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Aortaaneurysm är av
kärlmedicinskt intresse

Abdominellt aortaaneurysm (AAA) är en 
åkomma som hitintills främst varit en 
angelägenhet för våra kärlkirurgiska kol-
legor. Speciellt norra Sverige har varit ett 
högriskområde för sjukdomen, vilket till 
och med återspeglas i skönlitteraturen. 
Den västerbottniske författaren Torg-
ny Lindgren berättar i Dorés Bibel (1) att 
männen i Norsjö har en särskild sorts väl-
diga åderbråck inne i magen som brukar 
brista och leda till döden. Att regionala 
prevalensskillnader fortfarande förelig-
ger i vårt land framgår av ett aktuellt ar-
bete (2) av Hultgren och medarbetare.

Kärlkirurgiska åtgärder kan förhindra 
ruptur av stora aneurysm och därav 
orsakad död.

 Ultraljudsscreening för AAA i syfte att upp- 
täcka och åtgärda aneurysmen i elektivt ske-
de bedömdes därför 2004 av SBU vara väl-
motiverad i vårt land (3), och startade först 
i Uppsala län 2006.
  Numera inbjuds 65-åriga män i de flesta 
svenska landsting till screening av bukaorta. 

Screeningen har dock visat att AAA-preva-
lensen numera är lägre än tidigare, knappt 2 
% i både södra (4) och mellersta (5) Sverige.
  Både elektiva kärlkirurgiska ingrepp i rup-
turprofylaktiskt syfte och potentiellt livräd-
dande operationer vid inträffad aneurysm-
ruptur kommer förstås att vara högaktuella 
även framöver, men sjukdomen blir dess-
utom alltmer intressant för oss verksamma 
inom området kärlmedicin. Varför bör vi 
kärlmedicinare då intressera oss för de män 
som visar sig ha AAA vid screening? 
  För det första har dessa både ogynnsam-
mare kardiovaskulär riskfaktorbild och mer 
förekomst av etablerad ateroskleros än de 
jämnåriga män som vid screeningen upp-
visar normal aortavidd (5, 6). Detta har lett 
till att det i European Society of Vascular 
Surgerys tidskrift publicerats rekommen-
dationer (7) gällande inte bara vikten av 
ultraljudsuppföljning och indikationer för 
kirurgi vid AAA, utan även om farmakolo-
gisk behandling; blodtrycksreglering, sta-

tin- och trombocytaggregationshämmning 
till män med screeningupptäckta AAA.   
  Dessutom pågår och planeras studier i vil-
ka olika läkemedel testas avseende eventu-
ella tillväxthämmande effekter på aneurys-
men. 
  De 65-åriga män vilka genom ultraljuds-
screening får diagnosen AAA utgör alltså 
en högriskgrupp i behov inte bara av ul-
traljudsuppföljning och kärlkirurgiska be-
handlingsåtgärder vid aneurysmdiameter 
förenad med rupturrisk. Våra kärlkirur-
giska kollegor som ansvarar för screening-
programmen är naturligtvis väl medvetna 
om detta, och har ordnat uppföljningen av 
sjukdomens medicinska behandlingsaspek-
ter på olika sätt. Vissa kliniker förlitar sig 
på hjälp från primärvården, medan andra 
själva ombesörjer att patienterna får adek-
vat medicinsk uppföljning. Flera svenska 
kärlkliniker har dessutom startat ambitiösa 
vetenskapliga utvärderingar av effekterna av 
farmakologisk behandling. Jag vill uppma-
na Vaskulär Medicins läsare att sätta sig in 
i de rutiner som gäller på Er hemmaplan.   
  Kanske finns möjligheter till att både för- 
bättra det medicinska patientomhänderta-
gandet, och fördjupa både kliniskt och ve-
tenskapligt samarbete över specialitetsgrän-
serna kring dessa patienter?
 För de av Er som vill veta mera arrange-
rar SVM vid kardiovaskulära vårmötet i 
Malmö 7/5 2014 ett symposium fokuse-
rat på medicinska behandlingsaspekter vid 
aneurysmsjukdom. Välkomna då!

Anders Gottsäter
Ordförande för SVM
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F R Å N  R E D A K T I O N E N

Styrelsen för Svensk förening för hyperto-
ni, stroke och vaskulär medicin har beslu-
tat att under 2014 revidera medlemslistan 
i enlighet med våra gällande stadgar. I 
dessa står att ”Medlem, som trots påmin-
nelse inte under två på varandra följande 
år betalat årsavgift, anses ha utträtt ur 
föreningen”. Vi kommer därför nu att gå 
igenom medlemsregistret och stryka de 
som ej betalt den blygsamma medlems-
avgiften på 100:- under 2012 – 2013.

Varför skall Du då vara med i SVM?
Jo, därför att Du därmed:
· försäkrar Dig om att fortsatt få Vaskulär 
 Medicin i pappersformat i brevlådan fy- 
 ra gånger om året
· får reducerad anmälningavgift till våra  
 föreningsarrangemang, närmast till ex- 
 empel en kurs för sjuksköterskor i mars  
 2014
· har möjlighet att ansöka om deltagande  
 i nordiska forskarutbildningskurser och  
 att nomineras till European Society of  
 Hypertensions Summer School
· har möjlighet att göra Din röst hörd och  
 påverka för föreningen centrala frågor,  
 både direkt på våra årsmöten och via vår  
 moderförening Svenska Läkaresällskapet 
· genom föreningens vidsträckta kontakter 
 har goda möjligheter att påverka även  

 nationella och internationella organ rö- 
 rande vaskulär medicin
· löpande får information om kommande 
 konferenser, möten, fortbildningskurser 
 och andra viktiga aktiviteter

Anmäl dig
Om Du som läser dessa rader inte är med-
lem sedan tidigare anmäler Du Dig enklast 
med hjälp av det elektroniska formuläret 
under fliken Medlemsinformation på vår 
hemsida: www.hypertoni.org

Om du inte betalat
Om Du är en av de medlemmar som ej  be-  

talt de senaste åren är det enklaste sättet att 
undvika att bli struken förstås att snarast 
betala medlemsavgiften för 2014 antingen:

Via bankgiro 383-0114 eller
via postgiro 268531-1

Glöm inte att ange namn och mailadress på 
talongen. Du som är läkare och medlem i 
Sveriges Läkarförbund kan även betala per 
automatik genom avisering från Sveriges 
Läkarförbund, men då måste Du anmäla 
detta till Sveriges Läkarförbund eller till 
SVMs kassör ingar.timberg@skane.se

En blygsam summa
100:- är en blygsam summa, men Ditt bi-
drag i form av betald medlemsavgift är ändå 
viktigt för föreningen !
  Vi hoppas därför på Ditt fortsatta/nya stöd 
och medlemskap genom att Du betalar 100 
kr till SVM.

För styrelsen i SVM

Anders Gottsäter
ordförande

Ingar Timberg
kassör

Bäste/bästa tidigare, nuvarande
eller blivande medlem i SVM
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Borde man inte kunna få hjälp i att söka 
svaret på vad som är bra eller dåligt för 
oss människor genom att se på ytan? Kan-
ske man vid en mer allmän ytlig betraktel-
se av vår konstitution och anatomi kan få 
uppslag om lämpliga kost och livsstilsval?

Gallblåsa
En för mig omedelbar och uppenbar käl-
la till tanken att vi är utrustade för att äta 
mycket fet mat vid ett och samma tillfälle är 
att vi är utrustade med en gallblåsa. Såsom 
jag nyligen tenterat läkarstudenter på ter-
min 3 om så är ju gallans uppgift att fung-
era liknande ett diskmedel som underlättar 
bildandet av så kallade miceller i tarmen.   
  Dessa små partiklar innebär ett finfördel- 
ande av fettet i maten och låter det fördela 
sig i vätska så att viktiga enzymer kan bry-
ta ned de ingående nutrienterna. Detta är 
nödvändigt för att vi skall kunna resorbera 
energiinnehållet i maten och fettet, normalt 
löser sig inte fett vatten. Gallan är alltså vik-
tig för att vi skall tillgodogöra oss energi 
från fett och det torde ju vara välkänt att 
om man får problem med gallflödet (gall-
sten kan t.ex. orsaka detta) så får man ont 
i magen om man äter fet mat - ett tydligt 
tecken på att vår gallfyllda gallblåsa då inte 
kan fullfölja sin uppgift som det är tänkt. 
  Att vi till skillnad från djur som uppenbar- 
ligen inte äter fet mat (hästar t.ex.) just har 
en gallblåsa ser jag som ett tydligt bevis på 
att vi är utrustade för att kunna äta stora 
mängder fet mat, sällan, så att gallblåsan 
hinner fylla på sig mellan de fettrika mål-
tiderna. Om man vänder på detta resone-
mang- om vi såsom många dietister sagt 
genom tiderna skall äta fettsnålt och dess-
utom konsumera fruktmellanmål - då hade 
vi inte haft en gallblåsa helt enkelt. Organ 
som inte behövs försvinner med tiden, se så 
små våra lilltår är, snart trillar de bort helt.

Solenergi på huden
Vår kroppsyta här i Skandinavien är ljus till 
skillnad från de som bor i sydligare varma 
och mer solbelysta trakter. Trots att vi där-
med lättare kan bilda vitamin D i vårt ytli-
ga skinn så påvisar undersökning efter un-
dersökning att många har låga halter av 25 
OH vitamin D som ett tecken på vitamin-
brist, och då särskilt på vintern.Sann brist 
på detta hormon och vitamin D resulterar 
i Engelska sjukan, osteomalaci, med ben- 

smärtor. Men magin i referensområden för 
vitaminer, eller vad det nu kan vara, gör att 
sökaren piper allt oftare för mig som endo-
krinkonsult då olika kollegor önskar fråga 
om hur de skall tolka eller fr.a. åtgärda låga 
25 OH vitamin D nivåer. Och proverna 
har ofta analyserats på patienter som inte 
alls har symtom på regelrätt brist. Men så 
vimlar ju apotekens hyllor av olika D vita-
min preparat.
  Visst kan det vara så att det är förenat med 
risker för osteoporos om man ligger lågt i 
halten av vitamin D i blodet, men att det 
skulle vara förenat med alla möjliga ospe-
cifika symtom såsom påverkan på humör 
och koncentrationsförmåga är i alla fall jag 
mkt tveksam till. Nyligen kom en impone-
rande välgjord metaanalys på temat vitamin 
D ut i Lancet Diabetes & Endocrinology 
[1]. Man finner ingen effekt av tillskott av 
vitamin D att minska mortalitet eller kar-
diovaskulär sjukdom när man studerar ett 
otal individer (n= 46 000- 81 000) i upp 
till 38 studier.
  Vitamin D ensamt ger inte heller såsom till- 
skott skydd mot frakturer men ihop med 
kalcium ses ett visst sådant skydd. Även om 
man ytligt kan misstänka att vi ofta lider av 
vitamin D brist, och därför är så bleka på 
vintern, så är det nog inte så enkelt som att 
vi blir mycket piggare o gladare av att köpa 
olika D vitamin preparat och stoppa i oss.

Tänder
Tänderna, de är blanka o fina på ytan. I 
alla fall när man är ung. ”Alla vet” att man 
måste borsta sina tänder, annars får man 
karies. Och för några hundra år sedan när 
man inte hade tandborstar och tandkräm så 
var karies med förstörda tänder och ibland 
t.o.m. abscesser i käkbenet samt tandloss-
ning vanliga problem, särskilt bland de som 
hade det gott ställt och som därmed hade 
gott om mat. Under min tidiga läkarkarriär 
så hade de flesta äldre patienter tandpro-
teser och många var alltså egentligen mer 
eller mindre tandlösa. På historielektioner-
na i grundskolan minns jag att vi lärde oss 
att Ludvig XIV hade så stora kariesproblem 
att man till slut drog ut alla tänder och han 
fick leva på soppa eller annan mat som inte 
krävde fungerande tänder. Nog verkar det 
rätt märkligt att vi utan sjukvård mot ab-
scesser och anpassad mat i form av soppor 
med tiden skall drabbas av att inte kun-
na konsumera ”ordinär föda” och få i oss 
näring? Men om vi ser oss om lite ytligt, 
är det här ett fenomen som kännetecknar 
alla människors vardag och levnadsförlopp 
runt om på jorden? Njae, när vi undersöker 
lämningar efter forntida människor verkar 
de kunna ha sina tänder kvar utan mycket 
tecken på karies. Men ibland är de mer eller 
mindre slitna för att man använt tänderna 
som verktyg.

Se på ytan

Så skadade kan tänder blir av kolhydrater. Tecknare: Lovisa Nyström 11 år
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  Detta är t.ex. vad man kan se hos eskimå-
er som levde innan de nåddes av modern 
mat och frukttillgång året om [2]. Vad kan 
den gemensamma problemnämnaren vara 
då? Jo det är ju kolhydrater (socker är en 
kolhydrat) som ger näringen till de speci-
fika bakterier som ger karies [2, 3]. Och 
åtminstone de tandläkare jag haft genom 
åren betonar att om man småäter så ökar 
risken för karies om man inte borstar sina 
tänder ännu oftare än morgon och kväll. 
Så vad blir sammanfattningen om ytan på 
våra emaljerade tänder? Jo det verkar som 
att vi måste utrusta oss med tandborstar 
och tandkrämer för att polera tandemaljen 
för att den inte skall skadas av att onaturligt 
ofta äta kolhydrater. Eller om vi vänder på 
det, om vi inte har tandborstar till hands 
så tål vi inte fruktmellanmålen eller lättyog-
hurten. Men det är klart, lättyoghurt hade 
ju faktiskt Ludvig XIV kunnat äta när alla 
hans tänder dragits ut.

Ingen mättnadskänsla
I naturen finns vad jag vet sockerhaltig föda 
från frukt oftast att tillgå under korta pe-
rioder. När ett fruktträd är fullt med söta 
mogna frukter tar olika djur snabbt hand 
om detta. Och det vet mången trädgårds- 
intresserad, att om man skall ha sina fina 
bigarråer i fred måste fåglarna hållas borta. 
I Sverige är det mest på sensommaren och 
hösten som våra frukter och bär är mogna. 

  Detta kan ha varit en ytterligare förkla-
ring till att vi inte utrustats med ett bättre 
kariesförsvar. Nu när vi kan köpa godis och 
frukt och konsumera dagligen så blir det 
nödvändigt att borsta tänderna. Min teori, 
som jag inte alls vet hur man skall kunna 
testa, är att det finns en tanke i att vi inte 
upplever mättnadskänsla alls av kolhydrater 
i sig, och att detta varit en överlevnadsfördel 
som berör ämnet karies. Man kan utan pro-
blem, vill jag påstå, dricka en halvliter saft 
(300 kCal) utan att detta ger den minsta 
mättnadskänsla. Många skulle nog t.o.m. 
säga att man snarast blir sugen på ännu mer 
saft efter det första glaset. Men ihop med 
beskrivningen ovan om ojämn, sporadisk 
tillgång, till frukt så är det väl rätt vettigt att 
man inte blir så mätt av detta? Det innebär 
ju att man kan äta mycket stora mängder 
frukt när det väl finns tillgängligt, och att 
man då lägger på sig ett fettlager som skyd-
dar mot att man dör av svält senare, när 
frukten är slut och kanske jaktlyckan då-
lig? Passande med detta så kan man lätt vid 
en ytlig betraktelse konstatera att de finns 
de som i sin karriär vill vara så tjocka som 
möjligt, sumobrottare. Dessa idrottsmän 
har under hundratals år testat ut vad man 
säkrast skall äta för att kunna bli fet, och det 
stämmer bra med teorin ovan, man äter låg-
fettkost. Typiskt konsumeras en stuvning 
på kyckling med ris, kallad chankonabe. 
  Denna konsumeras gärna ihop med öl, som 

ju inte bara ger kalorier från alkohol utan 
dessutom såsom stärkelse (ingen mättnad, 
smakar inte ens sött i ölen). För en sumo-
brottare är det önskvärt med ölmage, och 
att äta kyckling anses vara något som ökar 
chansen att man står kvar på sina två ben, 
såsom just kycklingen gör när den äter. Nog 
är det rätt uppenbart när man ser en fram-
gångsrik sumobrottare, det syns på ytan, att 
det inte är den mest hälsosamma kost som 
konsumerats, om man vill leva länge och 
inte få smärtor i knäna eller hjärtat? 

”Fallback food”
Våra släktingar orangutangerna äter frukten 
från vissa träd under korta perioder i sådan 
utsträckning att de sedan under närmast ett 
år kan klara sig på det därmed uppbyggda 
fettlagret, till nästa år när frukterna kom-
mer åter i samma träd [4]. Under mellanpe-
rioderna kan de då klara sig på energifattig 
”fallback food” som kräver stor energi att 
hitta och som därmed knappt gör att man 
kommer på plus i energiintag när man tar 
hänsyn till förbrukad energi för att hitta 
denna föda som består av löv och bark. Men 
när de börjar tjockna under slutet av frukt-
perioden så lever de ett mer o mer stillsamt 
liv [4], allt för att bygga upp ett fettlager 
som skall förse kroppen med energi under 
nästan ett år- känns beteendet igen? 

Ytliga betraktelser
Nu när du genom att ha studerat ytan på 
detta papper, svart på vitt, kanske du håller 
med om att man kommer rätt långt med 
ytliga betraktelser, de kan dessutom ta sig in 
djupt till vindlingarna i hjärnan.

Fredrik Nyström
Från redaktionen
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För 47:e gången arrangeras det Nordiska 
koagulationsmötet, men det är första gå- 
ngen i Visby.

Mötet organiseras av koagulations-
intresserade i Linköping, Mal-
mö och Göteborg.  Program-

mets symposier täcker många områden; 
Nya orala antikoagulantia- när och till 
vem?, kardiovaskulära aspekter på trom-
bos, ärftliga blödningssjukdomar, för-
värvade blödningssjukdomar, von Wille- 

brands sjukdom och trombocyternas roll 
i hemostas och trombos.  Symposierna tar 
upp klinik, laboratorieaspekter och nyhe-
ter från forskningen.    
  Föreläsare är bl.a. David Lillicrap och 
Sam Schulman från Kanada, Lars Wallen-
tin och Erik Berntorp. Mötet innehåller 
flera intressanta satellitsymposier arrang-
erade av industrin och ett om patientnära 
analyser av koagulation (ROTEM, TEG, 
Multiplate mm) arrangerat av SSTH. Ett 
rikligt social program ordnas också. Passa 

på att träffa kollegor och att ta gärna ett 
par dagar extra och upplev ännu mer av 
Gotlands fantastiska kultur och natur. 

Program och information finns på:
www.nordcoag2014.com

Välkomna!

Tomas Lindahl
President of 47th Nordic

Coagulation Meeting

Nordiskt koagulationsmöte 
i Visby 10-12 september 2014

Östra sidan av stadsmuren med Dalmans torn.
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Vy över Visby.Parken Almedalen vid Visby strand.

Kaffestuga i en 1600-talsbyggnad framför St. Laurentius kyrkoruin.
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Vitamin D
Hur mycket och varför?

D-vitamin, kalciferol, har på senare år till-
dragit sig allt större intresse i takt med att 
allt fler fysiologiska funktioner för detta 
vitamin blivit kända. Risken för fall och 
frakturer påverkas t ex från två håll: dels 
genom påverkan på bentätheten men 
också på muskelfunktion.
Forskningen kring vitaminets funktio-
ner, status och behov är intensiv och det 
vetenskapliga underlaget ökar: 2013 pu- 
blicerades 1453 artiklar under sökorden 
vitamin D AND deficiency jämfört 315 år 
2003. Fortfarande är dock mycket oklart 
beträffande optimalt status i relation 
till olika fysiologiska funktioner.
Detta understryks både i de intagsrekom- 
mendationer som kom från Institute of 
Medicine (IoM) (1) för några år sedan 
och i de nya nordiska näringsrekom-
mendationerna (NNR 2012) som publi- 
cerades hösten 2013. Båda bygger på sys-
tematiska litteraturöversikter (SLR).

Fysiologiska funktioner (ref från nord-
isk Geriatrik). Bortsett från solexpo-
nering fyller vitaminet kriteriet för 

ett essentiellt näringsämne, vilket innebär 
att kroppen inte kan producera det själv 
i tillräcklig mängd. Det finns två former; 
kolekalciferol (vitamin D3), som är den fys- 
iologiska formen och som återfinns i ani-

maliska livsmedel, samt ergokalciferol (vita- 
min D2) som är den syntetiska formen som 
bildas från ergosterol, faktaruta 1. D3 och 
D2, tillsammans med de provitamin de här- 
stammar ifrån är alla olika former av ste-
roler.
  En viktig funktion hos ryggradsdjur, inklu-
sive människa, är att upprätthålla kalcium- 
och fosfatkoncentration för försörjning av 
cellulära processer, för neuromuskulär funk-
tion och för benmineralisering, något som 
länge varit känt. Flera pleiotropa effekter 
som sträcker sig långt utanför benväven har 
dock påvisats under senare år (figur 1). Mer 
eller mindre väl dokumenterade relationer 
finns t ex till kardiovaskulära, respiratoriska, 
endokrina och muskulära funktioner och 
sjukdomar (2, 3). 
  Utöver status som näringsämne är D-vita-
min också att betrakta som ett prohormon, 
som konverteras i två steg först i levern till 
25 hydroxicholekalciferol (25-OHD, kalci-
diol), och sedan i njuren till hormonet 1,25 
hydroxikolekalciferol (1,25-OHD, kalcit- 
riol), den biologiskt aktiva formen.
  Flera vävnader som till exempel makrofa-
ger, colon, prostata och hjärna kan dock lo-
kalt, via enzymet 1 a hydroxylas, omvandla 
25-OHD till 1,25-OHD.

