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Ett förhöjt blodtryck är den vanligaste orsaken för 
att dö i förtid. Detta äger numer giltighet såväl 
i den utvecklade delen av världen som i länder 

under utveckling. Prevalensen av högt blodtryck ökar i 
alla delar av världen och vi uppskattar att det år 2025 
finns 1,56 miljarder personer med hypertoni! Därför får 
primär prevention av hjärt-kärlsjukdomar allt större upp-
märksamhet i hela världen. Kardiovaskulär prevention 
hamnar naturligt inom området vaskulär medicin. Det 
är därför med tillfredsställelse jag noterar att ämnesom-
rådet vaskulär medicin nu får en tydligare och starkare 
identitet. I Europa finns nu gemensamma riktlinjer fram-
tagna för utbildning inom specialiteten vaskulär medicin 
(angiologi användes synonymt) och ett nytt europeiskt 
nätverk håller på att skapas för föreningar med intresse för 
vaskulär medicin; något vår förening naturligtvis ställer 
sig bakom. Passande har de nya europeiska riktlinjerna för 
kardiovaskulär prevention nu också publicerats.

Mot denna bakgrund är det särskilt intressant att läsa 
Socialstyrelsens förslag till framtida specialistindelning. 
Det är mycket bra att Svenska Cardiologföreningen, 
Svensk Internmedicinsk Förening och vår förening har 
kunnat visa en samsyn på betydelsen av en bred kunskap 
inom vaskulär medicin och kardiovaskulär prevention i 
framtidens sjukvård. Tyvärr är min uppfattning att Soci-
alstyrelsens förslag inte i tillräckligt hög grad har tagit 
fasta på de synpunkter och förslag som lämnades. Vi 
arbetar dock oförtrutet vidare, med våra patienters bästa 
för ögonen. 

L E D A R E

Föreningen får ständigt en stor mängd information som 
vi gärna vill delge Dig som medlem. Det gäller inbjud-
ningar till möten och kurser, samarbeten inom forsk-
ning och mycket annat både i Sverige och utomlands. 
Ett aktuellt och fullständigt register med alla föreningens 
medlemmar och elektroniska adresser vore naturligtvis 
ovärderligt. Därför ber jag Dig att utan dröjsmål med-
dela Din elektroniska adress till föreningen (om Du inte 
säkert har gjort det tidigare förstås). Du gör det genom vår 
hemsida (www.hypertoni.org) eller direkt till Charlotte 
Löwenhielm (charlotte.lowenhielm@gmail.com). Passa 
samtidigt på att betala årsavgiften för 2012 – det är bara 
100 kr – är Du snäll. Det är alltför få av medlemmarna 
som kommer ihåg detta i början av året.

Nu är det hög tid att anmäla sig till den nordiska fors-
karutbildningskursen som vår förening med stöd av de 
övriga nordiska organisationerna och Lunds universitet 
arrangerar den 10–12 september i Ystad. Kursen Hyperten-
sion and cardiovascular disease: from metabolic and vascular 
dysfunction to organ failure riktar sig till alla doktorander 
och övriga forskare med intresse för hypertoni, hjärt-kärl-
sjukdomar och diabetes. Programmet är fantastiskt fint! 
Du anmäler Dig enkelt och snabbt och i mån av plats tar 
vi med alla efteranmälningar också. Läs på annan plats i 
detta nummer program och hur Du anmäler Dig. Missa 
inte denna chans! 

Thomas Kahan
Ordförande

Med våra patienters bästa 
för ögonen
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F R Å N  R E D A K T I O N E N

Givetvis är den dagliga maten bland 
det allra viktigaste vi har att se till  att 
få och att se fram emot. Vi behöver få i 
oss näring för att överleva och de flesta 
som jag känner stoppar i sig mat minst 
tre gånger per dag, dag efter dag, vecka 
efter vecka. 

Den stora debatten, av närmast 
religiös karaktär, som förs i 
media om mat utgörs av de 
motsatta lägren lågfettkost, 

där Irene Mattison företräder Livsmedels-
verket, och där opponenten är distriktslä-
karen Andreas Enfeldt (www.kostdoktorn.
se, 20 000 besökare/dag) som med tanke 
på en hjässa drygt två meter över marken 
knappast utgör David mot det annars 
Goliatlika verket. Senast (när detta skrivs) 
drabbade de samman i TV där Irene Mat-
tisson påstår att Women’s Health Initiative 
inte skulle vara ämnad att studera hjärt-
sjukdom. Var fick hon sin examen? Läste 
man ingen kurslitteratur på Engelska där? 
För den som tvekar om studiens upplägg 
att undersöka effekter på hjärtsjukdom kan 
studera denna referens (1).

Nåväl, undertecknad gör i samband med 
möte på SBU om ”Mat vid fetma” (där vi 
nu gallrat ut alla koststudier av klass bland 
initialt ca 30 000 abstract) ett studiebe-
sök på restaurang i Sveriges huvudstad för 
att studera om matlagning på högsta nivå 
också har religiösa drag. Nyligen beskrev 
den smått legendariske matrecensenten AA 
Gill hur det var att äta fin mat i Stockholm, 
och medan han var mycket imponerad av 
Gastrologic så gick han mycket hårt åt res-
taurangen Mistral. Jag och min kära hustru 
åt där för flera år sedan, när Mistral låg i 
Gamla stan, och det var en mycket intres-
sant upplevelse med oändligt många små 
rätter. Tyvärr åt vi lite väl mycket av alla 
små brödbitar med smaksatt smör och fett 
i början, så när till slut något varmrättslik-
nande dök upp kanske sju rätter senare så 
var vi tämligen proppmätta. Jag vill minnas 
att det var oxkind som då serverades, och 
som hade tillagats i ett dygn eller mer, 
som till slut nästan inte fick plats i min 
(kind). AA Gill beskrev Mistral som ett 
ställe som inte taxin hittar till och där de 
småsmygande kockarna också är de som 
serverar maten till de få personer som hittat 

dit. Matbordet var också ”fyllt med saker 
som såg ut som något som ens förstfödda 
plockat upp från golvet”.

Mistral
Nåväl, tillsammans med min son (tidigare 
illustratör för VM, eller framförallt Blod-
trycket) som numer läser design i Stock-
holm, beger vi oss till det nyöppnade/
flyttade Mistral som ligger i Enskede, i 
gamla barnvagnsfabriken, för att bedöma 
dukning, mat och småsmygande kockar. 
Vi är helt ensamma under hela kvällen på 
restaurangen, och får alltså all uppmärk-
samhet av de vid bordet, mycket riktigt, 
småsmygande och därtill knäböjande 
kockarna som alternerar att servera maten. 
Lite religiöst i detta avseende således. Men 
det ligger inga biblar i rummet, istället 
så är den sida av bordet som kockarna 
dockar emot belamrad med små stenar 
samt pumpor. Typiskt är att pumporna 
hålls varsamt, och liksom kramas om, av 
kockarna när de knäböjande och viskande 
diskuterar vilka rätter vi skall få och vilka 
viner man kan dricka till detta. 

Brödet har man bakat själv men smöret 
kommer från en lokal gård där det kär-
nats – det smakar smaskigt, nästan som av 
grädde. Man får ta mycket om man vill och 
vi får in lite mer bröd av detta skäl senare. 
Första rätten, som AA Gill gjorde åtlöje 
av då han konstaterar att en morot som 

kokats fyra timmar blivit svart, men fort-
farande smakar morot, tycker jag förtjänar 
ett finare omdöme. Små mjuka morötter i 
någon slags morotssky med morotschips-
liknande saker på. Mycket gott. Andra 
rätten är verkligen vacker – små båtar av 
lökar med lite smaskig sås i samt en rik-
tigt god jordärtskocka och lite lätt bränt 
äpple (se bild) – visst kanske detta ser ut 

Maten som religion, och lär av ankan

Matreligion i tolkning av Lovisa Nyström, snart 10 år.

Kock och pumpa på Mistral.

Lökbåtar på Mistral.
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som att det plockats upp av ett litet barn 
och lagts ut – men det vore då ett barn 
med en framtid inom design. Vi tar oss 
igenom rödbetor, frusna pumpor, rått kött, 
rå lever och rått rådjur och när vi ätit upp 
efterrätten bestående av jordärtskocksglass 
så får vi frågan om vi ännu är hungriga. 
Och eftersom vi svarar ja på detta får vi nu 
samma bröd som innan men belagt med 
något slags lufttorkat späck – smaskens! 
Detta är vad jag kallar fettkvalitet – det är 
bara mättat fett som har sådan kvalitet att 
det kan torka i över ett år för att sedan ätas 
upp utan att smaka annat än ljuvligt. Prova 
det med rapsolja! 

Ankor
En förhållandevis okontroversiell kost som 
många rekommenderar är kött som inte är 
rött och som är magert, alltså fågel. Men 
en fågel kan vara rätt fet under skinnet – 
ankan. I Kina äts Pekinganka som verkli-
gen tillagas med religiös vördnad. Det tar 
två år att lära sig att bli en äkta Pekinganka-
kock. Eftersom jag under flera år tränat på 
att få fram skinnet alldeles lagom knaprigt 
på kycklingen på klotgrillen om somrarna, 
och då matengagemang som liknar religion 
verkar vara ett intressant tema, är det med 
stor glädje jag läser på nätet att det instal-
lerats en äkta pekingankgrill i Stockholm 
på restaurangen China. Således ger famil-
jen Nyström sig av för att prova om man 
delar uppfattningen med den dryga miljard 
kineser som tydligen anser att grillad anka 
bjuder gudomliga smakupplevelser. Man 
måste säga till vid bordsbokningen dagar 
i förväg för att senare få avnjuta den feta 
ankan, vilket är ett gott tecken. 

Väl framme en fredag på restaurangen 
hamnar vi nära ankugnen som eldas med 
ved. Vår anka trancheras enligt sed vid 
bordet med vana rörelser av en kock. Först 
äter man smala bitar med lagom mycket 
skinn och lite av köttet. Man lägger detta i 
en mycket tunn pannkaka och häller lite söt 
sås på samt eventuellt lite lök. Pannkakan 
rullas ihop och avnjuts, och den är verk-
ligen riktigt god, enligt alla familjemed-
lemmar. Suverän anksmak och god sås, en 
pannkaka som är jättetunn, men som ändå 
håller ihop allt alldeles lagom. Men inte är 
skinnet knaprigt, nej, nej. Men mycket gott 
ändå. Andra rätten på samma anka är köttet 
utan så mycket skinn och sedan kommer 
slutligen en tredje omgång som är en soppa 
baserad på det som blivit kvar av ankan. 
Sammantaget mycket gott, men kanske 
ändå inte på någon religiös nivå. 

Ankan är intressant som en fågel som kan 
lägga rätt stora mängder fett subkutant, 
vilket är en orsak till att den sedan är så 
eftertraktad som Pekinganka. Man kan 
också nyttja dess fettsyntes på två ytterli-
gare sätt. Ofta när jag diskuterar kost och 
kardiovaskulär sjukdom får jag höra att 
det är viktigt med fettkvaliteten, och vad 
jag förstår menar man då att det är bättre 
med fler- och enkelomättade fetter än med 
mättat fett. Jag påstår istället att det är 
precis tvärtom, mättat fett har fysiologiskt 
mycket högre kvalitet genom att det står 
emot tidens tand betydligt bättre än oljor. 
Man kan köpa just ankfett på exklusiva 
matvaruaffärer, och detta är typiskt mättat 
fett, och sedan använda i matlagningen. 
En klassisk fransk rätt i detta avseende är 
ankconfit där man låter ankkött bakas in i 
så mycket fett att det täcker hela rätten och 
därmed fungerar som en slags konserve-
ring. Detta skulle aldrig vara möjligt med 
oljor som i sådana sammanhang måste för-
varas i slutna kärl för att undvika oxidering 
och därmed härskning. En annan klassisk 
rätt från området kring Medelhavet, som 
bygger på att mättat fett är tåligt, är förstås 
lufttorkad skinka. Denna kan om den är av 
hög kvalitet ha legat och torkat, utan annat 
ytterligare skydd än salt, i bortåt två år, och 
då är fettet inne i köttet vackert glänsande 
i de tunna skivorna man sedan skär, och 
fettet är extra gott fast det förvarats bara 
aningen svalt i två år utan skydd från syre 
eller luft. 

Det andra användningsområdet för mät-
tade fetter hos just ankor är mindre hän-
synsfullt mot djuret i fråga. Medelst tratt i 
halsen tvångsmatas ankor för att bli feta av 
spannmål. Och vad händer då man ger dessa 
stackars djur lite extra av de 6–8 brödskivor 
om dagen som vi skall äta enligt Livsmedels-
verket? Jo, de får leverförfettning och lever-
förstoring som vi senare smaskar i oss, vi 
som gillar detta. Anklever är en verklig deli-
katess som utgår ifrån kolhydraternas effekt 
att ge visceral fetma och leverförfettning. 
Tyvärr har det alldeles nyligen bekräftats 
att så också är fallet på människa. I en ran-
domiserad studie av en liter/dag av antingen 
klassisk Coca-cola, light-Cola, vatten eller 
mjölk (med samma kaloriinnehåll som 
Colan), befanns sockret i Colan (som ju är 
det som brödskivorna redan i tarmen bryts 
ned till) ge en dubblering av leverfett samt 
också en ökning av visceralt fett på män-
niska (2). Visserligen hade studien ett visst 
bortfall, men leverundersökningen gjordes 

med magnetresonanstomografi och uppläg-
get var som sagt randomiserat. 

Till slut får vi alltså vetenskapliga bevis 
på att vi har samma effekt av extra kol-
hydrater på levern som ankor. Fast det 
finns en viktig skillnad, det är vanligt att 
vi människor alldeles frivilligt, med sock-
rets och kolhydraternas hjälp, framkallar 
leverförfettning. Och detta är något vi bör 
välja framför fett, enligt det framhärdande 
Livsmedelsverket, men dessa råd bygger 
som synes mer på just tro än på aktuella 
studier. Vi har ju också tidigare rapporte-
rat att ökat fett jämfört med minskat fett 
(och därmed mer kolhydrater) fördubblar 
risken för diabetes (VM nummer 1/2011 
samt (3)). Fett med kvalitet, som till och 
med kan användas för att konservera mat, 
det är det mättade fettet….

Slutkläm
Mat och religion har alltid hört ihop. Det 
har föreskrivits att man inte får äta fläsk-
kött och till nattvard bjuds oblat med lite 
rödvin som symbol för kropp och blod. 
Inom den medicinska vetenskapen har 
vi, när det gäller läkemedelsbehandling, 
kommit långt ifrån att bygga behandling-
arna på tro, vi har nu ofta solid kunskap 
som grund för våra rekommendationer. 
Men det faktum att det florerar så många 
olika råd om vilken kost och vilken livsstil 
som är bäst för ett långt friskt liv är ett 
säkert tecken i skyn på att det mer rör sig 
om tro, som ligger bakom, än vetande.

Fredrik Nyström
Redaktör
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Leversteatos (fettlever) anses föreligga 
när minst 5% av leverns totala vikt utgörs 
av fett. Metoder som kvantifierar fettin-
nehållet i levern används inte i rutinsjuk-
vården och ur klinisk synvinkel anses 
leversteatos föreligga när inlagring av 
fett påvisas vid granskning av leverbiopsi 
eller då man med avbildande tekniker, 
vanligtvis ultraljud eller datortomografi, 
påvisat fynd förenliga med fettinlagring 
i levern. För forskningsändamål finns 
dock möjlighet att icke-invasivt med en 
MR-teknik benämnd protonmagnetreso-
nansspektroskopi kvantifiera mängden 
triglycerider i levern.

Överförbrukning av alkohol var 
länge ansedd som den domine-
rande orsaken till leversteatos, 

men år 1980 beskrev Ludwig och medar-
betare1 inlagring av fett i kombination med 
förekomst av inflammation i levern hos 
20 medelålders patienter som trovärdigt 
uppgav att de var absolutister. Sjukdomen, 
som fick namnet nonalcoholic steatohepa-
titis (NASH), hade dock beskrivits långt 
tidigare av flera författare, vilka använde 
varierande benämningar. 

Sambandet mellan det metabola syndro-
met, insulinresistens och fettleversjukdomen 
har uppmärksammats alltmer och anses nu 
vara minst lika vanligt som orsak till levers-
teatos som alkohol. Den övergripande 
termen, som används i engelskspråkig lit-
teratur för denna typ av leverförfettning är 
nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD). 
Den enklaste formen av NAFLD är enbart 
steatos (simple steatosis) (se bild 1). När 

leverfibros, leverinflammation eller hepa-
tocellulär degeneration har tillkommit 
talar man om NASH, ett tillstånd som har 
potential att progrediera till levercirros (se 
bild 2), vilket är slutstadiet av NAFLD.

Epidemiologi
Prevalensen av NAFLD har dels ett sam-
band med förekomsten av övervikt/fetma 
i befolkningen och dels med vilken metod 
som används för att påvisa sjukdomen. 
Leverbiopsi kan inte användas i större 
epidemiologiska studier. Från Dallas rap-
porterades nyligen att 31% av ett urval av 
befolkningen hade leversteatos när man 
undersökte studiedeltagarna med proton-
magnetresonansspektroskopi.2 Av indivi-
derna med leversteatos hade 79% serum-
transaminaser inom referensintervallet och 
således kan man inte använda förekomsten 
av patologiska leverprover i befolkningen 
som ett mått på prevalensen av NAFLD, 
något som görs i många studier. Från Ita-
lien har man rapporterat en prevalens på 
23% när man undersökte en större befolk-
ningsgrupp med ultraljud av levern.3 Pre-
valensen i Sverige är okänd. Någon upp-
skattning av förekomsten av NASH är svår 
att göra eftersom detta tillstånd endast kan 
diagnostiseras med leverbiopsi. Även varie-
rande definitioner av NASH mellan olika 
studier bidrar till osäkerheten.

Patogenes och patofysiologi
NAFLD har ett mycket nära samband 
med sjukdomar som kan relateras till det 
metabola syndromet och en gemensam 
nämnare för dessa är insulinresistens4. En 

stark association finns till bukfetma5 men 
även till dorsocervikal lipohypertrofi.6 
NAFLD orsakas av en imbalans i den 
normala metabolismen av lipider i levern 
(se bild 3). Såväl inflödet av fett till levern 
som den hepatocytära omsättningen av 
lipider synes vara förändrade. Inflödet av 
fettsyror till levern är kraftigt ökat. Detta 
kan uppkomma vid ett ökat dietärt intag 
av fett men den främsta mekanismen är 
ökad lipolys i fettväven pga. insulinresis-
tens.7 Som en konsekvens av insulinresis-
tens uppkommer också hyperinsulinemi i 
kombination med relativ hyperglykemi, 
något som medför att transkriptionsfak-
torer såsom sterol regulatory element-
binding protein (SREBP) och carbohy-
drate response element-binding protein 
(ChREBP) induceras i levern. Detta leder 
till en ökad lipogenes och en minskad 
β-oxidation i hepatocyterna.8 Hyperinsu-
linemi kan medföra nedsatt syntes av apoli-
poprotein B och därmed en relativt sett 
nedsatt utsöndring av lipider från levern i 
form av VLDL.9 

Ansamling av fett i levercellerna anses 
vara ett godartat och reversibelt tillstånd. 
Varför vissa individer utvecklar inflamma-
tion och tilltagande fibros, dvs. NASH, är 
inte klarlagt. Cytokiner, adipokiner och 
ändrad expression av vissa gener har före-
slagits bidra till denna progress. År 1998 
föreslogs modellen ”two hit”.10 Enligt 
denna är ansamling av fett i hepatocyterna 
”the first hit” och en förmodad ”second 
hit” skulle ge upphov till inflammation 
och utveckling av fibros. Under senare år 
har emellertid denna teori ifrågasatts sam-

Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD)

Bild 1.  Histologisk bild av levern där man ser att många av hepatocyterna 
innehåller vita fettvakuoler. 

Bild 2.  Leverbiopsi där man förutom enstaka vita fettvakuoler ser att hepa-
tocyterna (gula) är nodulärt anordnade och omges av bindvävsstråk (rött). 
Histologiskt har således fettleversjukdomen progredierat till cirros.
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tidigt som kunskapen om samspelet mellan 
insulinresistens, fria fettsyror och inflam-
mation i fettväven har ökat. Det har till 
och med föreslagits att fettinfiltrationen i 
levern är ett epifenomen till de multipla 
konsekvenserna av insulinresistens sna-
rare än en ”first hit”. Vid insulinresistens 
medför infiltration av makrofager i fettvä-
ven ändrade nivåer av ett flertal adipokiner 
och cytokiner, vilka har associerats med 
såväl ansamling av fett i hepatocyterna 
som inflammation och fibros i levern.11-

14 Hyperinsulinemi har exempelvis visats 
inducera connective growth factor, oxida-
tiv stress men även proliferation av leverns 
stellatceller vilka transformeras från en 
”vilande” cell vars huvudfunktion är att 
lagra vitamin A till en myofibroblastlik 
fenotyp med förmåga att syntetisera och 
utsöndra kollagen.

