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LEDARE

Stuprör eller hängränna – inte bara
aktuellt vid smältande vårsnö

U

tvecklingen inom de medicinska vetenskaperna
går rasande fort. Komplexiteten inom det medicinska kunskapsområdet tilltar snabbt i takt
med att mängden kunskap ökar. Också inom sjukvården går vi samma utveckling till mötes. Tidigare breda
kunskapsområden delas upp i allt mindre segment där vi
utvecklar en mycket hög kompetens. I det egna området
finns mycket stor kunskap, bra processer och fina resultat. Men en sådan stuprörsorganisation i sjukvården kan
också innehålla en baksida i det att vi förlorar helheten,
samverkan och patientfokus. Dagens utmaning inom
såväl forskning och sjukvård är att hitta en balans mellan
fragmentering och helhet; mellan intensiv målfokusering
och vertikalt tänkande.
Sådana tankegångar speglades mycket väl vid ett nationellt symposium som nyligen hölls för första gången:
Framtidens hjärt-, njur- och diabetessjukvård på Stockholm Waterfront. Patienter med samtidig hjärtsjukdom,
njursjukdom och diabetes har en kraftigt ökad dödlighet samtidigt som de ofta är medicinskt underbehandlade. Under symposiet diskuterade en rad nationellt och
internationellt framstående experter hur vården i ökad
utsträckning kan integreras och hur olika specialistfunktioner kan samverka, samt behovet av forskning i sjukvården. Du kan läsa ett reportage från mötet på annan
plats i detta nummer. Mötet var en stor framgång med
mer än 500 deltagare. Jag hoppas detta symposium var
början till en tradition och att vi får möjlighet att se ett
uppföljande möte om något år.
Till hösten är det åter dags för föreningen att bjuda in
till en nordisk forskarutbildningskurs! De fyra nordiska
föreningarna har tidigare gemensamt genomfört framgångsrika kurser i Köpenhamn 2009 och Oslo 2010.
Detta år är det således vi som får förmånen att vara värd
för kursen Hypertension and cardiovascular disease: from

metabolic and vascular dysfunction to organ failure. Mötet
riktar sig till alla doktorander och övriga forskare med
intresse för hypertoni, hjärt-kärlsjukdomar och diabetes
och kommer att genomföras i Ystad den 10–12 september
i samarbete med Lunds universitet. Programmet talar för
att denna kurs kan bli lika framgångsrik som de tidigare
två. På annan plats i detta nummer kan Du se program
och hur Du anmäler Dig. Missa inte denna chans!
Årsavgiften till Svensk förening för hypertoni, stroke
och vaskulär medicin är bara 100 kr. Denna blygsamma
kostnad för Dig som medlem är dock av mycket stor betydelse för föreningen. Våra årsavgifter är nämligen den
i särklass viktigaste intäkten som föreningen har. Utan
sådana intäkter blir det ingen tidskrift, inga kurser, ingen
vaskulär medicin på det Svenska kardiovaskulära vårmötet
och ingen förening som driver vaskulär medicin framåt
i Sverige. Jag vill därför uppmana Dig som medlem att
betala årsavgiften för 2012 (om Du inte redan har gjort
så). Och Du som läser detta men ännu inte är medlem
i föreningen, ta beslut just nu att gå med i vår förening.
Det är hur enkelt som helst. Längre fram i detta nummer
kan Du läsa om alla fördelar med att vara medlem och hur
Du betalar. Du kan också läsa om detta på vår hemsida
www.hypertoni.org.
Slutligen vill jag hälsa Dig varmt välkommen till det 14:e
Svenska kardiovaskulära vårmötet i Stockholm den 25–27
april. Mötet har under de senaste åren utvecklats till det
största svenska mötet inom sitt område med hög kvalitet
och stort deltagande. I årets program finns flera symposier
som behandlar vikten av prevention och livsstilsfaktorer
vid hjärt-kärlsjukdomar och är således högintressant för
Dig och mig.
Thomas Kahan
Ordförande
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Skapligt modern grottmänniska med dator, stereo och vin. Illustratör Lovisa Nyström.

Kompromissernas premisser
Även om vi får allt bättre läkemedel som
förhindrar att vi dör eller blir sjuka i förtid
så verkar i många avseenden våra egna
förutsättningar att påverka risker för
sjukdom att försämras, vi blir allt tjockare
och vi rör oss allt mindre.

M

ånga upplever sig också
svårt stressade i sin vardag,
ofta både hemma och på
arbetet. Idag när detta
skrivs står det att läsa i Dagens Nyheter
att man på akuten på de flesta stora sjukhus
fått allt mer problem med våld och skador
på dem som arbetar där, så man måste
på flera orter ha särskilda säkerhetsvakter
anställda. På en del sjukhus har personalen
fått gå kurs i självförsvar för att klara av
arbetet på akuten.
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För många uppstår i dagens ofta pressade liv ett behov av att finna lugn och ro,
eller åtminstone distraktion, så att man
avlastas från vardagsstressen. Ett ”nytt”
intressant fenomen är att vi män tenderar att hitta ner i en lämplig grotta, i en
så kallad ”man-cave”. Uttrycket ”mansgrotta” har kommit att bli ett etablerat
sociologiskt begrepp som står för att bygga
sig en underjordisk fristad från världen
därovan. Man kan inreda sin grotta allt
efter intresse, en del kanske fyller den med
elektriska tåg, andra med en bar eller med
prylar som gäller den lagsport man vurmar
för. Själv sitter jag här i min källare, fylld
med rörförstärkare, elektrostatiska och
andra högtalare, utan att tidigare ha förstått att jag är grottmänniska på deltid,
och skriver detta.

För att återknyta till det tidigare resone-

manget så längtar många av oss till att få ta
det extra lugnt i perioder. Min teori är att
vi klarar tuffa förhållanden i korta perioder
om vi kan variera med återhämtning under
lugnare former. Genomsnittet blir då bra.
Filosofen Hegel beskrev redan för snart 200
år sedan en teori om samhällsutvecklingen
(som senare faktiskt användes av Marx för
att skapa kommunismen) där en grundidé
kommer att utvecklas till en motsvarande
parallell antites, sin extrema motsats, men
med tiden formas sedan en blandform (en
syntes) och på det viset utvecklas samhället. Vi ser just nu hur kommunismen har
fallit samman och kanske vänstervindarna
inom de nya moderaterna just är en form
av syntes? Tja, politik skall jag nog inte ge
min in i, det är långt utanför mitt kompe-

Långsamt verkar den hegelianska syntesen ta form och vi får enligt
Socialstyrelsen äta mer fett igen, men inte på den höga nivå enligt
den antites som LCHF snarast står för.
tensområde. Men livsstilen ser också ut att
påverkas i liknande banor. Vad vi skall äta
är definitivt en fråga som verkar utvecklas
”hegelianskt”. Vi har sedan 40 år fyllts med
fettfattig och kolhydratrik kost.
Vi börjar nu inse att just fettfattig kolhydratrik kost är det som t.ex. ger leverförfettning. I den snabbmatsstudie som
jag var ansvarig för fann vi att de som åt
mest kolhydrater fick högst levervärden
(1) medan de som åt mest mättat fett fick
högst HDL-kolesterol (2). Nyligen kom en
studie som visar att 5 dl läsk/dag jämfört
med lika många kalorier från mjölk ger
mer än fördubblad mängd leverfett samt
visceral fetma (3). Vi har tidigare visat att
samma mängd extrakalorier från jordnötter
höjer metabolismen, men om man intar
kalorierna som smågodis så får man istället sämre blodfetter och högre fasteinsulin
(4). Slutligen har en aktuell studie utförts i
Spanien där lågfettkost jämförts med extra
nötter eller olivolja under ca 5 år, där lågfettkosten ledde till fördubblad incidens
av diabetes, rapporterat i nummer 1/2011
av Vaskulär Medicin av Anders Tengblad
(5). Sammantaget ser det ut alltså ut som
att kolhydrater (en term som inkluderar
socker) höjer blodsockret även i fasta och
dessutom fetthalten i levern.
Men det pågår nu parallellt i Sverige en

stark rörelse som arbetar för att kalorierna
i maten nästan enbart skall komma från
fett och protein. Detta sker inom ”Low
carb high fat” (LCHF) rörelsen, vilket kan
tänkas vara den antites som uppstått som
reaktion på all lättmjölk som producerats
sedan 70-talet och som jag helt håller med
om gjort vår matkultur fattigare i många
år. På sistone har varje vecka någon form
av debatt hållits på temat, med Andreas
Eenfeldt som fettförespråkare och som
ofta kombatterar mot t.ex. professorerna
Claude Marcus och Mai-Lis Hellenius.
Livsmedelsverkets Irene Mattison är också
med ibland, men sedan hon nyligen påstått
att den enda stora studie som gjorts som

syftat till att testa just lågfettkostens tänkta
goda effekter på hjärtsjukdom, Women’s
Health Initiative (6), inte hade som syfte
att undersöka detta (!) så kastar det ju
en del ljus på varför Livsmedelsverket
inte anpassat sina riktlinjer efter alla de
moderna studier som talar för riskerna
med mer kolhydrater och mindre fett
(såsom t.ex. ovan). Andreas Eenfeldt har
på sin kolossalt välbesökta hemsida, Kostdoktorn, transkriberat hela deras debatt:
http://www.kostdoktorn.se/stora-ord-franlivsmedelsverket-dags-for-faktakoll/.
Ett så flagrant felaktigt påstående avseende den enda riktiga studien vi har som
testat effekterna av lågfettkost (i kombination med mer frukt, grönsaker och fibrer)
på sjuklighet och inte endast på riskfaktorer, borde naturligtvis diskvalificera henne
från att få debattera utifrån ens den lägsta
grad av ”kostexpert”-nivå.
Men nu ser det ut att komma embryon

till en syntes av dessa motstående rörelser.
Socialstyrelsen har nyligen presenterat att
det finns hela fyra huvudkoster att välja
bland när man behandlar diabetes. Det
finns medelhavsdiet, traditionell lågfettkost
med eller utan GI, och måttlig högfettkost.
Långsamt verkar den hegelianska syntesen
ta form och vi får enligt Socialstyrelsen äta
mer fett igen, men inte på den höga nivå
enligt den antites som LCHF snarast står
för.
Historiskt kom vi att äta betydligt mycket

mer kolhydrater under 1800-talet när potatisen började odlas i vårt avlånga land. Men
sedan upptäcktes att kolhydraterna i denna
rotfrukt passade utmärkt att förvandla till
brännvin och vi fick stora problem med
överkonsumtion av alkohol som slutade
i starka nykterhetsrörelser, motbok m.m.
Nu har vi nått därhän att SBU lyfter
fram måttligt alkoholintag som en av få
kostkomponenter som har förhållandevis
stark koppling till minskad hjärtsjukdom
vid diabetes, och som därmed omnämns
bland de sex punkter som tas fram i sam-

manfattningen av Mat vid diabetes. Kanske
man kan njuta frukterna (druvorna) av
även denna (alkohol) syntes och såhär på
fredagen kosta på sig ett extra glas rödvin
i sin grotta?
Fredrik Nyström
Redaktör
Referenser:
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in healthy subjects. Obesity (Silver Spring).
2011;19:812-817.
3. Maersk M, Belza A, Stodkilde-Jorgensen H,
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Clin Nutr. 2011;e publ 2012.
4. Claesson AL, Holm G, Ernersson A, Lindstrom T, Nystrom FH Two weeks of overfeeding
with candy, but not peanuts, increases insulin
levels and body weight. Scand J Clin Lab Invest.
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5. Salas-Salvado J, Bullo M, Babio N, MartinezGonzalez MA, Ibarrola-Jurado N, Basora J, et
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the PREDIMED-Reus nutrition intervention
randomized trial. Diabetes Care. 2011;34:14-19.
6. Howard BV, Van Horn L, Hsia J, Manson JE,
Stefanick ML, Wassertheil-Smoller S, et al.
Low-fat dietary pattern and risk of cardiovascular disease: the Women’s Health Initiative
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Trial. Jama. 2006;295:655-666.

VASKULÄR MEDICIN 2012 • Vol 28 (Nr 1) 7

ANNONS

Nytt om salt och blodtryck
Nu har det hänt – Niels Graudal och medarbetare från Köpenhamn har i en ny
metaanalys kommit fram till att mindre
salt i maten signifikant sänker blodtrycket (1).

D

et är anmärkningsvärt för de har
tidigare hävdat att salteffekten på
blodtrycket är försumbar. Den
sänkning som Graudal nu noterar är i det
närmaste av samma storleksordning som
den He och McGregor fann i sin berömda
metaanalys av effekten av moderat saltreduktion redan 2002 – 7 mmHg för systoliskt och 4 mmHg för diastoliskt blodtryck
vid en sänkning av intaget av 6 gram salt
per dag hos patienter med hypertoni (2).
Men tro inte att Graudal bytt fot i salt-

frågan. Han hävdar fortfarande att salteffekten inte är mycket att skryta med och
egentligen inte önskvärd. Hans studie
visar dock att mindre salt i maten sänker
blodtrycket och det förhållandet är alltså
inte kontroversiellt. Det är vad sänkningen
betyder för folkhälsan som är den stora
kontroversiella frågan och om den frågan
vill jag göra några kommentarer.
I dag har vi en situation i Sverige där
70–80% av behandlingskrävande hypertoni får ingen eller inadekvat behandling
för sitt höga blodtryck (3). Det är ett
magert resultat av decenniers arbete med
blodtrycket. Dagens behandling kan därför
bara marginellt påverka blodtryckets skadliga effekter som domineras av stroke och
hjärtinfarkt – ett förhållande som måste
framhållas med skärpa.
Samtidigt har vi skapat ett samhälle där

saltintaget är abnormt högt och som med
dubbelt till tredubbelt överskrider allmänt
accepterade rekommendationer för ett hälsosamt saltintag. Det höga intaget orsakas
av den stora andelen industriproducerade
livsmedel och färdigmat i dagens hushåll
och ett ökande antal måltider utanför
hemmet – särskilt luncher – som ofta är
starkt saltade.
Här finns således en faktor att åtgärda.
Saltintaget kan reduceras från dagens
genomsnitt av 12 gram per dag i befolkningen till det högsta hälsosamma intaget
som är 6 gram. Den åtgärden skulle tvek-

löst ha en effekt på blodtrycket, stroke och
kardiovaskulär sjukdom.
Så varför inte pröva? Det har man gjort i

Finland och över en 20-årsperiod med ett
aktivt saltarbete konstaterat en betydande
nedgång i stroke och hjärtinfarkt och det
särskilt i åldrarna under 65 år (4) – kanske
något för Socialstyrelsen att börja intressera sig för?
En sak som ofta förbises när resultaten
från metaanalyser diskuteras är att det är
medelvärden som presenteras. De är just
medelvärden och det betyder naturligtvis att hälften av deltagarna har en större
effekt än den som anges. Det innebär att
i den gruppen har saltreduktion en effekt
på blodtrycket av samma storlek som den
vi förväntar oss av ett enskilt läkemedel.
Med en halvering av saltintaget ner till hälsosam nivå skulle då uppemot hälften av
dem som i dag inte får någon behandling
alls för sitt höga blodtryck få en effektiv
behandling och många hypertoniker som
behandlas med bara ett läkemedel skulle
klara sig utan!
En ”bred” behandling med saltreduktion

i livsmedel och färdigmat kan således förväntas ha effekt på insjuknande i stroke
och hjärtinfarkt, för att inte tala om hjärtinsufficiens. Ur folkhälsosynpunkt framstår
reducerat saltintag i befolkningen som den
mest ”lönsamma” åtgärd man kan företa
sig och självklart spara mycket pengar för
samhället.
Att vi själva skulle kunna reducera saltet
i kosten på ett enkelt sätt är däremot inte

sannolikt. Av det salt vi dagligen sätter i oss
kommer 70–80% från industriproducerad
mat och uteätande och vi har svårt att värja
oss mot allt saltet. Dessutom är kunskaperna om var saltet finns generellt dåliga
och doktorer är ingalunda undantagna.
Här behövs utbildning och information
på alla nivåer.
Till sist vill jag nämna att ett elektroniskt

nätverk nyligen har bildats för att sprida
kunskap och bilda opinion om salt i vårt
samhälle. Det har fått namnet WASH
Sweden och har en hemsida: www.washsweden.se. Akronymen står för World
Action on Salt and Health som är ett
världsomspännande nätverk med säte i
Storbritannien. WASH Sweden är öppet
för alla intresserade av salt och hypertoni
och är helt ideellt och fristående från organisationer och kommersiella intressen.
Mattias Aurell
Professor emeritus i njurmedicin,
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Referenser:
1. Graudal NA, Hubeck-Graudal T, Jurgens G.
Effects of low-sodium diet vs high-sodium
diet on blood pressure, renin, aldosterone,
catecholamines, cholesterol and triglyceride
(Cochrane review). J Am Hypertens, on line
publ, 9 November 2011.
2. He FI, MacGregor GA. Effect of modest salt
reduction on blood pressure: a meta-analysis
of randomized trials. Implications for public
health. J Hum Hypertens, 16, 761-770, 2002.
3. Måttligt förhöjt blodtryck, SBU 170, 2004.
4. Heikki Karppanen. Personligt meddelande
2011.
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Vaskulärt och kognitivt åldrande
– influens av riskfaktorer och
prevention mot dessa
Kognitiv svikt är ett tilltagande problem i åldrande befolkningar, inte bara ur medicinsk
synvinkel utan också ur social eftersom behovet av omvårdnad och stödåtgärder ökar.
Forskning kring nedsatt kognitiv funktion, som ett förstadium till demens i många fall, har
nu börjat knyta an till forskning om vaskulärt åldrande. I Malmö pågår studier som analyserar samband mellan artärstyvhet, som mått på vaskulärt åldrande, och nedsatt funktion
på olika kognitiva tester. I förlängningen finns hopp om nya kunskaper för att åtgärder mot
kardiovaskulära riskfaktorer, framförallt hypertoni, även skall kunna bromsa hjärnans åldrande och åtföljande kognitiva svikt.

B

efolkningsutvecklingen i samhället
går mot en ökad andel äldre individer. Ett stort problemområde i
den åldrande populationen är den förändring som kan uppstå i de kognitiva förmågorna med gradvis försämring som följd.
Nedsatt kognitiv funktion och utveckling
av demenssjukdom får stora konsekvenser
för individ och närstående men även för
samhället, inkluderande höga kostnader
för vård och omsorg om dementa [1]. I dag
beräknas mellan 140 000–180 000 individer
vara drabbade av olika former av demens i
vårt land [2]. Utredning sköts ofta via minnesmottagningar vid psykiatriska eller geriatriska kliniker, efter inledande bedömning
och remittering från t.ex. primärvården.