  I vävnader som inte är involverade i kal-
ciummetabolismen anses D-vitamin med-
verka i transkription av ett antal gener som 
reglerar celldelning och differentiering och 
möjligen också bidrar till att minska risken 
för transformation till cancerceller (2). Till 
de icke-genrelaterade effekterna räknas att 
1,25-OHD binder till en plasmamem-
bran-receptor som finns i organ involverade 
kalciummetabolismen i t ex tarm, ben, nju-
re och paratyroidea (4).
  En målvävnad är muskulaturen där vitami-
net behövs för normal utveckling och till-
växt av muskelfiber. Brist påverkar muskel- 
styrkan negativt. Muskelsvaghet och myo-
pati utgör karaktäristiska drag vid rakit 
och osteomalaci och bidrar till försämrad 
fysisk förmåga. Brist har rapporterats på-
verka framförallt de viktbärande muskler-
na i benen som är nödvändiga för postural 
kontroll och gång. Signifikant korrelation 
mellan serum 25OHD och fall har också 
rapporterats (5, 6).
  Mekanismerna bakom funktionen i muskul- 
aturen är inte fullständigt kartlagd.
  In vitro och in vivo experiment tyder på att 
kalcitriol reglerar kalciumupptag i muskel- 
celler, vilket i sin tur innebär inflytande över 
kontraktion och relaxation, syntes av prote-
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iner som är involverade i kontraktion, samt 
proliferation och differentiering av muskel-
celler. D-vitaminstatus spelar en viktig roll 
när det gäller risken för fall och frakturer. Vi-
taminet påverkar frakturrisken från två håll: 
genom sitt inflytande både på muskelfunk-
tion och på bentäthet (7). Trots att bara någ- 
ra få interventionsstudier finns pekar till-
gängliga data mot att tillskott av D-vitamin 
skulle kunna bidra till att bibehålla mus-
kelstyrka och funktionell förmåga bättre i 
hög-riskgrupper som sköra ”frail” äldre (5, 
8). 

Nya rekommendationer
Institute of Medicine (IoM)
Vad är då optimalt status och vilket intag 
krävs för att nå dit?
  IoM publicerade på uppdrag av de ameri-
kanska respektive kanadensiska regeringar-
na 2011 ett mycket omfattande underlag på 
totalt 1115 sidor (1). De frågor som skulle 
besvaras var:

1. Effekter på hälsan av vit D och Ca?
2. Nivå för önskvärda effekter?
3. Hur mycket är för mycket?

  IoM konkluderar att tillgängliga data vi-
sar på en nyckelroll för både kalcium och 
vitamin D när det gäller benhälsa. Detta 
kausalsamband ligger till grund för DRIs 
(Dietary Reference Intakes). Underlag sak-
nas dock, för båda näringsämnena, när det 
gäller kausalsamband med andra hälsoef-
fekter, och för att ett högre intag än DRI 
skulle vara gynnsamt för hälsan med avse-
ende på andra funktioner. IoM skulle också 
fastställa Tolerable Upper Intake Level för 
D-vitamin D (UL) ett värde som ska re-
flektera långtidsintag på en nivå som inte 
orsakar skada i en normal population. Få 
studier har genomförts med det specifika 

syftet att utvärdera en säker nivå för intag 
av D-vitamin och det saknas konsensus om 
vilka nivåer som kan orsaka skada (1). 

Nordiska näringsrekommendationer 
(NNR 2012)
De nordiska länderna samverkar också kr- 
ing att ta fram näringsrekommendationer. 
NNR har reviderats vart åttonde år. Över 
hundra forskare och experter har varit in-
volverade i den senaste revideringen, som är 
den femte upplagan (9).
  Ett stort antal vetenskapliga studier och 
översikter som har publicerats mellan 2000- 
2012 har utgjort underlag.
  Genomgången har särskilt fokuserat på 
områden där mycket ny forskning tillkom-
mit, vilket bl a gäller för D-vitamin (3).

Tre mål
Tre specifika målen för översynen av hälso-
effekter kopplade till D-vitamin har satts 
upp:

1.  Översyn av vetenskapliga underlaget
 för att fastställa, baserat på en uppsätt- 
 ning överenskomna kriterier, kostre- 
 ferensvärden för D-vitamin i olika stadi- 
 er i livet (spädbarn, barn, ungdomar,  
 vuxna, äldre och under graviditeten och  
 amning),
2.  Bedöma behovet för tillväxt, utveckling  
 och underhåll
3.  Bedöma hälsoeffekterna av olika intag/  
 exponeringar av vitamin D.

Forskningsfrågor
De forskningsfrågor som formulerats för 
den systematiska översikten är:

1.  Vad är effekten av D-vitamin från olika  
 källor på serum 25(OH)D koncentra- 
 ioner ?
2.  Vilket är förhållandet mellan 25(OH) 
 D –koncentrationer och olika utfall i  
 olika populationer och åldersgrupper ?
3.  Vad är effekten av D-vitamin från kos- 
 ten på olika utfallsmått i olika popula- 
 tioner och åldersgrupper?
4.  Vad är effekten av D-vitaminsupple- 
 ment på olika utfallsmått i olika befolk- 
 ningar och åldersgrupper?
5.  Vad är effekten av sol -eller UVB-expo- 
 nering på olika utfallsmått i olika be- 
 folkningar och åldersgrupper?
6.  Vad är UL ( övre gräns för intag ) för  
 D-vitaminintag kopplat till olika häl- 
 sorelaterade utfallmått i olika popula- 
 tioner och åldersgrupper ?
7.  Vilka är interaktionerna mellan D-vi- 
 taminintag och kalciumintag kopplat  
 till olika hälsorelaterade utfallsmått i  
 olika befolkningar och åldersgrupper ?

Tabell 1.

D-vitamin μg/d    Kvinnor  Män

Rekommenderat intag RI  10  10 
     2-60 år    10  10
     61-74 år    20  20
    >75 år
Estimated Average requirement EAR       7,5  7,5                      
Lower intake level LI   2,5  2,5
Upper intake level UL   100*  100*

*IoM 2010 (1); EFSA 2012 (16)

Faktaruta 1

Termer och omvandlingsfaktorer som används för vitamin D

Vitamin D – också benämnt kalicferol
Vitamin D2 – också benämnt ergokalciferol
Vitamin D3 – också benämnt kolekalciferol

25OHD – 25-hydroxivitamin D – också benämnt kalcidiol eller kalcifediol
Beteckningen gör ingen skillnad mellan D2 och D3. När det är motiverat
att skilja mellan formerna uttryck de som 25OHD2 och 25OHD3.

Kalcitriol – 1,25-dihydroxivitamin D3.
Denna benämning används vanligen också för 1,25-dihydroxyvitamin D2 (erkalcitriol).

24,25(OH)2D – 24,25-dihydroxyvitamin D.

IE definieras som aktiviteten i 0,025 µg kolekalciferol.

Omvandlingsfaktorer för vitamin D3: (Källa) 40 IE – 1 µg (Serum) 2,5 nmol/liter = 1ng/ml
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8.  Vilken är interaktionen mellan D-vita- 
 minintag eller -status med A-vitaminin- 
 tag eller -status kopplad till hälsorela- 
 terade utfallsmått i olika befolkningar  
 och åldersgrupper ?

  De SLR som ligger till grund för de nya re-
kommendationerna bygger på 35 av 1,741 
funna artiklar varav flera SLR. Ett stort 
problem för tolkning och beslut har varit 
heterogeniteten i SLR. En bidragande or-
sak till att enskilda studier kan komma till 
så skilda resultat är att analysmetod för att 
mäta 25-hydroxy D-vitamin status 25(OH)

D varierar mellan studier.
  Vid en jämförelse mellan High-pressure 
liquid chromatography (HPLC), Radioim-
munoassay (RIA) och Chemiluminescent 
immunoassay (CLIA) blev den kumulativa 
andelen som klassificerades med lågt status 
(cut-off 50 nmol/l) 8% med HPLC, 22% 
med RIA och 43% CLIA. Den mest valida 
metoden anses var HPLC. Det är således av 
stor betydelse att veta vilken metodik som 
används för analys 25(OH)D-status (10). 

D-vitamin i kombination med kalcium
Baserat på studerade SLR dras slutsatsen att 
evidensen för en skyddande effekt av D-vi-
tamin endast är konklusiv för beträffande 
benhälsa, total mortalitet och risk för fall. 
Vidare att effekten kan oftast enbart ses för 
personer med lågt status.
  De flesta interventionsstudier som lett till 
denna slutsats rapporterar att intervention 
med D-vitamin kombinerat med kalcium, 
och inte D-vitamin ensamt ger dessa po-
sitiva effekter. Det har varit svårt att eta-
blera en optimal nivå för status och intag 
baserat på ingående SLR. Slutsatsen dras 
att ≥50 nmol/l reflekterar ett tillfredstäl-
lande status, vilket överensstämmer med 
den slutsats IoM dragit. Serum koncentra- 
tion <30nmol/l anses som brist och 30 
– 50 nmol/l som otillräckligt. Frågan är 
dock kontroversiell flera forskare hävdar 
att 75 eller till om med 90 nmol/l skulle 
vara optimalt ur hälsosynpunkt (8, 11, 12). 
För detta talar också data som indikerar att 
äldre behöver ett högre intag för att kunna 

upprätthålla samma status som yngre (13). 
Å andra sidan finns det också data som pe-
kar i motsatt riktning dvs att högre nivåer 
av 25OHD är associerade med ökad total 
mortalitet och cancermortalitet (14) .

Ej vetenskapligt dokumenterat
Relationen mellan dos och respons för D- 
vitamin mätt som S-25(OH)D är inte hel-
ler vetenskapligt väl dokumenterad.
 Studier som relaterat intag till berikning 
och supplement uppskattar att ett ökat intag 
på 1-2,5 µg/d ökar koncentrationen i serum 
med 1-2 nmol/l, effekten är större när den 
basala koncentrationen av S-25(OH)D är 
låg. Intagsrekommendationer definieras på
olika nivåer, faktaruta 2.
  Det vetenskapliga underlaget motiverar att 
rekommendationerna från 2004 höjs för 
alla åldersgrupper över 2 år, tabell 1.
 Spädbarn och små barn får inte tillräckligt 
med D-vitamin från bröstmjölk och mat.
  Under barnets första 2 år bör därför tillskott 
om 5 droppar (10 µg) ges dagligen, detta 
är dock en rekommendation som kvarstår 
från 2004. För gravida och ammande gäller 
samma nivå som för resten av den vuxna 
befolkningen.
 Rekommendationerna bygger på det totala 
intaget från mat och supplement, givet mi-
nimal solexponering. Men gällande solex-
ponering lägger man till att detta dock inte 
är fallet för en majoritet av befolkningen i 
de nordiska länderna under sommarhalvå-
ret. Solens bidrag ökar då. När det gäller 
över gränsen för intag (UL) landar man på 

Faktaruta 2

Termer och definitioner
 
Average requirement (AR): Behovet definieras 
som det lägsta långtidsintaget av ett nä-
ringsämne som upprätthåller en bestämd 
nivå för nutritionsstatus. Termen används 
för att definiera nivån för intaget som till-
fredställande täcker behovet för hälften 
befolkning, förutsatt normalfördelad dist-
ribution av behovet. AR bygger vanligen 
på data från biomarkörer.

Recommended Intake (RI): refererar till den 
mängd av ett näringsämne som baserat på 
tillgänglig vetenskaplig kunskap och infor-
mation om kostintag kan möta behovet 
och upprätthålla god nutritionsstatus i i 
stort sett hela den friska befolkningen. RI 
kan variera beroende på kön, ålder och sta-
die i livet. När distributionen av behovet 
kan anses vara normalfördelat kan en stan-
dard deviation (SD) bestämmas, då kan RI 
beräknas som RI= AR + 2 SDAR. Definitio-
nen överensstämmer med tolkningen RI i 
UK och ‘Recommended Dietary Allowan-
ce’ (RDA) i USA (1). The European Food 
Safety Authority (EFSA) använder termen 
Population Reference Intake (PRI) som 
betecknar “the level of nutrient intake that 
is enough for virtually all healthy people in 
a group” (16).

Tolerable Upper Intake Level (UL): För de flesta 
näringsämnen, inkluderat vitamin D, kan 
höga intag orsaka biverkningar eller för-
giftningssymtom. UL definieras som den 
maximala intagsnivån för dagligt intag för 
långtidsbruk, månader eller år, som sanno-
likt inte orsakar negativa hälsoeffekter för 
människa. Gränsvärd för varje given biver-
kan varierar beroende på stadie i livet, kön 
och andra individuella karaktäristika. 

Lower intake level (LI): ett gränsvärde för in-
tag under vilket intaget kan leda till klinis-
ka bristsymtom för de flesta individer. LI 
bygger på observationer av individer, och 
är i många fall baserade på andra kriterier 
än average requirements.

Figur 1. Översikt över D-vitamin och dess roll i fysiologiska system (3)



samma värde som IoM och European Food 
Safety Authority (EFSA) 100 µg/d (15, 16), 
faktaruta 2. Detta värde gäller vuxna och 
ungdomar 11-17 år och bygger på hyper-
kalcemi som biverkan av för högt intag. För 
barn 1-10 år är UL 50 µg/d och för barn 
0-12 månader 25 µg/d (NNR).

Biverkningar
De oftast registrerade biverkningarna av hy- 
pervitaminos D är hyperkalciuri, vilket le-
der till förlust av benvävnad, förkalkning av 
kärl och vävnader, samt njursten. 

Intag 
D-vitamin förekommer framför allt i ani-
maliska livsmedel. Det är dock relativt få 
livsmedel som innehåller naturligt D-vi-
tamin (tabell 2). Till dessa hör fet fisk, 
fiskleverolja och äggula. Även mager fisk 
innehåller en del. Smör innehåller väsent-
ligt mindre än berikade bords- och matlag-
ningsmargariner.
  Lätt- respektive mellanmjölk är berikade, 
medan standardmjölk som inte är berikad 
och innehåller betydligt mindre. Det krävs 
dock en betydande mjölkkonsumtion för att 
lätt- och mellanmjölk på något avgörande 
sätt ska bidra till D-vitaminintaget.
 Kött och ägg bidrar med en del vitamin 
D3, men innehåller också 25OHD3 som 
har högre biotillgänglighet och –effektivitet 
än vitamin D3. Varje mikrogram 25OHD3 
har visat sig vara upp emot 5 gånger så ef-
fektivt att höja S-25OHD jämfört med vi-
tamin D3 (17).
  En del svampar bl a kantareller innehåller 
ergosterol som är ett förstadium till vitamin 

D2 (ergokalciferol) och som omvandlas ge-
nom UV-strålning till D2, men syntesen 
av D2 från ergosterol sker sällan i naturen 
varför utnyttjandegraden är betydligt lägre 
(16). Det är även med god aptit och bra 
matvanor svårt att enbart via kosten nå re-
kommenderat intag på 10 µg/dag. 

Laktosfritt
Det dock har kommit två intressanta mjölk-
produkter; en laktosfri mjölkdryck från Va-
lio som innehåller 2 µg/100 ml, samt en 
motsvarighet från Arla med 1 µg/100 ml. 
   Genom daglig konsumtion av någon av dessa 
produkter ökar möjligheterna att nå rekom- 
menderat intag genom kostintaget. För äldre 
som inte dricker mjölk eller har problem med 

begränsad aptit kvarstår dock problemet. 

Riskgrupper
Sköra/sjuka äldre är en extra sårbar grupp,  
som lätt kan drabbas av D-vitamin-brist, då 
många vistas ute i mycket begränsad om-
fattning och ofta har ett suboptimalt intag 
via kosten. Till detta kommer att omsätt-
ningen försämras med åldern (5, 13, 18). 
  De som bär heltäckande klädsel och där-
med inte exponeras för UVB-strålning är en 
annan riskgrupp. Bland personer med fet- 
ma är lågt D-vitamin-status också vanligt. 
Studier pekar mot ett högre behov då vita-
minet binds i fettvävnaden och i för liten 
utsträckning är tillgängligt i kroppen (1).
  Veganer som helt utesluter animaliska livs-
medel kan också vara en riskgrupp. Brist 
kan uppstå orsakat av låg biotillgänglighet 
tillföljd av fettmalabsorption, eller vid bruk 
av läkemedel som minskat kolesteroltill-
gängligheten. Också barn inom vissa etnis-
ka grupper har visats ha en ökad risk för 
brist (19).
 Samtliga dessa riskgrupper bör man i pri- 
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Figur 2. Frekvens distribution för behovet
av enskilda näringsämnen (9)

Livsmedel μg vitamin D/100 g μg vitamin D i g/portion μg vitamin D/1 MJ

Kantareller konserv 2,5 0,8/30  47
Lättmjölk, berikad 0,4 0,8/200 2,5
Standardmjölk < 0,1 0/200 0,1
Äggula 4 0,7/18 2,6
Kycklingkött med skinn, kött 1,5 0,5/125 2,1
Nötkött, innanlår 0,4 0,4/100 0,8
Lever, nöt 0,1 0,1/100 0,2
Lever, kalv 0,3 0,3/100 0,6
Hälleflundra 9 10,4/115 18,2
Lax 12,5 18,8/150 16,5
Makrill, konserv 2,8 4,9/125 2,0
Sardiner i olja, konserv 15 7,5/50 13
Strömming 8,2 10,0/125 17,1
Ål, rund- och varmrökt  48 48/100 33
Lättmargarin, fett 40 % 7,5 0,8/10 4,9
Matolja, berikad 7,5 0,8/10 2,0
Smör 0,6 0,06/10 0,2

(Källa: Livsmedelsdatabasen 2012, Livsmedelsverket.)



märvården ha i åtanke, och kontrollera S- 
25OHD status vid misstanke om brist. 
  Ett värde <25 nmol/liter anses vara tecken 
på svår/uttalad brist. 

Behandlingsrekommendationer
Frågan om mer generell supplementering 
har rests, mot detta kan invändas att supp-
lementering alltid bör ske på en tydlig indi-
kation dvs. konstaterat lågt status varefter 
nytt status bör tas för att följa upp effekter-
na av insatt behandling.
  En generell behandlingsrekommendation 
bör snarare vara att mer frekvent ta D-vita- 
min-status på personer som tillhör risk- 
grupper inte minst äldre, och inte bara vid 
misstanke om osteoporos.
  Vidare kan samtal med dietist vara motive-
rat för rådgivning om hur D-vitaminintaget 
kan ökas via kosten.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis har många, framför allt 
bland sköra äldre, sannolikt suboptimalt 
D-vitaminstatus samtidigt som gruppen är 
överrepresenterad när det gäller ökad risk 
för fall och frakturer jämfört med resten av 
befolkningen. Därför bör som rutin i risk-
grupper både D-vitamin-status uppmärk-
sammas och ställning tas till hur förbättrat 
status bäst skall uppnås. 
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Den frågan ska jag försöka belysa med 
hjälp av data hämtade från Riks-Stroke. 
Jag kommer att kort redogöra för utveck-
lingen under åren 2001-2012. Jag kom-
mer även att uppskatta hur stor andel av 
strokepatienterna som är tillgänglig för 
antikoagulantiabehandling utifrån de nya 
(preliminära) nationella riktlinjerna för 
hjärtsjukvård.

Förmaksflimmer började registreras i 
Riks-Stroke1998 liksom andelen War- 
anbehandlade.

  Vid den tidpunkten var det 26 % av alla 
strokepatienter som hade förmaksflimmer. 
Bland dem som hade hjärninfarkt med för-
maksflimmer var det 27 % som hade Waran 
vid utskrivningen. 
  Nästa steg i utvecklingen i Riks-Stroke var 
inrättandet av målnivåer för sjukhusen av-
seende vissa kvalitetsindikatorer. Samma år 
började behandling med NOAC (Pradaxa) 
också att registreras. För hög måluppfyllelse 
krävdes att minst 70 % av patienterna med 
hjärninfarkt och förmaksflimmer skulle 
vara antikoagulantiabehandlade (Waran el-
ler Pradaxa) vid utskrivningen. För måttlig 
måluppfyllelse angavs 55 %. För patienter 
som var 80 år eller ålder angavs ingen mål-
nivå.

Andelen som behandlas med antikoagu-
lantia ökade stadigt 2001-2010 och accele-
rerade 2011-2012, särskilt i gruppen 80 år 
och äldre (Figur 1). Ingen skillnad sågs mel-
lan könen under 80 år medan äldre kvinnor 
behandlades i mindre omfattning. 
  Bland dem under 80 år behandlades i ge-
nomsnitt 65 % år 2012, vilket inte är långt 
från målnivån 70 %. Men om man tittar 
närmare på andelen behandlade i enskilda 
landsting varierar andelen mellan 50 % och 
80 %. Variationen mellan landstingen är 
ännu högre, från 20 % till 60 % i gruppen 
80 år och äldre. 
  Flera orsaker till variationen kan finnas; va-
rierande täckningsgrad dvs. hur stor andel 
som registreras i Riks-Stroke, skilda behand-
lingstraditioner och slumpen. Andelen med 
förmaksflimmer i olika landsting varierade 
från 23 % till 36 % vilket torde återspegla 
olika täckningsgrad.

Behandlingstraditionerna kan variera i rela-
tion till ålder (se nedan). Slumpen kan spela 
en viss roll eftersom det rör sig om relativt 
små tal, 13 till 166 patienter per landsting.
  Medelåldern bland män med hjärninfarkt 
och förmaksflimmer var 78 år och bland 
kvinnorna 84 år. Andelen kvinnor var hö-
gre, 54 % i genomsnitt, än andelen män ut- 
om i åldersintervallet 60 till 80 år där män-
nen dominerade.

Valet av antikoagulantia som sekundär-
prevention varierade stort mellan lands-
tingen. Synen på risk för blödning hos 
patienter med samsjuklighet och hög ålder 
torde förklara  största delen. Svårdefiniera-
de variabler, t.ex. fallrisk, kan ha spelat en 
betydande roll i selektionen av patienter.  I 
december 2013 kom Socialstyrelsens nya 
preliminära riktlinjer för hjärtsjukvård. En-
ligt dessa bör hälso- och sjukvården ”erbju-
da personer med förmaksflimmer och för- 
höjd risk för stroke (CHA2DS2-VASc ≥ 
2 poäng) behandling med apixaban, dabi-
gatran, rivaroxaban eller warfarin (prioritet 
2)”. Dvs. i princip alla stroke bör ha antiko-
agulantia! För alla patienter med förmaks-
flimmer (inte enbart stroke) antas 20 % 
ha kontraindikationer för antikoagulantia 
medan övriga 80 % skulle vara tillgängliga 
för antikoagulantiabehandling.
  Frågan är hur stor andel som är tillgäng-
lig efter stroke? Kontraindikationerna mot 
antikoagulantia (eller försiktighet vid in-
sättande) föreligger enligt FASS vid över-
känslighet, pågående blödning, kraftigt 
reducerad lever- eller njurfunktion samt 
organskada med ökad blödningsrisk. I 
Riks-Stroke saknas uppgifter för tre av 
dessa, men pågående blödning i hjärnan 
registreras naturligtvis. 