Utöver ovanstående har studier visat 
att överviktiga personer tenderar att ha en 
ändrad bakterieflora i tarmen och detta till-
sammans med en ökad tarmpermeabilitet15 
skulle kunna medföra att levern exponeras 
för ökade mängder endotoxiner. Det är 
emellertid viktigt att poängtera att de flesta 
studier som har undersökt patofysiologiska 
aspekter vid NAFLD är tvärsnittsstudier 
och således är det omöjligt att fastslå om 
de förändringar man påvisat ger upphov 
till NAFLD eller om de är en konsekvens 
av sjukdomen. 
 
Symtom
De flesta patienter med NAFLD har inga 
symtom eller kliniska fynd som tyder på 
leversjukdom. Ca 75% av patienterna anges 
ha en förstorad lever men hepatomegalin 
kan vara svår att påvisa vid bukpalpation 
eftersom förekomst av bukfetma också är 
hög. Vid uttalad leverförstoring pga. fettin-
filtrationen kan en obehagskänsla i bukens 
övre högra del uppkomma. Vid utveckling 
av cirros kan t.ex. trötthet, ikterus, ascites, 
splenomegali och esofagusvaricer utvecklas. 
Dessa symtom och fynd skiljer sig inte åt 
från symtomen orsakade av cirros orsakad 
av andra leversjukdomar.

Laboratorieprover och avbildande 
undersökningar 
Även om majoriteten av individer med 
leversteatos har levervärden inom referens-
området är påvisande av lätt till måttligt 
förhöjda transaminaser den vanligaste orsa-
ken till att patienter med NAFLD identi-
fieras. Bland asymtomatiska patienter med 
förhöjda transaminaser där anamnes och 
laboratoriemässig utredning inte talar för 
andra orsaker till leversjukdom har ca 90% 

NAFLD.16 Det ska dock poängteras att 
transaminaserna inte avspeglar sjukdomens 
svårighetsgrad. Uttalade histologiska för-
ändringar kan ses även vid transaminaser 
inom referensområdet.17 Intressant är också 
att transaminaserna tycks sjunka med tiden 
trots att de histologiska förändringarna kan 
progrediera.18

Förhöjt γ-GT i serum är inte ovanligt, 
och i mindre utsträckning även förhöjt 
ALP. Lätt till måttligt förhöjt ferritin i 
serum är likaså vanligt förekommande. 
Förhöjda värden av bilirubin och PK samt 
låga värden för albumin och trombocyter 
talar för nedsatt leverfunktion och indi-
kerar att sjukdomen har progredierat till 
cirros.

Avbildande undersökning av bukens 
organ är, utöver påvisande av leverförsto-
ring eller avvikande laboratorievärden, det 
vanligaste sättet som medför att patienter 
med NAFLD identifieras. Ultraljudsun-
dersökning kan vid fettinfiltration påvisa 
förhöjd ekogenicitet i levern. En meta-
analys av 49 studier19 har rapporterat en 
sensitivitet och specificitet på 85% respek-
tive 94% för påvisande av leversteatos med 
ultraljud när man använde leverbiopsi som 

referensmetod. Vid datortomografi kan 
leverförfettning ses som en lägre densitet 
i leverparenkymet. Typiskt för NAFLD är 
att förändringarna såväl vid ultraljud som 
vid datortomografi är diffust utbredda men 
fokal fettinlagring förekommer och kan 
misstolkas som malignitet. I dessa fall är 
magnetresonanstomografi av värde. 

Differentialdiagnostik 
När status, laboratorieprover eller avbil-
dande undersökningar gett misstanke om 
eller påvisat leversteatos görs en utredning 
för att utesluta andra orsaker som kan ge 
upphov till liknande klinisk bild.

För att diagnosen NAFLD ska kunna 
fastställas krävs att ”signifikant alkohol-
konsumtion” uteslutits men det finns 
ingen överenskommelse om hur stor denna 
konsumtion får vara. De amerikanska rikt-
linjerna ”tillåter” en daglig maximal kon-
sumtion på 10 g etanol för kvinnor och 20 
g för män20 medan motsvarande siffror i de 
europeiska riktlinjerna är 20 g resp. 30 g21. 

En svensk prospektiv studie visade dock 
nyligen att en daglig konsumtion motsva-
rande 33 g för män och 16 g för kvinnor 
inte gav upphov till leversteatos efter tre 

Bild 3.  Ansamling av triglycerider i hepatocyter uppkommer genom olika mekanismer 
vid NAFLD. Majoriteten av triglyceriderna (60-80 %) kommer från fettväven i form av fria 
fettsyror (FFA) eftersom insulinresistensen medför ökad aktivitet av det hormonkänsliga 
lipaset (HSL) och därmed ökad lipolys.
Vid insulinresistens uppkommer, trots hyperinsulinemi, en relativ hyperglykemi vilket 
medför att transkriptionsfaktorerna SREBP och ChREBP induceras. Induktionen medför, 
via enzyminduktion, att lipogenesen ökar i hepatocyterna samtidigt som nedbrytningen 
(beta-oxidationen) av fettsyror minskar. 
Högt intag av kolhydrater, t ex raffinerade sockerarter, har också rapporterats inducera 
dessa transkriptionsfaktorer. 
Fettmängden i levern kan även öka vid ett högt intag av dietärt fett men man har 
visat att endast en mindre del av triglyceriderna (ca 15%) i levern vid NAFLD har sitt 
ursprung i födan. Syntesen av apoB har rapporterats vara reducerad vid NAFLD. Som 
en konsekvens kan nedsatt utsöndring av fettsyror via VLDL uppstå.
SREBP = sterol regulatory element-binding protein
ChREBP = carbohydrate response element-binding protein
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månader.22 Det förefaller således som om 
riktlinjerna för vilken alkoholkonsumtion 
som är förenlig med NAFLD behöver revi-
deras. Framförallt behövs ett konsensus 
så att det som i Europa klassificeras som 
NAFLD inte betraktas som alkoholrelate-
rad leversteatos i USA. Det kan förstås inte 
uteslutas att individer med metabola risk-
faktorer som obesitas eller typ 2-diabetes 
kan utveckla leversteatos vid konsumtion 
av mindre mängder alkohol. Emellertid 
behöver så inte vara fallet eftersom kon-
sumtion av små mängder alkohol synes 
reducera viktiga konsekvenser av insulin-
resistens såsom dyslipidemi och kardiovas-
kulär mortalitet.23 Om alkoholanamnesen 
bedöms som otillförlitlig är differentialdi-
agnostiken mellan alkoholinducerad fett-
lever och NAFLD ytterst svår. 

Läkemedelsanamnesen är viktig eftersom 
bl.a. glukokortikoider, östrogen, tamoxifen, 
amiodaron, metotrexat, tetracykliner och 
valproat kan ge upphov till leversteatos.

Hepatit C, hypotyreos, celiaki kan ge 
upphov till leversteatos och bör uteslutas 
liksom Wilsons sjukdom hos individer 
<40 år.

Förhöjt ferritin är vanligt förekom-
mande hos patienter med NAFLD och 
avspeglar hos ca 1/3 ökad järninlagring i 
levern s.k. dysmetabolic iron overload syn-
drome.24 Samtidig hemokromatos ska dock 
uteslutas. Emellertid kan förhöjt ferritin ses 
utan järinlagring25 och orsaken anses då 
vara att inflammation, framför allt ökade 
halter av TNF-α, som är nära förknippat 
med det metabola syndromet, uppreglerar 
syntesen av ferritin.26 

Associerade sjukdomar
Övervikt, fetma, typ 2-diabetes, dyslipi-
demi och hypertoni är vanliga tillstånd, 
vilka ska diagnostiseras och behandlas. 
Hos patienter utan tidigare hållpunkter 
för typ 2-diabetes rekommenderas att man 
genomför glukosbelastning eftersom före-
komst av typ 2-diabetes har prognostisk 
betydelse även för NAFLD.

Andra sjukdomar som man bör ha i 
åtanke vid NAFLD och utreda om kli-
niken talar för att de kan förekomma är 
obstruktiv sömnapné och polycystiskt ova-
riesyndrom. 

Leverbiopsi
Leverbiopsi genomförs vid misstanke om 
NAFLD, liksom vid misstanke om övriga 
diffusa parenkymatösa leversjukdomar, om 
anamnes, klinisk undersökning, blodpro-
ver och avbildande undersökningar inte 
medger att diagnosen med rimlig säkerhet 

kan ställas. Ett annat skäl för att genomföra 
leverbiopsi är differentialdiagnostiken mot 
andra leversjukdomar t.ex. hemokromatos 
eller autoimmun hepatit. Histologiskt kan 
man inte särskilja NAFLD från alkoholin-
ducerad leversteatos och det finns således 
ingen anledning till att genomföra leverbi-
opsi på denna indikation. 

Det finns skäl att överväga leverbiopsi 
vid NAFLD oftare än vad som görs för 
närvarande. Orsaken härtill är i första hand 
inte för att verifiera diagnosen utan för att 
bättre kunna prognostisera och därmed 
avgöra om patienten ur leversynpunkt 
behöver kontrolleras regelbundet för att 
tidigt upptäcka och behandla cirrosrela-
terade komplikationer. NASH, som ju 
endast kan diagnostiseras med leverbiopsi, 
anses vara den progressiva formen och bör 
föranleda ökad uppmärksamhet hos den 
behandlande läkaren. Emellertid förelig-
ger oenighet om den histologiska defini-
tionen av NASH. Man har föreslagit en 
gradering där man poängsätter graden av 
steatos, lobulär inflammation och hepa-
tocytsvullnad. Ett s.k. NAFLD activity 
score (NAS) >4 skulle vara liktydigt med 
NASH.27 NAS har dock starkt ifrågasatts 

då man inte kunnat visa att det har prog-
nostisk betydelse.28 Det har till och med 
föreslagits att klinikern ska bortse från om 
patologen rapporterar förekomst av NASH 
utan enbart fokusera på stadium av lever-
fibros eftersom denna parameter förefaller 
vara den bästa för att prediktera framtida 
leverrelaterade komplikationer.29

Leverbiopsi kan vara förenat med 
obehag och innebär även en liten risk för 
komplikationer. Försök har därför gjorts 
att med olika algoritmer bestående av 
kliniska och biokemiska parametrar sär-
skilja patienter med NAFLD med ingen 
eller obetydlig fibros från dem med mer 
avancerad fibros. Resultaten är lovande 
men algoritmerna behöver värderas i flera 
multicenterstudier innan de kan ersätta 
leverbiopsi för bedömning av fibrossta-
dium vid NAFLD.30 De i rutinsjukvården 
allmänt tillgängliga parametrarna vilka 
har associerats med signifikant leverfibros 
vid NAFLD är: ålder >50 år, BMI >28, 
förekomst av typ 2-diabetes, ASAT/ALAT 
>0,8, förhöjt s-ferritin, lågt s-albumin och 
låga trombocyter. Ju fler av dessa fynd som 
påvisas desto starkare är indikationen för 
leverbiopsi. (Se algoritmen ovan.)

Leversteatos

NAFLD

Uteslut alkoholöverkonsumtion och andra orsaker till 
leversteatos än NAFLD. Vid förhöjda leverprover utesluts 

också andra tänkbara leversjukdomar 

Värdera förekomst och behandla 
associerade sjukdomar

• Övervikt/fetma 
• Glukosintolerans/typ 2-diabetes 
• Dyslipidemi 
• Hypertoni

Förbättra insulinkänsligheten

• Viktkontroll 
• Ökad fysisk aktivitet 
• Obesitaskirurgi vid morbid 
   terapirefraktär fetma 
• (Läkemedel inom ramen för 
   kliniska studier)

Överväg leverbiopsi för påvisande av 
signifikant leverfibros vid

• BMI > 28 
• Typ 2-diabetes 
• Ålder > 50 år 
• ASAT/ALAT > 0,8 
• Förhöjt S-Ferritin
• Lågt S-Albumin 
• Låga B-Trombocyter

Om cirros diagnostiseras genomförs 
screening för hepatocellulär cancer 
och esofagusvaricer 

Algoritm
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Under senare år har transient elastografi 
(Fibroscan) visats kunna diagnostisera hög-
gradig leverfibros och cirros framför allt vid 
kronisk hepatit C. Lovande resultat har 
rapporterats vid NAFLD31 men metodens 
tillförlitlighet har dock ifrågasatts av en 
senare studie.32 En försvårande faktor vid 
NAFLD är att det ofta är svårt att erhålla 
mätvärden pga. fetma. 

Behandling
Kost- och motionsvanor bland patienter 
med NAFLD varierar. Tillgängliga data 
tyder på att energiintaget är högre och den 
fysiska aktiviteten lägre bland individer 
med NAFLD jämfört med personer som 
saknar tecken till leversteatos

Drygt 20 studier där man studerat 
livsstilsintervention (minskat kaloriin-
tag och ökad motion) vid NAFLD har 
genomförts.33 Färre än hälften har varit 
kontrollerade och endast en handfull har 
inkluderat leverhistologi. Samtliga studier 
har visat reduktion av leverförfettning 
och transaminaser ofta i kombination 
med förbättrad glukoskontroll. Endast en 
studie har kunnat visa statistiskt säkerställd 
minskning av leverfibros. 

I en nyligen publicerad studie 34 rando-
miserade man deltagarna till att antingen 
inta låg-fettkost eller kost med låg andel 
kolhydrater. Hos låg-fettgruppen sågs sig-
nifikant bättre blodfetter men i övrigt sågs 
inga skillnader i reduktion av antropo-
metriska parametrar, leverförfettning och 
transaminaser mellan grupperna efter 6 
månader. Måttlig fysisk aktivitet som inte 
medför viktnedgång har också visats kunna 
reducera leverförfettning.35 Farmakologisk 
behandling med orlistat har inte visats ha 
tilläggseffekt jämfört med enbart livsstils-
intervention.36 Det är emellertid inte visat 
att reduktion av mängden fett i levern är 
associerat med framtida bättre prognos. 

Hos individer med uttalad obesitas där 
livsstilsrelaterade åtgärder och eventuell 
farmakologisk terapi inte har resulterat i 
tillfredsställande viktnedgång är obesitaski-
rurgi ett alternativ. Det finns inga studier 
där man specifikt behandlat NAFLD med 
viktreducerande kirurgi. Det finns dock 
21 studier där effekten på NAFLD utvär-
derats när viktreducerande kirurgi utförts 
av andra skäl.37 I 18 av dessa reducerades 
leverförfettning medan endast 11 påvisade 
minskad leverinflammation. Sex studier 
rapporterade minskad leverfibros medan i 
fyra, bl.a. i studien med den längsta upp-
följningen (5 år), sågs förvärrad fibros. 

Farmakologisk behandling av NAFLD 
har under senare år rönt stort intresse. 

Eftersom insulinresistens och inflamma-
tion anses spela en fundamental roll för 
sjukdomens uppkomst och progress är det 
föga förvånande att man främst utvärde-
rat läkemedel som påverkar dessa faktorer. 
Metformin har inte visat någon positiv 
histologisk effekt vid NAFLD.38 Den anti-
oxidativa substansen vitamin E har visats 
reducera både steatos och inflammation.39 
Sju randomiserade studier med tiazolidin-
dionerna rosiglitazon och pioglitazon har 
publicerats och i samtliga sågs reducerad 
steatos och inflammation. Ingen överty-
gande effekt på leverfibros har rapporterats. 
Patienterna gick i medel upp med drygt 4 
kg i vikt och risken för hjärtsvikt var ökad. 
Nämnas bör också att rosiglitazon nu har 
dragits tillbaka från marknaden pga. kar-
diovaskulära biverkningar.40 

Gemensamt för farmakologiska studier 
vid NAFLD är att alla har en relativt kort 
uppföljningstid (maximalt 2 år). Det är 
föga förvånande att effekt på mortalitet 
eller leverrelaterad morbiditet inte har 
visats. Histologisk effekt har setts avseende 
parametrar ingående i NAS men dessa har, 
som ovan beskrivits, inte visats vara asso-
cierade med förbättrad prognos i studier 
över naturalförloppet vid NAFLD. Ännu 
har inget läkemedel visats kunna reducera 
fibros dvs. den histologiska parameter som 
sannolikt bäst avspeglar risk för framtida 
leverrelaterade komplikationer. Samman-
fattningsvis kan för närvarande inget läke-
medel rekommenderas vid NAFLD.

Behandling av de kardiovaskulära risk-
faktorerna hyperglykemi, hypertoni och 
hyperlipidemi utgör också viktiga kompo-
nenter vid NAFLD även om man inte har 
kunnat visa att behandling inriktad mot 
dessa tillstånd förbättrar leversjukdomen. 
Hur man ska förhålla sig till behandling 
med statiner hos patienter med hyperli-
pidemi och samtidig NAFLD har varit 
omdebatterat. Flera studier har visat att 
patienter med leversjukdom inte löper 
ökad risk att drabbas av hepatotoxicitet 
vid behandling med statiner. En nyligen 
publicerad retrospektiv studie har visat att 
patienter med NAFLD som blivit insatta 
på statiner uppvisade signifikant lägre fett-
mängd i levern och en tendens till minskad 
progress av fibros jämfört med NAFLD-
patienter som inte behandlades med stati-
ner.41 Denna studie kan inte tas som belägg 
för att statiner har en terapeutisk effekt 
vid NAFLD men tillsammans med övriga 
studier talar den starkt för att statiner inte 
försämrar NAFLD och därför kan använ-
das hos dessa patienter om preparaten är 
indicerade av andra skäl.

Prognos
Flera uppföljningsstudier har påvisat 
en ökad mortalitet bland patienter med 
NAFLD. Den huvudsakliga orsaken till 
detta är en överdödlighet i kardiovaskulära 
sjukdomar men även leverrelaterad dödlig-
het är kraftigt överrepresenterad.18, 42 Risken 
för att utveckla komplikationer relaterade 
till cirros är 5–7% under 14–21 års upp-
följning. Någon konsensus avseende vilka 
av patienterna med NAFLD som behöver 
följas för att tidigt upptäcka leverrelaterade 
komplikationer finns inte. Leverfibros tycks 
vara den histologiska parameter som bäst 
predikterar framtida risk för leverrelaterade 
komplikationer. Svenska uppföljnings-
studier 18, 42 har visat att frånvaro av eller 
förekomst av endast minimal leverfibros 
(stadium 0-1) på 14–21 års sikt inte är för-
enade med utveckling av leverrelaterade 
komplikationer. Vid fibros stadium 3 eller 
cirros är risken ca 20% att under de när-
maste 7 åren utveckla leverrelaterade kom-
plikationer43 dvs. i paritet med vad som ses 
vid hepatit C av motsvarande histologiska 
svårighetsgrad. Det förefaller därför rimligt 
att dessa patienter följs hos hepatolog. 
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Mötesrapport från 

Kardiovaskulärt Vårmöte 
Stockholm 25–27 april

För fjortonde året i rad arrangerade 
Svenska Hjärtförbundet det Kardio-
vaskulära vårmötet, som nu för första 
gången hölls i det nya ”Stockholm 
Waterfront Congress Centre”. 

Svenska Hjärtförbundet består av spe-
cialitetsföreningarna för Kardiologi, 
Klinisk Fysiologi, Thoraxanestesi, 

Thoraxkirurgi och Thoraxradiologi, med 
representanter från bl.a. Svensk förening 
för hypertoni, stroke och vaskulär medicin. 
Totalt anordnades 60 symposier, och här 
presenteras några få subjektivt valda delar 
av särskilt intresse för SVM.

Är det bra för hjärtat och kärlen att 
dagligen dricka alkohol?
Alkoholkonsumtion är en betydande risk-
faktor för många sjukdomar och har beräk-
nats ligga bakom 3,8% av alla dödsfall i 
världen. Samtidig har många epidemiolo-
giska studier påvisat att ett lågt till mått-
ligt alkoholintag är associerat med minskad 
kardiovaskulär dödlighet.