Under de senaste årtiondena har kunskapen om hur förändringar i det vaskulära
systemet påverkar de kognitiva funktionerna ökat avsevärt. Vaskulär belastning
på hjärnan utgörs av en interaktion mellan
olika vaskulära etiologier, riskfaktorer och
förändringar på cellulär nivå i hjärnan och
kan innebära en nedsättning av de kognitiva funktionerna. Vid vaskulär kognitiv svikt förkommer företrädesvis dock
inte nedsatt närminnesfunktion, vilket är
karaktäristiskt för Alzheimers sjukdom. I
stället beskrivs en förlångsammad mental
processhastighet, nedsatt förmåga att skifta
mellan olika uppgifter, nedsatt uppmärksamhet och svårigheter att planera och
genomföra en handling.

Vaskulär demens – bakgrund och
riskfaktorer

Hypertoni, diabetes mellitus typ 2 och olika
manifestationer av aterosklerotisk sjukdom,
som stroke och ischemisk hjärtsjukdom,
tillhör folksjukdomarna i västvärlden idag.
Till den gruppen räknas även demenssjukdomarna och det kommer allt fler studier
som visar på gemensamma etiologiska
faktorer. En sådan kan vara utveckling av
insulinresistens som del av det metabola
syndromet, en annan kan vara inflytandet
av suboptimala tillväxtmönster tidigt i livet,
t.ex. intrauterin tillväxthämning följt av en
alltför snabb postnatal tillväxt.
Den näst vanligaste orsaken till demens,
efter Alzheimers sjukdom, är orsakad av
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Småkärlssjukdom
och förändringar i hjärnan

Den vanligaste formen av vaskulär demens
utgörs av subkortikal vaskulär demens där
den bakomliggande orsaken är småkärlssjukdom som involverar det subkortikala
området i hjärnan. Man ser här framför
allt förändringar i den vita hjärnsubstansen
och även varierande grad av inkompletta
och lakunära infarkter. Lakunära infarkter kan utgöras av så kallade ”tysta” eller
asymtomatiska infarkter. Närvaro av asymtomatiska infarkter förekommer hos 20%
av friska äldre och innebär mer än en fördubblad risk för utveckling av senare manifest demens [5]. De starkaste riskfaktorerna
för asymtomatiska infarkter är hypertension och stigande ålder. Lesioner i hjärnans
vita substans har en oberoende betydelse
för utveckling av demens. Åldersrelaterade
vitsubstansförändringar har visats vara ett
tecken på småkärlssjukdom, som således
kan bidra till utveckling av kognitiv svikt
och nedsatt funktionsförmåga. Vitsubstansförändringar och lakunära infarkter
är således indirekta tecken på småkärlssjukdom och bör innebära behandling av
eventuella vaskulära riskfaktorer och även
ställningstagande till kognitiv utredning.
Riskfaktorer för demens

Epidemiologiska studier har visat att traditionella riskfaktorer för cerebrovaskulär
sjukdom även som regel utgör riskfaktorer
för kognitiv svikt och demens. Riskfaktorer som hypertoni, diabetes mellitus typ 2
och metabola syndromet, samt vissa typer
av hjärtsjukdom och hyperlipidemi har
visats vara relaterade till senare utveckling
av demens av såväl cerebrovaskulär natur
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som Alzheimer typ [6,7]. Det är rimligt
att anta att riskfaktorer ackumuleras och
därmed ökar den vaskulära bördan på hjärnan med följande utveckling av kognitiv
svikt. Genomgången stroke innebär i sig
en ökad risk att utveckla kognitiv svikt och
demens.
En genetisk markör av betydelse i sammanhanget är e4-allelen i apolipoprotein E
(APOE) som är kopplad både till aterosklerosutveckling och risken för demens [8].
Graden av ateroskleros i koronarartärerna
har visats vara en markör för systemisk
ateroskleros. Man har även påvisat en
association med kognitiv nedsättning via
en ökad förekomst av vitsubstansförändringar och en minskning av såväl grå som
vit substans [9].
Även olika livsstilsfaktorer som fysisk
inaktivitet, rökning och mindre hälsosamma kost- och alkoholvanor är av betydelse i sammanhanget.
Preventiva insatser

Eftersom det finns tydliga epidemiologiska
samband mellan ovan nämnda riskfaktorer
och demensutveckling är det högst sannolikt att primärpreventiva insatser som aktiv
behandling av förekommande riskfaktorer,
rökstopp och fysisk aktivitet kan komma
att utgöra en av de viktigaste insatserna för
att minska förekomsten av kognitiv svikt
och demens i befolkningen. Det finns i
dagsläget dock en begränsad evidens och få
randomiserade kontrollerade studier som
bevisar detta. Inom studien Syst-EUR randomiserades äldre individer med systolisk
hypertoni till aktiv behandling eller placebo. Man fann signifikanta skyddseffekter

beträffande kardiovaskulära händelser, men
även en preventiv effekt avseende demensutveckling [10]. Andra studier har dock
haft svårare att påvisa liknande effekter,
kanske beroende på relativt korta uppföljningsperioder.
Att rekommendera en hälsosam livsstil
med balanserad kost, regelbunden fysisk
aktivitet, rökstopp och god kontroll av
kardiovaskulära riskfaktorer är dock inte
kontroversiellt utan ligger helt i linje med
god folkhälsa, även utifrån perspektivet att
förebygga demens. Sannolikt bör en aktiv
intervention starta redan i medelåldern
för att kunna förhindra uppkomst av sena
komplikationer som kognitiv svikt och
demens. En systematisk litteraturgenomgång har t.ex. visat att regelbunden fysisk
aktivitet i medelåldern kan minska risken
för att utveckla demens [2].
Vad gäller sekundärprevention så innebär
denna att vara mer aktiv med att behandla
olika vaskulära sjukdomstillstånd hos individer som redan har symtom på kognitiv
svikt och demens. En optimering av hjärtkärlfunktion kan bidra till att minska en
successiv progress av de kognitiva sviktsymtomen. Således är det viktigt att även
personer med demens erbjuds regelbundna
uppföljningar av till exempel blodtrycksoch hjärtmedicinering. Detta kan betyda att
medicinering måste omprövas eller utsättas
vid etablerad demenssjukdom då t.ex. ofta
blodtrycket tenderar att bli lågt sekundärt
till hjärnskada och defekt hemodynamisk
autoreglering. En viktig faktor att diagnostisera och behandla är förmaksflimmer med
sin ökade risk för olika emboliseringar till
hjärnan som kan bidra till utvecklingen av

cerebrovaskulära skador och demens. Här
har utvecklingen varit snabb med ett flertal
nya läkemedel för att motverka tromboembolier.
Samband med det vaskulära åldrandet

Det är välkänt att den kardiovaskulära
risken i allmänhet stiger drastiskt med
ökande kronologisk ålder. Av detta skäl
har ny forskning försökt analysera samband
mellan kronologisk ålder och det biologiska
åldrandet i kärlen. Ökande artärstyvhet kan
ses som ett tecken på vaskulärt åldrande. I
denna process ses en reduktion av elastiskt
material och en ökad deposition av kollagen i centrala elastiska artärer [11]. Det finns
även studier som visar att förhöjda nivåer
av glukos och blodfetter är associerade med
denna gradvisa process [12].
Under åldrandet sker en gradvis förändring i den vaskulära strukturen med nedsatt compliance och ökande arteriell stelhet. Vidare tillkommer en aterosklerotisk
process som debuterar med ökad intima
media tjocklek (IMT) i artärväggen och
senare tillkomst av karaktäristiska lesioner
och plaque-bildningar. Hos individer med
genetisk predisposition för att utveckla
kärlsjukdom kan man se ett snabbare förlopp som bl.a. kan resultera i kardio- och
även cerebrovaskulära manifestationer.
Detta kan betraktas som ett förtida vaskulärt åldrande. Man kan studera processen
med ultraljudsundersökning av artärväggens tjocklek t.ex. i carotisartärerna. En
annan metod är att beräkna artärstyvhet
där mätning av pulsvågshastighet mellan
a. carotis och a. femoralis betraktas som
”golden standard” [13]. Man kan anse
att det vaskulära och kognitiva åldrandet
verkar följas åt, präglade som de är av
flera gemensamma bakgrundsfaktorer och
risker.
Malmö Kost Cancer studiens
Kardiovaskulära återundersökning

I Malmö pågår sedan 2007 en screeningundersökning av individer som tidigare
kom till en baslinjeundersökning i Malmö
Kost Cancer (MKC) studien 1991–1996,
och då deltog i en utvidgad kärlundersökning (den s.k. Kardiovaskulära armen; n=
6100). Målet är att kunna gå igenom flertalet av nu levande medlemmar ur denna
studiekohort, med stöd av medel från
Vetenskapsrådet. I en viktig delstudie har
vi fokuserat på samband mellan vaskulärt
åldrande och kognitiv funktion.
En preliminär analys av 1053 individer ur MKC som har genomgått de
kognitiva screeningtesterna Mini Mental

Test (MMT) och A Quick Test of Cognitive Speed (AQT) har genomförts. Den
undersökta gruppen bestod av 425 män
och 628 kvinnor. Medelåldern vid undersökningen var 73,6 ± 5,7 år (medelålder
± SD). Data visar att det fanns en positiv
korrelation mellan artärstyvhet och kognitiv processhastighet mätt med AQT
(Pearson’s test, r=0.16, p<0,001) samt en
svag negativ korrelation mellan artärstyvhet och övergripande kognitiv prestation mätt med MMT (r= -0.08, p<0,05).
Vidare fann man att hos subgruppen av
individer med de längsta tiderna på AQT
(>125 sek) fanns en stark positiv korrelation mellan artärstyvhet och testutfall (r =
0.53, p<0,01). Detta kan tala för att man
vid en mer uttalad nedsättning i kognitiv
processhastighet kan se en tydlig påverkan
av artärstyvhet [14].
Sammanfattning

Ökande kunskaper kring vaskulärt och
kognitivt åldrande ger nya möjligheter att
analysera gemensamma etiologier, verksamma under hela livsförloppet. Det finns
såväl genetiska faktorer (ApoE4) som miljömässiga faktorer (tobak) av betydelse för
processen. Eftersom det biologiska åldrandet nu kan kvantifieras på olika sätt, bl.a.
genom bestämning av telomerlängd [15],
finns förutsättningar att vidare studera hur
biologiskt åldrande i allmänhet är associerat med vaskulärt och kognitivt åldrande
i synnerhet [16]. Kontroll av vissa kända
riskfaktorer, framförallt hypertoni, i kombination med en allmänt god livsstil ger
förutsättningar för att det kognitiva åldrandet skall kunna fortgå med mer normal
takt. Internationellt har det publicerats
sammanfattande riktlinjer som underlag
för att bedriva förebyggande arbete mot
kognitiv nedsättning, bl.a. via American
Heart Association (AHA) under hösten
2011 [17].
Även i vårt land kan mera göras för att
tidigt uppfånga riskindivider för kognitiv
svikt och demensutveckling för att erbjuda
insatser för t.ex. riskfaktorkontroll. Då kan
det även vara viktigt att erbjuda testning,
tidigare med Mini-Mental State Examination (MMSE) men numera även med
Montreal Cognitive Assessment (MOCA)
testet[18].
Peter M Nilsson
Professor, överläkare,
Akutcentrum, SUS, Malmö
Katarina Nägga
Med dr, överläkare,
Neuropsykiatriska kliniken, SUS, Malmö
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INVITATION

The Third Nordic University Research Course
Ystad/Malmö, September 10–12, 2012

Hypertension and Cardiovascular Disease:
From Metabolic and Vascular Dysfunction to Organ Failure
Arranged by The Swedish Society of Hypertension, Stroke and Vascular Medicine, together with the Danish, Finnish and Norwegian
Hypertension Societies, and in collaboration with Lund University and its strategic research programme EpiHealth and the linked
Danish-Swedish EU-Interregional IV project for cardiovascular epidemiology.
Following the two previous successful events in Copenhagen 2009 and in Oslo 2010 we are pleased to invite you to this Third Nordic
University Research Course. Participants are expected to be PhD students and junior researchers at universities within the Nordic
Baltic area who have an interest in hypertension, cardiovascular disease or diabetes.
Applications should include a short motivation, a personal curriculum vitae of no more than one page, and a short abstract of the research
program or a current research project of the applicant of no more than one page. The applications should be sent to the representative
of your national society. Priorities for participation will be made by the national societies and is based on the individual application.
For more details, please refer to the homepage of the Society of Hypertension, Stroke and Vascular Medicine (www.hypertoni.org) or
your national society, or to EpiHealth (www.med.lu.se/epihealth). Further information may also be obtained from Thomas Kahan,
Stockholm (thomas.kahan@ds.se) or Peter Nilsson, Malmö (peter.nilsson@med.lu.se).
A preliminary program is presented below:
Monday, September 10: Metabolic and vascular dysfunction
• Welcome, introduction, program presentation; presentation of participants
• Metabolic dysfunction: glucose homeostasis
• Haemostatic mechanisms and alterations in hypertension and cardiovascular disease
• Vascular dysfunction: aorta and large arteries; vascular ageing
• Vascular dysfunction: small arteries, microcirculation, and endothelial function
• Pregnancy and cardiovascular dysfunction in mother and child: glucose metabolism, vascular function, preeclampsia
• Project presentations by the participants and discussions in parallel groups
Tuesday, September 11: Target organ dysfunction and failure
• Short term and long term blood pressure variability; implications for treatment and prognosis
• Epidemiology, blood pressure and long term effects
• Hypertensive heart disease: arrhythmias, CHD, and heart failure
• Target organ dysfunction and sympathetic nerve activation: sleep apnea, the heart, and the
• Renal function and the cardiac-renal interactions (the cardio-renal syndrome)
• The brain: stroke and dementia
• Project presentations by the participants and discussions in parallel groups
Wednesday morning, September 12: The integrated clinical approach
• Risk assessment and evaluation; preventive strategies
• The cardiometabolic syndrome, strategies for implementation and adherence
Wednesday afternoon, September 12: EU-Interregional symposium in Malmö
• A bridge across Öresund for cardiovascular research
– the EU-Interregional IV project
• Genetics in cardiovascular disease – an update 2012
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Rapport från AHA 2011
American Heart Association 12–16 november 2011 i Orlando, Florida
American Heart Association’s årliga möte
hölls den 12–16 november i ett soligt
Orlando, Florida, och drygt 20 000 deltagare hade samlats för att ta del av ett
stort antal parallella föredrag och postersessioner.
Statistik från NHANES

Nathan Wong redogjorde för en uppdaterad National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 1999–2008, där
man enligt beräkningar kan konstatera att
det i USA nu finns drygt 18 miljoner diabetiker, dvs. 8% av den vuxna populationen. Data från 2005–2008 visar också att
33,5% av den vuxna befolkningen i USA
har hypertoni, vilket innebär 76 400 000
individer med förhöjt blodtryck. Obesitas
(BMI>30 kg/m²) förekommer hos 33% av
alla vuxna respektive 16% av alla barn, och
förekomsten obesitas i åldersgruppen 6–11
år har de senaste 3 decennierna ökat från
4 till 20%. Hur lyckas man då behandla
sina diabetiker i det stora landet i väst?
Enligt Dr Wong har man blivit bättre på
att behandla enskilda riskfaktorer, där 35%
av diabetikerna uppnår behandlingsmål
för LDL-kolesterol, 47% för blodtryck
och 50% för HbA1c. Fortfarande återstår
dock ett gediget arbete, eftersom 95%
av diabetikerna inte uppnådde samtliga
behandlingsmål för de tre riskfaktorerna
LDL, HbA1c och blodtryck.
PURE-studien

PURE (Prospective Urban and Rural Epidemiological study) är en pågående WHOstödd observationsstudie som är initierad
av professor Salim Yusuf vid McMaster
University i Kanada. Bakgrunden till studien är den ökande förekomsten av kardiovaskulära sjukdomar (CVD) i utvecklingsländerna. År 2020 förväntas mer
än 80% av alla fall av CVD att inträffa i
icke-västliga länder, huvudsakligen i länder
som genomgår snabb industrialisering
och urbanisering. Den viktigaste principiella frågeställningen för PURE är: Hur
förorsakar omvandlingar av samhället förändringar i livsstilsfaktorer som påverkar
risken för CVD? Genom att använda en
modell med extrema kontraster i samhällsskick med ett stort antal urbana och rurala

samhällen i olika stadier av ekonomisk förändring kan man undersöka hur skillnader i samhällsfaktorer påverkar förutsättningarna för utvecklingen av CVD. För
att kunna kvantifiera de samhällsfaktorer
som påverkar hälsan avser man i PURE
att utveckla ett ”health transition index”
(HTI) genom att mäta skadliga och potentiellt gynnsamma effekter.
Sverige är vid sidan av Kanada och
Förenade Arabemiraten ett av tre höginkomstländer i studien, där 154 000 individer deltar. Paradoxalt nog visar data från

studien att vi i Sverige trots goda ekonomiska förutsättningar har en förhållandevis
låg medvetenhet om högt blodtryck. Generellt visar preliminära data från PURE att
kvinnor i högre grad är medvetna, diagnostiserade och välkontrollerade avseende sitt
blodtryck jämfört med män. I höginkomstländer skiljer sig också graden av medvetenhet om hypertoni med utbildningsnivå,
men bara hos män. I PURE-studien hade
40% av studiedeltagarna hypertoni. Av
dessa var hälften medvetna om sitt förhöjda
blodtryck. Bara 13% av hypertonikerna
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Gustaf och Oscar i eftermiddagssolen på Sanibel Island, Floridas västkust.

hade dock ett väl kontrollerat blodtryck.
Enligt Dr Yusuf står vi inför en gigantisk
epidemi, och han sammanfattade världssamfundets förmåga att hantera hypertoni
som ett ”kolossalt misslyckande”; där vi
trots tillgång till effektiv medicinering till
en låg kostnad, inte lyckas behandla våra
hypertoniker bättre.
Nattsömn och hjärtkärlsjukdom

Är det farligt att sova mindre än 7,5 tim/
natt? Den frågan undersöktes i ett japanskt
material med drygt 1200 äldre hypertoniker som genomgått en 24-timmars ambulatorisk blodtrycksmätning, och uppgett
hur de sovit i en patientdagbok. Studien,
med en uppföljningstid på drygt 4 år,
visade att individer med kombinationen av
diabetes och kort nattsömn hade en högre
grad av nondipping, och en ökad risk för
hjärtkärlsjukdom som var oberoende av
dygnsblodtrycksnivå. En sämre blodsockerkontroll med samtidig kort nattsömn
tycktes verka synergistiskt som riskfaktorer
för framtida hjärtkärlhändelser. Sömnapné
och depression diskuterades som möjliga
orsaker till dålig nattsömn, där en förhöjd
sympatikusaktivitet torde kunna mediera
en ökad hjärtkärlrisk.
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SATURN