Bland patienter med akut stroke och för-
maksflimmer finns en stigande andel hjärn-
blödningar 2001-2012 (Figur 3). I början 
av perioden var andelen 6,5 % och i slu-
tet 9,0 %. Detta kan vara en indikation på 
att en ökad användning av antikoagulantia 
(som primärprevention) påverkar inciden-
sen av hjärnblödning. Men det kan också 
vara resultatet av bättre registrering av för-

maksflimmer hos patienter med hjärnblöd-
ning i Riks-Stroke. 
  Kliniskt kan kort återstående livslängd ut-
göra en kontraindikation för insättande av 
sekundärpreventiv behandling. Det är svårt 
att fånga in denna patientgrupp i kvalitets-
register eftersom så mycket information om 
individen saknas. Men en grov uppskatt-
ning hur stor andel av patienterna som har 
kort återstående livslängd kan man få ge-
nom att studera boende före stroke. 

För patienter som kommer från särskilda 
boenden (13 % av alla hjärninfarkter med 
förmaksflimmer) var fataliteten efter stroke 
60 % inom 90 dagar (Figur 4). Men den är 
även hög, 40 %, i gruppen som kommer 
från eget boende med hemtjänst (27 % av 
patienterna). 
  Grovt skattat skulle 70 % av patienterna 
med hjärninfarkt och förmaksflimmer vara 
tillgängliga för antikoagulantiabehandling. 
Det är den siffra man kommer fram till ge-
nom att först dra ifrån dem som avlider i 
akutskedet, sedan subtrahera dem som har 
hjärnblödning och som inte avlider och 
slutligen ta bort dem som kommer från sär-
skilda boenden och som inte har hjärnblöd-
ning och inte avlider akut. Så till frågan om 
vi gör tillräckligt. Från Riks-Strokes sida 
kan vi fortsätta att arbeta för bättre täck-
ningsgrad. Frågan om målnivåer för perso-
ner över 80 bör också diskuteras. Därutöver 
skulle det vara bra att kunna följa upp vad 
som händer både med hjärnblödningar och 
nya hjärninfarkter efter stroke. Det kan ske 
genom ändrade rutiner för registrering av 
nya stroke i Riks-Stroke.

Andreas Terént
Professor i strokemedicin

Överläkare inom VO Neurologi
Akademiska sjukhuset,  Uppsala

Förmaksflimmer och stroke
- gör vi tillräckligt?
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Kallelse till årsmöte
för Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin

tillika för Stiftelsen Svenska hypertonisällskapet

§1  Mötets öppnande

§2  Val av ordförande och sekreterare

§3  Fastställande av dagordningen

§4  Val av två justeringsmän

§5  Styrelseberättelse för föreningen

§6  Revisionsberättelse för föreningen och
 fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§7  Information om Stiftelsen Svenska
 hypertonisällskapet

§8  Val av styrelse, revisorer och
 valberedning

§9  Fastställande av årsavgift för 2015

§10  Fastställande av traktamenten

§11  Framtida mötesaktiviteter

§12  Information om tidskriften
 Vaskulär Medicin

§13  Information om föreningens hemsida

§14  Övriga frågor

§15  Mötets avslutande

Föreningens årsberättelse för 2013
kan Du finna på föreningens hemsida:

www.hypertoni.org

Onsdagen den 7 maj 2014 kl. 09.00–10.00, sal nr 8 på Malmömässan 
i samband med XVI Svenska Kardiovaskulära vårmötet.
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Stiftelsen för ”Internationell forskning 
och utveckling inom angiologi” startades 
10 juli 1987 genom att docenterna Tho-
mas Kjellström, David Bergqvist och Lars 
Norgren anslog ett belopp om 100 kronor 
var att självständigt ägas och förvaltas av 
stiftelsen. Stiftelsebrev och stadgar för 
stiftelsen är av samma datum.

Stiftelsens ändamål var och är ”att främ- 
ja svensk medverkan i internationellt 
forsknings- och utvecklingsarbete in- 

om området kärlsjukdomar, innefattande 
bland annat anordnande av internationella 

kongresser. Styrelsen skall bestå av fem leda- 
möter och har under perioden 1987-2013 
varit Thomas Kjellström, David Bergqvist, 
Lars Norgren, Bengt Fagrell och Folke 
Lindgärde (TK utsågs till ordförande). 
  I stadgarna fastställdes att en av ledamö-
terna skall vara ordförande och en annan 
skattmästare i Svensk förening för medi-
cinsk angiologi. Denna mening har utgått 
ur stadgarna genom ett enhälligt styrelsebe-
slut den 25 november 1992. Vidare framgår 
i stadgarna att ”Ändring av dessa stadgar i 
vad avser stiftelsens ändamål får icke ske. 

För giltigt beslut om annan ändring av 
stadgarna erfordras enhälligt beslut av sty-
relsen”.

Första styrelsesammanträdet ägde rum på 
Arlanda den 3 oktober 1987 och var ägnat 
åt planeringen av kongressen ”How to eval- 
uate therapy in Angiology” planerat till 
Stockholm, augusti 1988. Mötet “First joint 
meeting of the Swedish and British Angio-
logy Societies – How to evaluate therapy in 
Angiology – a critical appraisal” ägde rum i 
Stockholm, 21-25 augusti 1988. Mötet var 
för cirka 400 delegater till en budget på 750 
000 SEK. Läkemedelsbolaget Hoechst var 
huvudsponsor. Bengt Fagrell var President 
och John Tooke (sedermera Sir John Tooke) 
och Lars Norgren var vice Presidenter.
  Stiftelsens styrelseledamöter var under de 
följande åren medverkande i och anordnan-
det av flera internationella möten och bl.a. 
i planeringen av ett satellitmöte, ”Diabetic 
Macroangiopathy”, 13-15 juni 1990 i Mora 
med 150 delegater, till International Socie-
ty of Internal Medicines (ISIM) världskon-
gress i Stockholm 1990. Båda mötena gick 
med ett betydande ekonomiskt överskott. 

I oktober 1990 medverkade Svensk för-
ening för medicinsk angiologi och Svenska 
kärlkirurgiföreningen med Brittiska Forum 
on Angiology i planeringsmöte på Royal 
Society of Medicine, London, inför ett ge-
mensamt symposium, 2nd British-Swedish 
Angiology Meeting, den 11-13 september 
1991 i dessa lokaler. Mötet belastade stif-
telsen med cirka 30 000 SEK. Stiftelsen 
delade ut några stipendier till svenska de-
legaters medverkan i detta möte. Stiftelsen 
medverkade också i ett möte den 27 april 
1990 på Skokloster om ”Interventionell 
radiologi i Sverige” med 150 delegater. Un-
der 1992-93 planerades inför mötet Euro-
chap-94 i Lund som ett European Chapter 
of the International Union of Angiology 
och planerades inrymma ”IIIrd Meeting of 
the British-Swedish Angiology”, 15-19 maj 
1994, mycket framgångsrikt möte med en 
budget kring 1.5 milj SEK och ett överskott 
till Stiftelsen på 167 000 SEK.

Under 1995 medverkade styrelseledamöter 
i samarbete med European Stroke Council 
och världshälsoorganisationen i anordnan-

Angiologistiftelsen
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det av ”Pan-European Consensus meeting 
on Stroke Management” i Helsingborg, 
8-10 november 1995 med 400 delegater 
och likaså i ett förnyat möte, 22-24 mars 
1996, dokumenterat som WHOs ”Declara-
tion of Helsingborg” (publicerat i Cerebro-
vascular dis. 1997 och kommenterat i en 
editorial i The Lancet, med vackert flygfoto 
över Helsingborg) med målsättningar för 
strokevården i Europa till 2015.

Andra styrelseledamöter medverkade i 
planeringen för Scandinavian Multicen-
ter Interventional and Leg Exercise Study. 
Behållningen i Stiftelsen per 31 dec 1996 
var 199 833 SEK. Under 1997 medverkade 
Lars Norgren för Stiftelsen i planeringen av 
18th World Congress of the International 
Union of Angiology, planerad till Tokyo 
den 14-18 september 1998. Stiftelsen de-
lade också ut stipendier till Ernst von Sche-
ele och Christer Nelin, båda i Lund. Under 
åren 1998-99 pågick planeringen av 21st 
European Conference on Microcirculation 
(där stiftelsen var juridiskt ansvarig organi-
satör), planerad till 4-7 juni 2000 i Stock-
holm med styrelseledamoten Bengt Fagrell 
som President. Stiftelsen var också delaktig 
i planeringen av Stroketeamkongressen, 
planerad till Helsingborg 17-19 maj 2000.   
  Stiftelsen deltog i Transatlantic Vascular 
Medicine möte i Edinburgh, 11-14 sep-
tember 1999 (Lars Norgren, David Berg-
qvist och Majid Kalani). Per 31 december 
2000 disponerade Stiftelsen 148 458 SEK 
och per 31 dec 2003 138 282 SEK dvs. inte 
mycket kostnadskrävande aktiviteter.

Den 21 oktober 2005 firades 20-årssju-
bileum för Svensk förening för medicinsk 
angiologi, som stått stiftelsen nära, med 
heldagssymposium på Svenska Läkare-
sällskapet, Stockholm, med efterföljande 
middag. I december 2007 uppgick denna 
förening i samarbetet med andra föreningar 
till ”Svensk förening för hypertoni, stroke 
och vaskulär medicin”. Då diskuterades att 
överföra stiftelsen till den nystartade fören-
ingen.  Behållningen för Stiftelsen var per 
31 dec 2006 126 318 SEK och per 31 dec 
2008 118 756 SEK.

2010 var professor A. Bollinger inbjuden 
av Stiftelsen (genom Bengt Fagrell) till 
Stockholm på ett besök 13-15 maj.
  I september 2010 bidrog Stiftelsen i ett 
forskningsprojekt (Folke Lindgärde) röran-
de etiologiska faktorer associerade med ris-
ken att utveckla diabetes typ 2, lokaliserat 

till Amazonasregionen och Quito, Ecuador, 
om 27 000 SEK samt ett forskningsbesök 
av Bengt Fagrell i oktober till professor M 
Intaglietta, University of California, San 
Diego om 34 000 SEK. 2011 beviljade 
Stiftelsen forskningsbidrag, om 10 000 till 
Folke Lindgärde för analys av prover från 
projektet ovan. Den 31 dec 2011 var be-
hållningen i Stiftelsen 32 936 SEK och den 
31december 2012 var det 27 123 SEK. Un-
der hösten 2012 kom tanken upp att akti-
vera Stiftelsen genom att ändra i styrelsens 
sammansättning och att kunna använda 
stiftelsen mera framöver men då med mera 
strokefokus inom angiologin. Stiftelsens 
styrelse har varit helt oförändrad under pe-
rioden 1987-2013 och aktiviteten har varit 
låg under långa perioder i Stiftelsen. 
  Samtliga styrelseledamöter var positiva till 
denna förändring och ställde sina platser till 
förfogande.

Den nya styrelsen, som har att föra de stol-
ta traditionerna vidare, i Stiftelsen är: He-
lene Pessah-Rassmussen, Malmö, ordföran-
de, Daniela Bjarne, Hägersten, Per Wester, 
Umeå, Peter Appelros, Örebro och Thomas 
Kjellström, Hven. Revisorer i Stiftelsen är 
fortfarande Rolf Nilsson Revisionsbyrå, 
Malmö.

Just som jag skriver färdigt denna lilla 
minnesrapport får jag mejl från Länsstyrel-
sen i Skåne med registreringsbevis för Stif-
telsens nya styrelse!

Hven den 22 november 2013

Thomas Kjellström
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Abstrakt
Det finns massvis av studier om kaffe och 
hälsa. Inom ramen för denna översiktsar-
tikel har jag tittat närmare på förhållan-
det mellan kaffekonsumtion och kardio-
vaskulär risk. Även på detta område är 
litteraturen omfattande och därför har 
jag begränsat underlaget till metaanalyser 
och internationella översiktsartiklar som 
publicerats i modernare tid. Som alltid är 
det intressant att ta en titt på hur den stu-
derade substansen, i detta fall kaffe, på-
verkar hela det kardiovaskulära kontinuu-
met, från riskfaktorer, till organskada, till 
en manifest kardiovaskulär händelse som 
kardiovaskulär sjukdom och död, och 
samtidigt försöka förstå vilka biokemiska 
aspekter och patofysiologiska mekanis-
mer som kan hjälpa oss till en bättre för-
ståelse av eventuella samband.
  Det som är spännande med kaffe är att 
dess effekt på riskfaktorer och sjukdom 
verkar vara beroende av flertalet faktorer 
(t.ex. mängden kaffe som intas och hur 
kaffet produceras) som gör att samban-
det mellan kaffekonsumtion och kardio-
vaskulär risk blir nyanserad.

Introduktion 
P.g.a. sin utsökta smak och uppiggande 
egenskaper är kaffe den andra mest kon-
sumerade drycken i världen efter vatten. 
Dessutom är kaffe av enorm ekonomisk 
betydelse då den är världens andra mest 
handlade råvara på den globala markna-
den, bara förbipasserad av olja. Eftersom 
kaffe är så populärt kan även små effekter 
ha stor betydelse för hälsan på samhälls-
nivå.
  Kaffets effekter på människan har stud-
erats i många årtionden. Från första 
början intresserade man sig mest för de 
hemodynamiska konsekvenserna av kof-
feinet i kaffet. Korttidsstudier på djur 
och människor visade på en relation 
mellan koffein och högt blodtryck, högt 

kolesterol, insulinresistens och arytmier 
och kaffe sågs som en potentiell kardio-
vaskulär riskfaktor. Utöver detta hade 
även epidemiologiska studier, fall-kon-
trollstudier, antytt att kaffedrickande var 
associerat med en högre risk för kardio-
vaskulär sjukdom. Efterhand växte det 
fram en mera nyanserad bild av förhål-
landet mellan kaffe och kardiovaskulär 
risk. För det första så tydde inte prospek-
tiva kohortstudier på att det fanns en 
association mellan kaffekonsumtion och 
kardiovaskulär risk. Prospektiva kohort-
studier var mindre utsatta för störfaktorer 
än retrospektiva fall-kontrollstudier. För 
det andra verkade det vara så att regel-
bundna kaffedrickare utvecklade partiell 
tolerans till koffeinets effekter på krop-
pen (speciellt i förhållande till blodtryck) 
och upptäckten av en stor mängd andra 
substanser i kaffe fick forskare att förstå 
att kaffets effekter inte kunde likställas 
med koffeinets effekter allena. För det 
tredje kunde sammansättningen av bio-
aktiva substanser variera stort beroende 
på kaffets framställningsprocess och detta 
kunde vara en orsak till heterogeniteten 
som observerades i kaffestudier (speciellt 
i förhållande till kolesterol) [1]. Under de 
senaste åren har flera metaanalyser publ-
icerats som ytterligare kan belysa förhål-
landet mellan kaffe och kardiovaskulär 
risk.

Historia
Kaffet härstammar från Afrika och man 
tror att det var i Etiopien som kaffeträ-
det upptäcktes först. När folk fick upp 
ögonen för den nya bönans egenskaper 
började den odlas på arabiska halvön och 
odlingsprocessen spred sig sedan till Tur-
kiet. Det var troligen här man kom på att 
det gick att få fram ännu mer smak från 
bönan om den rostades först. På 1600-ta-
let kom kaffet till Europa och betrakta-
des först som en medicinsk och religiös 

dryck. På sent 1600-tal kom kaffet till 
Sverige och då kunde man till att börja 
med bara köpa det på apoteket.

Odling och framställningsprocess
Innan människan kom på hur kaffe kun-
de tillverkas tog man helt enkelt bönor-
na, krossade dem i vatten och drack, eller 
mosade dem tillsammans med djurfett, 
en blandning som kunde tjäna som färd-
kost. Kaffebönorna, vanligen två styck-
en, som ligger tillsammans omgivet av 
en mjuk massa, fruktkött, i ett bär växer 
på träd. Dessa måste skötas så att de inte 
växer sig för höga; kan bli uppåt 10 meter 
annars. Det tar 3 – 4 år innan kaffeträden 
är tillräckligt fullvuxna för at kunna ge 
frukt. Bären plockas antingen för hand, 
för att bäst kunna skilja på de mogna och 
omogna bären, eller med maskiner. De 
mogna bären är röda till färgen varemot 
de omogna är gröna. Har bären skördats 
med hjälp av maskiner måste de sedan 
genom ytterligare maskinella steg för att 
skilja dem åt ytterligare.
  De två vanligaste sätten att ta hand om 
kaffebönorna på är antingen genom en 
våt eller torr process. Via den våta pro-
cessen strävar man efter att ta bort frukt-
köttet direkt och sedan låta bönorna ligga 
i vatten. Detta ger det slutliga kaffet en 
syrligare smak. Via den torra processen 
får bären istället ligga och torka vilket le-
der till att bönorna jäser i fruktköttet och 
bidrar med en mera fyllig och söt smak 
i det färdiga kaffet. Slutligen torkas och 
sorteras bönorna.
  Även om det finns många typer av kaffe-
bönor är det främst två typer som produ-
ceras idag, Coffea Arabica och Coffea Ca-
nephora. Det ”arabiska” kaffet produceras 
det mest av, c:a 75 - 80 % av världens kaffe- 
produktion, medan produktionen bara 
uppnår 20 % för ”robusta-kaffet”. Coffea 
Canephora är som namnet avspeglar mera 
robust, tåligt, än Coffea Arabica men ger 

Kaffe och kardiovaskulära
sjukdomar - en systematisk

översiktsartikel
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ett sämre smakande kaffe med mera kof-
fein i.

Biokemi
Förståelsen av kaffets fysiologiska effekter 
är begränsad av främst två faktorer:
1)Den stora mänga olika komponenter 
som finns i den tillagade produkten;
2) Variabiliteten i effekter som enskilda 
ämnen kan producera. 
 Koffein är den mest studerade kompo-
nenten i kaffe. Koffein är en metylxantin 

i likhet med teobromin och teofyllin. 
  Xantinerna är en grupp alkaloider som 
allmänt används för deras bronkodila-
terande och stimulerande egenskaper. 
Mängden av koffein i en kopp kaffe är be-
roende av den metod som kaffet är tilla-
gat på, kokat, filtrerat, espresso etc. T.ex. 
har man funnit att standard mängden av 
koffein i en kopp med malet, rostat kaffe 
är 85 mg, för espresso mellan 200 – 300 
mg, och för koffeinfritt kaffe c:a 3 mg. 
Koffein metaboliseras till största delen i 

levern och har en halveringstid runt 4 – 6 
timmar. Två till tre koppar kaffe resulte-
rar i en koncentration på 20 – 40 µmol/L 
och då fungerar koffein som en adenos-
inreceptorantagonist. Adenosinrecepto-
rer finns i nästan alla vävnader och därför 
kan koffein ge en effekt på de flesta sys-
tem, men dess huvudsakliga effekter hos 
människor utövas på centrala nervsyste-
met och det kardiovaskulära systemet.
 Precis som kakao och andra produkter 
som kommer från plantriket innehåller 
kaffe mycket polyfenoler. De är kända 
för sina antioxidantegenskaper. Den van-
ligaste typen polyfenol i kaffe är fenol-
syra med undergruppen kaffeinsyra och 
dess derivat klorogensyra. En kopp kaffe 
bidrar med mellan 20 mg och 675 mg 
klorogensyra beroende på sättet att rosta 
kaffet på, framställningsprocessen i öv-
rigt och mängden som konsumeras. Hur 
klorogensyra metaboliseras är fortfarande 
oklart, men mycket tyder på att den sker 
primärt i tarmen.
 Kaffe innehåller också diterpener. De 
av mest betydelse för oss är cafestol och 
kahweol som utvinns ur kaffeolja och har 
kolesterolhöjande effekter. I en kopp kaf-
fe finns mellan 0,64 och 9,68 mg cafestol 
och 0,80 och 11,68 mg kahweol [2]. 

Riskfaktorer
Hypertoni
I 2011 publicerade Zhang et al resultaten 
av en metaanalys om förhållandet mellan 
regelbunden kaffekonsumtion och hyper-
toni [3]. Analysen inkluderade fem ar-
tiklar som rapporterade resultat från sex 
oberoende, prospektiva kohortstudier.
  I allt 172567 individer med 37135 hy-
pertonifall. Uppföljningstiden låg mellan 
6,4 år och 33 år. Jämfört med den lägsta 
kaffekonsumtionen, mindre än 1 kopp 
kaffe/dag, var den sammanlagda relati-
va risken RR för hypertoni 1,09 (1,01 - 
1,18; 1-3 kaffekoppar/dag), 1,07 (0,96 
- 1,20; 3-5 kaffekoppar/dag), 1,08 (0,96 
- 1,21; över 5 koppar/dag). Dosresponsa-
nalys visade på en invers, J-formad kurva 
där risken för hypertoni ökade upp till 3 
koppar kaffe/dag men sjönk vid högre in-
tag. Metaanalysen visade inga tecken på 
selektionsbias, heterogenitet eller någon 
påverkan vid sensitivitetsanalys. Förfat-
tarna påpekade dock flertalet potentiella 
begränsningar till metaanalysresultatet: 
 Få underliggande studier som alla var 
observationella till sin natur, risk för stör-
faktorer (bl.a. ingen korrigering för salt- 
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intag), information om kaffedrickande 
var bristfälligt, och begränsad generaliser-
barhet då studierna bara inkluderade vita 
individer.
  I 2012 publicerade Steffen et al en upp-
daterad metaanalys på området [4]. De 
analyserade tio randomiserade, kontrol-
lerade studier och fem kohortstudier. De 
fann en icke-signifikant sänkning av det 
sammanlagda blodtrycket hos kaffedrick-
are jämfört med kontrollgruppen vid ana-
lys av de randomiserade studierna: Systo-
liskt blodtryck -0,55 mm Hg (-2,46;1,36) 
och diastoliskt blodtryck -0,45 mm Hg 
(-1,52;-0,61). De fann ingen association 
mellan blodtryck och kaffedrickande i 
metaanalysen av kohortstudierna.