Stergios Kechagias, docent och hepatolog 
från mag-tarmmedicinska kliniken, Uni-
versitetssjukhuset Linköping, var först ut 
med att berätta om effekter av alkoholintag 
på leverfunktion. Fettlever (leversteatos) 
kan påvisas hos 20–30% av befolkningen 
och är den vanligaste leversjukdomen i 
västvärlden.1 Överförbrukning av alkohol 
ansågs länge vara den huvudsakliga orsaken 

men under de senaste årtiondena har man 
riktat allt större uppmärksamhet mot icke-
alkoholorsakad fettleversjukdom (non-
alcoholic fatty liver disease; NAFLD). Här 
är det övervikt och det ”metabola syndro-
met” som är främsta orsak. Studier har 
visat en ökad mortalitet bland dessa indivi-
der, men främst i kardiovaskulär sjukdom. 
Samtidigt är det välbelagt att alkohol i 
stora mängder är levertoxiskt och missbruk 
är den vanligaste orsaken till levercirrhos. 
Dock är det en förvånansvärt liten andel 
av missbrukarna som utvecklar kliniskt 
betydelsefull leversjukdom. Vilken dos av 

alkohol som inducerar steatos är sannolikt 
mycket individuellt, men nivåerna ligger 
betydligt över motsvarande 1–2 glas vin 
per dag. Det finns också studier där man 
påvisat att en låg till måttlig alkoholkon-
sumtion är förknippat med lägre risk för 
leverskada. Vilka råd man ska ge rörande 
alkoholkonsumtion till en individ med 
metabola syndromet och hög risk för kar-
diovaskulär sjukdom, och samtidig levers-
teatos är därför oklart. Skall man avråda 
helt, eller följa gällande internationella 
riktlinjer2 att inte avråda från motsvarande 
1 glas för kvinnor och 2 för män per dag? 
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Medverkande vid det välbesökta symposiet om alkohol och hjärta-kärl. 
Från vänster Monika Lejman-Dahlström, Per Wester (moderator), Fredrik Nyström, och Stergios Kechagias. 
Moderator Jonas Spaak håller i kameran.
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Fredrik Nyström, professor och endokri-
nolog från Universitetssjukhuset Linkö-
ping fortsatte med att berätta att ett flertal 
stora epidemiologiska studier har visat på 
ett J-format samband mellan alkoholintag 
och kardiovaskulär risk. I en nyligen publi-
cerad metaanalys sågs en relativ riskminsk-
ning för hjärtkärlrelaterad dödlighet med 
0.71 (0.66-0.77), vilket är en högst bety-
dande effekt.3 Detta är dock inte samma 
sak som att en intervention med att dricka 
motsvarande 1–2 glas per dag skulle ge en 
lika stor effekt, men här saknas det tyvärr 
studier. Mekanismerna är sannolikt mul-
tifaktoriella, men måttlig alkoholkonsum-
tion har visats vara trombocythämmande 
och påverkar lipidprofilen i en gynnsam 
riktning. Om det är en skillnad mellan 
alkohol i sig och rött vin, med dess rela-
tivt höga flavanoid-innehåll, är högst osä-
kert. Fredrik berättade vidare om resulta-
ten från deras interventionsstudie där 44 
unga friska studenter randomiserades till 
antingen abstinens eller att dricka 1 glas 
vin per dag för kvinnor och 2 glas vin per 
dag för män, under 12 veckor. Ingen av 
försökspersonerna utvecklade leverstea-
tos, och ingen ökade i vikt. Lipidprofilen 
påverkades också så att LDL kolesterol 
minskade signifikant i interventionsgrup-
pen. För en sammanfattning se Läkartid-
ningen, nr 5 i år.4

Sist ut var Monika Lejman-Dahlström, 
överläkare på beroendekliniken i Linkö-
ping som också är med i styrelsen för Kvin-
noorganisationens samarbetsråd i alkohol- 
och narkotikafrågor. Hon betonade faran 
med det ofta alltför okritiska budskapet 
att ”ett glas vin är bra för hjärtat”. Även 
om det är hälsosammare med ett dryck-
esmönster där man dricker mer utspritt 
under veckan än att ta allt till helgen, så 
ökar risken för beroende kraftigt om man 
dricker dagligen. Alkoholkonsumtion är 
också associerat med ökad risk för främst 
bröstcancer men även i ÖNH och mage-
tarm. Man beräknar att omkring 7.7% 
av alla bröstcancerfall i Europa beror på 
alkoholöverkonsumtion.5 Hur denna risk 
skall vägas mot en minskad hjärtkärlrisk 
är inte så lätt att avgöra. Eftersom det i 
många fall är svårt att få ett helt ärligt svar 
på en direkt fråga, så tipsade Monika om 
två frågor som i hennes erfarenhet skvallrar 
om överkonsumtion; ”Har du körkort?”, 
samt ”Har någon klagat på dina alkohol-
vanor?”

Screening för flimmer ett nytt sätt att 
förebygga stroke?
Prevalensen förmaksflimmer i befolk-
ningen är ca 1% men ökar snabbt från 60 
års ålder, och är cirka 10 procent hos per-
soner över 80 år. Varje år insjuknar 30 000 
personer i Sverige i stroke, varav drygt 
6 000 fall är flimmerrelaterade. Flimret 
upptäcks ofta först i samband med stroken. 
Det finns därför anledning att misstänka 
att många patienter har tysta flimmer som 
förblir odiagnosticerade. Strokerisken vid 
förmaksflimmer kan minskas med ca 70% 
med blodförtunnade behandling. 

Viveka Frykman, överläkare på Danderyds 
hjärtklinik, berättade om nya metoder att 
leta efter förmaksflimmer. Bl.a. kan man 
använda så kallat tum-EKG. Patienten får 
där med sig utrustning hem och registre-
rar själv tum-EKG morgon och kväll samt 
vid symtom, vanligen under två veckor. 
Mätningarna överförs till en databas via 
mobiltelefonnätet med hjälp av en enkel 
knapptryckning på apparaten. I vissa 
oklara fall görs kompletterande registrering 
med Holter. Tum-EKG är dock fortfarande 
relativt dyrt, då varje registrering går via 
företagets databas.

Johan Engdahl, kardiolog vid medicin-
kliniken på Länssjukhuset i Halmstad 
berättade sedan om resultaten från deras 
screeningstudie efter förmaksflimmer. Alla 
invånare i Halmstad kommun 75 och 76 år 
gamla (1 362 personer) erbjöds via brev att 
delta. Av dessa deltog 847 stycken varav 79 
hade känt förmaksflimmer, dvs. 9% vilket 
stämmer väl med prevalensen för ålders-
gruppen. Hela 32 (41%) av dessa hade inte 
blodförtunnande behandling. Vid första 
besöket registrerades 12-avlednings-EKG 
och tidigare odiagnosticerat och asymto-
matiskt förmaksflimmer hittades redan 
här hos 10 av 847 (1%). 418 hade minst 
en ytterligare riskfaktor för stroke, och av 
dessa fick 386 göra tum-EKG. Hos dessa 

diagnosticerades tyst paroxysmalt förmaks-
flimmer hos 30 stycken (7,8%). Samman-
taget efter läkarbesök och utredning har 56 
nya patienter påbörjat behandling. Denna 
behandling beräknas förebygga två stro-
keinsjuknanden årligen. Kostnaden för det 
aktuella screening-programmet beräknas 
vara betydligt lägre än den skattade kostna-
den för ett strokeinsjuknande varför man 
drar slutsatsen att screening med exempel-
vis tum-EKG i en 75-årig population är 
kostnadseffektivt.

Mårten Rosenqvist, professor på Söder-
sjukhuset, leder nu en fortsättande studie 
där 13 000 personer i åldern 75–76 år, 
boende i Stockholms län och Halland 
kommer att screenas för förmaksflimmer 
med tum-EKG.

Nya europeiska riktlinjer för prevention 
och dyslipidemi
Flera sessioner ägnades åt prevention och 
dyslipidemi. Under 2011 presenterade 
Europeiska Kardiologföreningen (ESC) och 
Europeiska Aterosklerosföreningen (EAS) 
riktlinjer för handläggning av dyslipidemi.6 
Nu har dessa inkorporerats i det mer hel-
omfattande riktlinjerna för kardiovaskulär 
prevention, både primär- och sekundärpre-
vention. De nya riktlinjerna kan när denna 
tidning trycks laddas ner från www.escar-
dio.org. Nya svenska riktlinjer kommer 
dock förmodligen först 2013. 

Vid två sessioner deltog Joep Perk, kardio-
log från Oskarshamn som är ordförande 
i den 5:e gemensamma ”Joint European 
Societies’ Taskforce on CVD Prevention”. 
Han gav en sammanfattning över vad han 
presenterar vid EuroPrevent-kongressen i 
Dublin (3–5 maj) under titeln: ”European 
Guidelines on Cardiovascular Disease Pre-
vention in Clinical Practice”. Bakom upp-
dateringen av 2007 års riktlinjer finns nio 
europeiska organisationer med bland annat 
kardiologer, allmänläkare och beteendeve-
tare. Den nya upplagan skiljer sig väsent-
lig från tidigare versioner och är avsevärt 
kortare med tydligare fokus på det kliniska 
arbetet. Den är uppbyggnad kring fem 
nyckelfrågor: i) vad är CVD prevention?, 
ii) varför behövs det?, iii) för vem behövs 
det?, iv) tillämpas CVD prevention? och v) 
var i vårdutbudet bör det finnas? 

Vid bedömningen av risken för den 
enskilda patienten används nu fyra risk-
nivåer som utgår från SCORE-klas-
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sificeringen med specifika målvärden 
för blodtryck och lipider för varje nivå. 
Dokumentet betonar samtidigt att det 
är patientens totala riskprofil som i första 
hand ska värderas, dvs. inte bara lipid-
bilden. Precis som i tidigare publicerade 
europeiska behandlingsriktlinjer för primär 
prevention så rekommenderas riskvärde-
ring med SCORE-systemet. SCORE-
algoritmen uppskattar 10-årsrisk för död 
i kardiovaskulär sjukdom. Riskverktyget 
har utarbetats för både hög- och lågrisk-
regioner i Europa. En viktig nyhet är att 
Sverige nu likhet med de övriga nordiska 
länderna räknas som ett lågriskområde. I 
den nya versionen av SCORE inkluderas 
också HDL som ytterligare en variabel, 
vilket visats ge en bättre riskvärdering. I 
dokumentet ges följande riskgradering:

1. Mycket hög risk. Gäller för etablerad 
kardiovaskulär sjukdom, patienter med typ 
2-diabetes och patienter med typ 1-diabetes 
med organskada som t.ex. mikroalbumi-
nuri, samt patienter med uttalad njursvikt 
(GFR<30 mL/min), eller kalkylerad 10 års 
SCORE-risk >10%. 

2. Hög risk. Gäller för patienter med 
kraftig ökning av en enskild riskfaktor 
som t.ex. familjär hyperkolesterolemi, 
svår hypertoni, patienter med typ 2-dia-
betes och patienter med typ 1-diabetes utan 
organskada, samt måttlig njursvikt (GFR 
30–59 mL/min), eller kalkylerad SCORE 
risk 5–10%. 

3. Moderat risk. Gäller patienter med 
måttlig ökning av enskild riskfaktor, eller 
kalkylerad SCORE-risk 1–5%. Många i 
övre medelåldern hamnar här.

4. Låg risk. Gäller för patienter utan 
riskfaktorer, eller kalkylerad SCORE-risk 
<1%.

Vid bedömning av SCORE-risk krävs 
omdöme, speciellt vid behandling av äldre, 
där SCORE kan övervärdera risken. Hos 
yngre rekommenderas att man i stället 
för att diskutera absolut risk använder 
den relativa riskbedömningen i SCORE. 
Ett nytt pedagogiskt grepp är att man 
via SCORE-tabellerna från ålder, kön, 
rökvanor, blodtryck och kolesterolnivå 
kan göra en uppskattning av patientens 
”kärlmässiga” ålder. Dokumentet disku-
terar vidare värdet av olika lipidvariabler 

och poängterar att en rad riskfaktorer som 
inte finns med i SCORE bör inkluderas 
när kardiovaskulär risk utvärderas för 
patienter som hamnar i gränserna mellan 
risknivåerna (BMI, diabetes, triglycerider, 
hereditet etc.). LDL-kolesterol anges dock 
fortfarande som den primära variabeln för 
riskbedömning och som terapimål. 

En viktig del av dokumentet är också 
rekommendationer vid specifika lipidrubb-
ningar, som t.ex. hypertriglyceridemi och 
kombinerad hyperlipidemi. Här finns 
också en genomgång av diagnostik och 
handläggning av hereditära hyperlipide-
mier. Särskilt ges detaljerade riktlinjer för 
behandling av familjär hyperkolesterolemi. 
Andra specifika tillstånd som tas upp är 
dyslipidemi hos barn, hos äldre, vid immu-
nosuppresion, akut kranskärlssjukdom, 
perifer artärsjukdom, diabetes, metabolt 
syndrom och vid stroke. Rekommenda-
tioner ges också avseende uppföljning och 
kontroll av behandling, samt uppdaterade 
råd om rökning, mat och motionsvanor. 

”Hjärt-kärl prevention är en livslång 
satsning, som börjar redan i uterus och 
fortsätter till livets slutskede.”
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Översiktsbild över nya behandlingsmål för LDL-kolesterol, från ESC guidelines (från www.escardio.org).

Total CV risk 
(SCORE)

%

LDL-C Ievels

<70 mg/dL 

<1.8 mmol/L

70 to <100 mg/dL 

1.8 to <2,5 mmol/L

100 to <155 mg/dL 

2.5 to <4.0 mmol/L

155 to <190 mg/dL 

4.0 to <4.9 mmol/L

>190 mg/dL 

>4.9 mmol/L

<I No lipid  
intervention

No lipid  
intervention

Lifestyle  
intervention

Lifestyle  
intervention

Lifestyle intervention,  
concider drug if  

uncontrolled

Classa/Levelb I/C I/C I/C I/C IIa/A

≥ I to <5 Lifestyle  
intervention

Lifestyle  
intervention

Lifestyle intervention,  
concider drug if  

uncontrolled

Lifestyle intervention,  
concider drug if  

uncontrolled

Lifestyle intervention,  
concider drug if  

uncontrolled

Classa/Levelb I/C I/C IIa/A IIa/A I/A

>5 to <10, or  
high risk

Lifestyle  
intervention,  
consider drug

Lifestyle  
intervention,  
consider drug

Lifestyle intervention  
and immediate drug  

intervention

Lifestyle intervention  
and immediate drug  

intervention

Lifestyle intervention  
and immediate drug  

intervention

Classa/Levelb IIa/A IIa/A IIa/A I/A I/A

≥10 or very  
high risk

Lifestyle  
intervention,  
consider drug

Lifestyle intervention 
and immediate drug  

intervention

Lifestyle intervention and 
immediate drug  

intervention

Lifestyle intervention  
and immediate drug  

intervention

Lifestyle intervention  
and immediate drug  

intervention

Classa/Levelb IIa/A IIa/A I/A I/A I/A

Table 16 Intervention strategies as a function of total cardiovascular risk and low-density lipoprotein cholosterol level

Reference table. 42

CV = cardiovascular; LDL = low-density lipoprotein.
aClass of recommendation.
bLevel of evidence.
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De nya riktlinjerna lägger större vikt 
vid psykosociala riskfaktorer såsom stress, 
ångest, depression och dess behandling. Ett 
särskilt avsnitt ägnas åt metoder att bidra 
en bättre följsamhet till läkemedelsbehand-
ling och förändrade levnadsvanor. Slutka-
pitlet ägnas åt frågan var CVD-prevention 
bör erbjudas. Här understryks allmänlä-
karens nyckelroll men sköterskebaserade 
program anses nu även internationellt ha 
en tillräckligt stark evidens för att rekom-
menderas. 

Will heart disease be a historical curiosity 
by 2050? – Årets Werköföreläsning av 
professor Salim Yusuf
Docent Ulf Lockowandt, thoraxkirurg 
från Stockholm, presenterade årets prista-
gare Salim Yusuf, Professor of Medicine, 
McMaster University; Director, Popula-
tion Health Research Institute, McMaster 
University and Hamilton Health Sciences; 
Vice-President of Research, Hamilton 
Health Sciences, Kanada. Dr Yusuf är 
väldens i särklass mest framstående hjärt-
kärl-epidemiolog. Han har publicerat 
över 700 artiklar, och är bland de 10 mest 
citerade kliniska forskarna i världen, med 
flera artiklar som anses klassiska. Dr Yusuf 
gav en enastående exposé över sin karriär 
samt alla studier han drivit, dock hela tiden 
med patienten i fokus. Efter examen från St 
Johns Medical College, Bangalore, Indien 
1976, fick han ett Rhodes stipendium 
och erhöll en DPhil från Oxford, där han 
tillsammans med Richard Peto och Peter 

Sleight utvecklade begreppet metaanalys. 
Han samordnade sedan den första ISIS-
studien, och har suttit i styrgruppen för alla 
senare ISIS-studier. Efter Oxford fortsatte 
han till NIH där han bl.a. ledde SOLVD 
och DIG vid hjärtsvikt. År 1992 flyttade 
han till McMaster University, Kanada, och 
sedan dess har etablerat ett internationellt 
forskningsprogram för hjärt- och kärlpre-
vention. Hans senaste studier inkluderar 
HOPE, OASIS, och CURE. Banbrytande 
är också INTERHEART- och INTER-
STROKE-studierna med deltagare i över 
60 länder man mycket tydligt kunnat för-
klara de faktorer som ligger bakom mer än 
80% av alla för tidiga hjärtkärlhändelser. Dr 
Yusuf beskrev hur prevalensen av kardiovas-
kulära sjukdomar ökar, och i synnerhet i 
utvecklingsländerna. Han gav som exempel 
Indien, där flertalet är vegetarianer. Detta 
får oss kanske tro att de äter hälsosamt, men 
sanningen är den att processad (vegetarisk) 
mat är betydligt billigare än färska grönsa-
ker. Rökning och brist på billiga läkemedel 
bidrar också. Sammantaget är hjärtkärlsjuk-
dom idag den klart vanligaste dödsorsaken 
även i utvecklingsländerna, där ökningen 
fortsätter med en oroväckande hastighet. 
Hans pågående studier (bl.a. PURE) stu-
derar socioekonomiska determinanter till 
hjärtkärlsjuklighet ur ett globalt perspektiv. 
Dr Yusuf avslutade med sin inspirerande 
vision om att för kommande generationer 
kunna berätta hur vi inte bara lärt oss förstå 
vad som orsakar hjärtkärlsjukdomar, utan 
också i praktiken utrotat dessa.

Renal denervering vid terapiresistent 
hypertoni
Docent Bengt Rundqvist, Göteborg, 
inledde med att beskriva denna helt nya 
behandling för att sänka blodtrycket hos 
patienter med terapiresistent hypertoni. 
Rent tekniskt är ingreppet enkelt och 
metoden går ut på att man via en artär-
kateter från ljumsken går upp och på 4–6 
punkter i vardera njurartär abladerar med 
radiofrekvensenergi. Eftersom de sympa-
tiska nervfibrerna löper alldeles utmed 
njurartären, åstadkommer man på detta 
sätt en minskning av njurens sympatiska 
innervering med 60–80%. Behandlingen 
sker vid ett tillfälle och tar ca 40 minu-
ter. Förberedelser och eftervård är närmast 
identisk med den vid elektiv kranskärls-
röntgen. Hittills finns det bara en behand-
lingsstudie, SYMPLICITY HTN-2-stu-
dien,7 men utöver denna bidrar en omfat-
tande fysiologisk kunskap om sympatisk 
överaktivering vid hypertoni till att man 
redan nu kan överväga renal denervering 
vid terapiresistens då dessa patienter har en 
dramatiskt ökad risk för hjärtkärlhändelser 
som stroke och hjärtsvikt. Innan man tar 
till renal denervering skall man dock ha 
säkerställt diagnosen terapiresistent primär 
hypertoni, det vill säga provat minst tre 
läkemedel i adekvata doser, varav ett diu-
retikum, gärna spironolakton. 

Man bör också ha uteslutit obstruktiv 
sömnapné, gärna tagit en renin/aldosteron-
kvot för att utesluta hyperaldosteronism, 
samt utfört en 24-tim blodtrycksmätning 
för att säkerställa att det inte rör sig om 
en så kallad vitrock-effekt. Allt detta krävs 
dock inte av inremitterande idag utan kom-
pletteras vid behov på respektive hyperto-
nimottagning. För inklusion i SYMPLI-
CITY-studien krävdes utöver ovanstående 
ett blodtryck över 160 mmHg systoliskt för 
patienter utan typ II-diabetes, eller över 150 
mmHg patienter med typ II-diabetes. Typ 
I-diabetes var ett exklusionskriterium, likaså 
uttalad njursvikt med GFR under 45 mL/
min. ESH har skrivit ett ”Position paper” 
där man idag rekommenderar samma kri-
terier som i SYMPLICITY-studien när man 
nu börjar använda metoden i kliniskt bruk.8 
Primärt utfall i SYMPLICITY-studien var 
6-månaders mottagningsblodtryck, som 
minskade med hela 32/12 mmHg, även 
om 24-tim blodtrycksnivåerna inte sjönk 
lika mycket. Hela 90% av patienterna 
svarade på behandlingen och sjönk i blod-
tryck. Komplikationsfrekvensen verkar vara 
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Dr Salim Yusuf med några av hans svenska medarbetare, från vänster Claes Held, Annika Rosengren, 
Hans Persson, Salim Yusuf, Stefan James, Eva Swahn, och Jonas Oldgren.
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låg, och man har bara sett ett fall med en 
icke-signifikant njurartärstenos som efter 
ingreppet blev tätare. Hittills har man dock 
bara rapporterat långtidsdata på hundrata-
let patienter. 