I november 2011 gick patentet på atorvastatin ut, och ungefär samtidigt presenterades
vid den s.k. SATURN-studien, finansierad
av AstraZeneca. I studien, som är publicerad i New England Journal of Medicine,
jämfördes effekten av rosuvastatin 40 mg
med atorvastatin 80 mg på aterosklerosutveckling hos 1 385 högriskpatienter, dvs.
patienter med symtomatisk kranskärlssjukdom och en minst 20-procentig stenos.
Intravaskulärt koronart ultraljud (IVUS)
gjordes vid baseline och efter 24 månaders
behandling, där man ej såg någon skillnad
i primär effektvariabel (median % förändring i atherom-volym) mellan grupperna.
Total procentuell förändring i atheromvolym (sekundär effektvariabel) var dock
större med rosuvastatin (-6,4) jämfört med
atorvastatin (-4,4) (p<0,001). Två aspekter framhölls som generellt intressanta
med studien; dels att högdos statin var så
pass väl tolererat – låg biverkningsprofil
avseende CK-stegring och muskelpåverkan med båda preparaten, och dels visade
studien att högdos statin är effektivt för
att minska atherombördan i koronarkärlen. Kritik riktades dock mot att IVUSdata saknas för ca 300 patienter, ett rela-

tivt stort bortfall som torde kunna påverka
studieresultatet. Studien ger heller ingen
information om andra aspekter på atherom-sjukdomen, som t.ex. ”lipid core” och
”fibrous cap”.
Stamcellsterapi

Det finns olika slags stamceller med olika
egenskaper – embryonala stamceller och
vuxna stamceller. Embryonala stamceller kommer från ägg som blivit över vid
provrörsbefruktning, och får bara användas om föräldrarna gett sitt godkännande.
Vuxna stamceller är celler som finns runt
om i kroppen för att under hela livet kunna
ersätta de celler som naturligt dör. Det
finns stamceller i benmärgen som skapar
nya blodceller – så kallade blodstamceller.
Andra typer av stamceller finns exempelvis
i hjärnan, i huden och i musklerna, och de
är oftast mer specialiserade än embryonala
stamceller. Hjärtstamceller är multipotenta och kan differentiera till någon av
de tre huvudsakliga cellinjerna som finns
representerade i hjärtat; myocyter, kärlens
glatta muskelceller respektive endotelceller. Målet med stamcellsterapi vid ischemisk hjärtsjukdom och hjärtsvikt är främst
att reparera områden i hjärtmuskeln som

skadats av ischemi, och förhindra remodellering, då hjärtmuskel omvandlas till
fibrotisk ärrvävnad.
Stamcellsterapi vid hjärt-kärlsjukdom
är ett snabbt växande forskningsfält, och
intresset i Orlando var stort, bl.a. från
media, när resultaten från flera stamcellsstudier presenterades. Ca 6 miljoner amerikaner har hjärtsvikt, och varje dag dör
2200 amerikaner i kardiovaskulär sjukdom.
SCIPIO är en pågående italiensk fas-1-stu-

die, där man undersöker effekten av stamcellsterapi vid ischemisk kardiomyopati. I
studien deltog 23 infarktpatienter med nedsatt vänsterkammarfunktion (LVEF<0,40),
som även genomgick by-pass-operation. I
samband med operationen togs en biopsi
(ca 1g) från förmaksörat, och från denna
isolerades och framodlades hjärtstamceller.
De 16 individer som randomiserats till aktiv
behandling erhöll ca 100 dagar efter bypass-operationen en intrakoronar infusion
av 1 miljon autologa hjärtstamceller. Efter
4 månader hade behandlingsgruppen förbättrat sin vänsterkammarfunktion (LVEF)
från 30,3 (±1,9) till 38,5 (±2,8) (p=0,001)
jämfört med kontrollgruppen. Behandlingsgruppen förbättrade under samma tid
också funktionsklass (NYHA) från 2,19 till
1,63 (p<0,0001), och livskvalitet. Relativ
infarktstorlek mätt med magnetröntgen
minskade med 24% hos de aktivt behandlade. Man såg inga skadliga effekter till
följd av stamcellsbehandlingen.
Hur applicerbart är då resultatet för
”den stora massan”? Studien är liten, men
unik på så sätt att man för första gången
givit autologa hjärtstamceller till människa.
Författarna har visat att man kan isolera
och använda hjärtstamceller från en hjärtbiopsi om endast något gram, vilket kan

innebära ett förhållandevis enkelt ingrepp i
öppenvård. Man framhöll att patientsäkerheten i studien var hög, och man behöver
givetvis förankra resultaten i större studier
med längre uppföljningstid.
Att kunna påverka angiogenes, nybildning av kärl, för att restituera ischemi i
vävnader har länge varit av intresse för
forskare världen över. Alltsedan Takayuki
Asahara publicerade den första studien
där man lyckats isolera endotelstamceller
(CD34+) i Science 1997, har mer än 1 000
artiklar publicerats inom området.
Bara i USA finns 850 000 individer med
refraktär, svårbehandlad angina pectoris.
Douglas Losordo från Chicago beskrev en
dubbelblind randomiserad fas II-studie på
167 anginapatienter i CCS class III eller
IV, där man efter injektion av autologa
CD34+-celler i myokardiet såg en signifikant förbättring avseende mått både på
funktionsklass och rapporterade anginasymtom.
Experimentella studier har visat att ben-

märg innehåller celler med förmåga att
reparera hjärtmuskel. De senaste 10 åren
har postinfarktstudier med mononukleär
autolog benmärgsterapi på människa
rapporterat varierande resultat, mycket
beroende på stora variationer i metodik,
cellpreparationer, val av endpoint och
patienturval. Det är heller inte känt huruvida stamcellerna verkligen omvandlas
till kardiomyocyter, eller om effekter på
hjärtats funktion sker via andra, parakrina
mekanismer.
År 2006 publicerades studien REPAIRAMI, där benmärgsterapi givet i akutskedet (3–7 dagar postinfarkt) förbättrade
pumpförmågan (ejektionsfraktion, EF)
hos infarktpatienter. Fem år senare pre-

senterades i Orlando en väldesignad
LATE-TIME, placebo-kontrollerad, blindad studie där man med MR undersöker
effekten av autolog benmärgsterapi hos 87
akuta infarktpatienter som genomgått PCI.
I motsats till REPAIR-AMI, såg man efter
6 månaders uppföljning inte någon förbättrad global eller regional kammarfunktion hos patienter som 2–3 veckor efter
genomgången akut PCI behandlades med
intrakoronar infusion av mononukleära
benmärgsceller jämfört med patienter
som fick placebo-infusion. Trots det negativa studieresultatet torde denna studie
vara värdefull, mot bakgrund av sin noggranna design. Det kan vara betydelsefullt
att behandla tidigt i sjukdomsskedet, och
huruvida man förlägger injektionen i koronarkärlen eller i myokardiet.
Man kan även spekulera i om behandling

med mononukleära benmärgsceller kan ha
andra positiva följdeffekter för prognosen,
utöver mått såsom förbättrad pumpfunktion. Exempelvis visade en 5-årsuppföljning av REPAIR-AMI med 200 infarktpatienter signifikant lägre risk för kardiovaskulära händelser hos gruppen med
aktiv behandling jämfört med placebo.
Den kliniska nyttan med benmärgsterapi
undersöks nu även i TIME och BAMI
(Bone marrow–derived mononuclear
cells [BM-MNC] on all-cause mortality in
Acute Myocardial Infarction), den senare
en stor europeisk studie stödd av EU där
man kommer att inkludera 3 000 patienter
med postinfarkt-svikt (LVEF <0,40).
Av alla som genomgår hjärttransplantation, har 50% dilaterad kardiomyopati.
I en pågående pilot-studie, POSEIDONDCM, jämförs behandling mellan autologa
och allogena hMSC (bone marrow derived
mesenchymal stem cells) hos patienter med
dilaterad kardiomyopati, med avseende på
säkerhet och effekt.
Innan dessa nya terapiformer kan börja

användas i klinisk praxis återstår fas II- och
III-studier i större skala med jämförelser av
olika metoder för stamcellsdistribution och
att ytterligare lyfta fram säkerhetsaspekten
för patienten.
Intrycket från AHA 2011 är dock att vi
befinner oss i ett paradigmskifte, och att
stamcellsbehandling av ischemisk hjärtsjukdom och postinfarktsvikt har kommit
för att stanna.
Kristina Bodegård
Med dr, kardiolog
Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus
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Tankar från en andra
avhandling om framtiden
för läkemedelsutveckling
Thomas Hedner är en av de mest citerade forskarna
inom svensk medicin. Men vad gör man då när man
beforskat betydelsen av olika läkemedel inom kardiovaskulär sjukdom och samtidigt åser hur det blir allt
svårare att lyckas hitta nya välfungerande läkemedelsterapier?
Jo,Thomas doktorerar igen, denna gång på en avhandling med titeln ”Change in the Pharmaceutical Industry, Aspects on Innovation, Entrepreneurship, Openness and Decision Making”, med handledning
av professor Magnus Klofsten på Linköpings universitet.
Frågeställningarna som bearbetats i avhandlingen var:
1. Kan man riva murarna in i läkemedelsbolagen och kan i så fall en öppen
innovationsmodell fungera i en sådan sluten och patentfixerad värld?
2. Hur viktigt är entreprenörskap i läkemedelsbranschen?
3. Hur kan beslutsfattandet effektiviseras som i det här fallen sker under
mycket stor osäkerhet?

T

homas Hedners analys tar sin
början i att den traditionella läkemedelsindustrin hade sin glansperiod under 1960-talet fram till 1996. Därefter har antalet nya värdefulla läkemedel
som lanserats minskat stadigt. Svaret från
industrin på denna ”innovationsskleros”
har varit att köpa upp varandra eller dra
ned verksamheten. Intjäningsförmågan
och kassaflödena från de traditionella storsäljarna räcker helt enkelt inte till för att
upprätthålla de stora organisationer som
läkemedelsföretagen byggt upp under de
goda tiderna. Det är inte svårt att förutspå
närmaste årens utveckling, utvecklingen
neråt för ”Big Pharma” kommer att med
all sannolikhet att fortsätta ett tag framöver, framhåller Thomas i en kommentar
till vad som framkommigt under avhandlingsarbetet.
Han fortsätter: Under de senaste två

decennierna har den innovativa kapaciteten inom läkemedelsindustrin tappat
fart, och det blir allt mer uppenbart att
den rådande affärsmodellen inom de globala läkemedelsbolagen, ofta kallad ”Big
Pharma” står under ett förändringstryck.
Utveckling av nya läkemedel är en mycket
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tidsödande, komplicerad och kostsam process som i allmänhet syftar till att lansera
nya innovativa produkter på den globala
arenan. Den genomsnittliga kostnaden för
att utveckla ett nytt läkemedel uppskattas
till ca 4–5 miljarder SEK för små molekyler och kan ligga på 6–7 miljarder SEK
för ett bioläkemedel. Många menar att
kostnaderna är mycket större än så om alla
utgifter för tillkommande indikationer och
användningsområden också läggs in. Då
kan slutnotan bli upp mot 15–20 miljarder
SEK. Här ligger en del av förklaringen till
den traditionella läkemedelsindustrins kris.
För att överleva kan de stora läkemedelsbolagen bara ägna sig åt de allra viktigaste och
största indikationerna och de kan i stort
sett bara satsa på läkemedel där risken att
misslyckas är relativt liten, eller på kombinationer av kända läkemedel som i kanske
inte innebär någon större nytta för patienterna annat än förenklad dosering, menar
Thomas vidare.
Vad som snarare önskas vore radikalt nya

läkemedel för sjukdomar där vi tidigare
saknat effektiv behandling eller där läkemedelseffekten varit otillfredsställande.
Men det finns knappast sådana säkra pro-

jekt inom radikal innovativ läkemedelsutveckling. Det finns massor med sådana
framtida utmaningar inom medicinen;
exempelvis att söka bot för diabetes, Alzheimers sjukdom, smärta, flera cancerformer, bara för att ta några exempel.
– Men vad är det som händer och vad
kommer vi att få istället? undrar Thomas.
Forskning av Bernhard Munos som presenterades nyligen i Nature Drug Discovery visar att det under de senaste 60
åren egentligen bara finns en faktor som
positivt samvarierar med ett ökande antal
nya värdefulla läkemedelslanseringar, och
det är antalet företag som är verksamma
inom sektorn. Men utvecklingen de senaste
decennierna har istället alltså varit rakt
motsatt, stora aktörer har köpt andra företag i branschen vilket inneburit minskat
antal företag. Följderna av denna negativa
utveckling ser vi nu, det sker en alarmerande nedgång av antalet nya viktiga läkemedel på marknaden, konstaterar Thomas
Hedner oroat.

via alternativa och mer öppna organisationsmodeller jämfört med de mer slutna
plattformar som dominerat traditionell
läkemedelssektor. Eftersom kommunikationsmöjligheterna mellan forskare, innovatörer, entreprenörer och finansiärer kan
förväntas öka i framtiden, så kommer förändringstrycket på ”Big Pharma” att öka.
Det finns därför anledning att tro att kriser

i de stora läkemedelsbolagen kommer att
avlösa varandra under de närmaste åren
framöver. Förändringstrycket kommer
att accelerera. Frågan är vad som kommer
istället – vi kommer ju alla att ha behov
av innovativa och effektiva läkemedel i
framtiden. Dessutom kommer den växande andelen äldre ändra sjukdomspanoramat och skapa helt nya förutsättningar
på marknaden. Thomas Hedner tror inte
att de stora läkemedelsbolagen på ett enkelt
sätt kan ”backa tillbaka” till en öppen och
kreativ innovationsprocess även om de vill
och försöker. Nya aktörer kommer istället
att uppstå ”underifrån” som utmanar den
gamla ordningen. Dessa aktörer kommer
att kunna erbjuda de kostnadseffektiva lösningar på öppen management, organisation och globala försäljningsnät som samhället kommer att efterfråga. Den kreativa
läkemedelsutvecklingen kommer mindre
aktörer att stå för.

Vad svenska regeringen och andra europe-

iska regeringar bör göra är att skapa incitament för ett medvetet risktagande hos alla
de små och medelstora innovativa aktörer
som nu etablerar sig på marknaden i Sverige
och Europa. Flera av dessa driver innovativa projekt där vissa redan sålts till större
globala aktörer inom läkemedelsindustrin.
Om inte regeringar seriöst skapar förutsättningar för skattelättnader för innovativa
företag som satsar på högriskprojekt inom
forskning, innovation och utveckling, så
kommer vi inte att kunna behålla en kreativ läkemedelssektor eller biotekniksektor i
Sverige. Den kommer att utvecklas på andra
håll i världen där förutsättningarna är bättre
och de högkvalificerade jobb som vi förlorar
från Sverige kommer vi ha svårt att ta tillbaka. Detta visas tyvärr tydligt i och med
den nyligen annonserade nedläggningen av
AstraZenecas anläggning i Södertälje.
– Vad kan vi då göra? undrar Thomas.
Några angelägna områden är att omvärdera
och öppna upp innovationsbegreppet och

utveckla värdeskapande plattformar, stimulera entreprenörsanda, och konstruktivt
hantera den genuina osäkerhet som finns
i de komplexa beslutsmodeller som läkemedelsindustrin måste hantera under en
utvecklingsprocess av läkemedel som kan
variera mellan 10–15 år. Det finns också
alternativa möjligheter och modeller för
att utveckla läkemedel till en prislapp
som avsevärt understiger den som ”Big
Pharma” klamrat sig fast vid. Så kallade
”Private-Public Partnerships” och ”affärsängelnätverk”, som PULS partners (www.
pulsinvest.se) och Medicine for Malaria
Ventures (www.mmv.org), visar att det är
möjligt att skapa stora värden och viktiga
läkemedel för patientgrupper som ”Big
Pharma” valt bort. Den utvecklingen baserar sig på öppna organisationer på 20 till
60 personer där utvecklingen av läkemedel
har skett med en dramatiskt lägre kostnad
jämfört med den modell som den traditionella läkemedelsindustrin tillämpat. Dessa
aktörer har utnyttjat kreativa och kompetenta nätverk som idag kan struktureras

Det är goda nyheter för akademiker och
experter som har omfattande och unika
kunskaper och som har kapaciteten att
hantera komplexa beslut i kreativa nätverk.
Det är också goda nyheter för oberoende
innovatörer och entreprenörer liksom för
andra aktörer på kapitalmarknaden som
söker lämpliga investeringsobjekt inom
den kreativa biosektorn, avslutar Thomas
Hedner som fortsatt verkar som professor i
klinisk farmakologi vid Göteborgs universitet, läkare och dessutom doktor gånger
två.

Fredrik Nyström
Referenser:
Avhandling: Drug research and development –
Case scenarios, development process, risks and
benefits. Ivor Cowlrick Departent of Surgery,
Göteborg University 2011.
Avhandling: ”Change in the Pharmaceutical Industry, Aspects on Innovation, Entrepreneurship,
Openness and Decision Making”, Thomas
Hedner, Department of Management and Engineering, Linköping University 2012.
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Foton: Fredrik Nyström

Rapport från Nationella Nätverket
för Antikoagulation
Fredagen den 14 oktober anordnade
Nationella Nätverket för Antikoagulation i samarbete med SSTH sitt andra
symposium på World Trade Center i
Stockholm.

I

år var en större lokal bokad eftersom
intresset förra året var så stort att alla
som ville tyvärr inte kunde delta. Även
i år kom vi till ett soligt, vackert och höstkallt Stockholm och kaffet stod framdukat
när vi kom. Dagen började med att Camilla
Nilsson, specialistsjuksköterska från AKmottagningen Malmö och ansvarig för
dagen, hälsade oss välkomna. Detta år hade
145 SSK och BMA från AK-mottagningar
i hela landet samlats för att få ta del av
intressanta och inspirerande föreläsningar.
Camilla började med att presentera styrgruppen för nätverket och gav oss därefter
två frågor att fundera på:
– Kommer AK-mottagningarna att behövas i framtiden?
– Hur ska vi bäst kunna använda/utnyttja
nätverket?
Som en röd tråd genom hela utbildnings-

dagen gick naturligtvis de stora frågorna
kring behandling med nya antikoagulantia,
belyst från olika håll av kunniga föreläsare.
Förste föreläsare var Henry Eriksson, överläkare/docent vid Sahlgrenska Universitets-

sjukhuset i Göteborg, vars föreläsning hade
den spännande rubriken ”Nya antikoagulantia, varför och till vem i praktisk sjukvård”. Föreläsningen började med frågan:
”Varför nya antikoagulantia när Sverige har
världens effektivaste warfarinbehandling?”
Det finns ju som vi alla vet en hel del nackdelar med warfarin:
• Långsam behandling,(ev. behövs heparin
initialt).
• Svårberäknad dos/effekt.
• Komplicerad monitorering.
• Många interaktioner.
• Långsam on/off-effekt.
• Reversering långsam eller kostsam.
• Blödningskomplikationer.

lantia som finns har korta halveringstider
och utsöndras via njurarna. Dock finns
ingen antidot. Det är även ett problem
med halveringstider och antidot när man
inte kan monitorera. AK-mottagningarnas
roll i införandet/behandling med nya antikoagulantia blir som tidigare:
• Information (till patienter och vård).
• Uppföljning.
• Registrering i centralt register.
• Kontroll och uppföljning av njurfunktionen hos patienterna.
• Komplikationer.
• Påminnelser PAL.
• Dosjusteringar.