Hyperlipidemi
Cai et al publicerade 2012 en metaanalys 
över sambandet mellan kaffekonsumtion 
och lipider [5]. Analysen inkluderade tolv 
studier med totalt 1017 individer från 
västerländska länder. Uppföljningstiden 
låg på 14 till 79 dagar och kaffeintaget 
låg mellan 2,4 till 8,0 koppar i de olika 
behandlingsgrupperna. Kaffekonsumtion 
ökade totalkolesterol med 8,1 mg/dl (4,5 
- 11,6), LDL med 5,4 mg/dl (1,4 - 9,5), 
och triglycerider med 12,6 mg/dl (3,5 - 
12,6). Ingen effekt sågs på HDL.   
  Författarna kunde också finna belägg för 
ett dosresponsförhållande mellan kaffe-
konsumtion och lipider. Kaffets effekt på 
lipiderna blev mera markant i de studier 
där deltagarna drack mycket kaffe, kokat 
kaffe, druckit kaffe med koffein, hade hy-
perlipidemi och var äldre. Metaanalysen 
testades för selektionsbias, vilket påvi-
sades i mindre grad, och med sensitivi-
tetsanalys som inte påverkade resultaten 
nämnvärt enligt författarna.

Diabetes
I år publicerade Jiang et al en metaanalys 
på förhållandet mellan kaffekonsumtion 
och incidensen av diabetes mellitus [6]. 
 Urvalet blev mycket omfattande. 26 ar-
tiklar med 31 olika resultat omfattade 
totalt 50595 fall av diabetes typ 2 och 
1096647 deltagare. Populationerna av de 
underliggande studierna representerade 
både USA, Europa och Asien, uppfölj-
ningstiden sträckte sig från 2,6 år upp till 
24 år, och alla resultaten hade korrigerats 
för BMI. Författarna fann att den sam-
manlagda relativa risken för typ 2 dia-
betes för den högsta kaffekonsumtionen 
jämfört med den lägsta var RR 0,71 (0,67 
- 0,76). P.g.a. det mycket omfattande un-

derlaget i denna metaanalys, gjordes flera 
subgruppsanalyser och dosresponsberäk-
ningar. Man fann visst stöd för en icke-
linjär association och incidensen av typ 2 
diabetes sjönk fortare vid konsumtion av 
mindre än 7 koppar kaffe/dag. Om man 
ändå utgick från att associationen var 
linjär kunde man beräkna att incidensen 
typ 2 diabetes sjönk med 12 %, RR 0,88 
(0,86 - 0,90), för varje ökning av två kop-
par kaffe/dag (8 % för män och 15 % för 
kvinnor). Tittade man på resultaten för 
koffeinfritt kaffe, blev den sammanlagda 
relativa risken för typ 2 diabetes för den 
högsta jämfört med den lägsta konsum-
tionen RR 0,79 (0,69 - 0,91) och inci-
densen av typ 2 diabetes sjönk med 11 %, 
RR 0,89 (0,82 - 0,98), för varje ökning av 
2 koppar koffeinfritt kaffe/dag. De fann 
överlag en moderat heterogenitet, men 
ingen selektionsbias eller dominans av nå-
gon enstaka studie i sensitivitetsanalysen. 
Sammanfattningsvis visade metaanalysen 
att kaffekonsumtion var inverst associerat 
med incidensen av diabetes mellitus typ 
2, och att denna association var starka-
re för kvinnor, icke-rökare och individer 
med normalt BMI.

Kardiovaskulär sjukdom
Kranskärlssjukdom
En metaanalys omfattande 21 studier 
med en medeluppföljningstid på 12 år (4 
till 32 år), som utfördes i USA och Eu-
ropa, publicerades 2009 av Wu et al [7]. 
 I allt 15599 fall med kranskärlssjukdom 
och 407806 individer analyserades. Den 
sammanslagna relativa risken RR för 
kranskärlssjukdom var 0,96 (0,87 - 1,06) 
för moderat, 1,04 (0,92 - 1,17) för hög 
och 1,07 (0,87 - 1,32) för mycket hög 
kaffekonsumtion. I subgruppsanalysen 
fann man en signifikant, reducerad relativ 
risk för kranskärlssjukdom hos kvinnor 
med moderat kaffekonsumtion, RR 0,82 
(0,73 - 0,92). Författarna ansåg att risken 
för publikationsbias var låg men analysen 
kan ha begränsats av följande faktorer: 
Endast kohortstudier inkluderades, risk 
för missklassifikation av kaffekonsum-
tionen och störfaktorer i underliggande 
studier, och heterogeniteten blev inte op-
timalt belyst. 

Hjärtsvikt
Då enskilda studier visat på divergerande 
resultat i förhållandet mellan kaffekon-
sumtion och hjärtsvikt utförde Mostofsky 
et al en metaanalys på området [8]. Sär-
skilt intressant och relevant för oss var att 

denna metaanalys byggde på skandinavis-
ka studier, fyra svenska och en finsk. De 
inkluderade studierna hade publicerats 
mellan 2001 och 2011 och kombinerat 
fanns då ett material med 6522 hjärt-
sviktshändelser bland 140 220 individer. 
  Tre av studierna bestod av individer utan 
tidigare hjärtinfarkt, en studie baserades 
på hjärtinfarktpatienter och en hade se-
parat analys på individer som hade haft 
en anamnes på hjärtinfarkt eller diabetes. 
  Författarna fann en ickelinjär association 
mellan kaffekonsumtion och hjärtsvikts-
risk. Associationen var J-formad med ett 
inverst samband för 4 - 5 koppar kaffe per 
dag, 11 % lägre risk. Jämfört med ingen 
kaffekonsumtion var den samlade relativa 
risken RR för hjärtsvikt 0,96 * (1-2 kop-
par/dag), 0,93 * (2-3 koppar/dag), 0,90 
* (3-4 koppar/dag), 0.89 * (4-5 koppar/
dag), 0,91 (5-6), 0,93 (6-7), 0,95 (7-8), 
0.97 (8-9), 0,99 (9-10), 1,01 (10-11), 
1,03 (11 koppar/dag), * = signifikanta 
konfidensintervall. Författarna fann inga 
tecken till selektionsbias men en moderat 
heterogenitet förelåg. I sin diskussionsdel 
kommenterade de att antalet underlig-
gande studier förvisso var lågt men att de 
trots allt var prospektiva studier av hög 
kvalitet, med stora populationer och an-
tal fall med långa uppföljningstider. Det 
kunde inte uteslutas att störfaktorer eller 
missklassifikation haft inflytande på re-
sultatet.

Stroke
Då en metaanalys inte tidigare hade ut-
förts på förhållandet mellan kaffekon-
sumtion och stroke, antog Kim et al den-
na utmaning 2012 [9]. De inkluderade 
totalt nio kohortstudier utförda mellan 
2001 och 2011 med i allt 8110 fall och 
206437 kontroller. Resultatet visade på 
en RR 0,83 (0,76 – 0,91) på strokeinci-
dens vid intag av 4 eller flera koppar kaf-
fe/dag jämfört med mindre än 1 kopp/
dag. De fann inga tecken på heterogeni-
tet eller selektionsbias i sina resultat. I sin 
diskussionsdel manade de till försiktighet 
vid tolkning av resultatet då inte alla de 
underliggande studierna hade korrige-
rat för riskfaktorer, typ av kaffe och dess 
framställningsprocess kunde variera, asia-
tiska individer saknades som urval och att 
endast totalt nio studier hade inkluderats 
i metaanalysen.

All kardiovaskulär sjukdom
I 2013 publicerade Ding et al en metaa-
nalys med målet att bedöma den samlade 
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kardiovaskulära risken vid kaffekonsum-
tion, såväl som subgruppsbedömningar 
på förhållandet till kranskärlssjukdom 
och stroke [10]. 36 studier inkluderades 
med totalt 47779 fall av kardiovaskulär 
sjukdom och 1283685 individer. Utav all 
kardiovaskulär sjukdom var 28347 fall 
kranskärlssjukdom, 12030 fall stroke, 
och 7402 andra kardiovaskulära orsaker. 
Alla studier utom två var kohortstudier. 
Uppföljningstiden för kardiovaskulä-
rincidens hade en medeltid på 10 år (6 
– 44 år) och studierna utfördes i USA, 
Europa och Japan. Alla, utom tre studier 
som mätte kaffekonsumtionen upprepade 
gånger, mätte kaffekonsumtionen enbart 
vid baslinjen. Jämfört med ingen kaffe-
konsumtion var den samlade relativa ris-
ken RR för kardiovaskulärsjukdom 0,89 
(0,84 - 0,94; 1,5 koppar kaffe/dag), 0,85 
(0,80 - 0,90; 3 koppar/dag), 0,95 (0,87 - 
1,03; 5,5 koppar/dag). 
  Jämfört med ingen kaffekonsumtion var 
den relativa risken RR för kranskärlssjuk-
dom 0,89 (0,85 - 0,94) för 1,5 koppar 
kaffe/dag, 0,90 (0,84 - 0,97) för 3 kop-
par, och slutligen 0,93 (0,84 - 1,02) för 
5,5 koppar. Motsvarande RR för stroke 
var 0,89 (0,84 - 0.94), 0,80 (0,75 - 0,86), 
0,95 (0,84 - 1,07). Dosresponsanalysen 
visade på en ickelinjär association mellan 
kaffekonsumtion och risken för kardio-
vaskulärsjukdom och genererade följan-
de resultat: RR 0,95 (0,93 -0,97) för 1 
kopp kaffe/dag; 0,92 (0,88 - 0,95) för 2 
koppar/dag; 0,89 (0,85 - 0,93) för 3 k/d; 
0,88 (0,83 - 0,93) för 4 k/d; 0,89 (0,83 - 
0,95) för 5 k/d; 0,91 (0,84 - 0,99) för 6 
k/d; 0,93 (0,85 - 1,03) för 7 k/d.
  Författarna kompletterade resultaten i 
metaanalysen med tester för publiktionsbi-
as, störmarkörer, heterogenitet och utförde 
en sensitivitetsanalys. De fann att resulta-
ten var heterogena men för övrigt höll re-
sultaten bra vid testning. Metaanalysens 
styrkor var följande: Tillräcklig styrka 
”power” att upptäcka moderata skillnader 
i association, liten risk för missklassifika-
tion och selektionsbias p.g.a. prospektiv 
design och subgrupperingarna var sam-
stämmiga och robusta. Metaanalysens sv- 
agheter var följande: Metaanalysen gru- 
ndades på observationsstudier vilka aldrig 
allena kan bevisa ett kausalt samband, och 
kaffets hantering (bryggning etc.) hade 
inte bedömts i de underliggande stud- 
ierna.

Mortalitet
Eftersom de flesta tidigare studier endast 

inkluderat få dödsfall och därför troligen 
hade en för låg styrka att kunna detektera 
ett sant förhållande mellan kaffekonsum-
tion och mortalitet, sammanställde Ma-
lerba et al tidigare data i en metaanalys 
[11]. Den sammanlagda relativa risken 
RR för mortalitet av alla orsaker för den 
högsta (studieberoende) jämfört med den 
lägsta (mindre än 1 kopp/dag) kategorin 
av kaffedrickande för alla 23 inkluderade 
studier var 0,88 (0,84 - 0,93); 0,87 (0,82 
- 0,93) för de 19 studier som korrigerade 
för rökning, och 0,88 (0,83 - 0,93) vid 
justering för alkohol. För studier som 
studerat relationen mellan totalmortalitet 
och koffeinfritt kaffe (4 studier) var RR 
0,90 (0,82 - 0,99).
 Den sammanlagda relativa risken för 
kardiovaskulär mortalitet baserad på 17 
rökningskorrigerade studier för den hög-
sta jämfört med den lägsta kategorin av 
kaffedrickande var 0,89 (0,77 - 1,02). 
  Jämfört med låg kaffekonsumtion var RR 
för den högsta kaffekonsumtionen 0,95 
(0,78 - 1,15; 12 studier korrigerade för 
rökning) för kranskärlssjukdom-/ische-
misk hjärtsjukdom, 0,95 (0,70 - 1,29; 6 
studier) för stroke, och 1,03 (0,97 - 1,10; 
10 studier) för all cancer.
 Författarna konkluderade att kaffeintag 
visade på en invers association i förhål-
lande till totalmortalitet och troligen 
även till kardiovaskulär mortalitet. 

Patofysiologi
Kaffe innehåller många olika substanser 
och det är fullt möjligt att dessa har effek-
ter på blodtrycket. Den mest uppenbara 
substansen är såklart koffein som har vi-
sats kunna höja blodtrycket. Denna effekt 
kan moduleras via flera biologiska meka-
nismer; adenosinreceptorbindning, akti-
vering av det sympatiska nervsystemet via 
ökade plasmakoncentrationer av kateko-
laminer, eller stimulering av HPA-axeln 
med ökad kortisolproduktion. Det verkar 
dock som att människor som regelbundet 
dricker kaffe utvecklar tolerans mot kof-
feinets blodtryckshöjande egenskaper [3]. 
Å andra sidan innehåller kaffebönan sub-
stanser som kan sänka blodtrycket, t.ex. 
flavanoider och kalium, och påminner 
därmed om en annan böna, kakaobönan 
[12].
  Två förklaringar till varför man finner 
variationer i lipidmetabolismen efter kaf-
fekonsumtion kan ha att göra med dels 
att icke-filtrerat kaffe är rikt på de koles-
terolhöjande diterpenerna cafestol och 
kahweol och dels att oxidanter som finns 

i kaffe skulle kunna reducera lipidoxide-
ringen [2]. Kokkaffe har en högre kon-
centration av kaffeoljor på grund av den 
högre temperaturen som används vid till-
lagningen och på grund av den långvariga 
kontakten mellan det malda kaffet och 
vattnet. Kaffefilter tar bort det mesta av 
kaffeoljorna från kaffeextraktet. Diterpe-
nerna ökar kolesterolsyntesen genom att 
sänka exkretionen av gallsyror och neu-
trala steroler [5]. 
  Många studier har samstämmigt visat att 
kaffekonsumtion är associerad med lägre 
prevalens av glukosintolerans, hypergly-
kemi, och hyperinsulinemi. Den skyd-
dande effekten som kaffe verkar utöva 
mot uppkomsten av diabetes står i kon-
trast till flera experimentella observatio-
ner som indicerar koffeinets negativa ef-
fekter på glukosmetabolismen, t.ex. ökad 
plasma glukos och nedsatt insulinkäns-
lighet. En teori är att kaffekonsumenten 
utvecklar koffeintolerans efter regelbun-
det intag som påverkar glukosmetabo-
lismen. Mycket tyder dock på att koffe-
inets negativa effekter kan motverkas av 
andra komponenter i kaffet. En substans 
som särskilt studerats är klorogensyra. 
Forskning antyder att klorogensyra kan 
förlångsamma kolhydratkatabolismen, 
förhindra glukosabsorptionen i tarmen, 
reducera glukosfrigivningen från levern 
och öka glukosupptaget i perifera vävna-
der [13].
 En annan patofysiologisk förklaring till 
varför kaffe skyddar mot diabetes är 
postulerad i den termogena hypotesen. 
Tanken är att koffein ökar energiutgif-
terna som i sin tur minskar risken för 
övervikt, en riskfaktor för diabetes. Epi-
demiologiska studier har kunnat påvisa 
en invers association mellan koffeinintag 
och vikt. Det har också visats att kaffe 
stimulerar termogenesen hos människor 
men det verkade som effekten berodde på 
koffeinet eftersom koffeinfritt kaffe inte 
visade denna effekt [13].
 Ytterligare en förklaring kan vara den att 
kaffe är rik på antioxidanter. Flera djur- 
och humanstudier har visat att kaffekon-
sumtion ökar den antioxidativa kapacite-
ten i plasma och det kan vara att dessa 
skyddar betacellerna från oxidation.   
Dessutom finns det experimentella bevis 
på att fenolinnehållande ämnen i kaffe kan 
reglera cellulära processer som leder till 
inflammation [13].
 Slutligen har det även visats i epidemi-
ologiska studier att kaffekonsumtion är 
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positivt associerad med plasma adiponek-
tinnivåer både hos friska och diabetiker. 
Adiponektin är ett hormon som reglerar 
glukoskatabolism och främjar insulin-
känsligheten [13].

Diskussion
Metodologiska utmaningar
Det finns flertalet metodologiska utma-
ningar när man värderar kaffets effekter 
på hälsan. För det första är risken för 
missklassifikation överhängande då det 
existerar olika sätt att brygga kaffe på och 
storleken på en kopp kaffe varierar. Detta 
försvårar dosresponsbedömningar.
  För det andra så tenderar kaffekonsum-
tionen att korrelera med en onyttig livs-
stil, dåliga matvanor och stress, men spe-
ciellt med rökning. Rökning är därför en 
viktig störfaktor, konfounder, för förhål-
landet mellan kaffekonsumtion och kar-
diovaskulär dödlighet, eftersom rökning 
markant ökar risken för kardiovaskulär 
dödlighet. Även om många studier kor-
rigerar för viktiga störfaktorer, kan kor-
rigeringen vara inkomplett t.ex. p.g.a. 
felrapporterade rökvanor. Dessutom kan 
kaffekonsumtion och rökning påverka 
varandra i en successivt uppåtgående spi-
ral. Både nikotin och koffein metabolise-
ras av cytokrom P450 1A2; koffeinintag 
kan inducera detta enzym till en hastigare 
eliminering av nikotin, som kan leda en 
individ till en kompensatorisk ökning av 
rökning för att bibehålla nikotinkoncen-
trationen [1]. 
  För det tredje kan allmänt rådande miss-
uppfattning att kaffe är något farligt göra 
att individer med en sjukdom, t.ex. hy-
pertoni, sänker sin kaffekonsumtion eller 
byter till koffeinfritt kaffe. Det blir ett 
systematiskt fel, bias. Vad som då kan in-
träffa är att individer utan sjukdom är be-
nägna att dricka mera kaffe. Dessa indivi-
der har en lägre mortalitetsrisk som i sin 
tur kan leda till att risken undervärderas 
vid högre nivåer av kaffekonsumtion [1]. 
En annan typ av bias som också bör ihåg-
kommas är minnesbias. Detta fel är kan-
ske särskilt vanligt förekommande i retro-
spektiva, fall-kontrollstudier och kan leda 
till ökade skillnader i kaffekonsumtion 
mellan fall och kontroller; fallen är ofta 
mera tillböjliga att minnas och rapportera 
exponering som de tror kan relateras till 
deras sjukdom [1]. 
  För det fjärde finns det belägg för att kropp- 
ens reaktion på kaffe kan påverkas av ar-
vet. Det kan finnas både snabba och lång-

samma koffeinmetaboliserare; de lång-
samma kan ha en ökad risk för sjukdom 
jämfört med de snabba. 
  Som jag tidigare skrivit om i Vaskulär 
Medicin [14] finns det överväganden 
som man bör göra när resultat på me-
taanalyser skall tolkas. Fördelarna med 
metaanalyserna är att de ger en över-
siktlig och lättsmält sammanfattning av 
forskningen inom ett visst område och 
är därför mycket trevliga att läsa. Dess-
utom får man data som bygger på stora 
patientpopulationer som ökar trovärdig-
heten att ett samband man vill belysa är 
korrekt. Dock kan man riskera att få en 
falsk trygghet om tilltron är allt för högt 
ställd till resultatet av en metaanalys. Det 
är viktigt att inte se en metaanalys som 
ett facit utan som ytterligare ett sätt att 
belysa orsakssamband. Särskilt angeläget 
är att se över riskerna med selektionsbias 
(urvalsfel) och heterogenitet (bristande 
samstämmighet). Därför är det angeläget 
att författare till metaanalyser är medvet-
na om dessa risker, att de utför tester som 
kan belysa brister och sist men inte minst 
kan tolka sina resultat i ljuset av dessa 
brister. Alla författarna till metaanaly-
serna i denna översiktsartikel har varit 
medvetna om riskerna och överlag utfört 
lämpliga riskanalyser.

Metabolasyndromet
Utöver mängden kaffe som dricks och 
frekvensen, kan tiden på dagen som kaffet 
konsumeras (före eller efter måltider) och 
tillägg av socker och/eller mjölk i kaffet ha 
betydelse, särskilt för diabetesrisken [13]. 
Precis som kakao är en del av choklad med 
ingredienser som socker, mjölk, fett och 
dylikt, som potentiellt kan ha betydel-
se för kakaons hälsosamma effekter, bör 
samma överväganden göras för kaffe [12]. 
 Kaffets påverkan på blodtrycket verkar 
vara neutralt. Effekterna på lipidmeta-
bolismen är överlag negativa. Däremot 
ser det ut som att ett mycket strakt sam-
band finns mellan kaffekonsumtion och 
minskad risk för diabetes. Med tanke på 
kaffets effekter på många olika riskfak-
torer, och hur olika dessa effekter verkar 
påverka blodtryck, lipider, glukosintole-
rans och vikt, är det också intressant att 
titta på hur kaffekonsumtion kan påverka 
det metabolasyndromet. Jag fann endast 
en översiktsartikel som avhandlade detta 
område [15]. Efter en granskning av den 
tillgängliga litteraturen hade författarna 
funnit sex studier; en fall-kontrollstudie, 

två prospektiva studier, och tre tvärsnitts-
studier. Studierna hade utförts i Japan 
och Holland. Fyra av de sex studierna 
visade på ett inverst förhållande mellan 
kaffekonsumtion och risken för meta-
bolasyndromet. De två studier som inte 
påvisade ett statistiskt signifikant förhål-
lande hade använt samma kohort som be-
stod av unga personer med låg prevalens 
av metabolasyndromet. Precis som förfat-
tarna själva framhåller i sin artikel finns 
det skäl att tolka resultaten med försik-
tighet då de underliggande studierna var 
heterogena och risken för störfaktorer 
inte kunde uteslutas. Dessutom var stu-
diepopulationen inte representativ för en 
allmän population.