Christina Jägrén, kardiolog från Söder-
sjukhusets hypertonimottagning fortsatte 
med att berätta om våra svenska erfaren-
heter. Tre sjukhus i Sverige har startat; 
Danderyds Sjukhus, Södersjukhuset och 
Sahlgrenska Sjukhuset. Totalt har ca 30 
patienter behandlats. Alla tre sjukhus följer 
nu aktivt upp behandlade patienter och 
dessa inkluderas i ett register, vilket är av 
stor betydelse då detta är en såpass ny och 
obeprövad behandlingsmetod. Förhopp-
ningsvis kommer ett världsomfattande 
kvalitetsregister också till stånd, men det 
är ännu inte på plats. 

Jonas Spaak specialistläkare från hjärtkli-
niken, Danderyds sjukhus, fortsatte att 
berätta om den fysiologiska bakgrunden 
till varför ingreppet verkar vara så effektivt. 
Det är anmärkningsvärt att blodtrycket i 
långtidsuppföljningen av SYMPLICITY-
patienterna verkar fortsätta att sjunka, 
ända upp till tre år efter ingreppet. Det 
verkar således inte som att njurarna åter-
innerveras. Sympatisk överaktivering sker 
vid svårare hypertoni både via signaler från 
njurarna som ökar centralt sympatiskt 
utflöde, men njurarna är också målorgan 

för det centrala sympatiska utflödet som 
bidrar till RAAS-aktivering. Denervering 
verkar således kunna minska den onda spi-
ralen mellan njure-hjärta-kärl. 

Sympatisk överaktivering är också ett 
vanligt fenomen som bidrar till ökad sjuk-
lighet och dödlighet vid njursvikt, över-
vikt, hjärtsvikt, arytmier och vid obstruktiv 
sömnapné. Det pågår nu mycket forskning 
inom området, både internationellt och i 
Sverige, och sannolikt kommer vi när-
maste åren se en rad nya indikationer för 
ingreppet. Redan har man visat att renal 
denervering minskar vänsterkammarhyper-
trofi,9 förbättrar glukoskontroll,10 minskar 
sömnapné,11 och möjligen ventrikulära 
arytmier.12

Vid pennan
Jonas Spaak 

Med Dr., specialistläkare och forskare vid 
hjärtkliniken, Danderyds sjukhus. 

Koordinator för Karolinska Kardiorenala 
Temacentra och Stockholmheartbank
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Rikard Linder, kardiolog och PCI operatör från Danderyd, samt Inger Haraldsson, kardiolog från Göteborg, 
modererade sessionen om det nya behandlingsalternativet vid terapiresistent hypertoni. Från vänster i 
bilden Christina Jägrén, Jonas Spaak, Bengt Rundquist, Rikard Linder och Inger Haraldsson.
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INVITATION

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

Hypertension and Cardiovascular Disease: 
From Metabolic and Vascular Dysfunction to Organ Failure

Arranged by The Swedish Society of Hypertension, Stroke and Vascular Medicine, together with the Danish Hypertension Society, Finnish 
Hypertension Society, and Norsk Forening for Hypertension, and in collaboration with Lund University and its strategic research programme 
EpiHealth and the linked Danish-Swedish EU-Interregional IV project for cardiovascular epidemiology

Following the two previous successful events in Copenhagen 2009 and in Oslo 2010 we are pleased to invite you to this Third Nordic 
University Research Course. Participants are expected to be PhD students and junior researchers at universities within the Nordic 
Baltic area who have an interest in hypertension, cardiovascular disease or diabetes. Project presentations by all participants and 
generous time devoted for discussions will ascertain an interactive and dynamic course program. 

Applications should include: (1) a personal curriculum vitae of no more than one page; (2) an abstract of the research program or a 
current research project of the applicant of no more than one page. Submit your applications electronically by July 1, 2012 to your 
country representative: 
• Denmark, Michael Hecht Olsen, mho@dadlnet.dk • Finland, Kaj Mätserinne, kaj.metsarinne@tyks.fi
• Norway, Sverre Kjeldsen, sverrkj@frisurf.no  • Sweden, Thomas Kahan, thomas.kahan@ds.se

For more details, please refer to the homepage of the Society of Hypertension, Stroke and Vascular Medicine (www.hypertoni.org) 
or to your national society, or to EpiHealth (www.med.lu.se/epihealth). Further information may be obtained from Thomas Kahan, 
Stockholm (thomas.kahan@ds.se), Peter Nilsson, Malmö (peter.nilsson@med.lu.se), or from your country representative (see above). 

The course will be held at the beautifully situated Ystad Saltsjöbad Hotel (www.ysb.se).
The fee for the course is EUR 300. This includes hotel for two nights with full board, conference facilities and all course material, 
social program, and transfer from Malmö to Ystad and back. 

A preliminary program is presented below:
Monday, September 10: Metabolic and vascular dysfunction
• Welcome, introduction, program presentation; presentation of participants 
• Metabolic dysfunction: glucose and salt homeostasis
• Haemostatic mechanisms and alterations in cardiovascular disease and diabetes
• Vascular dysfunction: aorta and large arteries; vascular ageing 
• Vascular dysfunction: small arteries, microcirculation, and diabetes
• Pregnancy and cardiovascular dysfunction in mother and child: glucose metabolism, vascular function, preeclampsia
• Project presentations by the participants and discussions in parallel groups 

Tuesday, September 11: Target organ dysfunction and failure
• Ambulatory blood pressure; implications for treatment and prognosis
• Epidemiology, blood pressure and long term effects 
• Hypertensive heart disease: arrhythmias, CHD, and heart failure
• Sympathetic activity and blood pressure
• Target organ dysfunction and sympathetic nerve activation: sleep apnoea, the heart, and the kidney
• Renal function and the cardiac-renal interactions (the cardio-renal syndrome)
• The brain: stroke and dementia
• Project presentations by the participants and discussions in parallel groups 

Wednesday morning, September 12: The integrated clinical approach
• Risk assessment and evaluation; preventive strategies
• The cardiometabolic syndrome, strategies for implementation and adherence 

Wednesday afternoon, September 12: EU-Interregional symposium in Malmö
• A bridge across Öresund for cardiovascular research  

– the EU-Interregional IV project
• Genetics in cardiovascular disease – an update 2012
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Matthias Aurell giver i Vaskulär Medicin 
2012, 28 p9 en fordrejet fremstilling af 
vor meta-analyse om effekten af saltre-
duktion [1]. 

1. Den fremstilles som en bekræftelse af He 
og MacGregor’s analyse fra 2002 [2]. Vor 
metaanalyse er publiceret i 1990 (ugeskrift 
for læger), og opdateret i 1998 (JAMA), 
2003 (Cochrane) og 2011 (Cochrane). 
Efter vor analyse i 1998 [3] blev jeg kon-
taktet af He, der anmodede om at få mine 
resultater. He og MacGregor udvalgte 
derefter et mindretal af disse resultater og 
publicerede disse i 2002 uden i øvrigt så 
meget som en acknowledgement til under-
tegnede. He og MacGregor’s ”berømte” 
analyse er således en selekteret kopi af vor 
analyse, og må snarere karakteriseres som 
”berygtet”.

2. Vor analyse [1] inkluderer alle randomi-
serede studier uanset om effekten taler for 
eller imod saltreduktion og viser at netto-
effekten af at reducere saltindtaget fra 9g 
til 3g hos normotensive på blodtrykket er 
mindre end 1%, men samtidig er der en 

statistisk og procentuelt betydeligt større 
stigning i renin/aldosteron, noradrenalin, 
triglycerid og cholesterol. Derfor er der 
en betydelig risiko for at bivirkningerne 
ved saltreduktion mere end udligner den 
ekstremt lille effekt på blodtrykket. Kon-
klusionen er derfor, at de randomiserede 
undersøgelser ikke understøtter saltreduk-
tion.

3. Randomiserede undersøgelser af effek-
ten på mortalitet og morbiditet viser ingen 
effekt af saltreduktion [4].

4. Flertallet af populationsundersøgelser 
viser at lav saltindtagelse (< 6g) er forbun-
det med højere dødelighed end normal 
saltindtagelse (10 g) som eksemplificeret i 
en nylig undersøgelse [5].

5. WASH er en organisation der er dannet 
af saltreduktions ideologer, der i deres 
argumentation helt konsekvent fravælger 
eller fordrejer videnskabelige resultater, der 
ikke er i overensstemmelse med saltreduk-
tionsteorien. WASH synspunkterne bør 
derfor vurderes kritisk.
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Niels Graudal 
MD, DrMSc, Senior Consultant

Department of Internal medicine/
Infectious Medicine/Rheumatology 
Copenhagen University Hospital, 

Rigshospitalet

Det var roligt att Niels Graudal ville kommentera mitt 
inlägg men tyvärr glider han förbi vad jag ser som 
huvudfrågan, nämligen den kliniska betydelsen av den 
blodtryckssänkning som erhålles av ett reducerat saltin-
tag. Graudal visar i sin nya metaanalys att mindre salt 
sänker blodtrycket hos hypertoniker i en inte obetydlig 
omfattning, i snitt -5,5/-2,8 mmHg som naturligtvis 
betyder att halva gruppen har mer än så.

Eftersom den bedrövliga sanningen är – som jag fram-
höll i mitt inlägg – att vi lämnar 70–80% av behövande 
hypertoniker i Sverige i dag utan adekvat behandling är 
en sänkning åstadkommen med saltreduktion därmed 
med säkerhet betydelsefull för folkhälsan.

Graudal väljer i stället att betona att saltreduktion har 
en liten effekt hos normotoniker. Blodtrycket går dock 
ner och det är ju enligt mitt sätt att se den förväntade 
fysiologiska effekten och det är också de små höjningarna 
i renin och aldosteron som noteras. Vad gäller de mycket 
måttliga förändringarna i blodfetter och stresshomoner 

är det osäkert i vad mån det är något utöver akuteffekter 
som registreras. Negativa effekter av långsiktig, måttlig 
saltreduktion har inte tidigare noterats. 

Frågan om salt och hypertoni har fått ny aktualitet 
under senare år genom insikten att läkemedelsbehand-
ling når en så liten krets av behövande hypertoniker och 
att saltintaget i det moderna samhället är så förfärande 
högt. Myndigheter runt om i världen försöker därför 
begränsa saltintaget i befolkningen i förhoppning om 
att stävja hypertonins utbredning och därigenom också 
minska insjuknandet i stroke och hjärtinfarkt – ledande 
sjukdomar som orsakar stort lidande och enorma kost-
nader. Det är det enda myndigheter kan göra utan indi-
videns medverkan. Övriga åtgärder som minskad stress 
och ökad motion – självklart också viktiga – kräver just 
individens medverkan.

Mattias Aurell
Professor emeritus i njurmedicin, 

Göteborg

Svar till Niels Graudal

Debatt om salt och blodtryck



70    VASKULÄR MEDICIN  2012 •  Vol 28 (Nr 2)

”ANNAT NYTT” om salt och blodtryck – 
reflektioner kring Mattias Aurells dito i Vaskulär Medicin nr l; 28, 2012.

Björn Folkow
Prof. emer. i Fysiologi
Sahlgrenska Akad.,Gbg Univ.

De decennielånga åsiktsbrytningarna kring Homo Sapiens NaCl-intag (för kort översikt, 
t.ex. l), gick sistlidna november mot ett crescendo i USA, i form av en FDA-stödd slutdebatt, 
inför dess väntade ställningstagande under 2012.
Som en mildare spegling av dessa stormar – delvis reflekterade i JAMA – pläderar vännen 
Mattias i förra VM-numret (2) för den epidemiologi-fraktion (nedan: ”AntiSalt”, AS), som 
ser nuvarande 8-12 g/d som inkörsport till hypertoni, stroke ach annat ont. Därför, hävdas 
det, bör nämnda intag åtminstone halveras – även om därmed såväl livsmedelsproduktion 
som habituellt kosthåll måste radikalt omvälvas i USA (kanske med ljusglimten att asso-
cierad måltidstristess då bromsar pågående obesitas-epidemi …)
Motsidan(”ProSalt”,PS) – också i epidemiologisk frontlinje – ser snarare 8-12 g/d som 
biologiskt-genetiskt förankrat, eftersom NaCl bl.a. servar som blod (plasma)- och ECV-voly-
mernas ”bärande elektrolytskelett” och därmed säkerställer alla cellers ”milieu interieur”.
Få andra homeostas-system hos högre organismer är så unikt säkerställda neuro-endokrint, 
som just NaCl-hushållningen – ”från-intag-till-utsläpp” (3).

MEN – ”för-mycket-och-för-litet-skämmer-allt”, som bekant, och biologisk reglering brukar 
välja·sådan set-point, som ger säkrast marginal åt båda hållens riskmoment. Frågan gäller, 
alltså; VAR ligger denna ”punkt” för just detta regleringssystem?
Frågan ter sig speciellt viktig för vårt släkte av två uppenbara skäl: A/ Vi är tämligen 
unika i att termoregulatoriskt nyttja svettning – med associerade ”extra”-förluster av NaCl. 
B/ Också vår tämligen unika vana att ‘gå-stå-sitta-upprätt’ har sina problem genom att 
placera 70–80% av blodvolymen under hjärtnivå, med extra-krav på både systemfyllnad 
och reflexkontroll. Mammaliasläktet i övrigt har samma 70–80% så placerade, att de har 
”nerför-backe” till hjärtpumpen.
Dessa speciella problem för vår NaCl-hushållning glöms oftast bort i epidemiologiska kon-
flikter kring några få mmHg artärtryck.

Hur som haver, vännen Mattias vill nu hävda att ”egentligen står AS- och PS-kombattan-
terna varandra nära beträffande hypertoni-data”, utgående från t.ex. He & MacGregor’s 
(AS) fynd 1 jämfört med Graudal-gruppens (PS) dito. OCH, eftersom AS-entusiaster tycks 
se NaCl-intaget som ”självklart-incitament-till-hypertoni” ter sig Graduals (och andra PS-
kombattanters) attityd som m.e.m.”oresonligt-motsträvig”…

Mattias förbigår då att – enl.Graudalgruppens och andras metaanalyser – saltreduktion hos 
den stora majoriteten normotona blott ger någon enstaka mm Hg blodtryckssänkning, och 
då till priset av neuroendokrin mobilisering, ökad hjärtfrekevens mm – allt avspeglande 
homeostatisk mot-regulation och, per se, rymmande potentiella risker.
Vidare, han förbigår med tystnad Staessen et al.s pan-europeiska 6-9-årsuppföljning av 
hur habituellt olika saltintag relaterar till hypertoniförekomst, dödlighet etc (4): INGEN 
korrelation kunde spåras mellan ”salt-och-hypertoni”, och – om något – var dödligheten 
större i lågsalt-gruppen än i mellan- och högsalt-grupperna. Dessa data emanerar alltså från 
europeiska universitets epidemiologiska-internmedicinska uppföljningar, men har kanske 
förbisetts av Mattias, trots att de är mer ”hemmaplan” än t.ex. Alderman et al.s eller 
O’Donnel-gruppens närbesläktade fynd på USA-fronten (se l) . Jaja, ”fel” begås så lätt i 
komplex forskning, men torde vara ganska jämn-fördelade mellan AS- och PS-sidornas ana-
lyser (– ehuru kanske tesen om ”grandet-och-bjälken-i-ögat” kan förrycka perspektivet…)

Debatt om salt och blodtryck
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Alltnog, vad som ”för-en-fysiolog” ter sig som mest remarkabelt i denna gigantiska-och-
kostsamma strid, kring några få mm Hg upp-eller-ner i vilo-blodtrycket, är följande (– sär-
skilt som vardagsinflytande ger kanske tiofalt större svängning): NÄSTAN ALDRIG anges 
associerade hjärtfrekvens(HR)-ändringar, TROTS att HR är lättare att mäta än vare sig 
SBP, DBP eller MBP, och TROTS att PRODUKTEN av HR och SBP vida bättre speglar livets 
”wear-and-tear” på vänsterkammare och systemartärer än trycknivån ensam … Analyse-
rar man de rel. fåtaliga experimentella analyser, där BÅDE HR- och BP-ändringar mätts 
vid ändrat saltintag (5), finner man att %uell HR-ändring oftast är större än t.ex. %uell 
SBP-ändring. Vidare, klassiska analyser av Stanley Sarnoff et al.(6) (f.ö. med ej-obekante 
E.Braunwald som junior medarbetare) visar att kombinationen hög slagvolym och låg vilo-
HR är ”metabolt-billigast-setpoint” (vartill kommer motsvarande högre max. -C0, när väl 
puls-max. nåtts, som alla långdistans-experter vet).

Översatt till vardagssituationen under salt-restriktion: Ofta-nog höjs då HRxSBP, och metabol 
kostnad för vä-kammaren, samtidigt som diastole·– avgörande för vä-kammarens coronar-
flöde – avkortas. Man frågar sig: Är detta månne del-förklaring till nämnda ”överdödlighet” 
i saltkarens-situationer, utöver att marginellt minskade plasma- och EC-volymer, PLUS redan 
‘del-mobiliserat neuro-endokrint försvar’ får inflytande vid allehanda incidenter, ss infek-
tioner, transient vätskeförlust etc.(l): ‘Vilo-BF-nivån’ rymmer åtskilligt-annat-av-intresse 
bakom sitt till synes högt betrodda värde...

Till sist en annan sak: Djurförsök visar hur även mild ”mental stress” ökar salt-aptiten 
– t.ex. hos råtta 30–40%, och så gör även corticoider, först visat på kanin av Denton (se 
7). Med tanke på Homo Sapiens nutida Brave-New-world-liv kan man fråga sig i vad mån 
psykoneuroendokrina utspel påverkar salt-intaget och – i så fall-huruvida det är den indu-
cerade salt-mobiliseringen, eller de neuroendokrint ändrade ”mileu interieur” effekterna, 
som rymmer potentiella risker.
Det synes mig vara sådana intrikata biologiska sammanhang som förtjänar omfattande 
djup-analyser, snarare än att det läggs miljarder på att spåra marginella effekter på 
viloblodtryck-nivån...
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Mattias Aurell kommer att besvara dessa kommentarer i nästa nummer av Vaskulär Medicin.
Fredrik Nyström, redaktionen
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45th Nordic Coagulation Meeting
30 August–1 September 2012, Stockholm

Welcome!
Date
30 August–1 September, 2012

Location
Bonnier Conference Center, Stockholm

Additional info:
More event information available online:
www.nordcoag.2012.se

Join us! We warmly welcome you to the 45th Nordic Coagulation Meeting in Stockholm

Preliminary  The meeting will provide a broad and exciting program, with both
program invited lecturers, including  

Frits Rosendaal from Leiden; The Netherlands, 
Johannes Oldenburg from Bonn; Germany, 
Flip de Groot from Utrecht; The Netherlands, 
Sam Schulman from Hamilton; Canada, 
Bernhard Lämmie from Bern; Switzerland,  
and presenters of local research from the Stockholm area.  
We will also have a surprise lecturer.

Pre-congress A pre-congress course will be held on the 30th of August before lunch. The
course course will include several topics and is directed towards nurses, BMA and  

undergraduate doctors.

Contact information: info@nordcoag2012.se

Värt att veta om APTT

PPT är en förkortning för akti-
verad partiell tromboplastintid. 
Analysen startas med att man 

åstadkommer en maximal kontaktaktive-
ring av provet (citratplasma) med kaolin, 
kisel eller ellagsyra under tre minuter. 
Därefter tillsätts ett fosfolipidextrakt utan 
vävnadsfaktor (=partiellt tromboplastin) 
och kalcium. Koagulationstiden bestäms, 
antingen med optisk avläsning eller med 
mekanisk detektion (1).

APTT är beroende av provets koncentra-
tion av faktorerna i den interna vägen 
och de gemensamma faktorerna, det vill 
säga FXII, FXI, FX, FIX, FVIII, FV, pro-
trombin och fibrinogen. FVII och FXIII 
påverkar inte alls APTT. Tyvärr är det inte 
möjligt att standardisera analysen för att 
olika fabrikat av reagens och instrument 
har olika känslighet för faktorbrister, hepa-
rinkoncentration och lupus antikoagulans. 
Därför måste man på det lokala laborato-
riet bestämma sitt eget referensintervall. 

APTT används för att hitta brister på koa-
gulationsfaktorer, monitorera behandling 
med ofraktionerat heparin och för att upp-
täcka lupus antikoagulans. APTT är mest 
känsligt för faktorerna i början av koagula-

tionskaskaden, som FXII och FXI. Patien-
ter med mild brist på FVIII eller FIX, med 
en nivå >25% av den normala, har oftast 
en helt normal APTT. En del reagens ger 
normala svar ända ned mot 10%! De flesta 
reagens är mindre känsliga för FIX än för 
FVIII. Patienter med mild blödarsjuka 
(hemofili), i vissa fall till och med mode-
rat blödarsjuka kan med en del reagens få 
normalt APTT. I Östergötland sökte för 
flera år sedan en pojke för en ledblödning 
i ett knä efter milt trauma och diagnosen 
av moderat hemofili A fördröjdes ett par 
månader, delvis på grund av att man då 
hade ett okänsligt APTT-reagens på det 
lokala laboratoriet och pojkens APTT var 
inom referensintervallet. 