Om vi då skulle ersätta warfarin skulle vi
vilja ha:
• Oral beredning.
• God säkerhetsprofil.
• Snabb on/off-effekt.

mussen, neurolog SUS Malmö, vars föreläsning handlade om ”Varför är strokeprofylax
viktigt vid förmaksflimmer och vad kan det
leda till?”. Stroke är den tredje vanligaste
dödsorsaken och den vanligaste orsaken till
invaliditet. I populationer <75 år är det flest
män som drabbas, >75 år flest kvinnor. Av
någon anledning är det fler äldre kvinnor
med förmaksflimmer som inte behandlas
med warfarin. Prognosen för stroke är
ganska dålig. Ca 1/3 avlider inom 2 år, ca
1/3 får uttalade bestående funktionsnedsättningar och ca 1/3 får lindrigare eller
inga synliga handikapp. Man räknar med
att endast 0–12% blir helt återställda. Men

Dessutom
• Antidot bör finnas.
• Helst inga interaktioner.
• Ej kostsamt.
• Ingen monitorering.
Det finns nu ett antal nya hepariner
med relativt långa halveringstider, men där
det finns antidot. De nya orala antikoagu-

Nästa föreläsare var Hélène Pessah-Ras-
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hur väljer man då vilka som ska behandlas? Det kan, för att citera Hélène PessahRasmussen, vara ”som att välja mellan pest
och kolera”. Patienter som har höga poäng
i CHADS2 har ofta även höga poäng i
HAS bled. Men (citat igen) ”För de flesta
patienter med förmaksflimmer är risken för
propp mycket större än risken för blödning,
men det är lättare att låta bli än att sticka ut
hakan och behandla”.
Siste föreläsare före lunch var Mattias

Wieloch, kardiolog SUS Malmö, med
föreläsningen ”Peroral antikoagulantiabehandling, hur ska vi följa upp och riskbedöma?”. Sverige har idag en mycket bra
warfarinbehandling. Medel TTR är 76,2%
för 63 center för patienter med målvärde
2.0–3.0 (ur Auricula). Risken för blödningskomplikationer ökar med stigande
ålder, dock finns en tydligare korrelation
mellan njurfunktion och blödning än
mellan ålder och blödning. Vi kommer
därför att behöva följa njurfunktion på våra
patienter som behandlas med antikoagulantia. Som ”Take home message” fick vi
en rad punkter:
• TTR är ett kvalitetsmått på warfarinbehandling.
• Äldre patienter har bättre TTR än yngre.
• Ålder korrelerar till blödning.
• Njurfunktion korrelerar till blödning
mer än ålder.
• Njurfunktionen behöver följas upp på
patienter som behandlas med antikoagulantia.
• Äldre patienter med normal eGFR (>60)
har lika liten risk för blödning som yngre
patienter.
• Följ patienter med eGFR <45 noga,
dosjustera trombinhämmare och FXahämmare.
• Överväg att sätta ut antikoagulantia på
patienter med eGFR <30 och lågt riskscore.
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Som sista punkt före lunch följde en

givande diskussion mellan förmiddagens
föreläsare. Angående införandet av nya
antikoagulantia var alla eniga om att det är
viktigt att det görs rätt, ibland går det inte
att backa tillbaka. Vidare krävs utbildning,
vi måste lära oss mer, ett ordnat införande
och SUNT FÖRNUFT! Behandling med
nya antikoagulantia är bekvämare men inte
mindre farligt. Det kommer ju även att
finnas möjlighet att öka antalet behandlade
patienter med förmaksflimmer när man
har ett större utbud av läkemedel att välja
på. Antikoagulantia är ett fantastiskt läkemedel för att förebygga stroke! Till sist en
önskan från denna grupp till alla distriktsläkare: Varje gång man träffar en patient
som behandlas med acetylsalicylsyra, tänk
till! Är detta en patient som är aktuell för
behandling med nya antikoagulantia?
Efter denna inspirerande diskussion var

det dags för lunch. Under lunchuppehållet
fanns även möjlighet att besöka, och låta
sig uppdateras av olika utställare. Första
föreläsare efter lunch var Per Wester, professor vid Umeå strokecenter, vars föreläsning handlade om ”Nationella riktlinjer för
hjärtsjukvård”. Han belyste Socialstyrelsens
olika strategier för kunskapsstyrning, vars
riktlinjer vänder sig till:
• Hälso- och sjukvård.
• Tandvård.
• Socialtjänst.
Dessa riklinjer är till för att stödja, ge
underlag för beslut och underlag för regionala och lokala vårdprogram. Slutversionen
av Socialstyrelsens riktlinjer om behandling
med nya antikoagulantia vid förmaksflimmer, som grundas på RELY-studien,
kommer 2011–12.
I Sverige finns ca 180 000 patienter med
förmaksflimmer. Endast ca 50% av dem
som är aktuella för behandling enligt risk-

score har verkligen fått behandling. Kanske
går det att höja den siffran nu?
Sedan var det dags för Camilla Nilsson
att presentera Nationellt vårdprogram och
regionala riktlinjer för behandling med nya
antikoagulantia, som finns framtagna på
flera håll i landet. Diskussion följde kring
riktlinjerna. Nästa punkt på programmet
var kaffe med kakbuffé, en mycket uppskattad programpunkt!
Sist ut denna dag var Hans Johnsson,
överläkare akutkliniken Karolinska universitetssjukhuset Solna, som ledde en diskussion
kring det högaktuella ämnet ”införandet av
nya antikoagulantia”. Grundinställningen är
väldigt positiv, en ny antikoagulantia som
inte kräver kontroller. Hans Johnsson betonade vikten av ett ordnat införande med
• Årlig uppföljning.
• Möjlighet att registrera i centralt register.
• Att det finns referensinstanser att vända
sig till med frågor, både från vård och
patienter.
• Lokala och regionala råd och riktlinjer.
• Kostnader.
Sammanfattningsvis kan sägas att AK-

mottagningarna även i fortsättningen
kommer att finnas kvar och behövas för
att ta hand om warfarinbehandlade patienter, men även ha ett brett kunnande om
nya antikoagulantia. Vår gemensamma
målsättning bör vara att antalet patienter
med förmaksflimmer som enligt riskscore
ska behandlas, även får behandling med
antikoagulantia. Tack Camilla och alla
föreläsare för en oerhört lärorik och intressant dag. Tack även till SSTH som stöttar
nätverket. Vi ser redan fram emot nästa
utbildningsdag!
Åsa Carlsson
Biomedicinsk analytiker
Smedjebackens Vårdcentral
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Välkomna till det 45:e
Nordiska Koagulationsmötet
i Stockholm 30/8–1/9 2012!
De Nordiska Koagulationsmötena har en långvarig tradition och i år har Du möjlighet att delta i det 45:e
mötet i Stockholm. De första mötena anordnades av entusiaster på 1960-talet och hette då Öresundsmötet.
Då deltog en handfull entusiaster och sammankomsten blev en mötesplats där möjligheter öppnades att
diskutera vetenskapliga problem, men också att mötas, ha trevligt och umgås. Mötet är unikt såtillvida att
det inte organiseras av någon förening eller institution utan bakom det står entusiaster på respektive center.
De ordnar år från år mötet och ger sedan stafettpinnen vidare till nästa mötesstad där män och kvinnor för
traditionen vidare. De städer som brukar ordna möten är Stockholm, Göteborg, Linköping, Malmö, Tromsö,
Oslo, Köpenhamn, Århus och Aalborg.
I år är det Stockholms tur: den 30 augusti–1 september har vi glädjen att inbjuda Dig till Bonniers
Konferenscenter på Torsgatan 21 i centrala Stockholm (i huset finns också en modern konsthall med
varierande utställningar). Till mötet har vi engagerat både spännande internationella föreläsare och det
blir också presentationer av forskare och kliniker i Stockholm. Inbjudna föreläsare är Frits Rosendaal
från Leiden, Holland; Johannes Oldenburg från Bonn, Tyskland; Flip de Groot från Utrecht, Holland;
Sam Schulman från Hamilton, Kanada; Bernhard Lämmle från Bern; Schweiz. Vi har också en
överraskningsföreläsning.
Första dagen ordnar vi också en halvdagskurs inom koagulation riktad till biomedicinska analytiker,
sjuksköterskor och läkare under utbildning.
Professor Thomas Renné i koagulationsforskning vid Karolinska Institutet är ansvarig för det vetenskapliga
programmet. Huvudansvarig för mötet är överläkare och teamchef Margareta Holmström vid Karolinska
Universitetssjukhuset.
Besök vår hemsida och anmäl Dig också Du till spännande och trevliga dagar i sensommar-Stockholm:
www.nordcoag2012.se
För organisationskommittén
Margareta Holmström
Överläkare
Koagulationsmottagningen
Hematologiskt Centrum Karolinska Universitetssjukhuset

Kurs i akut koagulation i Linköping
för ST-läkare 22–24/10 2012
Vill du skaffa dig fördjupade kunskaper inom området koagulation?
I höst ordnar vi för tredje gången en kurs i ”Akut koagulation” för ST-läkare inom olika specialiteter 22–24/10
i Linköping.
Vi kommer att hålla till på Brigaden, det gamla regementsområdet.
Innehållet kommer att vara varierat och vi varvar katedrala föreläsningar med falldiskussioner i grupp.
Vi rör oss från akuta koronara syndrom och stroke till venös tromboembolism och allvarliga blödningar
De tidigare två kurserna har varit mycket populära och kursdeltagarna har givit goda omdömen.
Kursen kommer att annonseras via IPULS, så håll ögonen öppna!
Margareta Holmström
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Mötesrapport från
Sveriges första nationella symposium om

Framtidens hjärt-, njur- och
diabetessjukvård
Introduktion

Hjärt-kärlsjukdomar är idag Sveriges klart
dominerande dödsorsak (41%), med ischemisk hjärtsjukdom som största enskilda
grupp. Omkring 20% av Sveriges befolkning har högt blodtryck, omkring 3–5%
har diabetes, och 8–13% beräknas ha
njursvikt [1]. Kronisk njursvikt är en lika
stark riskfaktor som diabetes för framtida
hjärt-kärldöd [2], och även mycket tidig
och lindrig njurfunktionsnedsättning är
associerat med ökad risk [3]. Flera studier
under senare år har visat att patienter med
samtidig hjärt-, njur- och diabetessjukdom
har en kraftigt ökad dödlighet, samtidigt
som de ofta är medicinskt underbehandlade
[4]. Detta är kanske en naturlig konsekvens
av vår fortgående subspecialisering, där
också vården är organiserad på samma sätt.
Kardiologen behandlar hjärtat, nefrologen
njuren och endokrinologen diabetes. I bästa
fall innebär det för patienten besök hos specialister inom varje område. I sämsta fall
underbehandling av samtidiga sjukdomar.
Just för hjärt-, njur- och diabetessjukdom finns det många gemensamma nämnare, och ur patientens perspektiv ett stort
behov av samordning och bättre vård och
behandling av hela patientens sjukdomspanorama. Detta var utgångspunkten när
Danderyds sjukhus och Karolinska Institutet för första gången organiserade ett
symposium med syfte att öka sjukvårdens
kvalitet för den stora grupp av patienter
som lider av både hjärt-, njur- och diabetessjukdom – ”HND”. Till mötet kom
drygt 400 läkare och sjuksköterskor inom
medicinska specialiteter och primärvård,
samt dietister, sjukgymnaster och kuratorer. En rad nationellt och internationellt
kända föreläsare gav uppdateringar om det
aktuella kunskapsläget, och tillsammans
med deltagarna diskuterades hur vården
i ökad utsträckning kan integreras och
förbättras, med HND-patienten i fokus.
Dessutom ordnades öppna föreläsningar i
samarbete med patientföreningarna. Här
följer en sammanfattning av valda delar av
programmet:

Keynote Lecture:
Multidisciplinary care of patients with
concurrent renal dysfunction, diabetes,
and cardiovascular disease – the
nephrologist’s perspective

David Goldsmith, är
en välkänd och färgstark njurmedicinare
från Renal Unit vid
Guy’s och St Thomas’
NHS Foundation
Hospital, London.
Goldsmith arbetar
David Goldsmith
till största delen kliniskt och är samtidigt vetenskapligt mycket
aktiv. Han inledde symposiets vetenskapliga program med en gedigen och samtidigt mycket underhållande presentation
av området.
Omkring 6–8% av befolkningen i västvärlden har kronisk njursvikt, CKD (Chronic Kidney Disease) stadium 3, vilket definieras som 30–59 ml/min i glomerulär filtrationshastighet (GFR). Detta är betydligt
vanligare än de flesta känner till. Dessutom,
vid 65 års ålder eller mer är prevalensen snarare 30%. Detta är av stor vikt, då sjunkande GFR och albuminuri båda är kraftiga
riskfaktorer för kardiovaskulära händelser
och död. Dödsorsaken vid kronisk njursvikt
är också oftare kardiovaskulärt betingad än
njursviktsrelaterad. Hos patienter med svår
njursvikt ses inte bara fler fall av hjärtinfarkt
och hjärtsvikt utan också ökad förekomst av
plötslig hjärtdöd, sannolikt p.g.a. fibros och
hypertrofi i hjärtat.
Finns det då något vi kan göra för att
minska denna kardiovaskulära samsjuklighet? Goldsmith poängterade att vi inte
ska underskatta etablerade behandlingar
som ACE-hämmare, betablockad och statiner. Goldsmith gick sedan vidare med
att belysa framtida lovande behandlingar.
Aktiveringen av Vitamin D minskar vid
njursvikt, och vitamin D-behandling kan
hämma inflammation och syntes av renin.
Vitamin D har även visats minska proteinuri hos patienter med diabetes och njurfunktionsnedsättning. Det saknas dock

behandlingsstudier vad gäller kardiovaskulär risk och död. Urat har också rönt ett
allt större intresse, då höga nivåer är korrelerat till ökad albuminuri. Kanske kan
behandling ge överlevnadsvinster.
Hyperfosfatemi är ett annat område
som sedan flera år undersökts intensivt,
då fosfatnivåer korrelerar med risken för
kardiovaskulär händelse och också korrelerar med sämre utgång för patienten. Nytt
inom detta område är FGF-23, som också
stiger vid hyperfosfatemi, och som verkar
vara en av de tidigaste markörerna för
ökande kardiovaskulär risk. Dr Goldsmith
nämnde sedan bardoxolone, ett ämne som
har visats kunna förbättra GFR med upp
till 25%, vilket självklart rönt stort intresse
bland njurmedicinare världen över. Det är
också antiinflammatoriskt och en antioxidant. Dock är det hemodynamiskt aktivt,
och kan sägas fungera tvärtemot ACEhämmare. Risken är därför hyperfiltration vilken kanske på sikt snarare leder till
snabbare försämring av njurfunktionen.
Preparatet används nu i en fas III-prövning
vid njursvikt stadium 4 och diabetes, så vi
kanske får svar snart.
Keynote Lecture:
Multidisciplinary care of patients with
concurrent renal dysfunction, diabetes,
and cardiovascular disease – the
endocrinologist’s perspective

Peter Haulund-Gaede
är en mycket välmeriterad endokrinolog från
STENO-centret och
från Slagelse universitetssjukhus i Köpenhamn. Peter är också
främst kliniker, och
samtidigt vetenskapligt P. Haulund-Gaede
mycket aktiv. Han redovisade grundligt sin
egen (Steno-2) studie på multidisciplinär
behandling av diabetes typ 2 [5]. Här sågs
en markant minskad dödlighet i intensivvårdsgruppen (n=80), där 24 patienter
avled under totalt 13 års uppföljning, jämfört med 40 i standardbehandlingsgruppen

VASKULÄR MEDICIN 2012 • Vol 28 (Nr 1) 27

Stefan Jacobson öppnade symposiet. Stefan
är kliniskt verksam professor i njurmedicin och
nytillträdd VD för Danderyds sjukhus, och en av
initiativtagarna till symposiet.

(n=80). De drabbades också mer sällan av
njursvikt och andra diabeteskomplikationer. Peter berättade också om de övriga
stora studierna som finns på tidig och/
eller sen intensivbehandling (ACCORD,
DIGAMI, UKPDS och ADVANCE).
Slutsatsen är att man har väldigt mycket
att vinna på tidig multidisciplinär intensivbehandling vid typ 2-diabetes, men att man
bör vara försiktigare med den äldre populationen och de med lång sjukdomsduration.
Att lipider och blodtryck alltid ska behandlas aggressivt råder det dock inget tvivel
om. Vidare visade ADVANCE att vägen
till minskad kardiovaskulär morbiditet och
mortalitet kan gå via förbättrad njurfunktion oberoende av glykemisk kontroll.
Det kardiorenala syndromet
– kardiologens perspektiv

Thomas Kahan, en av initiativtagarna till
symposiet berättade både om hur man ska
ta blodtrycket, och om blodtrycket som en
underbehandlad folksjukdom.

Helge Skoog gjorde en bejublad gestaltning
av patientperspektivet – ”Det är ju jag som
är patienten”. Sätter vi verkligen patienten i
centrum, hela tiden?