Lipidmetabolism
En intressant observation, som kan bidra 
till att mildra synen på kaffets negativa 
effekter på lipidmetabolismen, är den 
som observerats av Kempf et al [16]. De 
upptäckte att trots att lipidnivåerna steg 
av kaffekonsumtion så minskade LDL/
HDL- och apolipoproteinB/apolipopro-
teinA1kvoten signifikant med respektive 
8 och 9 %. En annan fundering är att 
den metaanalys som påvisat ett samband 
mellan kaffekonsumtion och förhöjda li-
pidnivåer baserades på studier med kort 
uppföljningstid, upp till 79 dagar [5]. 
 Det skulle vara intressant att veta hur 
detta förhållande såg ut, baserat på kon-
trollerade randomiserade studier, efter 
uppföljningstid på flera år. I en stor ob-
servationsstudie på män och kvinnor med 
en uppföljningstid på 14 år för män och 
20 år för kvinnor fann man ingen associ-
ation mellan kaffekonsumtion och koles-
terol, LDL eller HDL [17].

Kaffe och venös tromboembolism
Ytterligare en intressant observation, som 
kan ha betydelse för det kardiovaskulära 
systemet, är att kaffe verkar ha en skyd-
dande effekt mot venös tromboembo-
lism. Jag hittade ingen översiktsartikel 
eller metaanalys om detta men det är 
ändå värt att nämna resultaten från någ-
ra utvalda studier. Från en norsk studie, 
Tromsøstudien, hade man data på 26755 
individer, ålder 25 – 97 år, som via fråge-
formulär hade beskrivit sin kaffekonsum-
tion. Forskarna följde upp antalet nya fall 
av tromboembolism, uppföljningstid på 
12,5 år. En daglig kaffekonsumtion på 3 
– 4 koppar visade på en gränssignifikant 
association, HR 0,70 (0,48 - 1,02) med 



minskad risk för venös tromboembolism, 
varemot en konsumtion på 5 – 6 koppar 
kaffe visade på en signifikant association, 
HR 0,67 (0,45 – 0,97) [18]. I en senare 
studie visade Roach et al att kaffekon-
sumtion ledde till en 30 % lägre risk för 
venöstrombos jämfört med individer som 
inte drack kaffe, OR 0,70 (0,50 - 0,90). 
  Dessutom kunde de visa att orsaken till 
den ökade risken verkade vara medierad 
via von Willebrand faktor och FVIII [19].

Arytmier
En vanlig biverkan som kaffe kan ge är 
hjärtklappning. Hur förhåller sig kaffe- 
konsumtion till risken för arytmier?
 Överlag har det inte kunnat bevisas att 
denna association finns, utan snarare är 
det så att ingen association finns eller 
t.o.m. att risken minskar. I ”The Wo-
men´s health Study” följdes över 14 år 
33638 kvinnor, äldre än 45 år och fris-
ka från kardiovaskulärsjukdom eller för-
maksflimmer vid baslinjen.
  Koffeinkonsumtion visade sig inte vara 
förknippad med någon ökad incidens för 
förmaksflimmer. Liknande konklusion 
kunde dras från ”The Danish Diet, Can-
cer and Health Study” och ”The Framing-
ham Heart Study” [20].
  I en kohortstudie kunde författarna visa 
att kaffe- och koffeinkonsumtion var in-
verst relaterad till inläggning på sjukhus 
för hjärtarytmier [21].

Sekundärprevention
Hur förhåller sig kaffekonsumtion uti-
från en primär- och sekundärpreventiv 
åskådning? Mycket av den vetenskap 
som denna översiktsartikel baseras på tar 
sin utgångspunkt i friska individer vid 
baslinjen. Uppföljning på denna typ av 
studiepopulation kan bidra med infor-
mation om kaffe förebygger uppkomsten 
av sjukdom, primärprevention. Intressant 
är också att veta om individer med redan 
etablerad kardiovaskulär sjukdom har 
fördelaktiga effekter av kaffekonsumtion, 
sekundärprevention.
  I sin översiktsartikel och metaanalys ut-
förde Ding et al [10] en subgruppsanalys 
på de studier (n=5) som hade undersökt 
patienter med etablerad hypertoni el-
ler hjärtinfarkt. De konkluderade att de 
inte fann en signifikant skillnad mellan 
kaffekonsumtion och kardiovaskulär risk 
mellan den etablerade sjukdomskohorten 
och den generella populationen. Från de-
ras subgruppstabell kan ses att den relati-

va risken RR var 0,99 (0,87 – 1,13), 0,86 
(0,74 – 1,00), och 1,02 (0,75 – 1,34) för 
det lägsta, mellersta och högsta intaget av 
kaffe i denna kohort. 
  Således fann man att det förelåg en 
gränssignifikant riskreduktion för en mo-
derat kaffekonsumtion, 3 koppar/dag.

Konklusion
Sammanfattningsvis kan man säga att 
det verkar finnas en association mellan 
kaffekonsumtion och lägre kardiovasku-
lär sjukdomsrisk och dödlighet. Den 
försiktige, som t.ex. må vara kritisk till 
de underliggande studierna, kan i alla 
fall dra slutsatsen att kaffe inte ökar ris-
ken för kardiovaskulär sjukdom, medan 
den mera optimistiske, som ser den röda 
tråden av flertalet studier som visar på 
minskad risk, må det vara signifikant el-
ler icke-signifikant riskreduktion, kan ta 
vara på det.
  Den omfattande, befintliga, vetenskap-
liga litteraturen är betryggande och kaffe 
kan inkluderas som en del av en nyttig 
diet för allmänheten.
  Associationen verkar dock inte vara fullt 
linjär, effekterna på underliggande risk-
faktorer är spretiga och effekten på sjuk-
domsrisken ser ut att vara beroende av 
mängden kaffe som konsumeras för olika 
kardiovaskulära sjukdomar.

Isak Lindstedt

26   VASKULÄR MEDICIN 2014 · Vol 30 (Nr 1)

Referenser
1. Rebello SA, van Dam RM. Coffee 
consumption and cardiovascular health: Get-
ting to the heart ofthe matter. Curr Cardiol 
Rep 2013; 15:403 (p 1-12)
2. Cano-Marquina A, Tarin JJ, Cano A. The 
impact of coffee on health. Maturitas 2013; 
75:7-21.
3. Zhang Z, Hu G, Caballero B, et al. Habi-
tual coffee consumption and risk of hyperten-
sion: a systematic review and meta-analysis of 
prospective observational studies. Am J Clin 
Nutr 2011; 93:1212-19.
4. Steffen M, Kuhle C, Hensrud D, et al. The 
effect of coffee consumption on blood press-
ure and the development of hypertension: a 
systematic review and meta-analysis. J Hyper-
tens 2012; 30:2245-54.
5. Cai L, Ma D, Zhang Y et al. The effect of 
coffee consumption on serum lipids: a me-
ta-analysis of randomized controlled trials. 
Eur J Clin Nutr 2012; 66: 872-877.
6. Jiang X, Zhang D, Jiang W. Coffee 
and caffeine intake and incidence of type 2 
diabetes mellitus: a meta-analysis of prospec-
tive studies. Eur J Nutr 2014; 53: 25-38.
7. Wu JN, Ho SC, Zhou C, et al. Cof-

fee consumption and risk of coronary 
heart disease: a meta-analysis of 21 prospec-
tive cohort studies. Int J Cardiol 2009; 137: 
216-25.
8. Mostofsky E, Rice MS, Levitan EB, Mitt-
leman MA. Habitual coffee consumption 
and risk of heart failure. A dose-response me-
ta-analysis. Circ Heart Fail 2012; 5: 401-405.
9. Kim B, Nam Y, Kim J, et al. Coffee 
consumption and stroke risk: A meta-analysis 
of epidemiologic studies. Korean J Fam Med 
2012; 33:356-365.
10. Ding M, Bhupathiraju SN, Satija A, 
et al. Longterm coffee consumption and 
risk of cardiovascular disease: A systematic 
review and a dose-response meta-analy-
sis of prospective cohort studies. Circu-
lation 2013; nov 7th online publication. 
11. Malerba S, Turati F, Galeone C, et al. A 
meta-analysis of prospective studies of 
coffee consumption and mortality for all 
causes, cancers and cardiovascular diseases. 
Eur J Epidemiol 2013;28: 527-539.
12. Lindstedt I, Nilsson PM. Flavanoider, ka-
kao och choklad påverkar hjärt-kärlsystemet. 
Läkartidningen 2011; 108: 324 – 25.
13. Natella F, Scaccini C. Role of coffee in 
modulation of diabetes risk. Nutrition Re-
views 2012;70: 207 – 217.
14. Lindstedt I. Vaskulär depression. Vask- 
ulär medicin 2013; 29: 36-39.
15. Yesil A, Yilmaz Y. Review article: coffee 
consumption, the metabolic syndrome and 
non-alcoholic fatty liver disease. Aliment 
Pharmacol Ther 2013; 38: 1038–1044.
16. Kempf K, Herder C, Erlund I, et al. Ef-
fects of coffee consumption on subclinical 
inflammation and other risk factors for type 
2 diabetes: a clinical trial. Am J Clin Nutr 
2010; 91: 950-7. 
17. Lopez-Garcia E, van Dam RM, Willett 
WC, et al. Coffee consumption and corona-
ry heart disease in men and women: a pro-
spective cohort study. Circulation 2006; 113: 
2045-53.
18. Enga KF, Brœkkan SK, Hansen-Krone 
IJ, et al. Coffee consumption and the risk of 
venous thromboembolism: the Tromsø study. 
J Thromb Haemost 2011; 9: 1334 – 9.
19. Roach REJ, Siegerink B, Le Cessie S, et 
al. Coffee consumption is associated with 
a reduced risk of venous thrombosis that is 
mediated through hemostaticfactor levels. J 
Thromb Haemost 2012; 10: 2519 – 25.
20. O´Keefe JH, Bhatti SK, Patil HR, et 
al. Effects of habitual coffee consump-
tion on cardiometabolic disease, cardio-
vascular health, and all-cause mortality. J 
Am Coll Cardiol 2013; 62: 1043-51.21. 
Klatsky AL, Hasan AS, Armstrong MA, et al.  
Coffee, caffeine, and risk of hospitalization for 
arrhythmias. Permanente J 2011; 15: 19-25.



VASKULÄR MEDICIN 2014 · Vol 30 (Nr 1)    27

Alla kan inte vara läkare. Men alla kan 
rädda liv. Och med en ganska liten handling 
kan ni uträtta stordåd. Utan ert bidrag har 
vi gränser. Hoppas ni vill vara med.

www.lakareutangranser.se/foretagsvan

BLI
FÖRETAGSVÄN 
Ring 010-199 33 00

eller besök oss
på webben.



28    VASKULÄR MEDICIN 2014 · Vol 30 (Nr 1)

Förmaksflimmer (FF) är vanligt med en 
prevalens på åtminstone 2.9 % i den vux-
na befolkningen i Sverige [1]. Warfarin har 
sedan länge varit vedertagen behandling 
för att förebygga ischemisk stroke, medan 
acetylsalicylsyra (ASA) i låg dos varit ett 
alternativ vid låg risk för stroke eller då 
warfarin inte kunnat ges. 

Övergången från riskskattning 
med CHADS2 till CHA2DS-
2VASc har lett till att en ökad 

andel av FF-patienterna kommer i fråga 
för antikoagulantiabehandling.
  Sedan 2011 har införandet av nya orala 
antikoagulantia (NOAK) i form av trom-
binhämmaren dabigatran (Pradaxa) och 
faktor Xa-hämmarna rivaroxaban (Xarel-
to) och apixaban (Eliquis) inneburit att 
det finns fler behandlingsalternativ för de 
patienter som av olika skäl inte kan eller 
vill behandlas med warfarin, medan ASA 
kraftigt prioriterats ned i aktuella natio-

nella och internationella rekommendatio-
ner. Prevalensen av FF i Stockholms Läns 
Landsting (SLL) baserat på diagnoser 
som registrerats 2006-2010 var 2,1 % i 
hela befolkningen och 2,8 % i den vuxna 
befolkningen [2]. Analysen inkludera-
de diagnosdata från primärvården vilket 
är av betydelse då antikoagulantiabe-
handlingen är decentraliserad i SLL. Av 
FF-patienterna hade 64 % diagnosen i 
primärvården, 69 % i slutenvården och 
57 % i övrig öppenvård (Figur 1).  I 13 % 
av fallen återfanns FF-diagnosen endast i 
primärvården.

Med ett äldre synsätt
I SLL hade 47 % av patienterna med 
diagnosen icke-valvulärt FF hämtat ut 
warfarin under 2010 medan 42 % häm-
tade ut ASA [2].  Det får ställas i rela-
tion till att 85 % hade en tydlig indika-
tion för antikoagulantiabehandling enligt 

CHA2DS2VASc (≥ 2 poäng) medan yt-
terligare 9 % hade en möjlig indikation 
(CHA2DS2VASc = 1 poäng) enligt de 
senaste europeiska riktlinjerna. ASA var 
vanligare än warfarin hos kvinnor, hos in-
divider över 80 år, vid förekomst av ische-
misk hjärtsjukdom och hos dem med den 
högsta risken för ischemisk stroke enligt 
CHA2DS2VASc (5-9 poäng). Detta ta-
lar för en underbehandling med warfarin 
och en överbehandling med ASA enligt 
aktuella rekommendationer, men även 
med äldre synsätt. 

Icke-warfarinbehandlade patienter
Många patienter var gamla - 39 % av 
FF-patienterna var över 80 år och denna 
grupp utgjorde 43 % av de icke-warfarin- 
behandlade patienterna i SLL. Figur 2 
visar uthämtningen av warfarin och ASA 
i olika åldersgrupper under 2010 [2]. Av 
de FF-patienter som hämtade ut warfarin 
2010 hade 81,5 % även hämtat ut warfa-
rin under 2009 och 87,4 % fortsatte att 
hämta ut warfarin t.o.m augusti 2011. Av 
de icke-warfarinbehandlade patienterna 
hade 19,2 % hämtat ut warfarin någon 
gång under 2006-2009. En ännu opu-
blicerad analys visar en hög frekvens av 
komplicerande ko-morbiditet hos de pa-
tienter som behandlas med ASA. Exem-
pelvis hade 6 % diagnosticerats med al-
koholism, 11 % med demens, 21 % med 
anemi, 8 % med njursjukdom, 13 % med 
tidigare allvarlig blödning och 11 % med 
upprepade fall som föranlett sjukhusvård.  
  Dessa diagnoser var ännu vanligare hos 
ASA-behandlade patienter över 80 år och 
markant högre jämfört med warfarinbe-
handlade patienter.

Risken för stroke
Den kliniska nyttan av antikoagulantia-
behandling (eller ASA) vid CHADSVASc 
= 1 är ännu otillräckligt studerad.  En na-
tionell svensk studie baserad på data från 

Över- och underbehandling med 
warfarin vid förmaksflimmer i 

Stockholms Läns Landsting

Figur 1. Förekomst överlappning av diagnos icke-valvulärt förmaksflimmer i slutenvård, primärvård och specialiserad 
öppenvård 2006-2010 hos 43 353 levande patienter med förmaksflimmer i Stockholms Läns Landsting. I 12 % av fallen 
återfanns diagnosen endast i primärvården.



slutenvård och sjukhusbaserad öppenvård 
visade att risken för ischemisk stroke 
uppgick till 0,6 % årligen hos icke-war-
farinbehandlade patienter (d.v.s. patien-
ter med ASA eller ingen antitrombotisk 
behandling) med CHA2DS2VASc 1 [3], 
vilket ska ställas i relation till risken för 
hemorrhagisk stroke (0,4 %) respekti-
ve allvarlig blödning (1,2 %) hos dessa 
patienter. Först vid CHA2DS2VASc ≥ 
2 fanns en tydlig ”net clinical benefit” 
(d.v.s. färre stroke än allvarliga blödning-
ar) med warfarinbehandling i den natio-
nella studien [3].

Överanvändning av Warfarin
Vår studie visade att tillgången till pri-
märvårdsdata (med t.ex. diagnoser för di-
abetes och hypertoni) ökade den skattade 
strokerisken [2]. Således kan avsaknad av 
riskfaktorer som återfinns i primärvårds-
data ha överskattat nyttan av warfarinbe-
handling vid låga CHA2DS2VASc-poäng 
i tidigare analyser. 
  Av individerna i SLL med CHA2DS-
2VASc = 0 hade 20 % hämtat ut war-
farin medan 34 % av individerna med 
CHA2DS2VASc = 1 hade hämtat ut war-
farin under 2010 [2].
 Tidigare venös tromboembolism fanns 
diagnosticerad hos 11 % i båda grupper-
na medan 28 % respektive 21 % av dessa 
patienter hade genomgått elkonvertering 
under 2009-2010. Det fanns således indi-
kationer på en överanvändning av warfa-
rin vid 0-1 poäng enligt CHA2DS2VASc.  

Överanvändning av ASA
Sammanfattningsvis finns tydliga indi-
kationer på överanvändning av ASA vid 
förmaksflimmer, men också tecken till 
överanvändning av warfarin vid låg stro-
kerisk. Det saknas fortfarande kunskaper 
om orsakerna till den utbredda använd-
ningen av ASA på bekostnad av warfarin, 
även om det verkar föreligga komplice-
rande ko-morbiditeter hos många. En 
annan viktig faktor är att de tidigare re-
kommendationerna varit för positiva till 
ASA som alternativ till warfarin. Viktiga 
frågor som återstår är hur stor del av de 
icke-warfarinbehandlade patienterna som 
har absoluta eller relativa kontraindika-
tioner för antikoagulantiabehandling och 

hur stor andel av alla FF-patienter som 
nu rimligtvis borde komma i fråga för 
behandling med warfarin eller NOAK. 
”Antikoagulantia åt alla” är en för enkel 
lösning på problemet.
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Figur 2. Tromboprofylaktisk behandling 2010 hos 43 353 levande patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer 2006-
2010 i Stockholms Läns Landsting. 

Figures reprinted from International Journal of Cardiology, 2013;170, Forslund T, Wettermark B, Wändell P, von Euler 
M, Hasselström J, Hjemdahl P, Risk scoring and thromboprophylactic treatment of patients with atrial fibrillation with 
and without access to primary healthcare data: experience from the Stockholm health care system, 208–14., Copyright 
(2013), with permission from Elsevier
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Vi skriver i Vaskulär Medicin ofta om stu-
dier som visat positiv effekt av nya be-
handlingsstrategier. Minst lika viktigt är 
ju dock att även studier med ”negativa” 
eller neutrala fynd lyfts fram och diskute-
ras, eftersom det hjälper oss att inte utsät-
ta våra patienter för verkningslösa eller i 
värsta fall riskfyllda behandlingar. Därför 
presenteras här två aktuella randomise-
rade studier, som bägge visat ogynnsam 
risk/nyttoprofil för vanligt förekomman-
de behandlingsstrategier: kombinations-
behandling med ACE-hämmare + angio-
tensin-receptorblockerare för patienter 
med diabetesnefropati1, och endovasku-
lär revaskularisering av aterosklerotiska 
njurartärstenoser2. 

Är dubbel RAAS-blockad gynnsamt för pa- 
tienter med diabetes-nefropati?
Behandling med dubbel RAAS-blockad 
(ACE-hämmare + angiotensin-receptor-
blockerare) har i den stora randomiserade 
studien ONTARGET inte visat sig vara 
bättre än monoterapi med ACE-häm-
mare avseende risken att förebygga kar-
diovaskulär sjukdom hos patienter med 
hög risk3. Kombinationsbehandling var 
istället associerad med signifikant ökad 
risk för att drabbas av dialyskrävan-
de akut njursvikt4. En aktuell studie, 
NEPHRON-D, har nu tydligt visat att så 
även är fallet vid diabetes-nefropati1. 

NEPHRON-D – en randomiserad diabetes- 
specifik studie om dubbel RAAS-blockad
I NEPHRON-D randomiserades 1448 
amerikanska armé-vetaraner med typ 
2-diabetes och njurpåverkan till behand-
ling med antingen losartan + placebo 
eller till behandling med losartan + liso-
nopril1. Genomsnittsåldern var 64 år, och 
en överväldigande majoritet (99 %) var 
män. Samtliga patienter hade proteinuri 
vid studiestart (albumin:kreatinin-kvot 
i urin >300) och ett MDRD-estimerat 
GFR mellan 30-90 ml/min/1.73 m2. 
Måldosen för losartan var 100 mg dag-

ligen. Lisinopril (eller placebo) titrerades 
sedan från 10 till 40 mg dagligen under 
en 4-veckorsperiod, med målet att kalium 
inte skulle stiga över 5.5 och att kreati-
nin-värdet inte skulle öka med mer än 30 
% under titreringsfasen. Blodtrycksmålet 
var 110-130 mm Hg systoliskt och lägre 
än 80 mm Hg diastoliskt, och majorite-
ten av patienterna använde antingen diu-
retika, kalciumblockerare eller betablock-
erare eller andra blodtryckssänkande 
läkemedel vid sidan av studiepreparaten. 
I oktober 2012 avbröts studien i förtid 
på rekommendation från säkerhetskom-
mittén, med anledning av att man i den 
kombinationsbehandlade gruppen ob-
serverat en kraftigt ökad risk för allvar-
liga biverkningar. Det gällde framförallt 
akut njursvikt, som inträffat hos 18 % 
av studiedeltagarna i den kombinations-
behandlade gruppen (att jämföras med 
11 % i losartan + placebo-gruppen) och 
hyperkalemi, som inträffat hos 10 % av 
studiedeltagarna i den kombinationsbe-
handlade gruppen (att jämföras med 4 % 
i losartan + placebo-gruppen). 
 Medianuppföljningstiden uppgick till 
drygt 2 år när studien avbröts. Man såg 
då ingen signifikant skillnad mellan grup-
perna avseende det primära kombinerade 
effektmåttet (död, terminal njursvikt eller 
försämring av eGFR med antingen minst 
30 ml/min/1.73 m2 eller minst 50 %), 
och man såg inte heller någon skillnad av-
seende risken att drabbas av kardiovasku-
lära händelser (kombinerat effektmått: 
hjärtinfarkt, stroke eller hjärtsvikt). 