APTT förlängs av behandling med nya 
orala antikoagulantia, vid en koncentration 
av dabigatran (Pradaxa®) om 100 µg/L kan 
man förvänta sig ett APTT över referens-
intervallet, om APTT >90 sekunder ska 
man misstänka ackumulation eller överdo-
sering (2). APTT förlängs också av orala 
FXa-hämmare, vid toppen av plasmakon-
centrationen är APTT förlängt för nästa 
alla patienter (3). Behandling med warfarin 
med INR 2-3 brukar förlänga APTT med 
5–15 sekunder. 

Vanliga orsaker till falskt förlängd APTT 
att provet tagits genom en hepariniserad 
nål, i arm med pågående infusion, under-
fyllt rör som ger för hög citratkoncentra-
tion samt otillräcklig blandning av provet 
efter provtagning så att lite koagel hinner 
bildas och faktorer förbrukas. 

Tomas Lindahl
Professor i klinisk kemi
Linköpings Universitet
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SSTH:s fortbildningsdagar 
19–20 april i Sundsvall

För sjätte gången höll SSTH sina fort-
bildningsdagar. Denna gång i ett vintrigt 
Sundsvall. Stadshuset var plats för mötet 
och vi kunde luta oss tillbaka mot röd 
sammet och vila blicken på en gammal 
fin miljö.

Mötet samlade ca 170 deltagare 
från hela Sverige, både läkare, 
BMA och sjuksköterskor som 

bl.a. fick höra presentationer från prof. 
Sam Schulman från McMaster i Hamilton 
och prof. Peter Svensson från Malmö. De 
höll varsin presentation om nya perorala 
antikoagulantia. Kanada har en längre erfa-
renhet då dabigatram-etexilate, Pradaxa, 
registrerades och godkändes tidigare där 
än i Sverige. Doc. Anders Själander, en av 
de lokala arrangörerna i Sundsvall, presen-
terade olika kliniska fall och situationer de 
båda fick ge sin syn på. Några stora skillna-
der i synsätt framkom inte mellan Kanada 
och Sverige. För Kliniska råd rörande de 
nya läkemedlen, se www.ssth.se !

Doc. Håkan Wallén, kardiolog på Dan-
deryds sjukhus AB, presenterade mycket 
översiktligt trombocythämningens vinster 
och risker vid ischemisk hjärtsjukdom.

SSTH:s årsmöte hölls på eftermiddagen 
första dagen och styrelsen står oföränd-
rad under kommande verksamhetsår med 
Jonas Wallvik (ordf.), Anders Själander 
(sekr.), Margareta Holmström (kassör), 
Katarina Bremme, Tomas Lindahl och 
Kerstin Arbring (ledamöter). Under en 
välbesökt ”styrelsens timme” diskuterades 
bl.a. Socialstyrelsens nya förslag till spe-
cialitetsindelning och SSTH:s fortsatta 
verksamhet. Nätverket för AK-sköterskor 
sammanträdde också.

Middagen hölls i Stadshuset och en lokalt 
mycket begåvad urolog med magiska egen-
skaper underhöll på ett oförglömligt och 
obeskrivligt sätt! SSTH:s stipendium på 
40 000 kr som sponsras av Leo-Pharma 
gick odelat till Ammar Majeed, specialist-
läkare, Koagulationsmottagningen, Hema-
tologiskt centrum, Karolinska universitets-
sjukhuset för sina vetenskapliga studier om 
blödning vid antitrombotisk behandling. 

Andra dagen innehöll mötet en efterfrågad 
ny program punkt med ”meet-the profes-
sor” där deltagarna kunde ställa alla sina 
frågor om blödning och trombos till prof. 
Erik Berntorp och Sam Schulman. Där-
efter höll Henry Eriksson från Göteborg 

en state-of-the art-föreläsning om lung-
emboli som var mycket uppskattad och 
mötet avslutades med att kärlkirurg Jan 
Holst från Malmö gav en kärlkirurgs syn 
på hemostas med olika illustrativa fall.

Det är roligt att se att våra möten utveck-
las och samlar hemostasintresserade från 
hela Sverige. Missade du årets möte; håll 
uppsikt på vår hemsida www.ssth.se. Nästa 
år flyttar mötet söderut till Malmö dit vi 
hälsar nya och gamla deltagare välkomna!

Som sammankallande i SSTH:s utbild-
ningsutskott tackar jag de lokala arrangö-
rerna Jonas Wallvik och Anders Själander 
för ett mycket väl arrangerat möte och 
jag ser redan framemot nästa års möte i 
Malmö.

Margareta Holmström
Sammankallande 

utbildningsutskottet SSTH
Professor Tomas Lindahl och stipendiemotta-
gare Ammar Majeed.
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Den 21–23 mars träffades 300 allmän-
läkare och ST-läkare från hela Sverige 
i Luleå på Kulturens Hus för att delta 
i Svensk Allmänmedicinsk Kongress. 
Under temat ”Vart är vi på väg?” diskute-
rades alltifrån kardiovaskulär prevention 
till hur erfarenheter påverkar genuttryck. 

Luleå, som nästan aldrig varit så 
varmt i slutet av mars, visade både 
mörkmulna dagar och strålande sol-

sken och välkomnade kongressdeltagarna i 
nybyggda Kulturens Hus. Med den vackra 
utsikten mot Norra Hamn i Luleälven, 
goda flygförbindelser, fint boende och 
Luleå centrum på gångavstånd är det en 
utmärkt lokal för kongresser. Dessutom 
kunde man njuta av en fint plogad lång-
färdsskridskobana som sträcker sig runt 
hela centrum och ligger bara ett par hundra 
meter från kongresslokalen. Skridskointres-
set bland luleåborna tycktes dock svalt och 
huruvida det berodde på att Luleås hock-
eylag i dagarna tvingats lämna elitserien är 
svårt att säga. Ibland mår man bäst av att 
inte fråga.

Programmet var både intressant och 
mångfacetterat. Vi fick bl.a. höra Andrew 
Elder berätta om sina upplevelser från att 
efter 35 år som General Practitioner i cen-
trala London gå i pension. Per Fugelli, pro-
fessor i socialmedicin vid Oslo universitet, 
berättade om vikten av att importera all-

mänmedicinen till sjukhusvärlden och om 
den frustration han som patient känt av att 
ha träffat 52 olika läkare utan att någon 
samtalat med honom i mer än 6 minuter. 
Måns Rosén vid SBU föreläste om natio-
nell screening. Många diskussioner hölls 
kring hur allmänläkare ska förhålla sig 
till ekonomiska styrmedel och hur dessa 
påverkar agendan i patientmötet. Nedan 
följer anteckningar från ett axplock av de 
föreläsningar som gavs. 

Bukfetma som riskfaktor vid typ 
2-diabetes
Bukfetma är ett ökande problem i en allt 
större del av världen och är ett av kriteri-
erna man använder för att ställa diagnosen 
metabolt syndrom. En hög grad av buk-
fetma är en riskfaktor för kardiovaskulär 
sjukdom vid typ 2-diabetes. Graden av 
bukfetma säger en del om hur mycket 
intraabdominellt fett en patient har. Det 
intraabdominella fettet är mer vanligt hos 
män. Det är endokrint aktivt och anses 
farligare än det subkutana fettet som är 
vanligare hos kvinnor. Bukfetma kan mätas 
på olika sätt. BMI, som är ett mått på buk-
fetma, har trots sin utbredda användning 
flera svagheter. Det är en sämre riskfaktor 
för kardiovaskulär sjukdom än midjeom-
fånget som mäts med måttband runt 
midjan. Ett annat sätt att mäta bukfetma 
är att mäta den sagittala bukhöjden. Den 

mäts i liggande med benen lätt flekterade. 
Man mäter hur många centimeter buken 
når ovanför britsen. En höjd över 25 cm 
anses vara en riskfaktor. 

Carl Johan Östgren, professor i allmän-
medicin vid Linköpings universitet, har 
studerat hur bukfetma mätt med sagittal 
bukhöjd vid typ 2-diabetes korrelerar med 
kärlstelhet. Kärlstelhet är ett surrogatmått 
för kardiovaskulär sjukdom. Forskargrup-
pen har visat att bukhöjden predikterar 
kärlstelhet mer oberoende än midjeom-
fånget vid typ 2-diabetes. Nackdelen är 
dock att det ännu saknas studier på hur 
den sagittala bukhöjden predikterar risken 
för kardiovaskulär morbiditet. Sådana stu-
dier pågår dock och kanske kommer buk-
höjden att visa sig vara ett bättre mått än 
midjeomfånget för att beräkna risken för 
kardiovaskulär morbiditet och mortalitet 
vid typ 2-diabetes.

Maskerad hypertoni
Carl Johan Östgren talade också under 
temat ”Blodtryck – även på natten?”. Vid 
typ 2-diabetes strävar man efter ett blod-
tryck med dygnsgenomsnitt <130/80, dags-
genomsnitt <135/85 och ett nattligt blod-
tryck med genomsnitt <120/70. Ett uttryck 
som diskuterades var ”maskerad hyper-
toni”, vilket innebär ett normalt mottag-
ningsblodtryck men ett förhöjt blodtryck 
utanför vårdsituationen. En del patienter 

Kongressrapport från 

Svensk Allmänmedicinsk Kongress 
22–23 mars i Luleå
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tycks – tvärtemot dem med falskt förhöjda 
blodtryck som uppmäts vid ”white coat 
hypertension” – lugna ner sig på vårdcen-
tralen i samband med blodtrycksmätning 
och uppvisar där ett normalt blodtryck. 
Hos dessa patienter finner man förhöjda 
blodtryck vid 24-timmars blodtrycksmät-
ning. Kanske beror fenomenet på stress i 
arbetet och/eller i hemmet. Vad som karak-
täriserar dessa patienter till skillnad från 
andra med normala blodtryck är ännu ej 
studerat. Är det då dags att låta alla dia-
betespatienter genomgå 24-timmars blod-
trycksmätning? Nej, men det kan vara ett 
bra instrument för att både hitta maskerad 
hypertoni och undvika överbehandling.

Nationella screeningprogram
I takt med nya undersökningsmöjligheter 
har nationella screeningprogram diskute-
rats flitigt inom både media och läkarkå-
ren. Föreläsning och en paneldebatt hölls 
med bl.a. Måns Rosén från SBU och Lena 
Weilandt från Socialstyrelsen. Regeringen 
har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta 
fram en modell för att bedöma, införa och 
följa upp nationella screeningprogram. 
Orsaken är att det saknas en strategi för 
att utvärdera och följa upp dessa. Man ska 
börja arbeta fram en modell inom can-
cervården som sedan ska kunna användas 
även inom andra områden. Screening för 
livmoderhalscancer är den äldsta och minst 
kontroversiella av de nationella screening-
programmen. Screening med mammo-
grafi mot bröstcancer har erbjudits i hela 
Sverige sedan 1997. Hälsoundersökning 
med mammografi minskar dödligheten i 
bröstcancer med åtminstone 20%. Mam-
mografiscreeningen är dock fortfarande 
föremål för debatt. 

Engångsscreening för bukaortaaneu-
rysm har införts på flera håll i landet. Det 
minskar dödligheten i sjukdomen med 
40% och metoden är kostnadseffektiv. Det 
vetenskapliga underlaget är dock otillräck-
ligt beträffande effekten av screening hos 
kvinnor. De screeningprogram som införts 
har varit regionala initiativ; Socialstyrelsen 
har inte uttalat sig om lämpligheten av 
denna screening.

Den Europeiska kommissionen har 
rekommenderat europeiska länder att 
screena för kolorektalcancer. Socialsty-
relsen vill att mer forskning ska göras på 
området innan sådan screening införs i 
Sverige. Det är fortfarande oklart vilken 
undersökningsmetod som ska användas 
vid ett eventuellt införande av screeningen. 
Det är också osäkert om deltagarfrekvensen 
blir tillräckligt hög.

Effekterna av screening för prostatacan-
cer är osäkra och Måns Rosén tror inte på 
screening med PSA-prov. Nationell scre-
ening engagerar och under paneldebatten 
blev det tydligt, vilket även är SBUs upp-
fattningar, att mer och bättre forskning 
behövs om screeningens negativa effek-
ter och att informationen till dem som 
screenas behöver förbättras både vad avser 
screeningens positiva och negativa effekter.

Erfarenhet som förklaringsfaktor
Under temat ”från mänsklig biologi till 
mänsklig biologi” föreläste Elling Ulvestad, 
professor i mikrobiologi i Bergen, om 
forskning som visar att en människas 
erfarenheter, alltså de kunskaper och hän-
delser som erhålls genom perception och 
handlingar, är av fundamental biologisk 
betydelse. Erfarenheterna påverkar krop-
pens system, t.ex. nervsystemet, immun-
systemet och det endokrina systemet, och 
är viktiga både för en organisms hälsa 
och dess sjukdom. Därför kan det vara av 
betydelse att inkludera erfarenheter som en 
grundläggande förklaringsfaktor i biologi 
och medicin. I djurförsök är det visat att 
gener, genom metylering av DNA-spiralen, 
kan slås på/av beroende på vilka erfarenhe-
ter som djuret haft. Mer forskning krävs 
innan man vet om sambandet även gäller 
hos människa. Kanske kan dessa epige-
netiska förändringar förklara varför t.ex. 
enäggstvillingar kan drabbas av olika sjuk-
domar eller varför missbruk eller trauma i 
barndomen kan ge sjukdom senare i livet.

I den traditionellt biologiskt orienterade 
evidensbaserade medicinen inkluderas inte 
en patients subjektiva erfarenhetsbaserade 
perspektiv. För att handlägga och respek-
tera en patient som en unik person krävs 
ett vetenskapligt perspektiv på erfarenheter. 
Det kan få en större betydelse i framtiden 
då läkemedelsbehandling tycks komma att 
bli allt mer individualiserad.

Ett intressant begrepp som togs upp 
under föreläsningen är en människas ”yttre 
genom”. Människans inre genom, DNA-

sekvensen i våra eukaryota celler, kartlades 
genom HUGO-projektet som avslutades 
2003. En människa består dock endast av 
10% eukaryota celler. Övriga 90% är pro-
karyota celler från olika mikroorganismer 
i t.ex. tarmen och på huden. Dessa cellers 
genom, vårt ”yttre” genom, är till stor del 
outforskat men kan ha påverkan på en indi-
vids hälsa. I tarmen finns t.ex. 2 kg mik-
roorganismer och förändringar i tarmens 
bakteriesammansättning kan leda till allergi, 
diabetes, fetma och tarminflammationer.

Behandling av porfyri
Porfyri är benämning på ett antal ämnes-
omsättningsrubbningar som bl.a. kan ge en 
rödfärgad urin, buksmärtor, förlamningar, 
hjärtklappning och psykisk påverkan. Det 
är en sjukdom som uppträder släktvis och 
har också kallats Arjeplogssjukan.

En del människor med porfyri lever så 
gott som utan symtom medan sjukdomen 
för andra kan vara dödlig om inte rätt 
behandling och rådgivning ges. Symtomen 
kommer attackvis och kan utlösas av flera 
faktorer, bl.a. stress, läkemedel, menstrua-
tion och alkohol. Kvinnor har en besvärli-
gare symtomatologi än män.

Två inte helt ovanliga följdsjukdomar 
vid porfyri är hypertoni och levercancer. 
Christer Andersson, professor i allmänme-
dicin vid Umeå universitet, berättade om 
möjligheten att från 50 års ålder screena för 
levercancer vid akut intermittent porfyri 
vilket skulle kunna öka överlevnaden. För 
en patient med porfyri är det viktigt att 
inte utsätta sig för sådant som kan utlösa 
symtom. När det inte hjälper kan man 
prova behandla med GnRH-analoger. För 
en del patienter räcker dock inte detta. Por-
fyrisjukdomen tycks sitta i levern och 2002 
genomfördes den första levertransplan-
tationen på en 19-årig kvinna som haft 
frekventa attacker i 2,5 år. 10 år efter ope-
rationen har hon varit attackfri, fött barn 
och mår bra. Hur hypertoni sekundärt till 
porfyri påverkas av levertransplantation är 
ännu inte tillräckligt studerat.

Under kongressen examinerades 31 
läkare. Karin Träff efterträdde Eva Jaktlund 
som ny ordförande i Svensk Förening för 
AllmänMedicin. Nästa kongress kommer 
att gå av stapeln 2013 i Stockholm och 
förhoppningsvis blir programmet och 
arrangemanget lika lyckat som det var 
denna gång.

Svante Wallmark
ST-läkare 

Eriksbergs vårdcentral i Uppsala
Doktorand vid Institutionen för neurove-

tenskap, Neurologi, Akademiska sjukhuset

Tre glada nyutexaminerade specialistläkare. Från 
vänster: Cecilia Eich, Karin Salomonsson Wohlin 
och Sofia Lavén.
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SNF:s styrelse. Från vänster: Carin Wallquist, Peter Bárány, Maria Svensson, Mats Roman, Mårten Segelmark, Björn Rogland, 
Malin Isaksson, Henrik Hadimeri, Tora Almquist (Lars Wennberg saknas).

Ordförande
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Njurmedicinska kliniken
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Vice ordförande
Peter Bárány
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sjukdomar, Kronisk njursvikt och komplikationer, 
Njurtransplantation, Barndialys
Forskningsinriktning: Kronisk njursvikt, kardio-
vaskulär risk, anemi

Facklig sekreterare
Mats Roman
Överläkare, sektionsansvarig
Njursektionen, Medicinska kliniken
Centrallasarettet
35185 Växjö
Professionell inriktning: Bred landsortsnefrologi 
inklusive transplantation.

Kassör
Björn Rogland
Överläkare
Medicinska kliniken
Centrallasarettet
29185 Kristianstad

Vetenskaplig sekreterare
Maria Svensson
Docent/överläkare/lärare
Njurmedicinska kliniken och Diabetescentrum 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Jobbar med och forskar kring diabetes och 
andra olika riskfaktorers betydelse vid kronisk 
njursjukdom och hjärtkärlsjukdom

Ledamot
Carin Wallquist
Överläkare, biträdande verksamhetschef
Njursektionen
Medicinkliniken, Västmanlands sjukhus
729 81 Västerås
Doktorandprojekt: Inflammation, sekundär 
hyperparathyreoidism och progresstakt vid  kro-
nisk njursvikt

Ledamot
Malin Isaksson
Överläkare
Njurmedicinska kliniken
Sunderby sjukhus
971 80 Luleå

Ledamot 
Henrik Hadimeri
Med Dr, Verksamhetschef
Njurmedicinska kliniken
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Sektionschef, överläkare och docent
Transplantationskirurgiska kliniken
Karolinska Universitetssjukhuset
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Professionell inriktning: Njur och pankreastrans-
plantation
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plantation
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Doktorandprojekt: trombocytfunktion, trombo-
cyt-leukocytinteraktioner och inflammation vid 
diabetes mellitus och kronisk njursvikt.

Svensk Njurmedicinsk förenings styrelse 2012

Förekomst av kärlsjukdom är kraftigt ökad vid samtidig nedsättning av njurfunktionen och vid flera 
olika njursjukdomar. Vi har nu glädjen att meddela att Svensk Njurmedicinsk förening kommer att 
presentera aktuell forskning och aktuella framsteg inom sitt område för läsarna av Vaskulär Medicin i 
detta och kommande nummer! Här följer en presentation av styrelsen för föreningen.
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En viktig del av aktuell njurmedicinsk 
forskning handlar om vilka faktorer 
som bidrar till den höga risken för kar-
diovaskulära komplikationer vid kronisk 
njursjukdom. I denna artikel vill jag intro-
ducera vaskulär njurmedicin och ge en 
översikt av de viktigaste orsakerna till 
kärlskada vid njursjukdom. Jag hoppas 
vi senare kan återkomma med mer ingå-
ende beskrivningar av kunskapsläget 
om de viktigaste enskilda faktorerna och 
behandlingsalternativ. 

En sammanställning av epidemiolo-
giska studier av allmänna befolk-
ningen i flera länder visar att redan 

mycket tidiga tecken på njursjukdom 
såsom mikroalbuminuri, medför en ökad 
risk för både kardiovaskulär och total mor-
talitet (1). Även vid lätt nedsatt njurfunk-
tion (beräknad GFR < 75 ml/min 1,73 
m2) ökar mortalitetsrisken och tilltar vid 
sjunkande njurfunktion.

Hos dialyspatienter beskrevs den höga 
risken för accelererande åderförkalknings-
sjukdom redan 1974 av Scribner och med-
arbetare vid en retrospektiv genomgång 
av de första långtidsöverlevarna i kronisk 
hemodialysbehandling efter starten 1960 i 
Seattle (2). Att dialyspatienter har en för-
skräckande hög mortalitetsrisk i alla ålders-
grupper blev tydligt när bra registerdata 
blev tillgängliga i USA i början av 90-talet 
(3). Ettårsöverlevnaden var lägre än 75% 
i dialyspopulationen. En förbättring av 
överlevnaden i dialys har observerats trots 
ett ökat upptag av äldre patienter och ett-
årsöverlevnaden är nu knappt 80% i USA 
och Sverige. Bäst överlevnad i dialys rap-
porteras från Japan, men när man jämför 
överlevnaden i dialys mellan olika popula-
tioner måste man ta hänsyn till en mängd 
faktorer som kan påverka, t.ex. demografi, 
ålderssammansättning, tillgänglighet och 
upptag i dialys av äldre och multisjuka, 
vid vilket GFR dialys startas samt hur stor 
andel av uremipopulationen som är njur-
transplanterad i olika åldersgrupper.

