 
minskad risk för diabetes. Mer om detta 
nedan. I en tämligen övertygande epide-
miologisk undersökning av Greenberg 
och medarbetare visades just att det var 
kopplingen till minskad kroppsvikt som 
medförde minskad diabetesrisk [8].

Akuta effekter på sympatikusaktivitet 
och på adenosinreceptorer
Koffein från kaffe kan ta sig över blod-
hjärn-barriären och väl där så ökas aktivi-
teten i sympatiska nervsystemet på män-
niska. Därför verkar det också rimligt att 
åtminstone del av effekten att skydda mot 
fetma bygger på effekter förmedlade via 
sympatiska nervsystemet som därmed kan 
öka termogenes (värmeproduktion). Tänk 
om betablockad ger viktuppgång genom 
hämning av kaffets effekter (reds anm.)?? 
I försök på friska frivilliga har man visat 
att kaffeinducerad lipolys, som ju aktive-
ras av sympatikus-systemet, hämmades av 
behandling med propranolol [21]. Nyare 
rön talar emot att koffein på människa har 
effekter via hämning av fosfodiesteras, kon-
centrationerna i plasma är inte alls tillräck-
ligt höga för sådana effekter [22]. Snarare 
är det via blockad av adenosinreceptorer 
som koffein verkar och på detta sätt höjs 
intracellulärt CAMP som t.ex. leder till att 
man frisätter fria fettsyror från fettväven 
och orsakar värmeproduktion. Koffein är 
1,3,7-trimethylxantin som demetyleras till 
tre olika farmakologiskt verksamma dime-
tylxantiner efter intag: teofyllin, teobromin 
och paraxantin. Xantiner liknar strukturellt 
adenosin och kan alltså verka blockerande 
på adenosinreceptorn.

Fysisk aktivitet
Inget tycker jag är så uppenbart svårt att 
bevisa nyttigheten av epidemiologiskt såsom 
betydelsen av fysisk aktivitet. Det är helt 
naturligt att misstänka att personer som har 
goda fysiska förutsättningar finner motion 

Kaffe, blodsocker, ämnesomsättning 
och blodtryck – hur samspelar dessa 
viktiga ting?

BLODTRYCKET 2008 •  Vol 24 (Nr 2)    67



stimulerande och att de därför ägnar sig 
åt detta och håller sig i trim genom livet. 
På motsvarande vis är det inte roligt att 
motionera om man har oturen att födas 
och växa upp med dåliga förutsättningar, 
och därför kanske man till slut har sämre 
kardiovaskulära förutsättningar när man 
blir äldre. Dessutom krånglas det hela till 
av att uttalad fysisk aktivitet, t.ex. elitidrott 
ökar riskerna för skador och förslitningar 
som i sig kan leda till sjukdom eller på sikt 
t.o.m. kan göra vardagsmotion svår. För 
att verkligen kunna visa att en förändring 
i motionsaktivitet (en ökning) leder till 
minskad kardiovaskulär sjuklighet måste 
den sortens randomiserade studier verkligen 
utföras, och det är ännu inte gjort! Kaffe 
verkar i detta sammanhang gynnsamt. Kof-
fein stärker fysisk kapacitet, men knappast 
kaffe, vilket talar för att andra komponenter 
i kaffe än koffein har en dämpande effekt 
på fysiskt kapacitet eller sportprestationer 
[23]. Att man kan bli upprymd och rastlös 
av att dricka kaffe torde emellertid vara all-
mänt känt, och detta kan säkert underlätta 
viktnedgång.

Glukos och insulin och kaffe
Såväl intag av kaffe, och koffein verkar för-
sämra glukostolerans hos människa, enligt 
de allra flesta studier. Det är möjligt att 
detta enbart följer om man samtidigt intar 
kolhydrater och kaffe, eftersom flera studier 
inte sett en sådan effekt om man dricker 
kaffe utan samtidigt intag av kolhydrater. 
I en randomiserad studie av Battram och 
medarbetare fann man att koffein ökade 
glukos mer än vanligt malet kaffe och att 
koffeinfritt kaffe faktiskt fick glukos att 
sjunka [24]. Detta talar alltså för att det 
finns andra komponenter i kaffe än kof-
fein som har positiva effekter på glukos-
metabolismen. En sådan tänkbar faktor är 
klorogensyra som verkar kunna minska has-
tigheten med vilken glukos tas upp i mag-
tarmkanalen. Kaffe innehåller också stora 
mängder magnesium som ibland är gynn-
samt för glukosmetabolismen och verkar 
vara kopplat till minskad diabetesrisk.