Kommentarer till NEPHRON-D
Små experimentella studier har visat 
gynnsam effekt av dubbel RAAS-block-
ad avseende graden av albuminuri hos 
patienter med diabetes-nefropati5. Ef-
ter att de nedslående huvudfynden från 
ONTARGET publicerats, föreslogs det 
därför att just patienter med diabetes-ne-

fropati, som ju utgjorde en minoritet av 
patienterna i ONTARGET, kanske trots 
allt kunde tänkas ha nytta av dubbel 
RAAS-blockad. NEPHRON-D-studien 
har nu visat att så inte är fallet. Det har 
nu även publicerats en subgruppsanalys 
av ONTARGET, där man redovisade ut-
fallet för de 3163 patienter som vid stu-
diestart hade diabetes-nefropati6. Liksom 
i huvudstudien påverkade kombinations-
behandling inte risken att drabbas av 
kardiovaskulär sjukdom, men medförde 
en signifikant ökad risk för hyperkalemi 
och en icke-signifikant ökning av risken 
för akut dialyskrävande njursvikt. Samma 
huvudsakliga fynd, med ökad risk för bi-
verkningar utan förbättrad prognos och 
med en trend mot ökad kardiovaskulär 
risk, sågs för övrigt även när reninhäm-
maren aliskiren jämfördes med placebo 
hos patienter med diabetes-nefropati som 
redan behandlades med losartan7. Sam-
mantaget finns det nu alltså en mängd 
data från stora randomiserade studier 
som talar mot att dubbel RAAS-blockad 
förbättrar prognosen för patienter med 
diabetes-nefropati. Detta trots att surro-
gatvariabler, som graden av albuminuri, 
ofta förändrats i positiv riktning av sådan 
maximal RAAS-hämning5,8. Detta belyser 
med all önskvärd tydlighet faran av att 
förlita sig enbart på surrogatvariabler när 
nya behandlingsstrategier utvärderas.

Ska patienter med signifikant ateroskle- 
rotisk njurartärstenos revaskulariseras?
Värdet av rutinmässig endovaskulär re-
vaskularisering av patienter med ateros-
klerotisk njurartärstenos har under de 
senaste åren alltmer börjat ifrågasättas, 
efter att två randomiserade studier visat 
tveksam effekt av ingreppet. I den hol-
ländska STAR-studien (n=140) minskade 
inte risken att försämras i njurfunktion 
av att randomiseras till stentning9, och 
i den betydligt större (n=806) brittiska 

Hur ska patienter med diabetes- 
nefropati eller aterosklerotisk 

njurartärstenos inte behandlas?
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ASTRAL-studien kunde man inte påvisa 
någon kliniskt relevant effekt av stentning 
vare sig på njurfunktion eller systoliskt 
blodtryck10. Flera allvarliga procedur-re-
laterade komplikationer, varav ett fåtal 
till och med var fatala, inträffade dock i 
stent-grupperna i bägge studierna. Medan 
STAR-studien kritiserats för att ha varit 
underdimensionerad, har ASTRAL-stu-
dien kritiserats för att ha inkluderat för 
många patienter med icke-hemodyna-
miskt betydelsefulla stenoser. Resultaten 
från den amerikanska CORAL-studien2 
har därför varit hett efterlängtade.

CORAL – den största randomiserade stu-
dien om behandling av njurartärstenos
I CORAL analyserades data för 931 pa-
tienter med njurartärstenos som rando-
miserats till medicinsk behandling samt 
njurartär-stentning eller till enbart med-
icinsk behandling2. Inklusionskriterier 
var uttalad njurartärstenos i kombination 
med hypertoni eller i kombination med 
kronisk njursvikt som bedömts bero på 
njurartärstenosen. Stenoserings-graden 
kunde bedömas som uttalad utifrån an-
tingen angiografiska kriterier (≥ 80 % ste-
nos, eller ≥ 60 % stenos med en tryckgra-
dient ≥ 20 mmHg) eller utifrån resultaten 
av DT-, MR- eller duplexundersökning-
ar. Exklusionskriterier var fibromuskulär 
dysplasi, kreatininvärde > 354 µmol/L, 
njurstorlek < 7cm, kronisk njursvikt av 
annan genes än njurartärstenos, samt 
anatomiska förhållanden som bedömdes 

olämpliga för njurartärstentning. 
  Genomsnittsåldern på studiedeltagarna 
var 69 år. Hälften hade kronisk njursvikt 
(CKD ≥ 3), en tredjedel hade diabetes 
och en femtedel hade bilaterala njurartär-
stenoser. Den medicinska behandlingen, 
som gavs till bägge studiegrupperna, in-
begrep atorvastatin, amlodipin, atacand, 
någon form av trombocythämmare samt 
för vissa patienter även thiazid-diuretika. 
  Målblodtryck var < 130/80 mm Hg för 
patienter med diabetes och/eller kronisk 
njursvikt och < 140/90 mm Hg för öv-
riga. Ett fåtal patienter (n=19) som ran-
domiserats till medicinsk behandling ge-
nomgick även njurartär-stentning under 
studiens uppföljningstid, och ett fåtal 
patienter (n=25) som randomiserats till 
stentning erhöll inte någon stent, men 
analyserna utfördes som sig bör enligt 
principen ”intention-to-treat”. Median-
uppföljningstiden var 43 månader. Det 
systoliska blodtrycket hade vid studiens 
avslutande sjunkit i bägge grupperna 
(genomsnittlig blodtryckssänkning: 16.6 
mm Hg respektive 15.6 mm Hg i den 
stentade respektive icke-stentade grup-
pen). Huvudfyndet var att det primära 
kombinerade effektmåttet (kardiovasku-
lär eller njursviktsrelaterad död, hjärtin-
farkt, stroke, sjukhusinläggning för hjärt-
svikt, varaktig försämring av eGFR med 
minst 30 %, aktiv uremivård) inte skiljde 
sig signifikant åt mellan grupperna. Man 
såg intressant nog inte heller några signi-
fikanta effekter hos subgrupper av patien-

ter som kan antas vara särskilt vulnerabla, 
såsom exempelvis de med mest uttalad 
stenosgrad (≥ 80 %), eller bland patien-
ter med global renal ischemi (definierad 
som minst 60 % stenosgrad bilateralt 
eller minst 60 % stenosgrad unilateralt 
på kärl som försörjer en funktionell sing-
elnjure). Inte heller bland subgrupperna 
med antingen okontrollerad hypertoni 
(systoliskt blodtryck > 160 mm Hg) el-
ler nedsatt njurfunktion (eGFR < 45 ml/
min/1.73 m2) eller diabetes såg man en 
signifikant effekt av stentning. Den van-
ligaste komplikationen till stentläggning 
var artärdissektion, som inträffade hos 11 
patienter. 

Kommentarer till CORAL
CORAL-studien visar att om patien-
ter med aterosklerotisk njurartärstenos 
intensivbehandlas med läkemedel mot 
riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, 
så förbättras inte prognosen av att dess-
utom genomföra endovaskulär revasku-
larisering med stentning. Detta uteslu-
ter naturligtvis inte att enskilda utvalda 
patienter med njurartärstenos ändå kan 
ha nytta av endovaskulär revaskularise-
ring. I screeningförfarandet inför såväl 
CORAL- som ASTRAL-studierna fö-
rekom nämligen att patienter som upp-
fyllde inklusions-kriterierna exkludera-
des från randomisering även om de inte 
formellt sett uppfyllde exklusionskriteri-
erna. Dessa patienters kliniska karaktä-
ristika redovisas inte i detalj i publika-
tionerna, men sannolikt fanns i denna 
grupp bland annat patienter med uttalat 
symptomgivande njurartärstenos, såsom 
exempelvis patienter med recidiverande 
lungödem, eller patienter med progredie-
rande njurfunktionsnedsättning, vilket 
brukar uppfattas som en indikation för 
revaskulariseringsförsök. Studieresultaten 
talar dock starkt mot att som rutin sträva 
efter revaskularisering av patienter med 
aterosklerotisk njurartärstenos, och detta 
gäller alltså även om stenosen/stenoserna 
är angiografiskt signifikanta.
  Det är slutligen viktigt att betona att de 
studier som här refererats inkluderat pa-
tienter med njurartärstenos som bedömts 
som aterosklerotisk.
 Resultaten bör således inte extrapoleras 
till patienter med fibromuskulär dysplasi, 
en icke-aterosklerotisk kärlsjukdom som 
beräknas utgöra mindre än 10 % av alla 
fall av njurartärstenos, och som vanligt- 
vis drabbar en yngre patientgrupp11. 
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 Även om det saknas stora randomi-
serade studier på denna ovanliga kärl-
sjukdom, så visar observationella sven- 
ska data att endovaskulär revaskulari-
sering bland dessa patienter ofta har en 
mycket tillfredsställande blodtryckssän-
kande effekt12.

Magnus Wijkman
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Evidensbaserad
omvårdnad vid hypertoni

Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin (SVM) anordnar en 
2-dagarskurs för sjuksköterskor 13-14 mars 2014 på Ersta konferens och hotell i 
Stockholm (www.erstadiakoni.se).

Torsdagen den 13 mars

09.00  Ankomst, kaffe 
09:30  Introduktion
10.00-12.00 Hypertoni och levnadsvaneförändringar för att förebygga  
  kardiovaskulära komplikationer (Görel Rasjö Wrååk) 
12.00-13.00 Lunch 
13.00-14.30 Att samtala om att ändra levnadsvanor
  (Liselotte Kuehn Krylborn)  
14.30-15.00 Kaffe 
15.00-16.00 Workshop (Liselotte Kuehn Krylborn, Eva Drevenhorn)
16.00-17.00 Hypertoni och de nationella riktlinjerna för förebyggande  
  metoder (Liselotte Kuehn Krylborn) 
19.00  Middag 

Fredagen den 14 mars

8:30-8:45 Sammanfattning från torsdagen
8:45-10:30 Blodtrycksmätning på mottagning och i hemmet och
  24-timmarsmätning (Thomas Kahan)  
10.30-10:45 Kaffe 
10:45-12:00 Workshop, fortsättning
  (Thomas Kahan, Eva Drevenhorn) 
12.00-13.00 Lunch 
13.00-14.30 Hypertoni och följsamhet till läkemedelsbehandling
  (Eva Drevenhorn) 
14.30  Sammanfattning, kursutvärdering och avslutning
Ca 15.15 Kaffe, avfärd 

Anmälan senast 2014-01-31 till eva.drevenhorn@med.lu.se. Kostnad 3200 kr 
för den som varit medlem i SVM sedan 2013 och 3500 för icke medlem (exkl 
moms). Deltagarantalet är begränsat till 30 personer. 
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Stroke är en av de vanligaste yttringarna 
av hjärtkärlsjukdom. Antalet strokefall be- 
räknas öka i framtiden, eftersom antalet 
äldre i befolkningen ökar och risken för 
stroke ökar med stigande ålder. 

I Sverige drabbas årligen cirka 30 000 
personer av stroke och av dessa är det 
cirka 23 000 personer som drabbas 

för första gången. Hjärninfarkt utgör cir-
ka 85 procent av alla strokeinsjuknanden 
och orsakas av stor- eller småkärlssjukdom 
eller embolier från hjärtat. Utifrån typ av 
stroke skiljer sig akuta och förebyggande 
åtgärder åt, men gemensamt är vikten av 
välreglerat blodtryck. Min avhandling fo-
kuserade på sekundärprevention vid stro-
ke i Sverige med särskild tyngdpunkt på 
antikoagulantiabehandling med warfarin.

Sekundär prevention
Vid hjärninfarkt orsakad av stor- eller 
småkärlssjukdom rekommenderas trom-
bocythämmande läkemedel: acetylsalicyl-
syra (ASA), ensamt eller i kombination 
med dipyridamol, alternativt klopidogrel. 
  Trombocythämmare minskar den rela-
tiva risken för ny hjärtkärlhändelse med 
cirka 20 procent. Skillnaden i effekt mel-
lan de olika alternativen är liten1.
 Vid kardioembolisk hjärninfarkt rekom-

menderas tidigare warfarin i första hand 
och trombocythämmare i andra hand2. 
Sedan december 2013 är antikoagulan-
tia (warfarin eller nya antikoagulantia 
(NOAK)) enda alternativ och att använda 
trombocythämmare vid kardioembolisk 
hjärninfarkt är ett ”icke-göra”3.
  Warfarin (med INR 2,0–3,0) minskar 
den relativa risken för stroke med 40 pro-
cent jämfört med trombocythämmare 
och med 60 procent jämfört med place-
bo. I klinisk praxis är uppfattningen att 
behandling med warfarin är förknippat 
med en betydligt högre risk för allvarlig 
blödning än behandling med trombocyt-
hämmare, men egentligen finns få sam-
manställningar av kliniska prövningar där 
direkta jämförelser gjorts mellan warfarin 
och trombocythämmare med dagens tera-
peutiska målnivåer. 
 En klinisk prövning som inkludera-
de patienter för vilka warfarin bedömts 
olämpligt, randomiserade patienter med 
förmaksflimmer till NOAK eller ASA4. 
Studien påvisar en halverad risk för stroke 
i gruppen med NOAK, jämfört med ASA, 
men inte någon signifikant ökad risk för 
allvarlig blödning. I en metaanalys från 
2011 jämfördes warfarin med ASA, utan 
att man lyckades påvisa någon signifikant  
 

skillnad i risk för allvarlig blödning5.
 Samma år infördes NOAK som andra-
handsalternativ till warfarin, men NOAK 
är inte analyserade i de studier, vars sista 
observationsår var 2009, som presenteras 
här. 
 Utöver att inte rekommendera beta-
blockerare som förstahandsval vid medi-
cinering för hypertoni, fokuserar aktuella 
behandlingsriktlinjer för strokesjukvård 
mer på vikten av välreglerat blodtryck 
framför vilken läkemedelsgrupp som an-
vänds2, 6. Vid tiden för planering av det 
första delarbetet såg emellertid riktlinjer-
na annorlunda ut, varför ACE-hämma-
re (blodtryckssänkare) som då hade en 
högre prioritet studerades framför andra 
alternativ till hypertonibehandling. Sam-
bandet mellan lipidnivåer och risk för 
hjärtinfarkt är sedan länge vedertaget, 
men först 2006 publicerades en rando-
miserad prövning (i vilken även äldre 
patienter inkluderades) av statiner som 
sekundär prevention av hjärninfarkt7. 

Nationella register
Sverige har en lång tradition av befolk-
ningsstatistik. Redan i slutet av 1600-talet 
skapade Svenska kyrkan, på uppmaning 
av kronan, ett rikstäckande befolknings-
register. Då var syftet att beräkna tillväxt 
eller minskning i folkmängd för att se 
effekter av krig, sjukdomar och hungers-
nöd. 
  I dag (2014) finns i Sverige 79 certifiera-
de nationella kvalitetsregister som syftar 
till att utveckla kvaliteten i vården.   
  Av dessa är fyra register klassade som avan- 
cerade register med hög kvalitet, och 
Riksstroke är ett av dem. Den i ett inter-
nationellt perspektiv unika möjligheten 
till rikstäckande registerstudier i Sverige 
möjliggörs dels av det svenska person-
numret och dels av standardiserade klas-
sifikationer av sjukdomar och läkemedel. 
 Efter godkännande från etiknämnd ge-
nomför Socialstyrelsen länkning av regis-
ter och lämnar sedan ut individbaserade 
data där ingen enskild person går att 
identifiera. Studierna i min avhandling 

Sekundär prevention i Riksstroke
Sammanfattning av doktorsavhandling

Aktuell avhandling

Andel riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom efter ålder, 2005 och 2006-2009 

Figur 1. Andel riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom och ålder hos 14 529 patienter utskrivna efter hjärninfarkt under 2005, 
delarbete 1,9 och hos 54 789 patienter utskrivna efter hjärninfarkt under 2006-2009 (opublicerade data).
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baserades på avidentifierade individer 
som registrerats i Riksstroke under 2001 
till 2009 samt information från sluten-
vårdsregistret, dödsorsaksregistret, läke-
medelsregistret och registret över totalbe-
folkningen från Statistiska centralbyrån 
(SCB). Avhandlingen försvarades i Upp-
sala den 16 maj 20128.

Del 1: Läkemedelsförskrivning
I det första delarbetet studerades läkeme-
delsförskrivning vid utskrivning hos 14 
529 patienter med förstgångshjärninfarkt 
under 20059. Medelåldern var 75 år och 
tre fjärdedelar av patienterna hade åtmins-
tone en riskfaktor för hjärtkärlsjukdom 
(diabetes, hypertoni, förmaksflimmer och 
rökning). Hypertoni förekom hos hälften 
av alla patienter och förmaksflimmer hos 
en fjärdedel. Prevalensen ökade ytterliga-
re med stigande ålder (figur 1, år 2005). 
  Trots det förskrevs inte alltid de läkeme-
del som rekommenderas i riktlinjerna för 
att förhindra ett återinsjuknande. Stigan-
de ålder, i sig självt en allvarlig riskfaktor 
för stroke, visade sig vara associerat med 
en minskad förskrivning, i synnerhet av 
warfarin (figur 2, år 2005). Den låga för-
skrivningen av warfarin till äldre kan för-
klaras av bristen på erfarenhet från rando-
miserade prövningar, där äldre patienter 
och patienter med tidigare blödningar 
ofta exkluderats. 

Del 2: Allvarliga blödningar
I det andra delarbetet undersöktes frek-
vens av allvarliga blödningar efter hjärn-
infarkt hos 58 868 patienter utskrivna 
under 2001 till och med 200510. Studien 
visar att risken för allvarlig blödning var 
drygt 2 procent per år, för såväl patienter 
som fått trombocythämmare som för pa-
tienter som fått warfarin. Resultaten kan 
jämföras med kliniska prövningar av trom- 
bocythämmare där blödningsrisken är 
hälften så hög, och med prövningar av war- 
farin där blödningsrisken är densamma 
som i avhandlingen. Det kan förklaras av 
att patienter som fått warfarin i Sverige 
liknar de som randomiserats till warfarin 
i prövningar medan patienter med hög 
blödningsrisk, hög ålder, och samsjuklig-
het i större utsträckning förskrivs trom-
bocythämmare. 
  Patienterna i delarbete två var inte ran-
domiserade till behandling utan repre-
senterade den observerade förskrivningen 
i Sverige. Jämförelser mellan de två läke-
medelsgrupperna var därför inte möjlig, 

i stället jämfördes patienterna (ålder över 
eller under 75 år och med eller utan tidi-
gare allvarlig blödning) inom respektive 
grupp. 
  Den årliga risken för allvarlig blödning i 
warfaringruppen steg från 2,1 procent till 
2,8 procent vid 75 år eller äldre (HR 1,4; 
95%CI 1,1–1,7) och från 2,3 procent 
till 4,0 procent vid förekomst av tidiga-
re allvarlig blödning (HR 1,7; 95%CI 
1,2–2,4). I trombocythämmargruppen 
ökade risken från 1,7 procent till 3,1 pro-
cent vid 75 år eller äldre (HR 1,8; 95%CI 
1,6–2,0) och från 2,3 procent till 4,2 pro-
cent (HR 1,8; 95%CI 1,6–2,1) vid före-
komst av tidigare allvarlig blödning. 
  Med andra ord, blödningsrisken är mått-
ligt förhöjd för patienter över 75 år och 
med tidigare blödning, men alltså oavsett 
val av antitrombotisk behandling. Den 
enskilda individens blödningsrisk måste i 
stället värderas mot risken för ny hjärnin-
farkt och förväntad effekt av behandling.

Del 3: Warfarin och mortalitet
I det tredje delarbetet utnyttjades ”pro-
pensity score” (sannolikheten att bli be-
handlad, givet en vektor av observerade 
bakgrundsdata) som syftar till att balan-
sera för olikheter i bakgrundsdata11. An-
vändandet av ”propensity score” medför 
att jämförelser mellan behandlingsgrup-
perna blir mer meningsfulla, trots avsak-
nad av randomiserad studiedesign12. 
 Under 2001 till och med 2005 skrevs 
20 442 patienter med hjärninfarkt och 
förmaksflimmer ut från sjukhus med an-
titrombotisk behandling. Endast en tred-
jedel av dem behandlades med warfarin. 
De som skrevs ut med warfarin var sex 

år yngre och mindre belastade med risk-
faktorer för hjärtkärlsjukdom än de som 
skrevs ut med trombocythämmande läke-
medel. Efter att ha tagit hänsyn till dessa 
skillnader visade det sig att patienter med 
warfarin, jämfört med de med trombo-
cythämmare, hade en 33 procent lägre 
risk för död, utan ökad förekomst av död-
liga blödningar.
  Blödning, i synnerhet hjärnblödning, är 
den mest fruktade komplikationen till be- 
handling med antikoagulantia. Ändå finns 
väldigt lite information, utanför kliniska 
prövningar, om blödningar som uppkom-
mer vid användning av warfarin i primär 
och sekundär prevention av hjärninfarkt. 

Del 4: Warfarin och hjärnblödning
Det fjärde delarbetet studerade hjärn-
blödningar associerade med warfarinbe-
handling, med hjälp av en kohortstudie 
och en fallkontrollstudie13,14. Under tids-
perioden 2001 till 2009 skrevs 12 790 
patienter ut med warfarin efter hjärnin-
farkt. Bland dessa patienter var den årli-
ga risken för hjärnblödning 0,4 procent 
och för hjärninfarkt cirka 3,5 procent och 
dessa risker förändrades inte under studie-
tiden. Enligt Socialstyrelsens öppna data- 
bas har försäljning av warfarin ökat från 
3,7 procent till 4,3 procent av den svens-
ka befolkningen i åldern 65–74 år mellan 
2006 och 2009. Under samma tidsperiod 
insjuknade 7 676 patienter (medelålder 
71 år) med hjärnblödning i Sverige, vil-
ka ingick i delarbete fyra. Vid jämförelse 
med 14 670 strokefria kontroller, match-
ade på ålder och kön, var warfarin asso-
cierat med en mer än dubblerad risk för 
hjärnblödning, men risken förändrades 
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Andel sekundärpreventiva läkemedel efter ålder, 2005 och 2006-2009

Figur 2. Andel sekundärpreventiva läkemedel och ålder hos 14 529 patienter utskrivna efter hjärninfarkt under 2005, 
delarbete 1,9 och hos 54 789 patienter utskrivna efter hjärninfarkt under 2006-2009 (opublicerade data). FF=förmaks-
flimmer.
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inte under tidsperioden – trots den öka-
de förskrivningen. Men värt att notera är 
risken för hjärnblödning associerat med 
trombocythämmare var i paritet med ris-
ken för hjärnblödning associerat med hy-
pertoni (figur 3).
 