Kärlsjukdomens kännetecken vid 
njursjukdom
Tidigt i förloppet vid kronisk njursjuk-
dom kan endoteldysfunktion påvisas och 

senare tillkommer ökad kärlstelhet. Med 
tilltagande njursvikt ökar graden av för-
kalkningar i artärer och klaffar markant. 
Förutom ateroskleros i intima är extensiva 
mediaförkalkningar typiskt vid njursjuk-
dom och särskilt vid diabetesnefropati. 
Förkalkningsprocessen sker inte genom 
passiv inlagring av kalcium, i experimen-
tella studier kan aktiva patologiska proces-
ser påvisas som stegvis leder till uppbygg-
nad av kalkinlagringar.

Orsaker till kärlsjukdom
I den ovannämnda studien från 1974 dis-
kuterade författarna fyra tänkbara under-
liggande orsaker till accelererande åder-
förkalkning vid dialys: uremiska faktorer, 
hypertoni, rubbningar i kalciummetabo-
lismen och lipidrubbningar (2). En mängd 
faktorer har under åren lagts till listan av 
misstänkta, de viktigaste diskuteras i det 
följande (figur 1).

Hypertoni
Samtidigt som essentiell hypertoni fortfa-
rande är en viktig orsak till kronisk njur-
sjukdom, utvecklas hypertoni tidigt vid 
de flesta kroniska njursjukdomar. RAAS-

blockad är den viktigaste reno- och kardio-
protektiva behandlingen vid njursjukdom. 
Trots effektiv blodtryckssänkning framstår 
långvarig hypertoni som en av de viktigaste 
bidragande orsakerna till kärlsjukdom (4). 
Eftersom hypertoni är så vanligt förekom-
mande och alltid behandlas är det dock 
svårt att avgöra hur stor betydelse den har 
i jämförelse med andra riskfaktorer på sena 
kärlkomplikationer vid progredierande 
njursvikt. 

Mineralmetabolism
Förutom att orsaka renal osteodystrofi 
har rubbningar i mineralmetabolismen 
kommit i fokus som orsak till kärlför-
kalkningar. Särskilt hyperfosfatemi har 
associerats med ökad risk för kardiovas-
kulära komplikationer. Det nyligen upp-
täckta fosfatreglerande hormonet fibro-
blast growth factor 23 (FGF23) och dess 
specifika kofaktor Klotho reglerar normalt 
fosfatutsöndring, hämmar aktivering av 
vitamin D i njuren samt hämmar PTH-
insöndring från paratyreoideakörtlarna (5). 
Redan vid tidig njursjukdom har ökade 
FGF23-nivåer och minskad urinutsönd-
ring av Klotho påvisats vilket föreslagits 

Vaskulär njurmedicin

Figur 1.  De viktigaste patogenetiska faktorerna till kärlsjukdom vid njursvikt.
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vara startmotor för D-vitaminbrist, tillta-
gande sekundär hyperparatyreoidism och 
hyperfosfatemi. Vid progredierande njur-
svikt tilltar dessa effekter sammanhängande 
med ökande FGF23-nivåer och minskad 
Klotho-nivå. Samtidigt som det är vik-
tigt att kontrollera hyperfosfatemi och 
behandla med D-vitamin vid njursvikt kan 
överbehandling med kalciuminnehållande 
fosfatbindare och aktivt vitamin D leda till 
inaktivt s.k. adynamiskt skelett, vilket ökar 
risken för förkalkningar i mjukdelar och 
blodkärl. Experimentellt kan höga kalcium 
och fosfatkoncentrationer trigga s.k. osteo-
gen transformation som innebär att glatt 
muskelceller i kärlväggen differentieras mot 
en osteoblastliknande fenotyp som leder 
till kalcifiering av kärlet. 

Kalcifieringsinhibitorer
Flera cirkulerande proteiner som hämmar 
förkalkningsprocessen har studerats och av 
dessa har alfa 2-Heremans-Schmid glyko-
protein (fetuin A) den högsta kapaciteten 
att hämma mjukdelsförkalkningar. Fetuin 
A, som bildas i levern, kan i cirkulationen 
bilda kolloidala mikrosfärer som håller kal-
cium och fosfat i lösning. Fetuin A är ett 
negativt akutfasprotein och plasmakoncen-
trationen sjunker vid inflammatoriska till-
stånd. Vid njursvikt är låga fetuin A-nivåer 
associerat med kardiovaskulära komplika-
tioner, särskilt vid samtidig inflammation 
(6). 

Flera vitamin K-beroende proteiner 
bildas av osteoblaster, ett av dessa är matrix 
Gla protein (MGP) som tros medverka vid 
förkalkning av benmatrix. I kärlväggen är 
MGP också en kraftig hämmare av kärl-
förkalkningar (7). Vid brist på vitamin K 
och vid antikoagulationsbehandling med 
warfarin sker inte den karboxylering som 
behövs för att MGP ska vara aktivt som 
hämmare av kalcifiering. Kalcifylaxis är en 
särskild form av kärlförkalkningar i sub-
kutana arterioli som hos dialyspatienter 
ofta är associerad med långvarig warfarin-
behandling. 

Lipidrubbning
Dyslipidemin vid njursvikt karakteriseras 
av förhöjda koncentrationer av aterogena 

triglyceridrika apoC-III lipoproteiner (8). 
Insulinresistens kan bidra till dyslipidemin. 
Experimentellt har ApoC-III proinflam-
matoriska effekter i kärlväggen och indu-
cerar endoteldysfunktion. 

Inflammation och oxidativ stress
Redan måttligt nedsatt njurfunktion är 
associerat till ökade cytokinnivåer och 
akutfasreaktion med förhöjd CRP (9). 
Både retention pga. njurfunktionsnedsätt-
ningen och underliggande faktorer såsom 
ökade halter av reaktiva oxidationsproduk-
ter och obalans i autonoma nervsystemet, 
anses bidra till en pro-inflammatorisk 
miljö. Med tilltagande njurfunktions-
nedsättning ökar andelen patienter med 
inflammatoriskt påslag med stor inter- 
och intraindivduell variabilitet. Komorbi-
ditet och interkurrenta akuta sjukdomar 
bidrar starkt till inflammationspåslag. Vid 
dialysbehandling tillkommer infektioner 
orsakade av dialyskatetrar för hemo- och 
peritonealdialys eller infektioner utgångna 
från arteriovenösa fistlar och graft. För-
utom bioinkompatibilitet vid hemodialys 
kan vattenkvaliteten ha betydelse; endo-
toxin i dialysatet kan passera högpermea-
bla dialysmembraner och inducera inflam-
matoriska reaktioner. Både undernäring 
och fetma är associerat till ökad inflam-
mationsaktivitet hos dialyspatienter. Hos 
överviktiga bidrar adipocyter och makro-
fager i fettväven till frisättning av proin-
flammatoriska cytokiner och adipokiner. 
Experimentella modeller har visat på flera 
viktiga inflammationsmedierade effekter 
på blodkärl och arteriosklerosutveckling. 
Inflammation anses både ha betydelse 
vid ateroskleros och utveckling av plack i 
intiman och mediaförkalkningar. Kärlför-
kalkningar kan experimentellt induceras 
av TNF-alfa som tillsammans med andra 
inflammatoriska mediatorer interagerar 
med mineralisering via påverkan på bl.a. 
RANKL (receptor activator of NF-kappaB 
ligand) och ostoprotegerin.

Sammanfattning
Kärlsjukdom med utbredda förkalkningar 
är vanligt förekommande fenomen hos 
njursjuka patienter. Starka samband finns 

mellan flera av de diskuterade faktorerna 
och utvecklingen av hjärtkärlsjukdom. 
Behandlingsalternativ har inte diskuterats 
här men multipel intervention för att kon-
trollera flera av de patogenetiska faktorerna 
är nödvändig. 

Peter Bárány
Njurmedicinkliniken, 

Karolinska Universitetssjukhuset och
Enheten för Medicinska Njursjukdomar, 

CLINTEC, Karolinska Institutet 
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Utredningens förslag innebär att 
internmedicinens tidigare gren-
specialiteter blir bas-specialiteter 

inom ramen för en förändrad gemensam 
kunskapsbas men även att internmedicin 
finns kvar som egen bas-specialitet. För de 
nya bas-specialiteterna inom internmedi-
cinsfären föreslås en gemensam kunskaps-
bas (s.k. common trunk) som innebär att 
man ska klara av primär- och bak-jours-
uppdrag och primärt kunna handlägga 
vanliga tillstånd inom såväl sluten- som 
öppenvård. 

Det kan noteras att kardiovaskulär 
medicin som specialitet inte finns med i 
utredningens förslag. Vi i SVMs styrelse 
ställde oss bakom förslaget från Svenska 
Cardiologföreningen om kardiovaskulär 
medicin som egen specialitet. Från SoS 
sida påpekar man dock att inrättandet av 
nya specialiteter inte varit huvudsyftet med 
översynen. Vidare anges att en fortlöpande 
utvärdering av systemet föreslås fortgå i 
dialog med representanter för professio-
nen, huvudmännen och andra intressenter. 

Intresse finns från Svenska hjärtförbundet 
att arbeta vidare på förslaget om kardiovas-
kulär medicin som specialitet där vi i SVM 
har uttryckt intresse att delta. 

En mycket stor del av internmedicinens 
kunskapsområde innefattar angiologi 
och stroke med cerebrovaskulär sjukdom, 
hypertoni, venös och arteriell trombem-
bolism, perifer artärsjukdom samt kardio-
vaskulär prevention som huvudområden. 
Stroke och TIA-patienter omhändertas 
förutom av internmedicinare även av neu-
rologer och geriatriker under akutskedet 
samt geriatriker, rehabiliteringsspecialister 
och allmänmedicinare i ett senare skede. 
Övriga ovan nämnda folksjukdomar han-
teras idag i huvudsak av internmedicinare 
men även av kardiologer och kärlkirurger. 

Ett stort problem i nuvarande specia-
litetsindelning och även i aktuellt förslag 
är en vilsenhet som ofta beskrivs bland de 
många läkare som handhar patienter med 
dessa folksjukdomar. Även om mycket av 
detta kommer ingå i kunskapsbasen för 

samtliga föreslagna nya bas-specialiteter 
inom internmedicinsfären finns ett kon-
kret behov att stärka och utveckla kompe-
tensen inom detta område.

För att åtgärda detta föreslår vi att vasku-
lär medicin (alternativt benämnt angiologi 
och stroke) inrättas som tilläggsspecialitet. 
En europeisk utbildningsplan för vasku-
lär medicin/angiologi finns definierad av 
UEMS. Vaskulär medicin som tilläggs-
specialitet skulle vara tillämplig för intern-
medicin, kardiologi, hematologi och geri-
atrik men även för neurologi. Detta skulle 
möjliggöra att kunskapsutvecklingen inom 
detta område drivs framåt inom såväl rutin-
sjukvård samt inom forskning och utveck-
ling inom fält som inbegriper mycket stora 
patientgrupper.

Per Wester
Stefan Agewall 
Thomas Kahan

Angående Socialstyrelsens rapport 
”Översyn av läkarnas specialitetsindelning”
Socialstyrelsen har nu kommit med förslag om ny specialitetsordning med 
följande indelning: 
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Du vill väl vara med 2012?
Ett nytt år har börjat och därmed är det också dags för Dig att betala årsavgiften för Ditt 
medlemskap i Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin. 

Det är 100 kr som Du betalar som årsavgift i SVM. Om Du är pensionär är det dock 
avgiftsfritt.

Betala till postgiro 26 85 31-1 eller till bankgiro 383-0114.

Alla läkare som är medlemmar i Sveriges läkarförbundet kan få automatisk avisering 
också av vår avgift från läkarförbundet. Detta är mycket praktiskt och Du riskerar inte 
att glömma bort att betala. Du måste dock själv specifikt anmäla till oss om Du önskar 
detta. Se e-mailadress nedan.

För Ditt medlemskap i Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin får Du 
många förmåner och fördelar.

•	 Tillgång	till	en	vår	utmärkta	hemsida	med	mycket	värdefull	information.
•	 Tidskriften	Vaskulär	Medicin,	vår	tidskrift,	som	kommer	ut	med	fyra	4	nummer	per	år.
•	 Mycket	goda	möjligheter	att	delta	i	och	påverka	utvecklingen	av	vaskulär	medicin	i	

Sverige.
•	 Ett	unikt	professionellt	nätverk	i	Sverige	och	utomlands.
•	 Ta	del	av	de	senaste	forskningsrönen.
•	 Få	information	om	symposier	och	andra	möten	med	inriktning	mot	området	

vaskulär medicin inom vid bemärkelse.
•	 Rabatt	på	anmälningsavgifter	till	våra	egna	möten	och	kurser.
•	 Möjlighet	att	söka	ekonomiskt	bidrag	för	att	delta	i	kurser	och	vetenskapliga	möten.

För att snabbt informera alla medlemmar om t.ex. möten och kurser vill vi gärna ha Din 
e-mailadress. Du som redan är medlem men ännu inte har anmält Din e-mailadress till 
oss bör gör detta till vår administrativa sekreterare Charlotte Löwenhielm. 
Du når henne enklast på email: charlotte.lowenhielm@gmail.com. 
Gå in på hemsidan www.hypertoni.org för mer information!
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Sammanfattning
Hypertoni är en vanligt förkommande risk-
faktor för hjärt-kärlsjukdomar. Internatio-
nellt genomförs alltfler blodtrycksmätningar 
i hemmet. En utvärderingsrapport av SBU 
fastställer att hemblodtrycksmätning kan 
vara lika tillförlitlig som traditionell blod-
trycksmätning om patienten har tillräcklig 
kunskap och fungerande utrustning. 

Denna artikel beskriver en pilotstudie 
av en ny modell för blodtrycksbehandling 
med blodtrycksskola, hemblodtrycksmät-
ning och individuell support. Syftet var 
att undersöka deltagarnas erfarenheter av 
Optimus-modellen och dess betydelse för 
deltagarnas egenmakt och hälsobildning i 
blodtrycksrelaterade frågor, samt om blod-
trycksvärdena förändrades vid hemblod-
trycksmätning. Studien skall ge underlag 
för vidare modellutveckling och långsiktiga 
studier av modellens värde ur ett patient-, 
hälso- och sjukvårds- samt hälsoekono-
miskt perspektiv. 

Studien omfattade patienter med högt 
blodtryck som deltog i ny form av blod-
trycksbehandling enligt Optimus-modellen 
med blodtrycksskola, hemblodtrycksmät-
ning (HBTM) och individuellt support. 
Datamaterialet bestod av blodtrycksproto-
koll med hemblodtrycksvärden registrerade 
av deltagarna, två deltagarenkäter som bear-
betades kvantitativt och kvalitativt samt 
två uppföljningssamtal i respektive delta-
gargrupp. Resultatet visar att Optimus-
modellen stärkte deltagarnas helhetsförstå-
else för faktorer som påverkar deras hälsa 
och blodtryck, trygghetskänsla vid HBTM 
samt möjligheterna att ha kontroll och ta 
ansvar för sitt blodtryck och hälsotillstånd. 

Studien visar att Optimus-modellen 
har potential att kunna skapa det underlag 
med kunskap, färdigheter och trygghet för 
blodtrycksmätning som behövs enligt SBU 
för att HBTM skall kunna genomföras på 
ett tillförlitligt sätt. Studien visar också att 
modellen stödjer den utveckling av egen-
makt (empowerment) och hälsobildning 
som hälsopolitiska dokument och riktlin-
jer framhåller som angelägen i insatser som 
avser att stödja människors förändring till 
mer hälsofrämjande livsstilar och att före-
bygga hjärt- kärlsjukdomar samt en mer 
hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Introduktion
Vid Ronneby vårdcentral, Landstinget 
Blekinge, pågår ett långsiktigt utveck-
lingsarbete för att bättre kunna stärka 
invånarnas och patienternas egenmakt 
(empowerment) och hälsobildning (health 
literacy). Som en del i detta förändringsar-
bete skapades en ny modell, Optimus, för 
optimering av hypertonibehandling med 
blodtrycksskola (BS), HBTM och indi-
viduell support. I denna artikel beskrivs 
erfarenheterna från en pilotstudie som 
genomfördes som vägledning för den fort-
satta utvecklingen och implementeringen 
av modellen i vårdcentralens  arbete med 
patienter med högt blodtryck. 

Hypertoni är en riskfaktor för hjärt-
kärlsjukdomar som ställer stora krav på 
hälso- och sjukvårdens primärvård. Drygt 
en fjärdedel av den vuxna befolkningen i 
Sverige uppskattas ha högt blodtryck [1], 
varav cirka en tredjedel har farmakolo-
gisk behandling. Detta medför ett stort 
antal besök med blodtryckskontroller på 
landets vårdcentraler. Vid Ronneby vård-
central har ca 2 200 patienter diagnosen 
hypertoni av de 10 150 patienter som är 
anslutna till vårdcentralen genom Vård-
valet. Ca 330 patienter av dessa beräknas 
ha vitrockshypertoni. År 2010 hade två 
undersköterskor vid Ronneby 1782 besök 

för blodtrycksmätning. Under två veckor 
i januari 2011 ägnade distriktssköterskor 
och undersköterskor 38,5 timmar till blod-
trycksmätning. Tjänstgöringstid motsva-
rande en halvtidstjänst vilket i förhållande 
till HBTM kan reflekteras ur en hälsoeko-
nomisk aspekt.

Internationellt sker en snabb ökning 
av HBTM som mätmetod [2]. Enligt 
SBU-Alert rapport nr [1] är HBTM lika 
effektiv och tillförlitlig som mottagnings-
mätning för att styra blodtrycksbehandling 
förutsatt att patienten har en fungerande 
utrustning och kunskap om hur den skall 
användas. HBTM kan optimera behand-
lingen genom att bl.a. eliminera felkällor 
som ”vitrocks-blodtryck” och andra stress-
”blodtryck” [1,3]. SBU-rapporten [1] upp-
märksammar att HBTM medför ett ökat 
patientansvar och att otillräcklig kunskap 
kan bidra till oro och läkemedelsändringar 
på eget bevåg. Då HBTM införs behöver 
därför patienter erbjudas utbildning om 
blodtrycksmätning samt stöd för hur de 
skall hantera osäkerhet. 

Internationella och nationella hälsopo-
litiska dokument betonar betydelsen av ett 
hälsofrämjande angreppssätt i hälso- och 
sjukvården för att stärka patienters delak-
tighet, empowerment och hälsobildning 
[4,5]. De betonar också hälso- och sjukvår-

Optimus-modellen stärker egenmakt 
och trygghet med bibehållen vårdkvalitet

Lena Bizzozero (distriktssköterska) Ewy Olander (forskare) och 
Anders Olsen (specialist i allmänmedicin) utanför Ronneby vårdcentral.
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dens roll som en stödjande miljö för sådan 
utveckling. Nationella riktlinjer [6,7] pekar 
på behovet av att utveckla metoder som 
kan stödja människors förändring till mer 
hälsofrämjande livsstilar. Individens hälso-
bildning. ”health literacy” dvs. möjligheter 
till att söka, förstå och omsätta informa-
tion och rådgivning i sin vardag framhålls 
som en betydelsefull faktor för utveckling 
av empowerment och möjlighet till att ha 
kontroll och ta ansvar för sin hälsa [8]. 
Flera studier visar att undervisning och 
individuellt stöd är en betydelsefull del i 
hypertonibehandling för att öka förståelse 
för levnadsvanor, högt blodtryck, läke-
medelsbehandling samt självtillit till egen 
förmåga [9, 10]. Erfarenheter från bl.a. dia-
betesbehandling visar att gruppträffar och 
stöd via webben stärker individens möjlig-
heter till förändring [11,12]. Enligt SBU [1] 
saknas etablerade program för HBTM och 
hur de skall följas upp. Optimus-modellen 
kan bidra till utveckling av sådant program 
och dess uppföljning.

Optimus-modellen utvecklades för att 
stärka patientens helhetsförståelse för sam-
spelet mellan livsstilfaktorer, hälsa och blod-
tryck samt öka möjligheterna till kontroll 
över sitt hälsotillstånd och få så sanna blod-
trycksvärden som möjligt [13] (Faktaruta 1). 