Jonas Spaak är specialistläkare och forskare
vid hjärtkliniken, Danderyds sjukhus och
koordinator för Karolinska Kardiorenala
Temacentra. Jonas fortsatte med kardiologens perspektiv och berättade att 40% av
alla patienter som insjuknar i akut hjärtinfarkt har samtidig njurfunktionsnedsättning. Detta kan jämföras med att 25% av
patienter med akut hjärtinfarkt har diabetes. Dödligheten efter en hjärtinfarkt ökar
också markant vid nedsatt njurfunktion
[4]. Patienter med nedsatt njurfunktion
får inte heller interventionsbehandling i
samma utsträckning som njurfriska, trots
att registerdata tyder på att åtminstone
patienter med GFR>30 ml/min skall ha
samma invasiva behandling med tidig PCI
som njurfriska [4].
Koppling mellan njurfunktionsnedsättning och kardiovaskulär sjukdom kallas för
det kardiorenala syndromet. Kopplingen
förekommer på flera sätt, där både akut och
kronisk sjukdom i hjärta och njure ökar
risken för sjukdom i det andra organet. Vid
sjunkande GFR ses en aktivering av det
sympatiska nervsystemet, med hypertoni
som följd. Blodtrycket är en viktig riskfaktor för kardiovaskulär sjuklighet, och högt
tryck tidigt i livet predicerar för en kraftig
blodtryckshöjning senare i livet. Behandla
alltså i tid! Alla olika riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom har en additiv effekt,
och alla delar bör således behandlas för att
uppnå en minskad risk.
Diabetesbehandling vid njursvikt och
hjärtsjukdom

Anders Frid berättade om hur
NICE-riktlinjerna ser på metforminbehandling vid njursvikt.
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Michael Alvarsson är docent och överläkare för endokrinologi, metabolism och
diabetes vid Karolinska universitetssjukhuset. Michael gick systematiskt igenom

tillgängliga antidiabetika vid samtidig
njursvikt. Han lyfte fram att metformin
har stark evidens inte bara för bättre blodsockerkontroll, utan på det mycket viktigare måttet minskad kardiovaskulär sjuklighet, men svenska guidelines är fortfarande konservativa vid samtidig njursvikt.
Sulfonylurea, pioglitazon och insulin har
också bevisad effekt, hos relativt kärlfriska
och om man lyckas behandla till lågt blodglukos, medan studier saknas på inkretinanaloger. Metformin har traditionellt inte
rekommenderats vid GFR under 60ml/
min, medan sulfonylurea och glinider bör
sättas ut vid GFR under 30ml/min. Novonorm påverkas ej av njurfunktionen och
kan användas till njursjuka. DDP-4 (Januvia) behöver dosreduceras först vid dialys.
Metforminbehandling vid njursvikt

Anders Frid är docent och överläkare vid
Kliniken för endokrinologi, Universitetssjukhuset SUS i Malmö. Anders förklarade
att utsöndringen av metformin visserligen
är renal, men 80% sker tubulärt, och den
tubulära sekretionen faller ofta inte lika
snabbt som GFR. Rekommendationen är
sedan länge att utsättning av metformin
skall ske vid GFR under 60ml/min, för
att undvika ackumulation och den fruktade komplikationen laktacidos. National
Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) rekommenderar nu snarare
dosreduktion vid eGFR under 45, och
utsättning om GFR under 30 [6]. En hög
andel av äldre patienter har GFR under 60,
och trots detta ses mycket få fall av metforminutlöst laktacidos. Enligt NICE-riktlinjerna, och Anders, bör rekommendationen
snarare vara att sätta ut metformin tillfälligt vid akut försämring av njurfunktionen.
Detta kräver en välinformerad patient och
en kunnig läkare, men det finns mycket
att vinna.
Kostråd vid hjärt-, njur- och diabetessjukdom – Vad vet vi och vad tror vi?

Fredrik Nyström är endokrinolog och professor vid Hälsouniversitetet i Linköping.
Han bjöd på en odyssé i det heta ämnet
kost och de omdiskuterade proportionerna
mellan fett och socker. Vi fick ta del av
studien som gjorde vetenskap av den amerikanska dokumentären ”Supersize me” där
arton friska, slanka och relativt vältränade
studenter i tjugoårsåldern under en månads
tid fick fördubbla sitt kaloriintag med hjälp
av snabbmat, och dessutom begränsa sin
fysiska aktivitet. Studien visade på en
övergående ökning av HDL, vilket traditionellt ansetts gynnsamt. Samtidigt sågs

dock en fördubbling av insulinnivåerna [7].
Kanske tyder detta på att våra sätt att mäta
behandlingseffekter vid hyperlipidemi är
alltför trubbiga?
Fredrik berättade vidare om den spanska studie av medelhavskost där man fann
en minskning av diabetesincidens och kardiovaskulär risk oberoende av viktnedgång
och fysisk aktivitet [8]. Vidare om Women’s
health initiative, en studie på post-menopausala kvinnor som under ca 8 år fick en
diet med ökade mängder grönsaker, frukt
och samt låg andel fett. Där man inte kunde
visa på en signifikant riskreduktion för kardiovaskulär sjukdom och endast måttlig
effekt på kardiovaskulära riskfaktorer [9].
Slutligen beskrev Fredrik det egna projektet ”Västkost” där man på primärvårdsnivå randomiserade typ 2-diabetiker till
antingen lågkolhydrat- eller lågfettkost med
samma energiinnehåll. Båda grupperna
hade efter 2 år gått ned lika mycket i vikt
men de som lottats till lågfettkost uppvisade inte förbättrade glukos- eller lipidvärden trots som bäst 4 kg minskad vikt efter
6 månader. Lågkolhydratgruppen kunde
däremot sänka den totala insulindosen med
hela 29%. Sammanfattningsvis kan man
nog säga att vi i nuläget vet alltför lite om
vilken kost vi skall rekommendera, och vi
behöver fler välkontrollerade studier. Sannolikt ligger det en del i att minska andelen
kolhydrater. Dock finns det i samhället idag
många starka åsikter, och åsikter får man
självklart ha, men dessa bör inte uttryckas
som sanningar.
Lipidsänkning vid diabetes
och njursvikt, fakta och fantasier

Per Tornvall är docent och överläkare vid
Hjärtkliniken på Karolinska universitetssjukhuset. Per inledde med att berätta om
de likheter i rubbad lipidprofil som finns
mellan diabetespatienter och patienter
med nedsatt njurfunktion, med relativt
låga nivåer av LDL och HDL, men förhöjda triglycerider. Han fortsatte sedan
med att beskriva den stora HPS-studien
med 20 536 patienter, som ranomiserades
till placebo eller simvastatin 40 mg. Inklusionskriterierna var hög kardiovaskulär risk
samt LDL över 3,5. Här såg man efter 5
år en signifikant relativ riskreduktion med
ca 25% för död, hjärtinfarkt, stroke och
revaskularisering [10]. Efter HPS kom
CARDS-studien, där 2 838 patienter med
typ 2-diabetes randomiserades till placebo
eller 10 mg atorvastatin. Här såg man också
en signifikant reduktion i död, kranskärlssjukdom och stroke (ca 37% relativ riskreduktion) [11].

Per beskrev också FIELD-studien, där
9 795 diabetiker randomiserades till 200 mg
fenofibrat dagligen eller placebo. Man noterade i denna studie en lägre LDL-sänkning
och något lägre behandlingseffekt än vid
statin-behandling, men bättre sänkning av
triglycerider. Detta är intressant med tanke
på den speciella lipidprofil HND-patienterna har, där fibrat således kan ha en god
effekt, men studier saknas. Per konkluderar
att rekommendationen för typ 2-diabetes
bör vara statiner både som primär- och
sekundärprevention, och att försöka nå
LDL under 2, kanske 1,8. Om patienten
inte tål statiner finns god evidens för att
prova med fibrater. Från auditoriet påpekas att man vid behandling med statiner till
typ 1-diabetiker ser både stigande HbA1c,
sjunkande testosteron och endoteldysfunktion, vilket talar för att man ska ha en mer
restriktiv hållning till statinbehandling just
vid typ 1-diabetes utan påvisad ateroskleros.
Vidare beskrev Per sin syn på SHARPstudien, där patienter med just njurfunktionsnedsättning behandlades med kombinationen 20 mg simvastatin och ezetimib
(Ezetrol®) [12]. Inklusionskriterierna var
kreatinin över 150 för kvinnor och över 170
för män. I genomsnitt hade patienterna ett
GFR på 27 ml/min, och 3 023 var dialyskrävande. Man fann en signifikant minskad
risk för kardiovaskulära händelser (ca 17%
relativ riskreduktion). Vid subgruppsanalysen sågs dock inte samma riskreduktion
för dialyspatienter. Per anser att SHARP ger
evidens för att behandla med statiner vid
njurfunktionsnedsättning, också då denna
studie är den enda större studie som faktiskt
visat effekt på den överdödlighet i kardiovaskulär sjukdom som finns hos njursviktspatienter. Att ingen effekt sågs hos dialyspatienter kan bero på att kärlsjukdomen
då redan hunnit framskrida för långt, och
kanske man då skall avstå från behandling.
Lars Weiss i auditoriet reserverade sig dock
för denna tolkning och ansåg att SHARPstudien stödjer statinbehandling även vid
svår njursvikt och dialys. Han påpekade
att studien inte var tillräckligt stor för att
kunna titta på subgrupper på detta sätt.
Sammanfattningsvis krävs troligen en mer
individualiserad behandling just vid svårare
njursvikt, men är patienten i fråga en överviktig diabetiker är nog statin väl motiverat.

Per Tornvall talade om lipidrubbningar vid
hjärtkärlsjukdom, diabetes och njursvikt.

Håkan Wallén berättade om hur njursvikt medför ökad risk för både blödning
och propp.

K.G. Bergström modererade skickligt
paneldebatten om hur vi bör strukturera
om och förbättra vården av patienter med
fler än en kronisk sjukdom.

Njursvikt – ökad risk för både propp och
blödning

Håkan Wallén är docent och överläkare
vid Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus, och
är specialist i både kardiologi och klinisk
farmakologi. Håkan föreläste om koagula-

Hans Persson redogjorde för de många
likheter och kopplingar som finns mellan
terminal hjärtsvikt och njursvikt.
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tionsstörningar vid njursvikt och inledde
med att poängtera att blödning är farligt.
I studier har man sett 5–7 ggr ökad risk
att dö inom en månad efter t.ex. en hjärtinfarkt med blödning i efterförloppet. Vid
nedsatt njurfunktion löper också patienten
ökad risk för blödning efter PCI, eller vid
kraftfull antitrombotisk behandling. Vid
CKD 5 har man kunnat observera trombocytdysfunktion med en sämre bindning
till kärlväggen, vilket kan förklara en ökad
blödningsrisk. I OASIS-studien jämförde
man fondaparinux (Arixtra) med enoxaparin (Klexane) [13]. Fondaparinux (Arixtra)
hade på sikt mindre kardiovaskulära händelser, och på både kort och lång sikt en
lägre risk för blödning. Sannolikt beror den
lägre blödningsrisken på att fondaparinux
(Arixtra) är mer lättinställt, och Håkan
anser att det därför sannolikt är bättre
med fondaparinux (Arixtra) till patienter
med njurfunktionsnedsättning. Njurfunktionsnedsättning ger även en ökad risk för
venös tromboembolism, och vid dialys ses
en 2 ggr ökad risk. Det finns också en stark
koppling till proteinuri, där nefrotiskt syndrom har en 140 ggr ökad risk för venös
tromboembolism och 50 ggr ökad risk för
arteriell tromboembolism. Håkan avslutade
med att förorda att vid njursvikt med GFR
under 45 ml/min och/eller proteinuri är
detta tillsammans med CHADS2-score ett
sätt att bedöma risken för tromboembolism.
Hjärtsvikt och njursvikt – en dödlig
kombination

Hans Persson är docent och överläkare vid
Hjärtkliniken på Danderyds sjukhus. Hans
jobbar främst med svår hjärtsvikt, och framhåller att detta är att betrakta som ett slutstadium av en lång sjukdomsprocess, där prevention och sjukdomsmodifierande behandling med t.ex. statiner inte längre är effektiv
för att minska risken för kardiovaskulära
händelser. På det sättet liknar hjärtsvikt
svår njursvikt. Hos patienter med hjärtinfarkt ser man också att ju sämre njurfunktion vid infarktinsjuknandet, desto högre
risk för hjärtsvikt som komplikation både
under akutvårdstillfället och i efterförloppet.
New Evidence in the Treatment of
Hyperphosphatemia

Mario Cozzolino, professor i nefrologi
vid University of Milan och University of
Ferrara berättade vidare om riskerna med
hyperfosfatemi. Att kronisk njursvikt leder
till hyperfosfatemi är välkänt, dock verkar
hyperfosfatemi i sig driva på en försämring
av njurfunktionen. Han berättade också,
att hyperfosfatemi i flera studier visat sig

Gun Jörneskog, en av initiativtagarna till
symposiet modererade och talade tillsammans
med sin mentor Bengt Fagrell om diabetes och
mikrocirkulation.

ha ett samband med kardiovaskulär sjukdom och död. En annan riskfaktor för
kardiovaskulär sjukdom är hyperkalcemi,
då detta leder till kalcifiering av kärlträdet.
Njursviktspatienter får initialt hypokalcemi, p.g.a. vitamin D-brist och hyperfosfatemi. Dock leder dessa störningar till att
nivåerna av parathyroideahormon (PTH)
stiger. Detta ger urkalkning av skelettet
och paradoxalt nog en sekundär hyperkalcemi. Cozzolino anser att detta sannolikt
är en del av förklaringen till ökad vaskulär
kalcifiering och ökad kardiovaskulär risk
hos njursviktspatienter. Cozzolino poängterade att man bör undvika alla former
av kalciuminnehållande läkemedel till
patienter med njurfunktionsnedsättning,
och att risken med dessa ökar ytterligare
vid diabetes, bensjukdom och hos postmenopausala kvinnor då dessa grupper har en
hög grad av kärlkalcifiering. Fosfatnivåerna
i kroppen styrs av kalcium och calcitriol
(aktivt vitamin D), där både calcitriol och
kalcium sänker fosfatnivåerna. Fosfat har
dock alltid en konstant kvot med kalcium,
vilket leder till en ökning av kalciumnivåer
i blodet vid sänkta fosfatnivåer. Paricalcitol (Zemplar®, en aktiv vitamin D-analog)
och fosfatbindare utan kalcium, har istället
kunnat sänka både fosfat och kalcium.
Cozzolino anser, med utgång från den
riskökning hyperkalcemi och hyperfosfatemi ger, att patienter med njurfunktionsnedsättning bör få behandling för att
sänka fosfatnivåerna, dock utan att kalcium sekundärt höjs. Detta gör man enligt
honom bäst med lantan (Fosrenol®) eller
sevelamer (Renagel®/Renvela®), två ickekalciuminnehållande fosfatbindare. Dessa
har goda effekter på hyperfosfatemi, och
har också effekt på den osteodystrofi som
höga nivåer av PTH leder till. En annan
möjlighet är att behandla patienten med
paricalcitol, som visats kunna sänka fosfat-

Bengt Fagrell, mikrocirkulationsforskningens
nestor, berättade om störningar i regleringen av
hudens kapillärer vid diabetes.

nivåerna utan att ge en lika stor ökning av
kalcium. Han berättade även att warfarin
i små studier visats öka kalcifieringen av
kärlträdet. Han rekommenderade därför
att undvika warfarin till njursviktspatienter om inte indikationen är stark. Detta
gäller särskilt patienter med hög risk för
kalcifiering, t.ex. diabetiker och patienter
med inflammatoriska tillstånd.
Njurens roll i kärlträdets åldrande

Tobias Larsson, docent, njurmedicinska
kliniken, Karolinska universitetssjukhuset. Nyligen utsedd till ”Framtidens Forskningsledare” av Stiftelsen för Strategisk
Forskning. Tobias inledde sin föreläsning
med att som tidigare talare beskriva det
kardiorenala syndromet och den koppling
mellan GFR, albuminuri, tubulära skador
och kardiovaskulär risk som ses i ett flertal
studier. Tobias anser att de viktigaste faktorerna bakom en ökad kardiovaskulär risk
hos njursviktspatienter är anemi, malnutrition, albuminuri, kronisk inflammation
och störd ben- och mineralmetabolism.
Tobias beskrev hur vitamin D-brist har
kunnat ses korrelera till ökad risk för död
även vid lätt nedsatt njurfunktion, och hur
fosfat och PTH korrelerar till kardiovaskulär risk även utan CKD. Undantaget är
dialyspatienter, där det optimala spannet
verkar vara mellan 150 och 300 i PTH.
Detta kan enligt Tobias förklaras av att en
alltför nedtryckt benomsättning förhindrar
att dietärt kalcium och fosfat tas om hand
och därmed istället inlagras i kärlen.
Tobias forskar på FGF23, ett ämne som
utsöndras av osteocyter och osteoblaster
vid stigande fosfatnivåer vid njursvikt. Det
verkar i kroppen nästan som ett ”anti-vitamin D”. Det minskar också bildningen av
sin egen receptor, Klotho. FGF23 verkar
vara den faktor som stiger först vid nedsatt
njurfunktion, och verkar korrelera väl med
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Lars Weiss talade både om njurens roll
i blodsockerbalansen och om sin syn
på framtidens vård.

Inger Ekman berättade om
den ambitiösa satsningen på
personcentrerad vård som
forskningsrådet gör i Göteborg.

risken för kardiovaskulär sjukdom, mer än
vitamin D-nivåer, fosfat, kalcium och PTH.
Tobias berättar vidare om Klotho, FGF23receptorn, som finns i höga nivåer i njurar
och paratyreoidea. Receptorn har visat sig
hämma kärlförkalkning och verka antiinflammatoriskt. Genen för Klotho är därför
omnämnd som en ”anti ageing gene”.
Tobias gick sedan vidare med att
beskriva möjliga behandlingsstrategier baserade på den väl underbyggda hypotesen att
höga nivåer av FGF23 och låga nivåer av
Klotho är farligt. Vitamin D-behandling
ökar nivåerna av både FGF23 och Klotho,
dock är effekten på kardiovaskulär risk
och död okänd. Icke kalciuminnehållande fosfatbindare som minskar nivåerna
av FGF23, men har en okänd effekt på
Klotho. Inte heller här finns evidens för
lägre kardiovaskulär risk hos någon av dem.
RAAS-blockad ökar Klotho, men har en
okänd effekt på FGF23. Dock vet vi att
denna behandling har effekt på proteinuri.
Således sammanfattar Tobias att hyperfosfatemi, vitamin D-brist, höga nivåer av
FGF23, och låga nivåer av Klotho har en
roll i den kraftigt ökade risken för kardiovaskulär sjukdom som ses hos njursviktspatienter. Dock saknas mortalitetsstudier över
vilken behandling som är effektiv.
Framtidens hjärt- njur och
diabetessjukvård – hur når vi dit?

Under ledning av moderator K.G. Bergström diskuterade företrädare för vården i
Sverige hur olika yrkesgrupper och aktörer
inom hälso- och sjukvården ska samverka
för att förbättra behandlingen för patientgruppen, och hur patienterna kan bli mer
delaktiga i såväl prevention som vård.
Eva Nilsson Bågenholm, som nu är
nationell äldresamordnare på Socialdepartementet, framhöll att just HND gäller för
väldigt många äldre.
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Magnus Lord gjorde en övertygande presentation över dagens
sjukvårdsstrukturs många brister.