Diskussion
Eftersom vissa patientgrupper är svåra 
att inkludera och dessutom svåra att följa 
över tid, utgör observationsstudier, som 
de i den aktuella avhandlingen, ett viktigt 
komplement till randomiserade läkeme-
delsprövningar. Styrkan i min avhandling 
är att den avspeglar omhändertagande av 
strokepatienter i hela landet. Studiernas 
omfattning och inhämtandet av informa-
tion från flera nationella register uppvä-
ger en del av de svagheter som är förknip-
pade med alla observationsstudier. 
 Avhandlingen visar att förskrivningen 
av strokeförebyggande läkemedel varierar 
med åldern, framförallt minskar förskriv-
ning av warfarin och statiner med stigan-
de ålder, och att förmaksflimmerpatienter 
som får warfarin har mindre samsjuklig-
het än de som får trombocythämmare. 
  Fynden är paradoxala, då risken för ny 
hjärninfarkt ökar med stigande ålder och 
ökad förekomst av riskfaktorer. Om stu-
dien upprepades i dag finns en möjlighet 
att resultaten skulle se något annorlunda 
ut. SPARCL-studien från 2006 har lyft 
fram vikten av statinbehandling till stro-
kepatienter och marknadsföring av nya 
antikoagulantia har lyft fram risken för 
stroke vid förmaksflimmer; en ökad an-
vändning kan ses i opublicerade data från 

Riksstroke (figur 2, 2006-2009 ). Däre-
mot har prevalensen av riskfaktorer inte 
ändrats efter att studien avslutades (figur 
1, 2005).
 Trots att allt fler äldre patienter inklude-
ras i nyare kliniska prövningar, är sköra 
individer med hög samsjuklighet fortsatt 
svåra att inkludera. Studierna i avhand-
lingen, som omfattar såväl äldre som 
sköra patienter, visar en blödningsrisk i 
nivå med dem som kliniska prövningar 
rapporterar för de selekterade patient-
grupperna. Likväl, en ålder över 75 år 
och tidigare blödning är associerade med 
en måttligt ökad risk för blödning, men i 
samma utsträckning vid behandling med 
warfarin och trombocythämmare. Mot 
bakgrund av den kraftigt förhöjda risken 
för ny hjärninfarkt efter genomgången 
stroke, understryker avhandlingen vikten 
att bedöma såväl risken för ny stroke som 
förväntad risk/nytta av strokeförebyggan-
de läkemedel. 
 Avhandlingen ger stöd för minskad an-
vändning av trombocythämmare till pa-
tienter med hjärninfarkt och förmaks-
flimmer, till förmån för antikoagulantia; 
vilket också är rekommendationen i de 
nya riktlinjerna för hjärtsjukvård3. I de 
fall då antikoagulantia inte är lämpliga på 
grund av förhöjd blödningsrisk är trom-
bocythämmare inte ett säkrare alternativ. 
Dessutom är den förväntade förebyggan-
de effekten betydligt lägre än vid behand-
ling med antikoagulantia. Om det inte 
finns annan kärlsjukdom som indikation 
för trombocythämmare, är dessa inte ett 
alternativ vid förmaksflimmer. 

Signild Åsberg
Specialistläkare, Strokeavdelningen,

Akademiska sjukhuset, Uppsala
signild.asberg@medsci.uu.se
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Samband mellan risk för hjärnblödning och warfarinbehandling

Figur 3. Risk för hjärnblödning hos 7 696 fall och 14 670 (ålder- och könsmatchade) kontroller utan tidigare stroke 
under 2006 till och med 2009, delarbete 4.14 Justerat för förmaksflimmer, hjärtsvikt, hjärtklaffsvitier och diabetes. 
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sprutor,  plåsterbehandlingar och tabletter med målsättning 
att ge god compliance och bra behandlingsresultat.

För att den behandling du ordinerar ska få så god  

effekt som möjligt är det viktigt att patienten tar  

sitt läkemedel på rätt sätt. 

På www.medicininstruktioner.se finns instruktionsfilmer 

som hjälper patienten att göra rätt. Ett starkt stöd och 

komplement till det du sagt vid besöket.

Medicininstruktioner Sverige AB, Packhusplatsen 2, SE-411 13 Göteborg, Sweden

Vill du ha informationskort till patienterna, klister-
etikett till recepten eller saknar du någon produkt?
Kontakta oss via info@medicininstruktioner.se eller 
031-779 99 87.

Gör dina patienter 
som du säger?

På medicininstruktioner.se finns instruktionsfilmer 
för ca 100 läkemedel och hjälpmedel inom:

•	 Akromegali
•	 Astma/allergi/KOL
•	 Benskörhet
•	 Cancer
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•	 Njursjukvård
•	 Parkinsons sjukdom
•	 Potensproblem
•	 Psoriasis
•	 RA
•	 Smärta
•	 Tillväxtstörning
•	 Urologi
•	 Akutläkemedel
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Med publiceringen av de nya rekommen-
dationerna från en amerikansk kommitté 
för Joint National Committee dokumentet 
7 (JNC-7) har vi fått ett evidensbaserat 
dokument för hypertonibehandling som 
går att jämföra med europeiska motsva-
righeter. En styrka med detta nya doku-
ment är att man ansträngt sig för en ge-
nomgående evidensgradering av råd för 
att bestämma tröskelvärde och målblod-
tryck för hypertonibehandling, liksom för 
aktuella läkemedelsbehandling, men en 
uppenbar svaghet är att man inte sätter 
in hypertoni i en bredare bedömning av 
kardiovaskulär risk. Av bl.a. detta skäl är 
europeiska dokument mer fullödiga för 
den som vill få en bredare bild av moder-
na diagnostik, utredning, riskbedömning 
och behandling av hypertoni.

Så kom de då till slut, det länge emot-
sedda nya rekommendationerna från 
en amerikansk kommitté som en gång 

tillsattes av den statliga myndigheten Na-
tional Heart, Blood and Lung Institute 
(NHBLI) för att arbeta med den åttonde 
versionen av Joint National Committee 
(JNC-8) dokumentet.
  Under tiden har dock det hänt att de ame-
rikanska myndigheterna bestämt sig för att 
inte längre stödja framtagandet av dylika re-
kommendationer, sannolikt på politiska, le-
gala och ekonomiska grunder. Av detta skäl 
har nu dokumentet, som döpts om till JNC 
2014, publicerats i JAMA av den ursprung-
liga kommitténs individuella medlemmar i 
JAMA för att på så sätt dels sammanfatta 
sitt mångåriga arbete sedan 2008 och dels 
ge uttryck för vad man kallar en evidensba-
serad syn på hypertonibehandling [1]. Pu-
blikationen åtföljdes av hela tre ledarkom-
mentarer, varav en från JAMA redaktionen 
som anger besluten bakom publiceringen 
av dokumentet [2-4].

Begränsningar
Jämfört med de senaste europeiska riktlin-
jerna [5] så är detta dokument betydligt 
mera begränsat. Man har t.ex. inte ägnat 
något utrymme åt hur hypertoni utreds och 
diagnosticeras, inte heller åt riskstratifiering 
då man tar hänsyn till en rad andra kardio-
vaskulära riskfaktor. Inget nämns om livs-

stilsinterventioner och evidensen för dessa. 
Man har helt enkelt koncentrerat sig på tre 
huvudfrågor:

1. Hos vuxna med hypertoni, finns det spe- 
 ciella blodtrycksnivåer där en initiering  
 av blodtryckssänkande behandling leder  
 till bättre utfall än ingen behandling?
2. Finns det hos dessa patienter något spe- 
 ciellt blodtrycksmål som leder till för 
 bättringar av hälsomått?
3. Skiljer sig olika antihypertensiva läkeme- 
 del åt avseende nytta och biverkningar  
 för speciella hälsomått?

Man har lagt ner ett mycket stort utrednings- 
arbete på att försöka besvara dessa tre frågor 
och vill ange att detta skett på en evidens-
baserad grund. 
  Rapporten slår fast att det finns stark evi-
dens för att behandla patienter med hyper-
toni som är 60 år eller äldre till ett blod-
trycksmål under 150/90 mmHg och att 

motsvarande mål för patienter mellan 30 
till 59 år är till ett diastoliskt blodtrycksmål 
under 90 mmHg.  
 Det finns enligt kommittén dock ing-
en evidens för att age ett systoliskt blod-
trycksmål för patienter under 60 år, eller 
för individer under 30 år. Därför anges att 
blodtrycksmålet för dessa grupper <140/90 
mmHg istället grundar sig på expert opi-
nion och inte evidens. Samma gränser och 
mål anges för patienter med diabetes och 
kronisk njursjukdom som för patienter un-
der 60 år.
  Sammanfattningsvis anger man således till 
slut att tröskelblodtrycket för intervention 
hos de flesta kategorier av patienter är ett 
systoliskt blodtryck över 140 mmHg, och 
att målet för antihypertensiv behandling 
följaktligen är att sänka detta till under 
140 mmHg för dessa patienter, inklusive 
för riskpatienter med etablerade sjukdomar 
som diabetes eller koronarsjukdom. För 
just diabetiker anger man t.ex. även det di-

JNC 2014
ger evidensbaserade rekommendationer för

hypertonibehandling men saknar riskstratifiering
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astoliska blodtrycksmålet <90 mmHg, vil-
ket i Europa anges till <85 mmHg, influerat 
av fynd i fr.a. UKPDS studien.

Läkemedelsrekommendationer
Vad gäller läkemedel så rekommenderas att 
använda tiazid-diuretika, kalciumantago-
nister, ACE-hämmare och angiotensin-2 
blockerare (dock inte kombination av två 
RAS blockerare), men inte beta-receptor 
blockerare som kommer först mycket långt 
ner på rekommendationslistan. Inga anvis-
ningar ges för speciella patientpopulationer 
mer än att afro-amerikaner med hypertoni 
rekommenderas att använda tiaziddiureti-
ka och kalciumantagonister i första hand, 
även för de som har diabetes. Det anges 
som moderat evidens att man bör lägga till 
ACE-hämmare eller ARB till patienter med 
kronisk njursjukdom för att förbättra prog-
nosen för njurfunktion. 

Man betonar slutligen att dessa rekommen- 
dationer måste anpassas till förutsättningar-
na för enskilda patienter.

Konklusion
Sammantaget kan man ange att det är 
mycket värdefullt att detta dokument bli-
vit publicerat eftersom det bygger på flera 
års omfattande utredningsarbete, även om 
de amerikanska myndigheterna (NHBLI) 
inte formellt stödjer dokumentet. Det 
finns många likheter, men även skillnader 
jämfört med europeiska dokument, bl.a. 
vad gäller blodtrycksmålet vid diabetes och 
synen på beta-receptorblockerare. Detta är 
dock kanske ändå att betrakta som mindre 
skillnader. Den viktigaste invändningen 
från ett europeiskt perspektiv [5] är trots allt 
att man ser hypertoni och dess behandling 
som något isolerat från andra kardiovasku-
lära riskfaktorer. Detta kanske har varit en 

förenklingsstrategi för att just fokusera på 
essentiell hypertoni, men stämmer inte 
med en syn som t.ex. finns med i arbetet 
med att revidera svenska rekommendatio-
ner från Läkemedelsverket avseende ”Att 
förebygga aterosklerotisk hjärtkärlsjukdom 
med läkemedel” som förväntas bli publi-
cerade senare under 2014. Man bör slutli-
gen även uppmärksamma att International 
Society of Hypertension/American Society 
of hypertension (ISH/ASH) nyligen publi-
cerat sina uppdaterade hypertoniriktlinjer 
[6] som på många punkter överensstämmer 
med det här diskuterade dokumentet från 
JNC-8 (JNC 2014) kommittén, men även 
tar hänsyn till anda riskfaktorer för en sam-
lad bedömning.

Peter M Nilsson
Institutionen för kliniska vetenskaper,

Lunds universitet, SUS Malmö
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De senaste riktlinjerna för behandling 
med erytropoesstimulerande läkemedel 
(ESL) vid kronisk njursjukdom (CKD) re-
kommenderar en försiktig strategi för att 
undvika negativa effekter vid behandling 
till normala blodvärden. Nya kunskaper 
visar att hypoxia inducible factors (HIF) 
deltar i regleringen av både erytropoes 
och järnomsättning. Läkemedel som sta-
biliserar HIF (prolyl-hydroxylas inhibito-
rer) är under utveckling och kan bli ett 
framtida behandlingsalternativ.

Hypoxia-inducible factors reglerar 
både erytropoes och järnomsätt-
ning.

  Den huvudsakliga erytropoetinkällan hos 
friska vuxna är peritubulära interstitiella fi-
broblaster i njurbarken. Mindre än 10 % av 
erytropoetin bildas extrarenalt, huvudsakli-
gen i levern. Cellernas erytropoetinproduk-
tion aktiveras av vävnadshypoxi. 
  Vid hypoxi bildas intracellulärt komplex 
av HIF som leder till aktivering av erytro-

poetingenen, men även ökning av vascular 
endothelial growth factor (VEGF) som sti-
mulerar angiogenes. 
 Järntillgängligheten är ofta den begräns-
ande faktorn för hemsyntes och erytropo-
es. HIF styr aktivering av flera gener som 
har betydelse för järnomsättning och järn- 
transport. Den viktigaste cirkulerande fak-
torn är hepcidin, ett protein som bildas i 
levern och vid bindning till membranbun-
det ferroportin hämmar transporten av järn 
till cirkulationen. Hepcidinfrisättning är i 
sin tur reglerat av HIF och flera signalsub-
stanser, syntesen minskar vid hypoxi och 
järnbrist men ökar vid järnöverskott och 
inflammation. 
  Järn lagras i intracellulära vävnadsdepåer 
i två former, ferritin och hemosiderin. Cir-
kulerande ferritin innehåller relativt små 
mängder järn och funktionen är oklar. Hos 
i övrigt friska personer är serum ferritin ett 
bra mått på järnförråden, både vid järnbrist 
och även vid järnöverskott. Ferritinsyntes 

och serum ferritin ökar vid inflammation 
och oxidativ stress och nivåerna korrelerar 
till hepcidinkoncentrationen.
  Vid inflammatoriska sjukdomar och njur-
svikt är därför serum ferritin ett osäkert 
mått på depåjärn. I leverceller och retikulo-
endoteliala makrofager hämmas frisättning 
av järn när hepcidin binds till ferroportin.
  Vid njursvikt sätts den normala HIF-styr-
da regleringen av erytropoetinfrisättningen 
i njurarna ur spel och en relativ erytropoe-
tinbrist leder till att anemin tilltar vid sjun-
kande njurfunktion. 
  Järnbehovet är ofta ökat, dels på grund av 
ökade blodförluster till följd av blödnings-
benägenhet och dels orsakad av andra sjuk-
domar med till exempel blödningar från 
magtarmkanalen.
 Hepcidinpåslag hämmar järnupptag i tar- 
men och leder till så kallad funktionell järn-
brist som bidrar till ineffektiv erytropoes 
trots att järndepåer är normala eller höga.

Aktuellt om anemi vid
kronisk njursjukdom
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Järnbehandling
På grund av hämmad absorbtion är peroralt 
järn ofta ineffektivt och gastrointestinala 
biverkningar är vanligt förekommande. Pa-
renteral järnsubstitution, särskilt till hemo-
dialyspatienter, förstärker effekten av erytro- 
poesstimulerande läkemedel (ESL) väsent-
ligt.  I en Cochrane meta-analys ökade Hb 
med 10 % och ESL-doser minskade med 
24 % i genomsnitt vid parenteral järnbe-
handling jämfört med oral behandling. 
  Ingen effekt på mortalitet har observerats 
vid järnbehandling.
 Målvärden för intravenös järnbehandling 
är omdiskuterade sedan länge pga svårtol-
kat järnstatus med rutinprover och evidens 
är närmast obefintliga för att säkert ange 
målnivåer. I de europeiska riktlinjerna fö-
reslås att transferrinmättnad inte ska vara 
över 30 % och ferritin <500 µg/l.

Erytropoesstimulerande läkemedel
Behandling med ESL förbättrar fysiska ar-
betsförmågan, livskvalitet och underlättar 
dagliga aktiviteter och träning. Behovet av 
blodtransfusioner minimeras, endast vid 
akuta tillstånd med drastiskt låga Hb-nivåer 
kvarstår indikation för transfusion. 
  Behandling till normala blodvärden (Hb 
>130 g/l) har visat sig medföra risk för ökad 
morbiditet och eftersträvas därför inte. En 
meta-analys visar signifikant ökad risk för 
trombos i kärlaccessen hos dialyspatienter 
och en ökad risk för stroke vid behandling 
av CKD-patienter till normalt blodvärde. 
Däremot är effekten på mortalitet inte sig-
nifikant (risk ratio 1,15, 95 % konfiden-
sintervall 0.98-1.35,) i fem större studier 
(n=7902).
 Aktuella riktlinjer anger indikation att 
starta behandling med ESL när hemoglo-
binvärdet sjunkit under 100 g/l. ESL-be-
handling ges som injektioner subkutant el-
ler intravenöst, anemin korrigeras vanligen 
inom 1-3 månader och därefter ges under-
hållsbehandling för att upprätthålla önskad 
Hb-nivå som är Hb 100-120 g/l enligt eu-
ropeiska riktlinjer. 
  Även om effekten i benmärgen är specifik 
verkar ESL i höga koncentrationer på an-
dra organ. Nyligen har receptormedierade 
cytoprotektiva effekter i njurar, hjärta och 
hjärna visats. Ännu har kliniska studier inte 
visat betydelsefulla skyddseffekter vid ex-
empelvis akuta ischemiska tillstånd i dessa 
organ. 

Blodtransfusioner
Flera transfusionsstudier visar att en restrik-

tiv transfusionspolicy inte medför ökade 
medicinska risker, även hos intensivvårds-
patienter.
  Hos patienter med hjärtsjukdom visar en 
meta-analys av nio kontrollerade studier 
att en restriktiv transfusionspolicy (vid Hb 
70-90 g/l) är lika säker som transfusion vid 
högre värden (oftast 100 g/l). De rando-
miserade studierna är små, men resultaten 
stöds av observationsdata från stora regis-
terstudier. Transfusioner bör sålunda endast 
ges vid uttalad symtomatisk anemi där man 
inte kan vänta på effekten av ESL- och järn-
behandling.

Peter Bárány
Docent, överläkare

Njurmedicinkliniken K56 Huddinge
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Swedish Primary Care Cardiovascular Da-
tabase (SPCCD) innehåller journaldata så-
som kroppsmått, laboratorievärden och 
förskrivna läkemedel på 74 751 patienter 
från Stockholm och Skaraborg som 2001-
2008 fått diagnosen hypertoni i primär-
vård. Uttag av läkemedel, socioekonomi 
och information från slutenvårdstillfällen 
och dödsorsaker har tillfogats från na-
tionella register. SPCCD används för att 
studera uppfyllelse av målblodtryck, lä-
kemedelsuttag, variation och tidstrender 
i behandling, samsjuklighet och kompli-
kationer i relation till ålder, kön och socio- 
ekonomi. Här beskriver vi arbetet som lig-
ger bakom databasen, tecknar en bild av 
de forskningsmöjligheter som finns med 
våra datoriserade journalsystem och väl- 
fungerande nationella register. Vi presen-
terar resultat som publicerats och några 
av de projekt som är på gång och plane-
ras.

Bakgrund 

Omkring 2 miljoner personer har 
högt blodtryck i Sverige [1]. De 
flesta behandlas inom primärvår-

den. Aktuell kunskap och rekommenda-
tioner för behandling bygger på rapporter 
från Statens beredning för medicinsk utvär-
dering (2004 och 2007) och Läkemedels-
verkets rekommendationer (2006). Enligt 
dessa har kvinnor och män lika stor nytta 
av blodtryckssänkande behandling och 
bör behandlas lika och med hänsyn tagen 
till individens totala kardiovaskulära risk 
[2]. Studier har visat att vårdpraxis avviker 
från de rekommendationer för behandling 
som finns och att det finns systematiska 
skillnader beroende på ålder och kön [3,4]. 
Skillnader i samsjuklighet och socioekono-
mi samt bostadsort tycks dessutom inverka 
på behandlingen. Förskrivning av läkeme-
del påverkas också av andra faktorer, t ex 
på karakteristika hos enskilda läkare såsom 
attityder till och erfarenhet av läkemedels-
behandling och på lokala traditioner och 
följsamhet till nationella eller regionala re-
kommendationer [5]. Slutligen har patien-
tens följsamhet till ordinerade läkemedel 
betydelse för behandlingsresultatet. 