Modellen består av tre kompletterande 
aktiviteter: 
1. Blodtrycksskola. 
BS omfattar fyra gruppträffar à 1 timme 
varannan vecka samt två uppföljningsträf-
far efter tre och sex månader. De genom-
förs dagtid och leds av en blodtryckssjuk-
sköterska. Gruppträffarna omfattar under-
visning och samtal om livsstilsfaktorer och 
levnadsvanor och hur de påverkar hälsa och 
blodtryck, blodtrycksmekanismer och läke-
medelsbehandling, där också läkare deltar, 
samt undervisning och träning av HBTM. 
Deltagarna får en BS-pärm med skriftligt 
utbildningsmaterial, riktlinjer för HBTM 
och blodtrycksprotokoll för registrering av 
blodtrycksvärden, samt ett personligt häl-
sokort för registrering av utgångsvärden 
och önskvärda nivåer för blodtryck, vikt, 
bukomfång, puls, blodglukos, S-kolesterol, 
LDL.

2. Hemblodtrycksmätning. 
För HBTM rekommenderas deltagarna 
att använda validerade och godkända 
överarmsmanschetter. Deltagarna bekos-
tar själva inköp av blodtrycksmätare eller 
lånar från vårdcentralen. Under BS-perio-
den mäter deltagarna blodtrycket morgon 
och kväll två gånger efter varandra med 10 

minuters mellanrum, två veckor i följd. 
Samma procedur upprepas under en vecka 
vardera veckorna före de två uppföljnings-
träffarna. Blodtrycksvärden och medelvär-
den registreras i blodtrycksprotokollet. 

3. Individuell support. 
Deltagarna ges möjlighet till individuell 
support av blodtryckssjuksköterska via 
telefon och lösenskyddad kontaktväg på 
vårdcentralens webbsida samt via person-
liga besök för frågor och funderingar om 
HBTM, levnadsvanor, blodtrycksmedici-
nering etc. 

Syfte
Syftet med studien var att undersöka delta-
garnas erfarenheter av Optimus-modellen 
och dess betydelse för deltagarnas empo-
werment och hälsobildning i blodtrycksre-
laterade frågor, samt om blodtrycksvärdena 
förändrades vid HBTM. Studien skall ge 
underlag för vidare modellutveckling och 
långsiktiga studier av modellens värde ur 
ett patient-, hälso- och sjukvårds- samt 
hälsoekonomiskt perspektiv.

Metod
Deltagare. Studien omfattade de fyra första 
grupperna BS som genomfördes enligt den 
nya Optimus-modellen. Inbjudan till BS 

skedde via informationsmöte och besök 
på vårdcentralen. 120 personer anmälde 
intresse att delta. Fyra åldersindelade grup-
per bildades; personer födda 1929 och tidi-
gare, samt födda på 1930-talet, 1940-talet 
och 1950–60-talet. Ett slumpmässigt urval 
av 12 personer inom varje grupp bjöds in 
via brev. Resterande intresserade personer 
bjöds in till efterföljande BS. Av de 48 
personer som bjöds in deltog 33 personer 
(Tabell 1). Två tredjedelar av dessa hade 
haft högt blodtryck i fem år eller mer. Alla 
deltagare utom en hade läkemedelsbehand-
ling för högt blodtryck. 

Datainsamling och analys. Datamaterialet 
bestod av blodtrycksprotokoll, två enkäter 
och två uppföljningssamtal. Deltagarna 
registrerade HBTM-blodtrycksvärden och 
medelvärde i ett blodtrycksprotokoll. I data-
analysen jämfördes deltagarnas medelblod-
tryck vid blodtryckskolans start och sista 
uppföljningsträffen. Enkät 1 besvarades av 
23 av 33 personer (70%) vid fjärde grupp-
träffen, Enkät 2 besvarades av 17 av 33 
(61%) vid andra uppföljningsträffen. Enkä-
terna besvarades anonymt. De innehöll 
frågor med fasta svarsalternativ om anled-
ningen till att delta i BS och förväntningar 
på BS, erfarenheter av egen blodtrycksmät-
ning, kunskap om livsstilsfaktorer, bod-

Faktaruta 1.  En väl fungerande hypertoniskola kan ge: 

* mer tillförlitliga blodtrycksvärden, vilket kan minska behovet av blodtrycksläkemedel,

* ökat välbefinnande genom bättre underlag för att ta hand om sin hälsa, 

* ökade möjligheter för patienten att ha helhetsförståelse av sitt hälsostatus och vad 
som kan göras för att påverka detta,

* ökade möjligheter till att ha kontroll och kunna ta ansvar för sin hälsa, vilket stärker 
egenmakt (”empowerment”) och hälsobildning (”health literacy”,)

* minskat antal besök på vårdcentral för blodtryckskontroll vilket har ett bekvämlighets-
värde för personer som går eller har gått hypertoniskola och ett kostnadsbevarande 
värde för hälso- och sjukvården.

Blodtrycksskola Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Totalt

Födda på 
50-60- talet 

Födda på  
40 -talet

Födda på 
30 -talet

Födda  
före 1929 

Inbjudna till deltagande 12 12 14 11 49

Antal personer som 
deltog i BS fyra träffar  

4
3 kvinnor
1 man

9
6 kvinnor
3 män

12
8 kvinnor
4 män

8
6 kvinnor
2 män

33
23 kvinnor
10 män

Uppföljning efter tre 
månader

3
2 kvinnor
1 man

6
4 kvinnor
2 män

8
5 kvinnor
3 män

3
2 kvinnor
1 man

20
13 kvinnor
7 män

Uppföljning efter sex 
månader

3
2 kvinnor
1 man

6
4 kvinnor
2 män

4
1 kvinna
3 män

2
2 kvinnor 

15
9 kvinnor
6 män

Tabell 1.  Deltagande i BS
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trycksmätning, blodtrycksmekanismer och 
läkemedelsbehandling, samt BS inverkan på 
deras levnadsvanor, kunskaper och trygg-
het med HBTM. Dessutom fanns öppna 
frågor om vad som varit bäst och sämst med 
BS samt förslag på förbättringar. Enkäterna 
bearbetades kvantitativt och kvalitativt. Vid 
uppföljningsträffarna samtalade deltagarna, 
blodtryckssjuksköterska och forskare om BS 
upplägg, innehåll och värde för blodtryck, 
levnadsvanor och hälsa, erfarenheter av 
HBTM, individuell support samt fortsatt 
utveckling av Optimus-modellen. 

20 av 33 deltagare (61%), deltog i upp-
följningssamtal ett och 15 deltagare (45%) 
i uppföljningssamtal två. Anteckningar 
fördes av blodtryckssjuksköterska och 
forskare. Dessa sammanfördes efter varje 
uppföljningssamtal. Anteckningarna analy-
serades med kvalitativ innehållsanalys [14]. 
Citat med deltagares utsagor anges med 
kursiverad text. 

Deltagarna informerades och lämnade 
skriftligt samtycke till användning av 
insamlade data. Data behandlades konfi-
dentiellt och med stor försiktighet för att 
inte utmärka enskilda personer. Studien är 
godkänd av Södra Etiska nämnden (diare-
nummer 2011/495).

Resultat
Resultatet visar att Optimus-modellen 
stärkte deltagarnas helhetsförståelse för 
faktorer som påverkar deras hälsa och 
blodtryck, trygghetskänsla vid HBTM 
samt möjligheterna att ha kontroll och ta 
ansvar för sitt blodtryck och hälsotillstånd. 
De mest frekventa anledningarna för delta-
garna att delta i BS var att lära sig mer om 
faktorer som påverkar blodtrycket (74%) 
och ha mer kontroll över sitt blodtryck 
(69%). Det var också inom dessa områden 
som förväntningar på deltagandet i blod-
trycksskolan infriades hos flest deltagare 
(Tabell 2). 

Enligt uppföljningssamtalen gav BS 
bra sammansatt information, skriftligt 
material för repetition och självstudier, 
bra genomgång om HBTM samt vägled-
ning för förändring av levnadsvanor. Del-
tagarna lärde sig mycket genom varandras 
erfarenheter. Den avsatta timmen var till-
räcklig för undervisning och samtal, men 
kunde gärna kompletterats med en timme 
för uppföljning av deltagarnas HBTM för 
dem som ville detta. Förvärvsarbetande 
deltagare önskade träffar på kvällstid. Fyra 
gruppträffar och två uppföljningsträffar 
ansågs tillräckligt, då det fanns möjlighet 
till kontakt med blodtryckssjuksköterskan 
efter individuella behov. Flertalet deltagare 

Faktaruta 2.  Deltagares utsagor

”Att landstinget har kommit till insikt att egenvård under handledning är bra för alla”

”förstår nu att kost och motion behövs som bas och hjälper till att jag behöver ha så lite 
som möjligt av bltr.med.”   

”fått förståelse för hur dessa hänger ihop”

”börjat äta gröt”,” mer frukt” ”mer fiberrik kost”, ”minskat på saltet”, ”mer vardagsmotion”, 

”att själv ha kontroll”  att ha kunskap och förståelse  för blodtrycksvariationer”,  

”att kunna ta blodtryck när man kände behov av det”, 

”tro sig själva om att kunna ta ansvar och att det känns bra att vi uppmuntras till detta”.

Områden för förändring Antal deltagare (N=17)
(flera svarsalternativ kan anges)

Bättre blodtrycksvärden 6       
Lägre läkemedelsbiverkningar 1
Mer kunskap om blodtrycksmediciner 13
Bättre kontroll på mitt blodtryck 11
Mer kunskap om vad som påverkar mitt blodtryck 12
Bättre kunna mäta blodtryck på ett tillförlitligtsätt 8
Minskat behovet av att gå till vårdcentralen för blodtrycksmätning 9
Må bättre 5

Tabell 2.  Förväntningar på deltagandet i BS som har infriats.

önskade en årlig uppdaterande föreläs-
ning för ”intresserade invånare med risk för 
eller med högt blodtryck”. Några deltagare 
önskade dessutom en årlig gruppträff för 
samtal kring blodtrycksrelaterade frågor. 

I enkät 1 angav drygt 50% att de hade 
goda kunskaper om blodtrycksmekanis-
mer och blodtrycksmedicinering före BS. 
I enkät 2 angav 98% att de hade tillräckliga 
eller goda kunskaper inom dessa områden  
och samtliga ansåg att BS hade bidragit 
till dessa kunskaper (Tabell 3). I uppfölj-
ningssamtalen gav deltagarna exempel på 
hur de efter BS bättre kunde förstå blod-
trycksmekanismer och tillåta viss variation 
i blodtrycket utan oro, samt motverka för-
höjning av blodtrycket (Faktaruta 2).

Resultatet visar att cirka 83% av de som 
besvarade enkät1 ansåg att de hade goda 
kunskaper om livsstilfaktorers och levnads-

vanors betydelse för hälsa och blodtryck 
redan före BS. Efter BS ansåg samtliga del-
tagare att de hade tillräckliga, goda eller 
mycket goda kunskaper om dessa faktorer. 
Deltagandet i BS hade framförallt påver-
kat kunskaper om kost, motion och stress 
(Tabell 4).

Mer än hälften av de svarande i enkät 
2 hade gjort förändringar i sina levnads-
vanor för att förbättra sina motionsvanor. 
Något färre hade förbättrat kostvanor och 
minskat stressen (Tabell 5). För områdena 
alkohol och tobak gjorde endast ett fåtal 
förändringar. Flera svaranden kommente-
rade frågan med att de varken rökte eller 
använde alkohol redan före BS. I uppfölj-
ningssamtalen angav flera deltagare att 
deras förståelse för sambanden levnadsva-
nor, blodtryck och hälsa hade fördjupats 
genom samtalen i BS.

BS bidrag till kunskap om Inte bidragit Bidragit lite Bidragit Bidragit mycket
Blodtrycksmekanismer 1 11 5
Blodtrycksmediciner 1 11 5

Tabell 3.  BS bidrag till kunskap om blodtrycksmekanismer och blodtrycksmediciner (n= 17)

Livsstilsfaktorer Inte alls I liten grad I ganska stor grad I stor grad Vet ej
Kost
Motion
Stress
Alkohol
Rökning

3
3
4
4
4

4
4
3
4
3

8
8
8
7
7

1
1
1
1
2

Tabell 4.  BS bidrag till kunskap om livsstilsfaktorers och levnadsvanors betydelse för hälsan 
och för blodtrycket (n= 16) 
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Enkät 1 visar att 61% av de svarande 
angav att de inte kunde mäta blodtrycket 
eller hade aldrig mätt blodtrycket själv 
före deltagandet i BS med HBTM. Efter 
BS och HBTM visar enkät 2 att 82% av 
de som svarade kände sig trygga med att 
själv genomföra HBTM. Deltagandet i BS 
bidrog till denna trygghetskänsla (Tabell 
6, 7). Uppföljningssamtalen visade att det 
fanns en stark tillfredsställelse hos del-
tagarna med att själv kunna genomföra 
blodtrycksmätning, behärska tekniken för 
blodtrycksmätning, kunna hantera sin häl-
sosituation och att ha tilltro till sin egen 
förmåga. 

Öppna enkätsvar och uppföljnings-
samtal visar att BS och träningen med 
HBTM bidrog till minskad oro för blod-
trycksapparaten och för att inte klara av 
blodtrycksmätningarna. Den oro som 
uttrycktes inriktades på tillförlitligheten 
till blodtrycksapparatens mätvärden med 
önskemål om att kontrollera dem på vård-
centralen. 

Deltagarnas blodtrycksprotokoll visar 
att fyra deltagare fick lägre blodtryck från 
BS-start till uppföljningsträff 2. Variations-
vidden för dessa förändrade blodtrycksvär-
den var 65 mmHg – 13 mmHg för det 
systoliska blodtrycket och 25 mmHg – 10 
mmHg för det diastoliska. Tre personer 
kunde minska blodtrycksmedicineringen 
och en kunde avsluta den. En deltagare 
utan blodtrycksmedicinering fick lägre 
blodtrycksvärden och läkemedelsbehand-
ling påbörjades inte. Deltagarna relaterade 
de lägre blodtrycksvärdena till ökad förstå-
else för blodtrycksfaktorer och förbättrade 
levnadsvanor, samt till vitrocks-blodtryck 
vid blodtrycksmätning på vårdcentral eller 
av vårdpersonal. Övriga deltagare uppvi-
sade endast smärre förändringar i blod-
trycksvärden.

Möjlighet till individuell support 
utnyttjades av ett fåtal deltagare. Endast 
tre deltagare hade haft kontakt med blod-
tryckssjuksköterskan utöver grupp- och 
uppföljningsträffarna under projekttidens 
åtta månader. Kontakterna togs via telefon. 
Enkäter och uppföljningssamtal visar att 
cirka 50%  av deltagare inte använde eller 
hade tillgång till dator och de webbtjänster 
som utvecklas på vårdcentralen. Det fanns 
ett stort intresse bland deltagarna att lära 
sig att använda datorn för kommunikation 
med blodtryckssjuksköterska men också att 
kunna använda bl.a. landstingets hälsosi-
dor och vårdcentralens webbsidor. Sådan 
utbildning, utformad som ”skola” med 
tydliga pappersinstruktioner för egen trä-
ning föreslogs.

Diskussion
Studien visar att Optimus-modellen har 
potential att kunna skapa det underlag 
med kunskap, färdigheter och trygghet 
för blodtrycksmätning som behövs enligt 
SBU [1] för att HBTM skall kunna genom-
föras på ett tillförlitligt sätt. Studien visar 
också att modellen stödjer den utveckling 
av empowerment och hälsobildning som 
hälsopolitiska dokument och riktlinjer 
framhåller som angelägen i insatser som 
avser att stödja människors förändring till 
mer hälsofrämjande livsstilar (6) och att 
förebygga hjärt- kärlsjukdomar (7) samt 
en mer hälsofrämjande hälso- och sjuk-
vård (5). 

Även att de flesta deltagare ansåg att de 
hade goda kunskaper om hälsa och blod-
tryck innan de deltog i BS, visar resultatet 
att BS:s upplägg med gruppträffar och 
uppföljning bidrog till ökad kunskap och 
självtillit till att omsätta kunskapen i den 
egna vardagen och ändra ordinationer och 
råd som ges från vårdpersonal, till ”empo-
werment”, dvs. att uppleva sig vara aktivt 
deltagande, kunna påverka och ha kontroll 
i sitt hälsotillstånd och behandling. Bety-
delsen av en empowerment-ansats för att 
stödja patienternas kritiska tänkande och 
möjligheter att fatta informerade beslut 
samt kunna omsätta kunskap, känna 
självtillit och utveckla self-management 
hälsobildning poängteras bl.a. i studier av 
diabetesvård och patientutbildning [15,16].

Möjligheterna till kommunikation och 
stöd via Vårdcentralens webb utvecklades 
inte under projekttiden såsom planerat 
och kunde inte bedömas. Enkät 1 visar att 
Internet inte var ett vanligt använt infor-

mations- och kommunikationsverktyg 
bland BS-deltagarna. Endast hälften av 
dem sökte information om hälsa på inter-
netsidor. Ett fåtal använde datorn för att 
kommunicera med professionella. Flera 
av dem som inte använde internet hade 
inte någon dator. Uppföljningssamtalen 
visade att det fanns intresse av att kunna 
använda landstingets hälsosidor och vård-
centralens webbsidor för information och 
kommunikation om hälsa och med blod-
tryckssjuksköterska. De efterfrågade sådan 
utbildning t.ex. som ”skola” med tydliga 
pappersinstruktioner för egen träning. För 
att öka tillgängligheten till kunskap och 
kommunikation om hälsa och därmed 
stödja hälsobildning och empowerment 
är det angeläget att utveckla Optimus-
modellens tredje ben till att, förutom att 
erbjuda individuellt stöd, även erbjuda 
generell hälsoinformation och möjlighet 
till kommunikation om hälsofrågor på 
vårdcentralens webb. 

En målsättning med utvecklingen av 
Optimus-modellen är att skapa en modell 
för blodtrycksbehandling som kan ge mer 
tillförlitliga blodtrycksvärden än med tra-
ditionell blodtrycksmätning på vårdcentral 
för att därigenom kunna minska behovet 
av blodtrycksläkemedel. Utformningen av 
blodtrycksmätningen med minst två mät-
ningsperioder om sju dagar efter första 
veckornas träning med HBTM och bör 
ge en tillförlitlig bild av patientens blod-
trycksnivå [17]. Sannolikt kan de lägre 
blodtrycksvärden som några av deltagarna 
fick, bero på att de hade tendens till vit-
rocks-blodtryck och att HBTM gav mer 
tillförlitliga värden. Ett flertal studier visar 

Tabell 5.  Förändringar i deltagarnas levnadsvanor under BS fram till uppföljning 2. (n=17)

Levnadsvanor Inte några 
förändringar

Lite förändringar Flera förändringar

Förbättrade motionsvanor 7 9 1
Förbättrat kosten 7 6 1
Minskat stress 5 6
Minskat alkoholkonsumtion 9 2
Slutat röka och snusa 6 1
Annat

Antal personer Inte alls Ganska trygg Trygg Mycket trygg
Känner trygghet - 3 7 7

Tabell 6.  Trygghetskänsla med att själv genomföra blodtrycksmätning efter BS (n=17)

Antal personer Inte bidragit Bidragit lite Bidragit Bidragit mycket

BS bidrag till trygghet vid 
blodtrycksmätning - 1 10 6

Tabell 7.  BS bidrag till trygghetskänsla vid blodtrycksmätning (n =17)
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att blodtryck kan sänkas genom patient-
utbildning och HBTM [9,10] genom att 
deltagarna får ökad förståelse för samspe-
let livsstil och blodtryck samt förändrade 
levnadsvanor. Enkätsvar och uppföljnings-
samtal visar att blodtrycksskolan har påver-
kat deltagare till bättre levnadsvanor, vilket 
på sikt kan medföra en lägre blodtrycksvär-
den, men med den här pilotstudiens korta 
uppföljningstid och studiedesign kan inte 
några sådana effekter påvisas. 

Pilotstudien ger underlag för fortsatt 
utveckling av Optimus-modellens upplägg 
och genomförande. Deltagarnas blodtrycks-
värden och fortsatta erfarenheter av HBTM 
skall följas upp av blodtryckssjuksköterskan 
årligen för att undersöka modellens värde 
och hållbarhet för den enskilde deltagaren. 
För studier av modellens värde i förhållande 
till andra former för blodtrycksbehandling, 
patientundervisning och HBTM planeras 
en randomiserad kontrollerad studie av 
kommande BS med HBTM enligt vida-
reutvecklad Optimus-modell. Pilotstudien 
visar också att Optimus-modellen med BS 
och HBTM, genom att öka deltagarnas häl-
sobildning, och empowerment har poten-
tial att minska beroendet av hälso- och sjuk-
vårdspersonal samt minska behovet av att 
gå till vårdcentralen för blodtrycksmätning 
och därmed minska bundenhet till vården. 
Förutom dessa hälsovinster som kan ses ur 
såväl ett individuellt som befolkningsper-
spektiv kan det också finnas ekonomiska 
vinster för såväl den enskilde individen som 
för vårdcentralens verksamhet. I fortsatta 
studier av Optimus-modellen bör dessa 
aspekter undersökas ur ett hälsoekonomiskt 
och ett hälso- och sjukvårdekonomiskt per-
spektiv, både ur en patient- och organisa-
tionsaspekt.