Kaffe och blodtryck
Kaffeintag höjer akut blodtrycket, vilket 
torde vara välkänt för alla blodtrycksin-
tresserade och alla som deltagit i studier 
där man skall mäta blodtryck standardi-
serat. Kaffe och cigaretter skall undvikas 
innan blodtrycksmätning, som bekant. 
Kaffe ökar perifer resistens genom att som 
ovan beskrivits stimulera sympatiska nerv-
systemet, därtill kommer ju lipolys att ge 
högre halt av fria fettsyror som i sig kan 

öka tryckkänsligheten för sympatikusakti-
vitet [25]. Turligt nog utvecklas åtminstone 
partiell tolerans för kaffets tryckhöjande 
effekt efter ca 4 dygn [26], särskilt som 
man specifikt visat att även espresso höjer 
blodtrycket [27], vilket är er skribents 
verkliga favorit – se nästa sida.

Bieffekter och abstinens
Trots att jag är en verkligt idog kaffedrick-
are, kanske sådär 5–7 koppar om dagen, så 
har jag aldrig upplevt att jag är kaffebero-
ende. Hur detta går till kan jag inte riktigt 
svara på för det är välkänt att abstinens ofta 
uppträder för den som vanedricker kaffe, 
om man av någon anledning inte kommer 
åt denna ljuvliga dryck. Typiska abstinens-
symtom innefattar huvudvärk, oro, depres-
sion, irritabilitet och trötthet [28]. Alltför 
höga doser ger också förstås bieffekter som 
innefattar nervositet, sömnrubbningar, agi-
tation, magtarmproblem, hjärtklappning 
och irritabilitet.

Kaffe, ett nödvändigt gott…
Som ni förstår är er författare klart jävig 
i kaffesammanhang, jag tycker det är en 
mycket god dryck. Sammanfattningsvis 
ger kaffe upphov till akuta effekter som 
inte verkar så gynnsamma ur metabol och 
kardiovaskulärt hänseende exemplifierat 
med blodtrycksstegring, lipolys och stegrat 
blodsocker om man samtidigt intar kolhy-
drater. Å andra sidan innehåller kaffe kom-
ponenter som verkar hjälpa till att minska 
risken att öka i vikt som på lång sikt kan 
passa med att de i de flesta studier man 
gjort så skyddar kaffeintag mot diabetes. 
Just nu känner jag att jag måste ta och fixa 
mig en rejäl latte till, det är ju lördagsför-
middag och min La Scala espressomaskin 
med E61 grupphuvud har stått och värmt 
upp sig ordentligt!

Fredrik Nyström
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Jag har investerat i en La Scala Butterfly som har ett ”professionellt” mässingshuvud på 5 kg, av 
typen E61, vilket är en stor del i hemligheten bakom en riktigt bra espresso. Vattnet skall nämligen 
vara jämt tempererat under den 25 sekunder långa processen det innebär att dra ut aromen ur de 
lagom finmalda kaffebönorna, och jämn temperatur åstadkoms genom mycket metall som lagrar 
värme. Det tar med andra ord minst 20 minuter för espressomaskinen att nå en bra arbetstempera-
tur, men man kan skynda på det hela genom att låta passera varmt vatten innan maskinen hunnit 
stå så länge. Kaffet skall vara lagom fint malet och packas ihop riktigt hårt i hållaren med en så 
kallad tamper, så att man fått ut sina 3 cl för en enkel, eller 6 cl för dubbel espresso när tämligen 
precis 25 sekunder gått. Kortare tid ger otillräcklig crema, längre extraktionstid ger surare kaffe. 
Det är creman, det vitgula skummet ovanpå espresson, som är det riktigt goda, här sitter en stor 
del av de flyktiga aromerna fångade och en tjock crema är kvittot på en bra espresso.

Metod
Man börjar alltså helst med ordentligt förvärmda koppar samt espresso-
maskin. För en dubbel espresso används i regel 15 gram finmalet kaffe som 
helst skall malas direkt ned i handtaget från egen kvarn, vilket gör det 
lättare eftersom man kan justera malningsgrad för att få allt att fungera 
på rätt tid. Kaffet pressas med tampern med ett tryck på ca 15 kg (träna på 
badrumsvågen!) och skall lämna en helt jämn och rak yta som är helt parallell 
med botten, annars rinner inte kaffet rakt. Ovansidan av handtaget skall vara 
rent så att det sluter tätt mot grupphuvudet när vattnet med ca 12 kg tryck 
pressas igenom. Efter att man startat bryggprocessen tar det ca 5–10 sekunder 
innan det första kaffet rinner igenom, och detta är först helt mörkt. Efter 
ytterligare några sekunder kommer kaffet att ljusna och rinna lite for-
tare då creman börjar komma fram och sedan tunnas det ut något 
vid ca 25 sekunder då man lämpligen stänger av och förhoppningsvis 
fått ut just 6 cl för en dubbel espresso. 