Inger Ros, ordförande för Hjärt-lungsjukas riksförbund, var mycket glad över
att många nu börjar förstå att man måste
sätta just patienten i centrum.
Anders Tegnell, avdelningschef för Avd.
för kunskapsstyrning på Socialstyrelsen,
fick många hårda puckar, men verkar i sak
hålla med flertalet av debattörerna.
Stefan Jacobson, professor i njurmedicin, fick främst frågor i sin roll som verkställande direktör för Danderyds sjukhus.
Som en av initiativtagarna till symposiet
är han mån om att vi verkligen försöker
göra det bästa för patienterna av de resurser
vi har.
Monica Rådström, sjuksköterska på
njurmedicinska kliniken vid Danderyds
sjukhus, framhöll patientens perspektiv,
och berättade hur de många gånger går
vilse i en vård som inte är strukturerad för
patienter med flera kroniska sjukdomar
samtidigt.
Diabetes, en mikrovaskulär sjukdom

Gun Jörneskog, docent och överläkare
vid medicinkliniken på Danderyds sjukhus, samt Bengt Fagrell, professor emeritus vid Karolinska institutet, föreläste om
hudens mikrocirkulation. Mikrocirkulationen består av nutritiva kapillärer, med
subpapillära plexa och djupa plexa. Mellan
dessa finns arteriovenösa anastomoser vars
öppenhetsgrad styrs av autonoma sympatiska nervfibrer och hos friska framförallt
reglerar kroppstemperatur. Vid diabetes sker en funktionell denervering som
leder till att dessa AV-shuntar öppnas, och
blodet slussas förbi de nutritiva kapillärerna. Detta leder till en ökning av blodflödet i huden, men samtidigt paradoxalt
nog en relativ ischemi i de nutritiva kapillärerna. Sannolikt ses liknande störningar i
blodflödet i ögon, njurar och nerver. Dessa
mikrovaskulära störningar uppträder tidi-

Catarina Nahlén berättade om
patienters olika copingstrategier
vid svår hjärtsvikt.

gare än makrovaskulära komplikationer.
Hos kärlsjuka patienter i hemodialys ses
under dialys inte sällan en så kraftig sänkning i transkutant pO2, att den ger risk för
ischemi och gangrän. Endothelin A-receptorblockad har här visats öka kapillärcirkulationen, samt förbättra transkutant pO2
och tåblodtryck, och är en möjlighet till
nya läkemedel. Gun och Bengt framhöll att
tidig metabol kontroll är viktigt för diabetespatienter, och detta har en direkt effekt
på mikrocirkulationen.
Framtidens vård och utmaningar

Lars Weiss, med dr, överläkare, njurmedicinska kliniken, Centralsjukhuset Karlstad.
Lars sammanfattade den sista dagen mycket
av det som redan beskrivits här och lyfte
fram sina egna lärdomar från senare år.
Han berättade bl.a. om den nya njursviktsklassificering som är under bearbetning
internationellt, där graden av proteinuri
även kommer räknas in. Det har varit känt
inom njurmedicin att graden av proteinuri
har betydelse för överlevnad oberoende av
GFR, och dessutom förutsäger graden av
proteinuri hur snabbt en patient progredierar i sin njursvikt och sjunker i GFR. På
senare tid har dock studier visat att enbart
minskad proteinuri som surrogatmarkör för
minskad dödlighet bör ifrågasättas. Detta
sågs t.ex. i den stora ONTARGET-studien,
där dubbel RAAS-blockad (dvs. samtidig
ACE-hämmarbehandling och angiotensinreceptorblockad) minskade blodtryck
och proteinuri, men trots detta orsakade
högre dödlighet [14]. Kanske sänkte man
blodtrycket för mycket, eller kanske behöver njuren ha kvar en viss RAAS-reglering?
Personcentrerad vård – hur gör man det
i praktiken och vad får det för effekt?

Inger Ekman är professor, prodekanus och
centrumföreståndare för Sahlgrenska aka-

demins Centrum för personcentrerad vård
vid Göteborgs universitet (GPCC). Inger
har fått 90 miljoner kronor från Svenska
forskningsrådet för att bygga upp ett nytt
centrum för personcentrerad vård. Projektet rymmer många delar, men alla sammanfogas med patientens perspektiv och
behov i centrum, tillsammans med patienten som måste göras mer delaktig i sin egen
vård. Vad innebär detta i praktiken? Ett
enkelt exempel är att på sjukhuset, flytta
planeringstavlan där planerade undersökningar och beräknad hemgång skrivs, in
till patienten, så att patienten själv vet vad
som sker. Inger har hittills mest tittat på
patienter med svår hjärtsvikt, och där sett
på markant minskade vårdtider [15].
Framtidens sjukvård byggs kring
människan

Magnus Lord är både leg läkare, civilingenjör och civilekonom, och titulerar sig
”leanstrateg”. Dagens sjukvård är organiserad på ett sätt som vuxit fram de senaste
130 åren, utan några egentliga större förändringar. Kanske är det dags, att som i
många andra verksamheter, ta ett helhetsgrepp och fråga oss hur vi kan strukturera
denna för att få ut det mesta och bästa
för patienten? Idag går stora resurser och
en väldigt stor del av personalens tid till
saker som inte har något direkt värde för
patienten. Och för patienten går mycket
tid i väntan på sjukvården. Om man här
kan identifiera onödiga moment, onödig
väntan och onödigt arbete, kan man både
effektivisera och göra både vården bättre
för patienten och arbetsmiljön bättre för
personalen. Magnus framhåller att det
alltid är sjukvårdspersonalen själva som
bäst kan identifiera problem och hitta
bättre lösningar; inte en chef som befinner sig några våningar ovanför verksamheten. Detta ställer nya tuffa krav på dagens
chefer. Det hjälper inte att få personalen att
jobba snabbare och effektivare. Man måste
istället ge personalen både förtroende, tid
och befogenhet att själva driva ett kontinuerligt förbättringsarbete.
Sammanfattning

Avslutningsvis vill vi som arrangörer
tacka alla utställare för deras stöd, samt
alla moderatorer och föreläsare. Alla är
inte nämnda här ovan, utan många fler
har föreläst, t.ex. Soffia Gudbjörnsdottir,
Staffan Schön, Tomas Jernberg, Gregor
Guron, Felix Mahfoud, Lars Rydén, Jeroen
Hendriks, Maria Nilsson, Matthias Lidin,
Catharina Nahlén, Monica Rydell-Karlsson, Åsa Audulv, Eva Thors Adolfsson,

Patrik Lyngå, Mette Axelsen, Sintra Eyre,
Lena Pettersson, Lena Hannerz, Agneta
Pagels, Tuula Saarinen, Christina Norman,
Ewy Svanström, Christina Kronberg och
många andra. Vi hoppas på återseende på
nästa HND-symposium!
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ANNONS

ALTITUDE-studien stoppas

Slutet på historien för nya hypertonimedel?
För ganska exakt 60 år sedan introducerades medikamentell hypertonibehandling i Sverige av Bertil Hood då han
började behandla svår hypertoni med
det centralnervöst verkande läkemedlet hexamethonium, vilket visserligen
sänkte blodtrycket och skyddade mot
stora blödningar i hjärnan (stroke) men
även hade omfattande biverkningar [1].

S

edan dess har en stor mängd olika
hypertonimedel utvecklats och
dokumenterats i olika studier. Vissa
av dessa kvarstår än idag, medan andra
knappast används alls längre eller har helt
försvunnit från många marknader, t.ex.
hydralazin, practolol, klortalidon och
alfa-metyl dopa. Under mer än 30 år
har intresset varit stort för renin-angiotensin-systemet (RAS) och därmed även
för olika läkemedel som interfererar med
detta system genom att blockera på olika
nivåer, framförallt ACE-hämmare och
angiotensin II-receptorblockerare (ARB).
Under senare år har s.k. direkta renininhibitorer (DRI), där aliskiren är en känd
substans, också dokumenterats vid hypertoni. På goda grunder har man ansett att
det skulle kunna medföra vinster genom
att blockera RAS högre upp i kedjan än
längre ner som ACE-hämmare och ARBläkemedel gör, och kanske även att kombinera olika läkemedel som blockerar RAS.
Av dessa skäl har förhoppningar knutits
till aliskiren även om det även finns andra
liknande läkemedel inom samma klass av
DRI-substanser.
Det har därför väckt uppmärksamhet när

Novartis, det företag som marknadsför
aliskiren, sände ut ett pressmeddelande den
20 december 2011 [2] om att man avbryter studien ALTITUDE där aliskiren testas
mot placebo som tilläggsbehandling till
patienter med typ 2-diabetes med behandlad hypertoni (med ACE-hämmare eller
ARB), albuminuri och ökad kardiovaskulär
risk [3]. Skälet angavs vara att man funnit
en ökad risk för icke-fatal stroke, njurkomplikationer, hyperkalemi samt hypotension
i den grupp av patienter som behandlades
med aliskiren som tilläggsterapi. Ännu

finns ingen publikation att tillgå varför vi
får ha tålamod och vänta med att se de
aktuella exakta siffrorna. Initierade källor
påstår att endast cirka 70% av alla händelser i studien ännu hunnit granskas av
endpoint-kommitté, varför det kan ta
dröja ganska länge innan alla händelser är
klart definierade och en slutgiltig analys
kan göras.
Man kan även fundera på att blodtrycket

var ganska lågt bland studiens deltagare
redan vid baslinjen. Vid en ytterligare sänkning kan vissa känsliga patienter kanske ha
fått erfara negativa effekter p.g.a. den så
kallade J-kurvan (som beskriver samband
mellan blodtryck och risk vid behandlad
hypertoni enligt en relativt väletablerad
teori), men detta är inget vi vet med säkerhet ännu.
När detta skrivs har just ett uttalande
kommit från European Medicines Agency’s
(EMA) Committee for Medicinal Products
for Human Use (CHMP) där aliskiren blir
kontraindicerat för patienter med diabetes
och/eller för de med nedsatt njurfunktion
som redan behandlas med ACE-hämmare
eller ARB.
Redan nu kan dock konstateras att
avbrytandet av ALTITUDE-studien kastar
skuggor över inte bara aliskiren utan även
den stora forskningssatsning som drivits
under senare år för att söka nya vägar att
blockera RAS med flera läkemedel samtidigt. Kombinationsarmen med ARB (telmisartan) och ACE-hämmare (ramipril)
i studien ONTARGET visade ju heller
ingen påtaglig fördel vid hypertoni [4].
Man kanske istället skall försöka stimulera vissa sidor av RAS med gynnsamma
effekter, t.ex. genom den experimentella
substansen ”compound 21” som är en
angiotensin II typ 2-receptoragonist med
antiproliferation och anti-inflammation
som viktiga kännetecken [5]?
Kanske är ALTITUDE-studien sista akten i en

mångårig strävan att finna nya antihypertensiva läkemedel även om det fortfarande
görs försök att få fram nya läkemedel som
verkar över natriuretiska peptider m.m. I
så fall har 60 års utveckling kommit till sitt

slut, åtminstone temporärt. Kanske behövs
helt nya farmakologiska principer för att
motverka kärlåldrande och organskador,
som komplement till de traditionella
hypertonimedel vi redan har och som
använts till ett mycket stort antal patienter i landet med god evidens. Alternativt
kanske vi nu går mot en ny era där vi satsar
på icke-farmakologisk behandling såsom
den utvärderats i form av vaccinering (se
Blodtrycket 2007; no 2 av Isak Lindstedt
samt [6]), eller genom renal sympatikusdenervation [7] som mer bestående vägar
att minska aktiviteten i RAS?
Peter M Nilsson
Malmö
Fredrik Nyström
Linköping
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Du vill väl vara med 2012?
Ett nytt år har börjat och därmed är det också dags för Dig att betala årsavgiften för Ditt
medlemskap i Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin.
Det är 100 kr som Du betalar som årsavgift i SVM. Om Du är pensionär är det dock
avgiftsfritt.
Betala till postgiro 26 85 31-1 eller till bankgiro 383-0114.
Alla läkare som är medlemmar i Sveriges läkarförbundet kan få automatisk avisering
också av vår avgift från läkarförbundet. Detta är mycket praktiskt och Du riskerar inte
att glömma bort att betala. Du måste dock själv specifikt anmäla till oss om Du önskar
detta. Se e-mailadress nedan.
För Ditt medlemskap i Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin får Du
många förmåner och fördelar.
• Tillgång till en vår utmärkta hemsida med mycket värdefull information.
• Tidskriften Vaskulär Medicin, vår tidskrift, som kommer ut med fyra 4 nummer per år.
• Mycket goda möjligheter att delta i och påverka utvecklingen av vaskulär medicin i
Sverige.
• Ett unikt professionellt nätverk i Sverige och utomlands.
• Ta del av de senaste forskningsrönen.
• Få information om symposier och andra möten med inriktning mot området
vaskulär medicin inom vid bemärkelse.
• Rabatt på anmälningsavgifter till våra egna möten och kurser.
• Möjlighet att söka ekonomiskt bidrag för att delta i kurser och vetenskapliga möten.
För att snabbt informera alla medlemmar om t.ex. möten och kurser vill vi gärna ha Din
e-mailadress. Du som redan är medlem men ännu inte har anmält Din e-mailadress till
oss bör gör detta till vår administrativa sekreterare Charlotte Löwenhielm.
Du når henne enklast på email: charlotte.lowenhielm@gmail.com.
Gå in på hemsidan www.hypertoni.org för mer information!
Vi ser fram emot att ha Dig som medlem i Svensk förening för hypertoni, stroke och
vaskulär medicin!
Ingar Timberg
Kassör

36 VASKULÄR MEDICIN 2012 • Vol 28 (Nr 1)

Läkemedelsinducerad hypertoni
Introduktion

Det finns en uppsjö av kemiska substanser och terapeutiska medel som kan orsaka
antingen tillfälliga eller ihållande effekter
på blodtrycket, och/eller påverka den blodtryckssänkande effekten av hypertoniläkemedel. Vissa substanser leder till natriumretention eller extracellulär utvidgning av
vätskevolymen, andra till direkt eller indirekt sympatikuspåverkan. Vissa substanser
kan direkt påverka den glatta muskulaturen i blodkärlen och andra har idiopatiska
effekter på blodtrycket. Vissa blodtryckssänkande mediciner kan ha paradoxala
blodtryckshöjande förmågor. Överlag är
läkemedelsinducerad blodtrycksförhöjning
liten och övergående, men i vissa fall kan
kraftig blodtrycksstegring med organpåverkan (slaganfall, njursvikt etc.) inträffa. Den
allvarligare formen av läkemedelsinducerad
blodtrycksstegring ser man oftast hos äldre,
dem med känd hypertoni eller njursvikt.
En noggrann genomgång av patienters läkemedelskonsumtion är alfa och
omega för att finna läkemedelsinducerad
hypertoni, undvika onödig utredning och
underlätta behandlingen. När man väl
identifierat det skyldiga läkemedlet kan
det som oftast sättas ut eller så kan den
dysreglerade hypertonin behandlas bättre
ifall det skyldiga läkemedlet fortfarande
anses behövligt.
Läkemedelsintag

Det är ofta mera regeln än undantaget att
man som vårdgivare möter en patient med
hypertoni eller uppmätt förhöjt blodtryck
som samtidigt tar läkemedel mot andra
åkommor. Läkemedelsintaget kan vara
mera eller mindre tydligt. Det kanske
framgår ”klart” från både patient och föreliggande journaltext att patienten utöver
sina hypertoniläkemedel även tar andra
mediciner som t.ex. simvastatin, trombyl,
etc. Som vårdgivare har man kanske haft en
god kontinuitet och upparbetat ett ömsesidigt förtroende med respektive patient
och känner sig ”säker” på vilka läkemedel
som patienten knaprar i sig. Det går dock
aldrig att ta detta förgivet! Det är tyvärr
ofta så att det sker fel inom kommunikation och registrering. Vid mötet med
patienten måste man försäkra sig om att
journaluppgifter, som t.ex. epikriser och

läkemedelsförteckningar, stämmer överens
med patientens läkemedelsintag. Viktigt i
detta avseende är att patienten får komma
till tals först! Patienten skall efter bästa förmåga få chansen att rabbla upp vilka mediciner som utnyttjas och vilken dosering
som råder. Kommer patienten även ihåg
vilken styrka medicinerna har finns goda
förutsättningar för att klargöra situationen.
Patientföljsamhet

Utöver uppenbara fel vid registrering/
ordinationer och missuppfattning mellan
patient och vårdgivare måste man i görligaste mån fiska efter brister i patientföljsamhet. Tar patienten för mycket, för lite,
eller inget alls av något läkemedel? Det
vanligaste torde vara att patienten avsiktligt inte tar sina hypertoniläkemedel i den
dosering eller styrka som förskrivet vilket
då bidrar till att en dysreglerad hypertoni
får lov att bestå. Detta är såklart ett jätteviktigt problem att ta itu med, men inom
ramen för denna artikel är det andra aspekter av patientföljsamhet som vi måste överväga. Vi måste tänka på i alla fall följande
två scenarier: a) Patienten tar för mycket
av ett läkemedel mot annan åkomma eller
annat symtom som kan bidra till högt

blodtryck och/eller vara en potentiell källa
till läkemedelsinteraktion eller läkemedelsresistens; b) Patienten uppger för vårdgivaren ett läkemedelsintag som potentiellt
kan ge upphov till högt blodtryck eller
läkemedelsinteraktion, men trots detta tar
patienten ändå inte läkemedlet ifråga.
Exempel 1

Låt mig illustrera det första fallet med ett
exempel. En patient uppger att han/hon
tar läkemedel vid behov mot värk. Vid närmare förfrågan blir vårdgivaren upplyst om
att det är ett NSAID-preparat som används
i perioder mot artros i höfterna. Vårdgivaren är medveten om att NSAID-preparat
kan påverka blodtrycket och behandling
av hypertoni, men då preparatet endast
används intermittent och i adekvat styrka
finns det liten risk för någon större påverkan. Det vårdgivaren inte vet om är att
patienten faktiskt har generaliserad artros
och p.g.a. värkproblematik tages preparatet
inte som uppgett utan istället varje dag och
i allt för hög styrka då patienten upplever
att detta reducerar obehaget. I detta fall
kan såklart läkemedelsintaget få betydelse
för blodtrycket. Vårdgivaren kan få misstanke om överkonsumtionen om patienten
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samtidigt använder mycket protonpumpshämmare eller önskar receptförnyelser i
förtid.
Exempel 2

Det andra fallet kan också illustreras med
ett exempel. En patient med kroniskt
obstruktiv lungsjukdom och hypertoni
visar sig ha dysreglerad hypertoni vid
en konsultation. Patienten meddelar att
utöver sina habituella inhalationer tar han/
hon även höga doser prednisolon ordinerat
via lungmottagningen för att kunna hålla
lungsjukdomen i schack. Det vårdgivaren
inte får reda på är att patienten faktiskt
inte tar sin prednisolon p.g.a. besvärliga
biverkningar såsom hudblödningar och en
besvärlig akillesruptur. Vårdgivaren ordinerar då en reduktion i prednisolonintaget i
hopp om att förbättra blodtrycket på sikt
men hypertonin förblir dysreglerad då etiologin till dysregleringen var en annan.
Missuppfattningar