Idén att skapa en databas av patienter med 
hypertoni representativ för både storstad 
och landsbygd föddes 2008. Det fanns då 
tillgängliga data på sådana patienter i syd-
västra Stockholms primärvård och i Skara-
borgs primärvård. Vårdcentralerna använde 
samma elektroniska journalsystem, vilket 
underlättade sammanfogningen av data till 
en större databas. Ett samarbete startade 
mellan FoU-centrum primärvård och tand-
vård i Skaraborg, Centrum för allmänme-
dicins lokala kvalitets- och fortbildnings-
grupp i sydvästra Stockholm (EK-gruppen) 
och forskare från Sahlgrenska Akademin 
och Karolinska Institutet. I Skaraborg har 
hypertonivården sedan flera decennier 
strukturerats i form av sköterskebaserade 
mottagningar som utvärderats vetenskapligt 
i Skaraborgsprojektet [6-7]. Validering av 
bland annat hypertonidiagnoser i patient-
journalerna har också nyligen genomförts 
[8]. I Stockholm har forskarnas anknytning 
till Stockholms läns landstings läkemedels-
kommitté varit av stor betydelse för fram-
tagandet av databasen och utvecklingen av 
samarbetet. Här har arbetet ingått som en 

del i läkemedelskommitténs strävanden att 
hitta professionellt förankrade system för 
kvalitetsförbättring och fortbildning. 
  Trots att samma journalsystem används i 
båda regionerna var det en stor utmaning 
att foga samman data. Olika variabler så-
som diagnoser, kliniska data och laborato-
rieanalyser hade en uppsjö olika namn och 
beteckningar att ta hänsyn till vid uttag av 
data. Förskrivningen av läkemedel och do-
seringstexten på recepten varierade än mer. 
Eftersom data också kom från början av 
2000-talet var även förändringarna över tid 
en utmaning. Genom detta förarbete blev 
alla medvetna om begränsningarna i data 
som tas ur den kliniska verksamheten utan 
att ha varit insamlade i ett fördefinierat pro-
jekt. Den stora styrkan är dock just att data 
speglar den kliniska verkligheten utan syste-
matiska urval. Tack vare Ramin Zarrinkoub 
och Per Hjerpe, som har stor kunskap om 
primärvårdsdatas möjligheter och begräns-
ningar samt Charlotta Ljungmans arbete 
med de externa registren [9-11] kunde så 
småningom SPCCD se dagens ljus. Nu 
möjliggörs studier av blodtrycksnivåer i oli-

The Swedish Primary Care Car-
diovascular Database (SPCCD):

en svensk databas för studier av högt blodtryck 

Figur 1

Antal patienter med blodtryck registrerat under 2008 relaterat till ålder vid ingång i databasen 2001. Medelblodtrycket 
för männen (n=32 184) var 143/81 ± 18/11 mm Hg och för kvinnorna (n=40 845) 144/80 ± 19/11 mm Hg. Det senast 
uppmätta blodtrycket i åldersgrupperna 30-49 år (n=11 529), 50-70 år (n=38 704) och > 70 år (n=22 796) var 140/86 ± 
17/10 mm Hg, 143/81 ± 17/10 mm Hg och 146/77 ± 21/11 mm Hg. Reproducerad från [13] med tillstånd.
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ka undergrupper av patienter, förskrivning 
av läkemedel ur ålders- och könsperspektiv 
relaterat till blodtrycksnivåer, adherens och 
persistens till behandling, terapitraditioner 
och tidstrender i förskrivningen och på sikt 
hur allt detta relaterar till patienternas risk 
för hjärt-kärlkomplikationer Vi har också 
möjlighet att studera olika aspekter av sjuk-
vårdens organisation och praxis i förhållan-
de till hur behandlingsmålen nås och de 
sena utfallen blir. 
 Projektet är ett samarbete mellan primär-
vården i sydvästra Stockholms och i Ska-
raborg, Sahlgrenska akademin, Sahlgren-
ska sjukhuset, Karolinska Institutet och 
Danderyds sjukhus. Ett flertal doktorander 
från alla verksamheter är knutna till projek-
tet. Arbetet leds av en styrgrupp (Kristina 
Bengtsson Boström, Skövde, Jan Hassel-
ström, Stockholm, Per Hjerpe, Skövde, Tho-
ma Kahan, Stockholm, Karin Manhem, Gö-
teborg och Björn Wettermark, Stockholm) 
med representation från alla parter.

Hittills publicerade resultat 
Hittills har tre arbeten om SPCCD publi- 
cerats [12-14]. En grundläggande beskriv-
ning av metodik, databasens innehåll och 
det kvalitetsarbete som gjorts för att illus-
trera fördelar och nackdelar med databa-
sen inför fortsatta analyser [12] och vi har 

presenterat mer detaljerad beskrivning av 
populationen Stockholm [13]. Ett annat 
arbete beskriver hur persistensen av antihy-
pertensiv läkemedelsbehandling i relation 
till kön, ålder och samsjuklighet och socio- 
ekonomi[14]. 

Grundläggande beskrivning av SPCCD
Beskrivningen av SPCCD inleds med me-
toderna för dataextraktion och de övervä-
ganden som gjorts vid sammanfogningen 
av data [12]. Basal information ges om 
de knappt 75 000 patienterna i databasen 
liksom de variabler som ingår i databasen 
(Tabell 1). Könsfördelningen liknade den 
som ses i en normal primärvårdssamman-
sättning med 56 % kvinnor. Som förväntat 
varierade kvaliteten i datainhämtandet, där 
automatiskt genererade data som förskrivet 
läkemedel återfanns hos >99 % av patien-
terna medan manuellt inskrivna data som  
t ex rökarstatus kunde avläsas i 34 % av pa-
tienterna. Minst ett blodtrycksvärde fanns 
hos 98 % av patienterna vid något tillfälle 
och hos 63 % av patienterna hade ett vär-
de registrerat under 2008. Medelvärdet för 
blodtrycket i populationen baserat på sista 
införda värde 2008 var 142±17/80±13 mm 
Hg (Figur 1). I båda områdena noteras en 
uttalad sifferpreferens i rapporteringen av 
blodtryck, det vill säga värden som slutar 

på jämt 5-tal eller 10-tal var överrepresen-
terade. Tendensen var mindre uttalad i Ska-
raborg jämfört med Stockholm, (p<0,001; 
Figur 2). Sifferpreferens har tidigare asso-
cierats till falskt för låga blodtrycksvärden 
och lägre användning av blodtrycksläkeme-
del. Under 2008 förskrevs antihypertensiva 
läkemedel till 88 % av primärvårdsläkaren, 
men om samtliga förskrivares uthämtade 
recept inkluderades hade 96 % av patien-
terna hämtat ut blodtryckssänkande medel. 
Diabetes mellitus noterades hos 22 % och an-
nan kardiovaskulär samsjuklighet hos 28 %. 

Persistens till läkemedelsbehandling mot 
högt blodtryck
Tidigare studier har visat att män, yngre 
patienter och användning av diuretika är 
associerade med lägre persistens. Dock har 
få studier analyserat persistens i relation 
till blodtrycksnivåer och socioekonomiska 
faktorer, och många studier hur studerat 
antihypertensiva läkemedelsklasser utan 
att beakta om läkemedlen användes för att 
behandla hypertoni eller andra tillstånd. I 
detta arbete studerades vilka faktorer som 
var kopplade till låg behandingspersistens 
hos patienter med nyinsatt läkemedelsbe-
handling för hypertoni [14]. 
  Vi identifierade 5 225 patienter i SPCCD 
som var 30 år eller äldre (55 % kvinnor, 
medelålder 61 år) och som hade nyinsatts 
på antihypertensiva läkemedel 2006-2007. 
Persistensen följdes upp under två år för 
samtliga patienter. Uppstod ett gap på mer 
än 30 dagar mellan den dag tabletterna för-
väntades ta slut och nästa utköp antogs pa-
tienten ha avbrutit sin behandling. De vari-
abler som studerades i relation till persistens 
var ålder, kön, blodtryck före insättning av 
antihypertensiv läkemedelsbehandling, kar-
diovaskulär samsjuklighet, utbildningsnivå, 
födelseland och inkomst. Resultaten (figur 
3) visade att 26 % avbröt sin behandling 
under första året och ytterligare 9 % det an-
dra året. Män avbröt sin behandling oftare 
än kvinnor (p=0,002) och yngre patienter 
(30–49 år) oftare än äldre (p<0,001), med-
an patienter med högre systoliskt blodtryck 
avbröt sin behandling i mindre utsträck-
ning (p<0,001); motsvarande samband 
fanns inte för diastoliskt blodtryck. Patien-
ter födda i Sverige samt de födda i någon av 
de nordiska länderna, hade högre persistens 
än patienter födda utanför de nordiska län-
derna (p<0,001). 
  Preliminära resultat från pågående projekt
Flera pågående projekt har presenterats i 
preliminär form vid nationella och interna-
tionella möten. 

Figur 2

Sifferpreferens för systoliska (SBP) och diastoliska (DBP) blodtrycksmätningar under 2008 i Stockholm (n= 80 554) och 
Skaraborg (n= 58 590). Från [13] med tillstånd.



Könsskillnader i blodtrycksbehandling
Observationella studier i Europa har visat 
att kvinnor oftare behandlas med thia-
zid-diuretika och män oftare behandlas 
med ACE-hämmare. Orsakerna till detta är 
inte kända men en förklaring skulle kunna 
vara att män oftare har diabetes mellitus typ 
2 och detta skulle kunna motivera en skill-
nad i antihypertensiv läkemedelsbehand-
ling. En annan förklaring skulle kunna vara 
att kvinnor i högre utsträckning avbryter 
behandling med ACE-hämmare på grund 
av biverkningar. 
 Skillnader i behandling samt samsjuklig- 
het och blodtrycksnivåer studerades i SP-
CCD på 17 734 patienter, varav 9 567 
kvinnor [15]. Resultaten presenterades på 
senaste kongressen för European Society 
of Hypertension i Milano. Diabetes, ische-
misk hjärtsjukdom, cerebrovaskulär sjuk-
dom och förmaksflimmer var vanligare hos 
män med hypertoni medan hjärtsvikt var 
lika vanligt hos både kvinnor och män. Det 
fanns skillnader i behandling av hypertoni 
mellan kvinnor och män (figur 4) så att 
männen med hypertoni och diabetes i hö-
gre utsträckning än kvinnorna behandlades 
med ACE-hämmare eller angiotensin-re-
ceptorblockerare, också efter att justering 
för skillnader i ålder och övrig samsjuklig-
het (oddskvot 1,37, 95 % konfidensinter-
vall 1,17–1,60). Bland patienterna med hy-
pertoni och diabetes som inte behandlades 
med ACE-hämmare eller angiotensin-re-
ceptorblockerare hade fler män (39 %) än 
kvinnor (26 %) tidigare provat sådan terapi 
men avbrutit denna.

Resistent hypertoni
Resistent hypertoni har på senare tid rönt 
ökande intresse eftersom en ny behand-
lingsmetod (renal denervation) har börjat 
användas. Vi vet att selektionen av patienter 
för renal denervation är mycket betydelse-
full för behandlingsframgång, Det är därför 
viktigt att försöka uppskatta förekomsten 
av resistent hypertoni och karaktärisera 
dessa patienter.
 Hos drygt 44  000 patienter i SPCCD med 
hypertonidiagnos och stabil medicinering 
varierade förekomsten mellan 1,0 till 11,8 
% [16], beroende på vilken definition som 
användas (World Health Organization, 
American Heart Association eller European 
Society of Hypertension), se tabell 2. Också 
dessa resultat presenterades på senaste kon-
gressen för European Society of Hyperten-
sion i Milano. Fortsatta studier skall identi-
fiera faktorer associerade med förekomsten 
av resistent hypertoni för att kunna skapa 
en matris för identifiering och uppföljning/
behandling av denna patientgrupp med då-
lig prognos.

Tidstrender i blodtryckskontroll och 
behandling 
I ett examensarbete 2011 vid Läkarprogram- 
met på Karolinska Institutet undersökte 
Magnus Vretblad långtidstrender i blod-
trycksnivåer och antihypertensiv läkeme-
delsbehandling hos 75 219 patienter 30 år 
eller äldre med registrerad hypertonidiagnos 
som besökt någon av de 48 vårdcentralerna 
under åren 2001 – 2008 [16]. Resultaten 
presenterades också på årliga mötet för In-

ternaitonal Society for Pharamacolepidemi-
ology i Barcelona 2012 [18]. De viktigaste 
effektmåtten var systoliskt och diastoliskt 
medelblodtryck samt andel av patienterna 
som köpte ut olika antihypertensiva läke-
medel. Studien visade att andelen patienter 
som uppnådde blodtrycksmål fördubblades 
under perioden 2001 - 2008 och det systol-
iska medelblodtrycket sjönk med 10 mm 
Hg under samma period.
  Andelen patienter som köpte ACE-häm-
mare, angiotensin-receptorblockerare och 
kalciumantagonister ökade från 26, 19 och 
29 % under 2005 till respektive 42, 24 och 
35 % under 2008. Under samma period 
sågs en ökning av antalet antihypertensiva 
läkemedel per patient.  De positiva resul-
taten torde delvis kunna tillskrivas ökad 
förekomst av kombinationsterapi samt en 
ökande andel patienter som köper ut anti-
hypertensiva läkemedel, men en bidragan-
de förklaring kan också vara att allt fler pa-
tienter med mild hypertoni diagnosticeras.
 I Charlotte Holmquist avhandlingsarbete 
planeras fortsatta analyser av tidstrender 
och för att utreda i vilken utsträckning 
sänkningen i blodtryck kan bero på ändrad 
patientsammansättning, förbättrad läkeme-
delsbehandling eller andra orsaker. 
 På samma kongress presenterades också 
resultat rörande läkemedelsförskrivning hos 
äldre hypertonipatienter i relation till ned-
satt njurfunktion [19].
  I Fredrik Wallentins avhandlingsarbete in-
går studier av kardiovaskulär riskprofil hos 
patienter med hypertoni och hur läkeme-
delsanvändningen ser ut i relation till kar-
diovaskulär risk och njurfunktion.

Planerade arbeten – ett axplock
Flera projekt med SPCCD som bas pågår 
och andra planeras komma igång inom kort 
med nytillkomna medarbetare och tilltänk-
ta doktorander.
  Betydelse av vårdens kontinuitet för läke-
medelsbehandling och behandlingsresultat 
  En fråga som ofta diskuteras är hur pri-
märvård och även annan vård ska organi-
seras för att uppnå så god kontinuitet som 
möjligt. Det är ett svårstuderat område 
men vissa undersökningar tyder på att hög 
vårdkontinuitet kan ha en positiv betydelse 
vid behandling av kroniska sjukdomar. 
 Vad detta betyder för blodtrycksbehand-
ling är oklart. I ett antal studier vill vi ana-
lysera vad kontinuitet betyder för adherens 
till läkemedelsbehandling, för blodtrycks-
kontroll, samt för prevention av framtida 
hjärt-kärlsjukdom.
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Figur 3

Persistens till antihypertensiv behandling i relation till systoliskt blodtryck.
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Hypertoni och förmaksflimmer
Förmaksflimmer är förknippad med påtag-
lig risk för sämre livskvalitet, stroke, hjärt-
svikt och död i förtid. Förmaksflimmer har 
många orsaker där hög ålder, diabetes melli-
tus, hypertoni, hjärtsvikt, hjärtklaffsjukdom 
och hjärtinfarkt är etablerade riskfaktorer. 
Det saknas kunskap om hur många patien-
ter med hypertoni som samtidigt har för-
maksflimmer och vilken roll åldern spelar 
för sambandet. Tidig identifiering av indi-
vider med högt blodtryck och ökad risk för 
förmaksflimmer skulle kunna bidra till att 
förhindra utvecklingen av förmaksflimmer 
hos dessa. Den stora majoriteten av patien-
ter med förmaksflimmer sköts inom primär-
vården och data därifrån lämpar sig därför 
för studier av sambandet mellan hypertoni 
och förmaksflimmer. Georgios Mourtzi- 
nis kommer att studera vad som karaktäri-
serar patienter med hypertoni och förmaks-
flimmer i olika åldersgrupper och betydel-
sen av blodtrycksnivå, metabol belastning 
och kardiovaskulär risk för utveckling av 
förmaksflimmer.

Sammanfattning
SPCCD är ett exempel på de möjligheter 
som finns att skapa ett gemensamt arbets-
fält mellan kardiovaskulära specialister med 
grundläggande basalt förankrade frågor och 
forskare intresserade av allmänmedicinens 
stora forskningsfrågor relaterade till prak-
tisk medicin och den forskning som kan 
skapas i skärningspunkten mellan dessa.
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SPCCD stöds av Svensk förening för hy-
pertoni, stroke och vaskulär medicin och 
erhåller forskningsanslag från Hjärt-Lung-
fonden, Karolinska Institutet, Regionala 
fonden Västra Götaland, Svenska läka-
resällskapet (Lagerströms och Lysanders 
fonder), Lokala FoU-rådet i Skaraborg och 
från Stockholms läns landsting (Läkeme-
delskommittén, Hälso- och sjukvårdsför-

valtningens utvecklingsavdelning och Ce-
FAM).  
 Projektgruppen för SPCCD består för 
närvarande av Tobias Andersson (distrikts-
läkare, Skaraborg), Kristina Bengtsson Bo-
ström (distriktsläkare, docent, Skaraborg; 
styrgrupp), Axel Carlsson (apotekare, med 
dr, Stockholm), Jan Hasselström (distrikts-
läkare, med dr, Stockholm; styrgrupp), 
Per Hjerpe (distriktsläkare, med dr Ska-
raborg; styrgrupp), Charlotte Holmquist 
(distriktsläkare, doktorand, Stockholm), 
Lina Holmquist (ST-läkare i internmedi-
cin, doktorand, Göteborg), Thomas Kahan 
(överläkare i kardiologi, professor, Stock-
holm; styrgrupp), Charlotta Ljungman 
(ST-läkare i internmedicin, doktorand, 
Göteborg), Karin Manhem (överläkare i 
internmedicin, docent, Göteborg; styr-
grupp), Georgios Mourtzinis (specialist i 
internmedicin, Göteborg), Miriam Qvarn-
ström (apotekare, doktorand, Stockholm), 
Fredrik Wallentin, överläkare i kardiologi, 
doktorand. Stockholm), Björn Wettermark 
(apotekare, docent, Stockholm; styrgrupp), 
Per Wändell (distriktsläkare, professor, 
Stockholm), Ramin Zarrinkoub (distrikts-
läkare, doktorand, Stockholm). Vi erhåller 

också ovärderligt statistiskt och tekniskt 
stöd från Lennart Pettersson (systemin-
genjör, Stockholm), Linus Schiöler, fil dr, 
Göteborg) och Bengt Sjöborg (fil kand, 
Stockholm).

Tack
Tack till alla vårdcentraler som bidragit med data till SPCCD. I sydvästra 
Stockholm: Alby, Axelsberg, Bredäng, Fittja, Flemingsberg, Fruängen, Grön-
dal, Hallunda, Huddinge, Liljeholmen, Liseberg, Luna, Segeltorp, Carema 
i Skogås, Skärholmen, Storvreten, Stuvsta, Sätra, Telgeakuten, Trångsund, 
Tullinge, Tumba, Tveta, Älvsjö; och i Skaraborg: Floby, Falköping (Oden and 
Mösseberg), Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Kvänum, Lidköping (Guld-
vingen and Ågårdsskogen), Mariestad (Eken and Linden), Nossebro, Skövde 
(Billingen, Hentorp, Norrmalm and Södra Ryd), Skara, Stenstorp, Tibro, Ti-
dan, Tidaholm, Töreboda and Vara.



Tabell 1. Variabler i Swedish Primary Care Cardiovascular Database (SPCCD)

Variabler Beskrivning 
 
Patienter  Kodad identitet, ålder och kön

Vårdkontakter Datum och typ av kontakt, kodad personalkategori (läkare, sjuk- eller distriktssköterska)

Kliniska data Kroppsvikt och längd, samtliga journalförda systoliska och diastoliska
 blodtrycksvärden och strukturerat journalförda rökarvanor
Laboratorieanalyser i
blod och urin Fastevärden av totalkolesterol, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol, triglycerider och glukos, kreatinin,   
 HbA1c och förekomst av mikroalbuminuri
Diagnoser i primärvård
(ICD-10 koder) Hypertoni (I10, I13P and I15), Förmaksflimmer/fladder (I48),
 hjärtsvikt (I50), diabetes mellitus (E10-11, E14), 
 ischemisk hjärtsjukdom (I20-25), ischemisk och hemorrhagisk stroke (I60-69), TIA (G45)
Förskrivna läkemedel
(ATC koder) ACE-hämmare C09A, C09B
 Angiotensin-receptorblockare C09C, C09D
 Beta-receptorblockerare C07
 Calciumantagonister C08  
 Diuretika, C03 (inkluderande thiazider, loopdiuretika och spironolakton)

Samtliga uthämtade  ATC-kod, datum och mängd läkemedel, förskrivare och vårdgivare
läkemedel oavsett förskrivar-
kategori juli 2005–december
2009 

Alla sjukhusinläggningar Datum för inläggning, utskrivning eller sjukhusbaserat öppenvårdsbesök samt upp till åtta angivna
och besök i sjukhusens ICD-10 diagnoser per slutenvårdstillfälle (1997 – 2009) eller öppenvårdstillfälle (2001-2009
öppenvård  
 

Dödsdatum och Dödsdatum, dödsorsak (huvudorsak och bidragande), ICD-10-koder 
dödsorsak
 
Utbildningsnivå Låg (9 år eller färre skolår, grundskola)
2005 och 2009 Medel, två nivåer (10–12 år, gymnasiala studier)
 Hög, tre nivåer (>12 års, post-gymnasiala studier)
 
Födelseland; bostadsort Sverige, Norden, EU. Europa, världen. Bostadsort (kommun)

Tabell 2. Prevalenserna av resistent hypertoni

Definition          Antal  Procent

1a.  Systoliskt blodtryck ≥140 mm Hg och/eller diastoliskt blodtryck ≥90 mm Hg
 med tre eller fler uttagna antihypertensiva läkemedel, av vilka ett är ett thiazid-diuretikum  1 402  3,2

1b.  Systoliskt blodtryck ≥140 mm Hg och/eller diastoliskt blodtryck ≥90 mm Hg
 med tre eller fler uttagna antihypertensiva läkemedel, oavsett läkemedelsklass    4 379   9,9

2.  Alla patienter som definieras i 1a+b kombinerat med alla patienter med
 fyra eller fler antihypertensivaläkemedel oavsett blodtrycksnivå     5 206  11,8

3a.  Systoliskt blodtryck ≥160 mm Hg med tre eller fler uttagna antihypertensiva
 läkemedel, av vilka ett är ett thiazid-diuretikum      421  1,0

3b.  Blodtryck ≥160/95 mm Hg med tre eller fler uttagna antihypertensiva
 läkemedel, oavsett läkemedelsklass        1 467  3,3

1a och 1b, definition enligt World Health organization; 2, definition enligt American Heart Association; 3a och 3b, definition enligt European Society of Hypertension.
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