Efter ett drygt års träning är detta så långt jag kommit i mitt kaffefram-
ställande. Jag hade hoppats att jag lika bra kunde beskriva hur man gör 
en cappuccino med snyggt format löv på, men det tar nog några års 
träning innan jag grejar det. Senast jag fick en cappuccino med snyggt löv på, på Lilla Kafferosteriet 
i Malmö, så frågade jag om hur man lär sig den svåra konsten att få mjölken perfekt skummad för 
så kallad ”latte art” (konstfulla kreationer med hjälp av mjölkskum på toppen av cappuccinon) 
och barista-tjejen sa att det tagit henne ett år! Med tanke på att hon gjort kaffe professionellt 
dagarna i ända under den tiden kan jag nog kanske som bäst se fram emot att behärska detta vid 
pensionen – får se om jag då kan rapportera hemligheten bakom detta i Blodtrycket!

Fredrik Nyström

Hur man gör en riktigt god Espresso

Espresso med bra crema.

Din vän tampern.
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K O N G R E S S K A L E N D E R

2008

Juni 7-11
18th Meeting of the European 
Neurological Society
Nice, France, http://www.akm.ch/ens2008/

Juni 14–19
International Society of Hypertension and 
European Society of Hypertension 
Berlin, Tyskland
www.eshonline.org/about_esh/future_
esh_meetings.htm

Juli 3–6
Controversies in Cardiovascular Diseases
Intercontinental Hotel, Berlin, Tyskland
www.comtecmed.com/ccare/

Juli 27–Augusti 8
34th Ten-Day Seminar on the Epidemio-
logy and Prevention of Cardiovascular 
Disease. Granlibakken Conference Center, 
Tahoe City, USA
www.americanheart.org/presenter.
jhtml?identifier=3051442

Juli 28–31
Basic Cardiovascular Sciences Conference 
2008 – Heart Failure: Molecular 
Mechanisms and Therapeutic Targets
Keystone Conference Center, 
Keystone, USA
http://www.americanheart.org/presenter.
jhtml?identifier=3049806

Augusti 13-15
Stroke 2008 Conference
Sydney, Australia
http://www.strokesociety.com.au/

September 17–20
2nd International Symposium on 
Pheochromocytoma
Queens College, Cambridge, England
Email: isp2008@hamptonmedical.com eller 
www.isp2008.ukevents.org

September 17–20
62nd High Blood Pressure Research 
Conference 2008
Omni Hotel, Atlanta, USA
www.americanheart.org/presenter.
jhtml?identifier=3052237

September 24–27
5th World Congress for NeuroRehabilitation
Rio de Janeiro, Brazil
www.wcnr-brasilia2008.com/

September 24–27
6th World Stroke Congress
Vienna, Austria
www.kenes.com/stroke2008/index.asp

Oktober 10-12
13th Annual Meeting of the European 
Council for Cardiovascular Research
La Colle sur Loup, Nice, France
www.eccr.org

Oktober 16-18
2008 Cardiometabolic Health Congress
Sheraton Boston Hotel.  Boston, MA, USA
http://www.cardiometabolichealth.org/

Oktober 22–25
Multiple risk factors in cardiovascular 
diseases prevention and intervention 
– health policy.  Venedig, Italien
www.lorenzinifoundation.org/mrf2008.html

Oktober 30–November 2
The 2nd World Congress on Controversies in 
Diabetes, Obesity & Hypertension (CODHy-2)
Barcelona, Spanien
www.codhy.com

November 15–19 
Society for Neuroscience 
38th Annual Meeting 
Washington, DC, USA
www.sfn.org/am2006/index.cfm?pagename
=exhibitprospectus_futuremeetings

2009

Januari 21–25
International Conference on early disease 
detetection and prevention
Bangkok, Tailand
www.paragon-conventions.com/EDDP2009

Februari 17–20
International Stroke Conference 2009
San Diego Convention Center, San Diego, 
Kalifornien, USA
www.americanheart.org/presenter.
jhtml?identifier=3055572

Februari 25–28
The 2nd international conference on 
advanced technologies and treatments 
for diabetes
Aten, Grekland
www.kenes.com/attd

Kardiovaskulärt Vårmöte 
2009

22–24 april 
i Uppsala

www.malmokongressbyra.se/skv/

Anmäl adressändring:

Mediahuset i Göteborg AB
info@mediahuset.se

Fax 031–84 86 82
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