Olika typer av missuppfattningar sker
inte sällan mellan patient och vårdgivare.
Ibland händer det att en patient tar dubbel
dos av ett läkemedel eftersom de inte förstår att ett läkemedel från en producent
blivit utbytt mot ett likvärdigt läkemedel
från annan producent. Patienten råkar
t.ex. ta både Diklofenak Mylan 50 mg x 3
och Diklofenak Orifarm 50 mg x 3 under
längre tid, eller kombinera Diklofenak
och Voltaren på liknande sätt. En annan
missuppfattning är den att patienten inte
anser att de receptfria läkemedel han/hon
tar är något att berätta om för vårdgivaren.
”Eftersom de är receptfria kan de inte ha
någon större negativ betydelse för hälsan
eller mina övriga receptbelagda mediciner!”
En del patienter kan ha ett stort förbruk
av receptfria läkemedel; läkemedel som
egentligen bara var avsedda för tillfälliga
besvär och som så småningom leder till ett
kroniskt intag av betydelse för blodtrycket.
Det är inte ovanligt att diverse receptfria
läkemedel för nästäppa som oximetazolin (Nezeril) och xylometazolin (Otrivin)
används på detta vis. Andra substanser som
av olika skäl inte kommer till behandlarens kännedom kan vara alkohol, droger,
lakrits etc.
Icke-steroida antiinflammatoriska
läkemedel

Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) kan höja blodtrycket och
förhindra effekten av hypertoniläkemedel;
antingen att den blodtryckssänkande effekten försämras eller att den uteblir helt och
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hållet. NSAID-behandling kan orsaka en
blodtrycksförhöjning på c:a 5 mmHg i
snitt [1]. Den blodtryckshöjande effekten
är således relativt mild och höjningen är
väsentligen dosberoende. Gamla, patienter med känd hypertoni, speciellt renovaskulär dito, saltsensitiva eller patienter
med njursvikt är i riskzonen att få allvarlig
blodtrycksstegring. Det spekuleras fortfarande i den exakta mekanismen som ligger
bakom effekterna på blodtrycket, men troligt är att det rör sig om salt- och vätskeretention i symfoni med en ökad perifer
kärlresistens. NSAID-läkemedel påverkar
hypertonibehandling med tiaziddiuretika,
beta-blockerare och ACE-hämmare, men
verkar inte påverka behandling med kalciumantagonister eller centralt verkande
substanser [2]. Därför är det logiskt att de
två sistnämnda grupperna bör prioriteras
vid behandling av hypertoni där samtidig NSAID-behandling är nödvändig.
NSAID-läkemedel är en heterogen läkemedelsgrupp och kan påverka blodtryck och
blodtrycksbehandling på olika sätt. Forskningen på detta område är dock inte helt
otvetydig. Selektiva cyklooxygenasinhibitorer verkar kunna öka blodtrycket mera
än icke-selektiva. Bland de olika NSAID
har man visat att naproxen, indometacin
och piroxicam associerades med de högsta
blodtrycken [3].
Kortikosteroider

Hypertoni förekommer hos minst 20% av
patienter som behandlas med kortikosteroider. Hypertoni förekommer oftare hos
äldre och hos dem med hypertoni i släkten. Låga doser verkar inte påverka blodtrycket nämnvärt, men i doser på 80–200
mg dagligen kan det systoliska blodtrycket
öka med 15 mmHg. När kortisonet sätts
ut normaliseras blodtrycket [4]. Kortikosteroider ökar blodtrycket via vätskeretention på ett dosberoende sätt och därför är
den logiska behandlingen tiaziddiuretika
om kortisonet inte kan sättas ut. Könshormonbehandling med t.ex. östrogen kan ge
en mild hypertoni, men detta är tydligare
hos kvinnor som inte nått klimakteriet.
Mineralkortikoider

Mineralkortikoider kan ge en dosberoende ökning av blodtrycket. En substans
som ofta glöms bort i dessa sammanhang
är lakrits. Ett stort intag av lakrits kan
höja blodtrycket och ge mineralkortikoida
effekter på kroppen. Kortisol inaktiveras
av 11-β-hydroxysteroiddehydrogenas typ
2 till kortison i framför allt njurtubuli.
Detta skyddar mineralkortikoida recepto-

rer från kortisolexponering. Omvänt bildas
kortisol från kortison i framför allt levern
av 11-β-hydroxysteroiddehydrogenas typ
1. Glycyrrhizinsyran i lakrits hämmar typ
2 vilket medför att kortisol fritt kan verka
som en potent mineralkortikoid. Resultatet
blir en form av överskott av mineralkortikoid, identiskt med kongenital brist av
dehydrogenas. Den kliniska bilden karakteriseras av hypertoni, hypokalemi, låg plasmareninaktivitet och låga aldosteronnivåer
[5]. Ett exempel på läkemedel som kan ge
en mineralkortikoideffekt är ketokonazol
(Fungoral).
Antidepressiva

Antidepressiva läkemedel kan vara källa
till läkemedelsinducerad hypertoni. Ett
av de vanligare inom denna kategori är
venlafaxin (Efexor). Blodtrycksstegringen
är dosberoende och beror sannolikt på
dess noradrenerga verkningsmekanism.
Hypertoni av venlafaxin verkar vara mera
framstående hos äldre och hos män [6].
Andra antidepressiva läkemedel kan också
ge blodtrycksstegringar genom påverkan
av det sympatiska nervsystemet t.ex. tricykliska antidepressiva och monoaminoxidashämmare.
Specialistpreparat

Utöver de grupper av läkemedel som
nämnts lite mera utförligt ovan finns det
en myriad av läkemedel som på olika
sätt kan ge hypertoni, bidraga till tillfällig blodtrycksstegring och/eller påverka
hypertonibehandling. De får inte full uppmärksamhet i denna översikt. Dessa läkemedel är specialistpreparat som gemene
läkare/vårdgivare inte kommer i kontakt
med så ofta, vilket förhoppningsvis leder
till att vederbörande av nyfikenhet vid
behov undersöker biverkningar/interaktioner närmare. Anti-VEGF-läkemedel
(anti-vaskulär endotelcellstillväxtfaktor)
är antikroppar som används mot olika
cancerformer. Ett exempel är bevacizumab (Avastin) som binder sig till VEGF
och hämmar bindningen av VEGF till
dess receptorer på endotelcellernas yta och
därigenom minskar angiogenesen i tumörerna. Neoplasibehandlingar med t.ex.
alkylerande medel kan höja blodtrycket.
Immunsuppressiva läkemedel som kalcineurininhibitorerna ciklosporin och takrolimus används vid bl.a. transplantation och
kan ge hypertoni. Rekombinat humant
erytropoietin används för att korrigera
anemi vid bl.a. njursvikt och maligniteter.
Högaktiv antiretroviral terapi (HAART)
ges vid HIV.

Droger

Det är allmänt känt att flertalet droger kan
orsaka blodtrycksförhöjning. Alkoholens
akuta och kroniska effekter på blodtrycket
är välkända för de flesta och alkohol kan
medverka till resistens vid hypertonibehandling. Andra droger att ha i åtanke är
kokain, amfetamin etc.
Ögondroppar

Det kan vara värt att hålla ett vakande öga
på förskrivna ögondroppar. Dessa kan ha
systemiska effekter på blodtrycket. Mestadels är dessa blodtrycksstegringar kortvariga,
men allvarlig hypertoni har rapporterats.
Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan vi konkludera att
det finns många olika preparat som kan
orsaka läkemedelsinducerad hypertoni.
Viktigast är att vara medveten om det
vid bedömningen av ett förhöjt uppmätt
blodtryck eller dysreglerad hypertoni. En
noggrann genomgång av läkemedelsintaget

är essentiellt, och det gäller att vara vaken
så att man kan fånga subtila signaler som
pekar på följsamhetsbrist eller ofullständig
läkemedelsinformation. ”Av deras frukt
skolen I känna dem. Icke hämtar man väl
vindruvor från törnen, eller fikon från tistlar? (Matteus 7:16).” I de europeiska hypertoniriktlinjerna har man valt att inte fokusera på läkemedelsinducerad hypertoni; i
en kort paragraf berörs dock ytligt vilka
läkemedelsgrupper och droger som kan
vara medverkande [7, 8]. För att fördjupa
sig ytterligare inom detta område går det
alldeles utmärkt att ta del av aktuella översiktsartiklar [4, 9] eller läsa utvalda delar av
artiklar om resistent hypertoni.
Isak Lindstedt
Verksamhetschef, specialistläkare
Ekeby vårdcentral, Ekeby, Skåne
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Symtomatisk karotisstenos
– ett tillstånd som bör fruktas

Bakgrund

En symtomatisk karotisstenos är den
bakomliggande orsaken till cirka 10% av
ischemiska strokeinsjuknanden. I en artikel
i Vaskulär Medicin [1] från 2010 beskrev
jag att:
(1) det är välkänt att karotiskirurgi inom
2 veckor från senaste symtom medför
större nytta än efter 2 veckor.
(2) Att mycket tidig kirurgi (inom 48
timmar) diskuterats då studier på patienter
med TIA/minor stroke med blandad etiologi har påvisat en hög risk för återinsjuknande redan inom ett par dagar.
(3) Att risken för tidigt återinsjuknande
hos patienter med symtomatisk karotisstenos studeras i en Umeåbaserad observationsstudie.
Den Umeåbaserade observationsstudien har avslutats, huvudresultaten är
publicerade [2] och låg till grund för de
större delarna i min doktorsavhandling
”Carotid Stenosis” som jag försvarade i
oktober 2011 [3]. I denna artikel refereras
de viktigaste resultaten av denna studie.
Dessutom diskuteras när optimala operationstiden för symtomatisk karotisstenos
är och jag framför mina argument varför
symtomatisk karotisstenos bör betraktas
som ett fruktat tillstånd.
Studiens metoder

Den genomförda prospektiva observationsstudien hade akronymen ANSYSCAP (Additional Neurological SYmptoms
before Surgery of the Carotid Arteries – a
Prospective study). Studien baserades på
den preoperativa karotisutredningsverksamhet som bedrivs vid Strokecenter i
Umeå med upptagningsområdet Sundsvall till Kiruna (880 000 invånare). Mellan
augusti 2007– december 2009 kartlades
320 konsekutiva patienter med 50–99%
symtomatisk karotisstenos (stenosgradering enligt NASCET-metoden). Studien
baserades således på de patienter som kliniskt selekterats som möjliga operationskandidater och speglar därför väl den kliniska bilden av symtomatiska karotisstenoser. Studien kan dock inte anses spegla hela
sjukdomsbilden av patienter med symtomatisk karotisstenos, ty de patienter som
sökte vård för ett allvarligt cerebrovaskulärt
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insjuknande eller hade allvarlig co-morbiditet utreddes inte inför kirurgi. Studiens
primära utfallsmått var återinsjuknande i
ipsilateral ischemisk stroke eller ipsilateral
retinalartärsocklusion under de första 90
dagarna efter det symtom som patienten
söker vård för. Riskberäkningen genomfördes med överlevnadsanalys där kirurgi
användes som en censor, vilket medför att
i analysen följs patienterna fram till operationen.
Studiens patientkaraktäristika

36% av patienterna var kvinnor. Medelåldern var 71 (SD 8) år. 72% sökte vård
för TIA eller stroke, resterande för ögonsymtom. Jämfört med tidigare studier var
andelen som fick medicinsk prevention
hög: 99,6% hade trombocythämmande
behandling eller antikoagulantia, 93%
blodtryckssänkande behandling och 90%
hade lipidsänkande behandling. Av de 230
patienterna åtgärdades 80% – 181 opererades och två stentades, ty kirurgi var olämplig av tekniska skäl i dessa två fall. Mediantiden mellan presenterande symtom och
åtgärd var 4,1 veckor, dvs. mycket längre än
de önskvärda <2 veckor till åtgärd. Denna
fördröjning berodde främst på sjukvården
(doctors delay) eftersom 76% av patienterna sökte vård samma eller dagen efter
sitt presenterande symtom.
Risk för återinsjuknande i stroke

Av de 320 patienterna nådde 33 det primära utfallsmåttet. Av dessa drabbades
30 av stroke och tre av retinalartärsocklusion. Enbart fem av dessa 33 patienter
fick ytterligare varningssymtom i form av
TIA eller amaurosis fugax innan återinsjuknandet i stroke/retinalartärsocklusion.
Risken för återinsjuknande var 5,2% vid
2 dagar, 7,9% vid 7 dagar, 11,2% vid 14
dagar och 18,6% vid 90 dagar efter det
presenterande symtomet. Denna risk var
oberoende av kön, ålder eller om stenosgraden var 50–69% eller 70–99%. Risken
påverkades dock av vilken sorts symtom
patienten sökte vård för. De patienter som
hade sökte vård för stroke eller TIA hade
en högre risk för återinsjuknande än de
patienter som hade sökte vård för amaurosis fugax (p=0.027, logrank test). För de

patienter som sökte vård för stroke eller
TIA var risken för återinsjuknande 1,2%
samma dag som det presenterande symtomet, samt 6,0% vid 2 dagar 9,7% vid
7 dagar, 14,3% vid 14 dagar och 24,7%
vid 90 dagar efter det presenterande symtomet. Utöver de 33 patienterna med ipsilaterala återinsjuknanden, återinsjuknade
tre patienter i ischemisk stroke i kontralaterala eller bakre cirkulationsområdet. Ingen
patient återinsjuknade i hemmoragisk
stroke. Ingen patient dog inom de första 2
veckorna efter sitt presenterande symtom.
Tolkning av fynden

Att karotiskirurgi inom 2 veckor från
senaste symtom medför större riskreduktion än efter 2 veckor är välkänt [1]. Denna
studie pekar på att om patienter stroke eller
TIA och en symtomatisk 50–99% karotisstenos opereras dag 14 kommer 14% av
dem redan ha drabbats av ett återinsjuknande i stroke eller retinalartärsocklusion
när operationen väl blir av. Eftersom 92%
(33/36) av alla återinsjuknanden i stroke/
retinalartärsocklsion var både ischemiska
och ipsilaterala finns det god anledning att
anta att en betydande andel (ca 90%) av
de 33 ischemiska ipsilaterala återinsjuknandena faktiskt berodde på karotisstenosen
och därmed kunde ha undvikits med tidigare kirurgi.
Trots att andelen som fick medicinsk
prevention var hög så var risken för återinsjuknande hög. En svaghet i denna observation är att den medicinska preventionen
registrerades efter de justeringar som gjorts
fram till och med slutet av den preoperativa utredningen i Umeå. Hur snabbt
medicinska preventionen sattes in och om
återinsjuknandena var överrepresenterade
hos patienter som fått sent insatt prevention utvärderas för närvarande. Detta är
av intresse eftersom patienter med stroke/
TIA av blandad etiologi har stor nytta av
tidigt insatt medicinsk prevention [4]. Det
är mycket sannolikt att tidigt insatt medicinsk prevention minskar risken för tidigt
återinsjuknande även hos patienter med
symtomatisk karotisstenos, framförallt på
lång sikt, men troligen även på kort sikt.
Den pågående utvärderingen av Umeåstudien kan dock ge en fingervisning om
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Figur 1. Sammanvägning av resultaten i Umeåstudien och Swedvascstudien. Risk för återinsjuknande innan operation avser risken för
återinsjuknande i ipsilateral ischemisk stroke eller ipsilateral retinalartärsocklusion till och med dagen innan operation, data från i Umeåstudien
[2]. Perioperativ risk avser all stroke och död som inträffar inom 30 dagar
efter operationen, data från Swedvascstudien [5]. Exempel: Operation dag
15 baseras på risken för återinsjuknande t.o.m. dag 14 samt perioperativa
risken dag 15.

risken för återinsjuknande är hög trots att
medicinsk prevention blivit insatt. Hypotesen som indirekt prövas är att även om
medicinska preventionen sänker risken
för återinsjuknande, så är den kvarstående
risken oacceptabelt hög hos patienter som
insjuknat i TIA eller stroke orsakad av en
50–99% karotisstenos – något som skulle
stärka behovet av tidig invasiv åtgärd.
Optimal operationstid

Eftersom en hög risk för återinsjuknande
i stroke observerades redan dag 2 så talar
detta för att karotiskirurgi måste utföras så
pass tidigt som inom 24–48 timmar. En
färsk studie baserad på Swedvascdata [5]
visade dock att den perioperativa risken
(avseende all stroke och död inom 30 dagar
efter operationen) var kraftigt förhöjd vid
kirurgi inom 2 dagar från presenterande
symtomet med en risk på 11,5% (17/148;
95% CI ej angivet i artikeln, beräknas till
6,3–16,7%). Vid senare kirurgi var perioperativa risken inte förhöjd: 3,6% dag
3–7, 4,0% dag 8–14 och 5,2% efter dag
14 (p<0,001). Om man väger samman
resultaten från Umeåstudien och Swedvascstudien (se figur 1) kan några viktiga
observationer göras: Dels verkar det som
om det finns ett tidsfönster direkt efter 2
dagar, ca 3–5 dagar, där det är optimalt
att operera; dels att den perioperativa risk
patienterna utsätts för vid operation dag 3
har dem redan inhämtat dag 8 – dvs. de
patienter som opereras dag 3 har nytta med
ingreppet redan någon dag efter utskrivningen från opererande avdelningen.
Tidsfönstret på 3–5 dagar bör dock
betraktas som preliminärt. Med syntes av
Umeåstudien och Swedvascstudien kan
man dra slutsatsen att kirurgi dag 3 är bättre

Dag 3

Tid mellan presenterade symtom och operation
Risk för återinsjuknande innan operationen

Figur 2. Illustration av begränsningen i vilka slutsatser som kan dras
vid sammanvägning av resultaten i Umeåstudien och Swedvascstudien.
Samma definitioner och data som i figur 1 förutom: I stapeln längst till vänster används det lägsta värdet inom det 95% konfidensintervallet för den
perioperativa risken och i stapeln längst till höger används det högsta värdet
inom det 95% konfidensintervallet för risken för återinsjuknande till och med
dagen innan operation.

än senare kirurgi avseende risken för återinsjuknande före operationen+perioperativa
risken. Swedvascstudien kan ensamt dra
slutsatsen att kirurgi inom 2 dagar medför
en större perioperativ risk än senare kirurgi.
Även om dessa två studier är de hittills
största i sina slag kan dock ingen säker
slutsats dras kring huruvida den optimala
tiden för operation är <24 timmar eller
dag 3. Konfidensintervallet för perioperativa risken dag 0–2 medger att om risken
för perioperativ stroke i Swedvascstudien
är något överskattad så blir risken för återinsjuknande före operation + perioperativa
risken faktiskt något lägre med operation
inom 24 timmar (1,2% + 6,3% = 7,5%)
jämfört med operation dag 3 (6,0% +
3,6% = 9,6%), (se staplarna till vänster i
figur 2). Konfidensintervallen för risken
att dag 2 ha återinsjuknat innan operation
(95%CI 2,4–9,6%) medger att om risken
för återinsjuknande i Umeåstudien är något
underskattad så blir risken för återinsjuknande före operation + perioperativa risken
väsentligen likvärdig vid operation inom 24
timmar (1,2% + 11,5% = 12,7%) och operation dag 3 (9,6% + 3,6% = 13,2%), (se
staplarna till höger i figur 2). En eventuell
randomiserad studie beräknas behöva innehålla 2 200 patienter [5].
Operation inom 5 dagar för patienter
med TIA eller stroke och operation inom
14 dagar för patienter med amaurosis fugax
är implementerat i senaste vårdprogrammet för karotiskirurgi i norra sjukvårdsregionen.
Ett fruktat tillstånd?

För patienter med stroke eller TIA orsakad av en 50–99% karotisstenos innebär
optimal handläggning (operation dag 3) att

”enbart” cirka 10% av patienterna drabbas
av ett återinsjuknande i ipsilateral stroke/
retinalartärsocklusion före operationen
eller perioperativ stroke/död. Enbart någon
veckas försening av operationen innebär
en kraftig ökning av risken för återinsjuknande. En stroke eller TIA orsakad av en
50–99% karotisstenos bör klassas som ett
fruktat tillstånd, ty prognosen är dålig
trots optimal handläggning och allt annat
än optimal handläggning medför en ännu
sämre prognos.
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ANNONS

Aktuell avhandling:

Blodflödesreglering i fettväv och
vävnadsspecifik kortisolmetabolism
Årets bästa endokrinologiska avhandling 2011!

Omslaget till Jonas Anderssons avhandling

Den 11 november försvarade Jonas Andersson sin avhandling om blodflödesreglering
i fettväv och vävnadsspecifik kortisolmetabolism. Fakultetsopponent var professor
Sverker Jern, Göteborgs Universitet. Svenska Endokrinologföreningen utsåg nyligen
avhandlingen till fjolårets bästa endokrinologiska avhandling. Priset delades ut i
samband med Endokrin-dagarna i Örebro. Här följer en sammanfattning av fynden
i avhandlingen.

ntalet överviktiga i världen uppskattas idag till en miljard och
antalet feta till en halv miljard.
Fetma under såväl barnaåren som vuxenlivet är starkt kopplat till diabetesutveckling, hjärt-kärlsjukdom och för tidig död.
Ökningen av bålfetma hos äldre kvinnor
är särskilt alarmerande, vilket går hand
i hand med den kraftigt ökade risken
för hjärt-kärlsjukdom hos denna grupp.
Social bakgrund, stress, sömnstörningar,
genetik, infektioner, låg fysisk aktivitet
och ett överskott av energität kost är faktorer som kan bidra till fetmautveckling,
men mekanismerna mellan fetma och
ökad sjuklighet och död är till stor del

okända. Fettvävens huvudsakliga funktion
är kontroll av energibalansen, dvs. lagring
av triglycerider och frisättning av fria fettsyror som bl.a. ingår i glukosomsättningen
i levern och andra organ. Utöver detta
bildar fettväven en rad olika hormoner och
proteiner som utövar specifika biologiska
effekter både inom och utanför fettväven.
Aktiviteten i fettväv påverkas av olika biologiska signaler, som snabbt förändras över
tid och är beroende av nutritionsstatus. I
avhandlingen studerades möjliga länkar
mellan fetma och ökad sjuklighet i form
av störd blodflödesreglering i fettväv samt
vävnadsspecifik bildning av stresshormonet kortisol.

Stresshormonet kortisol bildas framförallt

i binjurarna, men även lokalt i fettväven av
enzymet 11β-hydroxysteroid dehydrogenas
(11β-HSD) typ 1 (figur 1). Ökad produktion av kortisol (vid Cushingsyndromet)
leder till ansamling av fett runt buken samt
ett antal andra metabola förändringar liknande dem som ses vid vanlig fetma. Studier av transgena möss med överuttryck av
11β-HSD typ 1 i fettväv uppvisar bålfetma,
hypertoni, hyperlipidemi och insulinresistens. Så kallad ”knock-out” av enzymet
skyddar å andra sidan mössen från metabola komplikationer, trots tillförsel av en
högkalori-diet. Kortisol har därför förts
fram som en möjlig nyckel i utvecklingen
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av fetma och fetmarelaterade sjukdomar.
Fynden har också lett fram till viktiga frågeställningar såsom: Bidrar förhöjd 11βHSD typ 1-aktivitet till fetma och metabola komplikationer och kan hämning av
enzymet vara en väg att behandla övervikt
och diabetes?
Man har dock inte funnit några förhöjda kortisolnivåer i blodet vid ”vanlig”
fetma. En förklaring skulle kunna vara
ökad vävnadsspecifik bildning av kortisol.
Tidigare studier med fettvävsbiopsier har
visat ökad 11β-HSD typ 1-aktivitet hos
överviktiga, men mängden kortisol som
bildas av enzymet i subkutan, visceral fettväv och lever har varit okänd.
Risken för överviktiga personer att utveckla

typ 2-diabetes och hjärtkärlsjukdom varierar från individ till individ. En möjlig förklaring är olika benägenhet att utveckla
”ektopisk” fettinlagring, dvs. inlagring av
fett utanför fettceller i t.ex. lever, skelettmuskulatur, pankreas och hjärta, vilket är
associerat till insulinresistens, störd lipid
och kolhydratmetabolism och organ-dysfunktion. Vad gäller fettvävens lokalisation
så är det framförallt det viscerala fettet som
är associerat till hypertoni, hyperlipidemi
och insulinresistens, medan subkutant fett
(särskilt i nedre extremiteterna) verkar ha
en skyddande effekt [1]. Nyligen publicerade resultat har visat nedsatt upptag av
triglycerider i fettväv och förändrad frisättning av fria fettsyror från fettväv hos
överviktiga [2], vilket har satt fokus på
blodflödets roll som transportör av olika
substanser till och från fettväv. Blodflödet
i fettväv hos friska normalviktiga personer
varierar flerfalt beroende på stress, fysisk
aktivitet och födointag. Blodflödet i fettväv hos överviktiga kan uppgå till 900 ml/
minut, vilket understryker dess potentiella betydelse för både fettvävens metabolism och systemcirkulationen (900 ml
är en betydande del av hjärtminutvolymen!). Hos överviktiga personer ses dock
ett kraftigt nedsatt blodflöde i fettväven
efter måltid vilket kan bidra till förhöjda
nivåer av cirkulerande lipider och glukos,
och därmed till diabetesutveckling. Regleringen av fettvävsblodflödet och dess roll i
utvecklingen av metabola komplikationer
är till stor del okänd.
Det pågår en intensiv debatt i samhället
om vilken diet som innehåller den metabolt mest optimala kombinationen och
vilken diet som stimulerar och underlättar
en säker och bibehållen viktnedgång. Trots
en uppsjö av olika dieter, så är det vetens-
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Figur 1. Reglering av kortisolproduktionen via hypothalamus-hypofys-binjure–axeln och vävnadssspecifik metabolism via 11β-hydroxysteroid dehydrogenas (11ß-HSD). ACTH, adenocorticotropic hormone;
CRH, corticotropin releasing hormone; GR, glucocorticoid receptor. Modifierad efter Strachan et al. 2011.

kapliga underlaget för att rekommendera
specifika dieter beträffande metabola effekter och följsamhet över längre tidsperioder
bristfälligt. Teoretiskt kan en kost med låg
andel kolhydrater och hög andel protein ha
metabola fördelar, bl.a. i form av ökad termogenes, ökande mättnadskänsla och lägre
insulin-nivåer. Tidigare studier med s.k.
Paleolitisk diet (bestående av bl.a. magert
kött, fågel,fisk, skaldjur, nötter, ägg, rotfrukter, frukt och grönsaker) har indikerat
gynnsamma metabola effekter framför allt
beträffande insulinkänslighet, men det har
inte funnits några data beträffande effekter
på fettvävsmetabolism.
Syftet med de ingående studierna i avhan-

dlingen var att bestämma kortisolproduktionen (via 11β-HSD typ 1) i subkutan, visceral fettväv och lever. Vi ville också undersöka fettvävsblodflödet hos olika grupper av
kvinnor och relationen till autonom funktion, endotelfunktion, fettvävshormoner
och olika fettvävsdepåer. Slutligen undersökte vi vilka effekter viktnedgång och två
olika dieter har på cirkulerande nivåer av
fettvävshormoner, autonom funktion och
fettvävsblodflöde.
I den första studien [3] undersöktes 10 män

med arteriovenös provtagning från subkutant fett, lever och visceralt fett. Blodprover från det subkutana fettet erhölls genom
kateterisering av ytlig bukven (v. epigastrica
sup) och venösa prover från visceralt fett

och lever togs via kateterisering av v. porta
och v. hepatica hos patienter med transjugular intrahepatisk porto-systemisk shunt
(TIPSS); proverna analyserades med mas�spektrometri. För första gången hos människa kunde vi visa att kortisol bildas i subkutant fett via 11β-HSD1 i sådana mängder
att det sannolikt signifikant bidrar till den
totala kortisolproduktionen i kroppen. Produktionen av kortisol i levern var påtaglig.
Aktiviteten av 11β-HSD1 i visceral fettväv
var dock otillräcklig för att öka kortisolkoncentrationen i v. porta och har sannolikt
ej betydelse för kortisols effekter på levern.
Resultaten stödjer de tidigare fynden att
11β-HSD1 har betydelse för kortisolnivåerna i subcutan fettväv, men emotsäger den
tidigare hypotesen om enzymets betydelse
för kortisolnivåerna i v. porta. Efterföljande
studier har med samma teknik kartlagt
11β-HSD1-aktiviteten hos diabetiker och
påvisat uppreglerad 11β-HSD1-aktivitet
även i levern. Med dagens kunskapsläge
verkar det därför som om diabetiker är
den patientgrupp som är lämpligast för
specifik 11β-HSD1-hämning. En färsk fas
2-studie inkluderande patienter med typ
2-diabetes (metformin-behandlade) har
visat flera positiva metabola tilläggseffekter
av 11β-HSD1-hämning [4].
I den andra studien [5] undersöktes fett-

vävsblodflödet med 133Xenon-washout
hos 43 kvinnor i olika åldrar och viktklasser och relationen till autonom funktion

(hjärtfrekvensvariabilitet) och endotelfunktion. Vi fann att basalt blodflöde är
associerat till kväveoxid (NO)-aktivitet och
stimulerat blodflöde till aktiviteten i det
autonoma nervsystemet, vilket är i linje
med tidigare farmakologiska studier inom
området. Hos äldre/överviktiga kvinnor
sågs i fettväven både låga basala och stimulerade blodflöden (figur 2), vilket kan bidra
till metabola rubbningar hos denna grupp.
Ur ett metabolt perspektiv anses tillräckligt höga blodflöden i fettväven nödvändigt för att möjliggöra transport/upptag
av näringsämnen till fettväven, och därmed
skydda andra organ från toxiska effekter
av glukos och fettsyror (s.k. ”spill-over”).
I studien fann vi också att äldre/överviktiga individer har en oförmåga att öka sin
sympatiska aktivitet efter glukosbelastning,
vilket kan vara en förklaring till den uteblivna blodflödesökningen. Resultaten har
verifierats av andra forskargrupper (studier
där även män ingår).

tion, glukosupptag och sekretion av proteiner/fettvävshormoner. I vår studie visade vi
att fettvävsblodflödet är starkt associerat till
leptin, men inte till adiponektin. För att
påvisa ev. kausalitet mellan leptin-nivåer
och fettvävsblodflöde krävs dock mekanistiska studier.
I det fjärde arbetet [7] lottades 72 övervik-

tiga postmenopausala kvinnor till antingen
paleolitisk kost eller Nordiska näringsrekommendationer (NNR) i en randomiserad kontrollerad studie. Individerna
undersöktes vid baseline och efter 6 månader med bl.a. fettvolymsbestämning (mätt
med MR), hjärtfrekvensvariabilitet, fettvävsblodflöde och endotelfunktion. Preliminära resultat visar en säkerställd viktnedgång och minskning av fettvolymerna
i båda kostgrupperna; förändringarna var
mer uttalade i den paleolitiska gruppen.
Som kontrast minskade fettvävsblodflödet
i NNR-gruppen, men förblev oförändrat i
den paleolitiska gruppen. Effekten av diet
och viktnedgång på fettvävsblodflöde har
tidigare endast undersökts i ett fåtal studier.
Två tidigare korttidsstudier (med s.k.
DASH-diet respektive lågkalori-kost) visade
ingen skillnad vad gäller fettvävsblodflöde.
Skillnaden i blodflöde mellan kostgrupperna i vår studie är anmärkningsvärd och
kräver fortsatta analyser. Det skulle teoretiskt kunna bero på skillnader mellan grupperna vad gäller viktnedgång, insulinkänslighet eller kostinnehåll. Resultaten är under
bearbetning.

I den tredje studien [6] undersöktes fett-

vävsblodflödet hos samma grupp av kvinnor och relationen till mängden visceralt/
subkutant fett (mätt med datortomografi,
L4-L5-nivå) och cirkulerande nivåer av
adipokiner. Resultaten visar att fettvävsblodflödet är i lika hög grad relaterat till
mängden subkutant som visceralt fett.
Då övervägande delen av bukfettet ligger
subkutant tolkar vi detta som att den subkutana fettdepån är relativt sett viktigare
än den viscerala depån när det gäller skydd
mot ektopisk fettinlagring/toxiska effekter i andra organ. Den samlade bilden är
annars att det är den viscerala depån som
framförallt är kopplad till metabola och
kardiovaskulära störningar. Utöver det
kommer allt mer data som talar för distinkta metabola skillnader mellan olika
fettdepåer beträffande blodflöde, innerva-

Sammanfattningsvis visar avhandlingen

för första gången att kortisol bildas i signifikanta mängder i subkutant fett via enzymet 11β-HSD1. Detta styrker att vävnadsspecifik enzymhämning kan vara gynnsam
vid bl.a. typ 2-diabetes. Äldre/överviktiga
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Figur 2. Blodflöde i subkutan fettväv hos de olika grupperna av kvinnor. Pre NV, premenopausala
normalviktiga; Post NV, postmenopausala normalviktiga; Pre ÖV, premenopausala överviktiga; Post ÖV,
postmenopausala överviktiga. Data visar medelvärde ± s.e.m.

kvinnor uppvisar nedsatt fettvävsblodflöde
och blodflödesstörningarna är associerade
till autonom balans och endotelfunktion.
Fettvävsblodflödet är associerat till såväl
mängden visceral som subkutan fettmassa.
Olika dieter kan ha olika metabola/vaskulära effekter, vilket sannolikt kan resultera
i skillnader i hälsoeffekter på lång sikt.
Resultaten bidrar till ökad kunskap om
fettvävens roll i utvecklingen av fetma och
fetmarelaterade sjukdomar. Fynden kan
också utgöra viktiga pusselbitar i utvecklingen av kostråd och
framtida läkemedel
mot fetmarelaterade
tillstånd. I linje med
detta utvecklar ett
25-tal läkemedelsbolag för närvarande
hämmare av enzymet
11β-HSD1.
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http://www.ash-us.org/ScientificMeetings/2012-Annual-Scientific-Meeting.
aspx

Maj 28–juni 1
11th Global Conference on Ageing
Prag, Tjeckoslovakien, http://www.ifa-fiv.org
Juni 8–12
American Diabetes Association (ADA)
72nd Scientific Sessions
Philadelphia, Pennsylvania, USA.
http://professional.diabetes.org/Congress_
Display.aspx?TYP=9&CID=85274

M ÖTE
AS

ÅR

Maj 24–27
27th Annual Clinical Conference on Diabetes
Bonita Springs, Florida, USA
http://professional.diabetes.org/Congress_
Display.aspx?TYP=9&CID=74797

ENSKT
SV

OV

April 9–13
Neurology Updates for Primary Care
Sarasota, Florida, USA
http://www.ams4cme.com/

Maj 22–25
21st European Stroke Conference
Lissabon, Portugal
http://www.eurostroke.eu/lis_general.html

K A R DI

Mars 25–30
Molecular Basis of Vascular Inflammation and
Atherosclerosis
Big Sky, Montana, USA
http://www.keystonesymposia.org/meetings/
viewMeetings.cfm?MeetingID=1140

K U L Ä RT V

Kardiovaskulärt Vårmöte
2012
25–27 april
i Stockholm
www.malmokongressbyra.se

Juni 14–24
Primary Care Update: Cardiac Health,
Metabolic syndrome, Obesity and Related
Disorders
Köpenhamn, Danmark (båtresa)
http://www.conferencealerts.com/seeconf.
mv?q=ca16x0h8
Augusti 18–25
Internal Medicine Update 2012 Alaska Cruise
Vancouver, British Columbia, USA
http://www.CMEatSEA.org/

Besök vår hemsida
www.hypertoni.org

September 19–22
High Blood Pressure Research 2012
Scientific Sessions
Washington DC, USA
http://my.americanheart.org/professional/
Sessions/HBPR/HBPR_UCM_316905_
SubHomePage.jsp
September 29–oktober 4
International society of hypertension
Sydney, Australien
http://www.ish2012.org/
Oktober 1–5
48th European Association for the Study of
Diabetes Annual Meeting,
Berlin, Tyskland, http://www.easd.org/
Oktober 10–13
2012 Cardiometabolic Health Congress
Boston, Massachusetts, USA
http://www.cardiometabolichealth.org/

Anmäl adressändring:
Via vår hemsida www.hypertoni.org
eller posta till Charlotte Löwenhielm,
Karlsrovägen 18, 182 53 Danderyd,
eller sänd uppgifterna till
charlotte.lowenhielm@gmail.com

Författaranvisningar
Vaskulär Medicin publicerar information
för medlemmar i SVM och åt andra som är
intresserade av området vaskulär medicin.
Redovisning av vetenskapliga data,
översiktsartiklar, kongressrapporter,
fallbeskrivningar liksom debattinlägg, notiser
och allmän information välkomnas.
Vaskulär Medicin sätts med hjälp av
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layoutprogrammet InDesign® för Windows®.
För att kunna redigera effektivt önskas därför
elektroniska filer via t.ex. e-mail.
Eventuella figurer och tabeller bör läggas i
separata dokument och namnges.
Ange författarnamn, titel, adress, telefonnummer
så att redaktionen kan kontakta författaren vid
eventuella oklarheter.

Sänd manus till:
Professor Fredrik Nyström
EM-kliniken
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping
e-mail: fredrik.nystrom@lio.se
Tel. 010-103 77 49, Fax. 013-22 35 06