Av de 48 personer som erbjöds att delta i 
pilotstudiens BS deltog 33 personer, Endast 
fyra av 12 inbjudna i gruppen ”födda på 
1950–60-talet” deltog i pilotstudien, vilket 
ger en snedvridning i resultatet med en 
lägre andel ”yngre” personers erfarenheter 
av modellens upplägg och genomförande 
samt betydelse för hälsan. En anledning kan 
vara att träffarna var förlagda under dagtid. 
Deltagarantalet i pilotstudien minskade till 
20 personer vid uppföljning 1 och 15 perso-
ner vid uppföljning 2. Någon strukturerad 
uppföljning av varför deltagarna valde att 
inte delta i BS med HBTM eller i uppfölj-
ningarna gjordes inte. En sådan bortfalls-
analys hade gett värdefull kompletterande 
information inför vidareutvecklingen av 
modellen för upplägg och innehåll i BS, 
stöd för HBTM samt utformning och till-
gång till individuellt stöd.

Konklusion
Sammantaget visar pilotstudien att Opti-
mus-modellen har potential att möta de 
avsikter som fanns;
•	 att	stärka	patientens	helhetsförståelse	för	

faktorer som påverkar hälsa och blod-
tryck,

•	 öka	möjligheterna	till	kontroll	över	sitt	
hälsotillstånd och behandling, 

•	 ge	så	sanna	blodtrycksvärden	som	möj-
ligt. 
Optimus-modellen möter på så sätt den 

angelägna utveckling av en hälsofrämjande 
hälso- och sjukvård [5] med stärkning av 
möjligheter till eget ansvar, empowerment 
och hälsobildning som betonas i ett flertal 
policydokument (4, 5, 6, 7). De positiva 
omdömena, den goda effekten på delta-
garnas trygghet och möjligheter att ha för-
måga och kontroll att använda HBTM ger 
en betydelsefull grund för fortsatt utveck-
ling av modellen. Målsättningen med den 
fortsatta utvecklingen av Optimus-model-
len är att skapa en standardiserad modell 
för modern blodtrycksbehandling i linje 
med internationella riktlinjer för hyper-
tonibehandling [18] och HBTM [2], som 
kan praktiseras på många enheter, främst 
vårdcentraler. Därmed kan Optimus-
modellen bidra till den kunskapsutveckling 
av strukturerade program för HBTM som 
efterfrågas [1].  
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Aktuell avhandling: 
Akut, ambulatorisk och central 

blodtrycksmätning hos patienter 
med diabetes

Det traditionella sättet att mäta blod-
trycket är att, under vilobetingelser på 
en sjukvårdsmottagning, mäta blod-
trycket i överarmen. Detta sätt att mäta 
blodtrycket är emellertid behäftat med 
ett flertal möjliga felkällor: dels speg-
lar en enstaka mätning inte den blod-
trycksnivå som individen exponeras för 
under hela dygnet, dels är det inte säkert 
att blodtrycket i överarmen motsvarar 
blodtrycket nära hjärtat, som sannolikt är 
mer betydelsefullt för risken att utveckla 
hjärtsjukdom. 

Iavhandlingen ”Acute, ambulatory and 
central blood pressure measurements in 
diabetes” av Magnus Wijkman från 

Hälsouniversitetet i Linköping/Vrinnevi-
sjukhuset i Norrköping beskrivs två alter-
nativa metoder för att mäta blodtrycket, 
nämligen 24-timmars ambulatorisk blod-
trycksmätning samt central blodtrycksmät-
ning, och hur dessa kan användas för att 
värdera graden av kardiovaskulär organ-
skada bland patienter med diabetes. Vidare 
beskrivs hur blodtrycksvärden uppmätta i 
samband med sjukhusinläggning för akut 
bröstsmärta kan användas för att förutsäga 
prognosen hos personer med respektive 
utan diabetes. Avhandlingen försvarades i 
Berzeliussalen på Hälsouniversitetet i Lin-
köping den 20 april, med professor Jan 
Östergren från Karolinska Institutet som 
fakultetsopponent.

Maskerad nattlig hypertoni
Det är sedan tidigare känt att en del per-
soner som har normalt blodtryck uppmätt 
på en sjukvårdsmottagning har för högt 
blodtryck under övriga delen av dagen. 
Det har emellertid inte tidigare beskrivits 
hur vanligt det är bland personer med 
normalt mottagningsblodtryck att ha för 
högt blodtryck på natten. I delarbete I [1] 
undersöktes därför 100 personer med typ 
2-diabetes och normalt mottagningsblod-
tryck. Samtliga genomgick en ambulato-
risk blodtrycksmätning, där blodtrycket 
uppmättes med en automatisk mätare 
var 20:e minut under minst 24 timmar. 

Vi fann att 30 av de 100 personerna hade 
förhöjt nattligt blodtryck. Dessa personer 
hade tecken till ökad stelhet i stora kropps-
pulsådern, vilket är en etablerad markör för 
ökad kardiovaskulär risk. Fynden visar att 
bland personer med typ 2-diabetes är det 
inte ovanligt att det nattliga blodtrycket är 
för högt även om mottagningsblodtrycket 
är normalt. Att detta fenomen, maskerad 
nattlig hypertoni, även visade sig vara 
kopplat till ökad kärlstelhet talar för att 
dessa personer har ökad risk för att drabbas 
av hjärtkärlsjukdomar, såsom hjärtinfarkt 
eller stroke.

Blodtryck vid sjukhusinläggning för 
bröstsmärta
Blodtrycksmätning i samband med pla-
nerad mottagningsverksamhet bör föregås 
av ett par minuters vila. Detta är sällan 
genomförbart på en akutmottagning. 
Bland patienter som sjukhusvårdats för 
akut kranskärlssjukdom eller för akut 
hjärtsvikt har man tidigare kunnat visa att 
högt blodtryck vid ankomst till sjukhus är 
associerat med en minskad risk att avlida i 
anslutning till eller strax efter vårdtillfället 
på sjukhuset. I delarbete II [2] studerades 
om detta även gällde för en stor grupp 
personer som blivit inlagda på sjukhus på 
grund av bröstsmärta, men där bakom-
liggande hjärtsjukdom inte alltid kunnat 
påvisas. Data från 119 151 personer som 
registrerats i det nationella kvalitetsregist-

ret RIKS-HIA analyserades, och huvud-
fyndet var att ett högre ankomstblodtryck 
var associerat med en lägre risk att avlida 
inom ett år efter sjukhusvistelsen än ett 
normalt ankomstblodtryck. Detsamma 
gällde bland de 21 488 av patienterna som 
hade tidigare känd diabetes, och, intres-
sant nog, även bland de 27 482 personer 
där man under vårdtillfället inte kunde 
diagnostisera någon hjärtsjukdom som 
förklaring till bröstsmärtan. Dessa fynd 
visar att högt blodtryck, uppmätt i sam-
band med sjukhusinläggning på grund av 
bröstsmärta, är kopplat till en god prognos. 
Resultaten belyser att blodtryck uppmätt i 
samband med bröstsmärta inte speglar den 
kardiovaskulära risken på samma sätt som 
ett viloblodtryck gör.

Centralt pulstryck vid 
betablockerarbehandling
Såväl mottagningsblodtryck som ambula-
toriskt uppmätta dygnsblodtryck bygger 
på att blodtrycket mäts i överarmen. Nya 
mätmetoder har emellertid möjliggjort 
beräkningar av det hjärtnära blodtrycket, 
det så kallade centrala blodtrycket, med 
vilket avses blodtrycket i stora kroppspulså-
dern nära hjärtat. Det centrala blodtrycket 
kan skilja sig från de blodtrycksvärden som 
uppmäts i överarmen, och vissa data talar 
för att risken att drabbas av hjärt-kärl-
sjukdom är starkare kopplad till centrala 
blodtrycksvärden än till blodtrycksvärden 
uppmätta i överarmen. En vanligt före-
kommande grupp av blodtryckssänkande 
läkemedel, betablockerare, har visat sig 
sänka det centrala blodtrycket sämre än 
de sänker blodtrycket i överarmen. Detta 
har visats i en stor läkemedelsstudie bland 
patienter med hypertoni, men det finns 
inga data som visar om samma sak gäller 
för patienter med diabetes som inte ingår 
i läkemedelsstudier. I delarbete III [3] 
undersöktes därför 124 patienter med typ 
2-diabetes som behandlades med minst ett 
blodtryckssänkande läkemedel. De som 
använde en betablockerare, ensam eller i 
kombination med andra läkemedel, hade 
högre centralt pulstryck än de som använde 

Magnus Wijkman försvarar sig.
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andra sorters blodtryckssänkande läkeme-
del. Trots att det förelåg en skillnad avse-
ende det centrala pulstrycket, så var både 
mottagningspulstrycket och det ambula-
toriska 24-timmarspulstrycket mycket lika 
mellan grupperna. 

Högt centralt pulstryck trots normalt 
mottagningsblodtryck
Det har tidigare visats att högt centralt 
pulstryck identifierar personer med ökad 
risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Hur 
vanligt det är att ha högt centralt pulstryck 
trots ett normalt blodtryck uppmätt med 
konventionell metodik i överarmen, är 
emellertid inte känt, varför det centrala 
pulstrycket hos 167 personer med typ 
2-diabetes som hade normalt blodtryck 
på mottagningen uppmättes (delarbete 
IV, manuskript). Högt centralt pulstryck 
kunde påvisas hos 32 av dessa personer, 
alltså nära nog hos var femte person med 
normalt mottagningsblodtryck. Precis som 
var fallet med personerna med maskerad 
nattlig hypertoni i delarbete I, hade perso-
nerna med högt centralt pulstryck tecken 
till ökad stelhet i stora kroppspulsådern. 
Vidare påvisades en koppling mellan 
förekomst av högt centralt pulstryck och 
förtjockning av halspulsådrorna, som är 
en annan etablerad markör för ökad risk 
att drabbas av hjärtkärlsjukdomar, såsom 
hjärtinfarkt eller stroke. 

Vänsterkammarmassan – vilket 
blodtrycksmått är mest informativt?
Vänsterkammarhypertrofi är en vanlig 
konsekvens av hypertoni, och är även en 
väl etablerad riskfaktor för hjärtsjukdom. 
Det har tidigare visats att vänsterkammar-
massan, uppmätt genom ultraljudsunder-
sökning, är starkare kopplad till centralt 
blodtryck än till mottagningsblodtryck. 
Huruvida vänsterkammarmassan är star-
kare kopplad till centralt blodtryck än 
till blodtryck uppmätt under 24-tim-
mars ambulatorisk blodtrycksmätning 
har emellertid inte studerats hos personer 
med diabetes. I delarbete V (manuskript) 
undersöktes därför sambanden mellan vän-
sterkammarmassan och mottagningsblod-
tryck, ambulatoriskt uppmätt blodtryck 
och centralt blodtryck hos 460 personer 
med typ 2-diabetes. Vi fann att när ambu-
latoriskt uppmätta blodtryck analyserades 
tillsammans med centralt blodtryck, så var 
det endast det ambulatoriskt uppmätta 
blodtrycket som samvarierade med vän-
sterkammarmassan. När ambulatoriskt 
uppmätt blodtryck analyserades tillsam-
mans med mottagningsblodtryck, så var 

det återigen endast det ambulatoriskt 
uppmätta blodtrycket som samvarierade 
med vänsterkammarmassan. Fynden talar 
för att ambulatoriskt uppmätt blodtryck 
erbjuder information om vänsterkammar-
massan utöver vad som kan erhållas utifrån 
antingen mottagningsblodtryck eller cen-
tralt blodtryck.

Konklusion
Sammanfattningsvis visar fynden i denna 
avhandling att ett normalt mottagnings-
blodtryck hos en person med typ 2-diabe-
tes inte utesluter möjligheten att antingen 
det nattliga blodtrycket eller det centrala 
pulstrycket är för högt. Vidare har visats att 
personer med typ 2-diabetes som använ-
der betablockerare kan ha högre centralt 
pulstryck än personer med typ 2-diabetes 
som använder andra slags läkemedel mot 
högt blodtryck, trots att mottagnings-
pulstryck och ambulatoriskt uppmätt 
pulstryck inte skiljer sig åt mellan grup-
perna. Vid en direkt jämförelse mellan 
mottagningsblodtryck, centralt blodtryck 
och ambulatoriskt uppmätt blodtryck hos 
personer med typ 2-diabetes, visade sig 
framför allt det ambulatoriska blodtrycket 
ha en oberoende association med vänster-
kammarmassan. Högt blodtryck uppmätt 
i samband med akut sjukhusinläggning 
pga. bröstsmärta var, till skillnad från vad 
vi tidigare vet om mottagningsblodtryck 
uppmätt i vila, kopplat till lägre risk för 
förtida död hos personer med eller utan 
diabetes. När man ska använda blodtrycks-
värden för att värdera graden av organskada 
eller den framtida prognosen hos patienter 
med diabetes, måste man alltså ta hänsyn 
till både den mätmetod som använts, och 
till de förhållanden som rådde i samband 
med blodtrycksmätningen.

Dulcis in fundo
Den efterföljande disputationsfesten hölls 
på anrika jazzklubben Crescendo i Norrkö-
ping, och gick i norditalienskt tema, med 
mat och dryck från regionen Trentino. 
Toastmasters var Karin Pejic och Jonas 
Widell, bägge vid Vrinnevisjukhuset i Norr-
köping.
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Aktuell avhandling: 
Hemostasrubbningar vid akut 

ischemisk stroke
Den 20 januari 2012 försvarade Elisabeth 
Rooth vid Institutionen för kliniska veten-
skaper, Danderyds sjukhus, sin avhand-
ling om hemostasrubbningar vid akut 
ischemisk stroke (Hemostatic disturbance 
in acute ischemic stroke). Opponent var 
docent Eivind Berge, Oslo Universitets-
sjukhus i Ullevål. Här presenteras de sam-
manfattande fynden i avhandlingen.

Stroke är den andra vanligaste dödsorsaken 
näst efter ischemisk hjärtsjukdom. Cirka 
85% av alla stroke orsakas av en trombos 
eller en embolus i den cerebrala cirkulatio-
nen. Stroke orsakar stora handikapp med 
försämrad livskvalitet för såväl patienter 
som för deras anhöriga. Modern behand-
ling vid ischemisk stroke idag inkluderar 
såväl akut trombolys som antitrombotisk 
behandling, men trots detta återinsjuknar 
ca 30% av patienterna i en ny stroke eller 
TIA.

Hemostasen är en balans mellan å ena 
sidan koagulationen och å andra sidan 
fibrinolysen. Om denna balans rubbas av 
någon anledning kan en trombos uppstå 
(se figur 1). 

I härvarande avhandling fokuserade vi på 
att studera hemostasen vid akut ischemisk 
stroke med s.k. globala hemostasmetoder. 
Genom att studera den sammantagna 
effekten av de i blodprovet ingående koa-
gulations- och fibrinolysfaktorer sökte vi 
identifiera subgrupper av patienter med 
en mer aktiverad hemostas, därmed med 
en sannolikt ökad risk för cerebrovaskulära 
komplikationer.

I de två första studierna rekryterades 32 
patienter från Strokeenheterna på Dan-
deryds sjukhus och på Karolinska Uni-
versitetssjukhuset, Solna. Blodprov togs 
i akut- och i konvalescentskedet. TAFI 
(en fibrinolysdämpande faktor), Overall 
Hemostatic Potential (OHP; en global 
markör som ger en bild av såväl koagula-
tionen som fibrinolysen) och inflammato-
riska markörer mättes i plasma. Vi fann en 
försämrad fibrinolysförmåga med förhöjda 
nivåer av TAFI och uppmätt med OHP-
metoden (1). Det bildade fibrinnätverket 

var mindre genomsläppligt hos patienter 
med ischemiska stroke jämfört med friska 
kontrollpersoner, både i akuta fasen och 
efter två månader. Dessutom var nätverket 
hos patienterna mer resistent mot fibrino-
lys uppmätt med vår globala metod (2).

I de två senare studierna inkluderades 
drygt 200 patienter med ischemisk stroke 
(67%) och TIA (33%) från Strokeenhe-
terna på Danderyds sjukhus och på Söder-
sjukhuset i Stockholm. Trombinbildningen 
uppmättes med en kommersiellt tillgänglig 
metod, Calibrerated Automated Thrombo-
gram (CAT-metoden) som redan används 
till viss del i kliniskt bruk. Maximala trom-
binkoncentrationen (peak-värdet) befanns 
vara förhöjd i akuta skedet såväl som efter 
en månad (3). Trombocytaktiveringen via 
antalet så kallade trombocytderiverade 
mikropartiklar (PMPs) uppmättes i plasma 
med en flödescytometrisk analys. En sig-
nifikant ökning av antalet PMPs förelåg 
hos strokepatienterna, dessutom uttryckte 
dessa mikropartiklar i högre utsträckning 
protrombotiska markörer (p-selektin och 
tissue factor) som ytterligare kan bidra till 
den aktiverade hemostasen vid ischemisk 
stroke (4).

Sammanfattningsvis är manifest stroke 
och TIA associerade med en obalans mellan 
koagulation och fibrinolys, parallellt med 
ökade plasmanivåer av mikropartiklar med 

ursprung från aktiverade trombocyter. Hur 
vi sedan i ett större perspektiv kan återställa 
denna balans är en mycket intressant fråga. 
Standardiserade globala hemostasmetoder 
kan vara användbara i bedömningen av 
den hemostatiska balansen hos de ische-
miska strokepatienterna i framtiden. 

Elisabeth Rooth
Med dr, överläkare

Strokenheten
Institutionen för kliniska vetenskaper,

Danderyds Sjukhus
Enheten för medicin
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Figur 1.  En schematisk bild över 
hemostasens olika steg som är 
belysta i denna avhandling.
Trombin är ett nyckelenzym inom 
koagulationen som leder till bild-
ning av ett fibrinnätverk som i sin tur 
”armerar” blodproppen. 
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Aktuell avhandling: 
Studier av hemostas vid akut 

kranskärlssjukdom och diabetes mellitus
Den 9 december 2011 disputerade Mika 
Skeppholm på avhandlingen ”Studies of 
haemostasis in acute coronary syndro-
mes and diabetes mellitus” vid Karolin-
ska Institutet, Institutionen för kliniska 
vetenskaper, Danderyds sjukhus. Oppo-
nent var professor Harald Arnesen, Oslo 
Universitetssjukhus (Ulevål). 
Texten har också presenterats i Svensk 
Cardiologi nr 1, 2012.

Ett akut koronart syndrom (AKS) 
innefattar både instabil angina/icke 
ST-höjningsinfarkt (IAP/NSTEMI) 

och ST-höjningsinfarkt (STEMI). I detta 
arbete har vi fokuserat på gruppen med 
IAP/NSTEMI, ett mycket instabilt till-
stånd som förefaller ha en sämre prognos än 
STEMI. Även om patofysiologin är hetero-
gen så är den absoluta majoriteten av AKS i 
grunden orsakade av att ett aterosklerotiskt 
plack rupturerar. Följden blir att trombo-
gent material exponeras för blodet där 
trombocyter och plasmakoagulation akti-
veras med trombosbildning som följd. En 
underliggande trombocythyperreaktivitet 
liksom hyperkoagulation och hypofibrino-
lys kan förstärka trombotiseringen och öka 
risken för kärlocklusion. 

Litteraturen stödjer att AKS är ett till-
stånd med aktiverad hemostas och det 
är väl dokumenterat att antitrombo-
tisk behandling med kombinationer av 
trombocythämmande läkemedel, liksom 
trombocythämmare i kombination med 
antikoagulantia, minskar mortalitet och 
nya ischemiska komplikationer. Patienter 
med AKS erhåller idag bred antitrombo-
tisk behandling i akutskedet och därefter 
vanligen dubbel trombocythämmande 
behandling i 3–12 månader. En andel av 
patienterna kan även ha indikation för 
kombination av dubbel trombocythäm-
mande behandling och antikoagulantia, 
vilket nyligen utprovats i randomiserade 
studier. En kvarstående koagulationsakti-
vering och/eller trombocythyperreaktivitet 
är vanligare hos patienter som ånyo drab-
bas av ischemiska händelser. 

Sammanfattningsvis föreligger ofta ett 
tillstånd med en aktiverad hemostas långt 

efter att patienten drabbats av ett AKS och 
det kan hos vissa patienter finnas indika-
tion för intensifierad och/eller förlängd 
antitrombotisk behandling. Baksidan av 
kombinerad antitrombotisk behandling, 
med olika effekter på hemostasen, är den 
ökade risken för blödning, vilket i sig är ett 
risktillstånd med en klart försämrad prog-
nos. I dagsläget efterfrågas ”verktyg”, t.ex. 
enkla laborativa metoder, som kan identi-
fiera särskilt protrombotiskt benägna AKS-
patienter respektive patienter som löper 
ökad risk att blöda. 

Avhandlingen har syftat till att belysa 
mekanismer bakom de trombotiska kom-
plikationerna vid AKS och diabetes mel-
litus, en stark riskfaktor för ischemisk 
hjärtsjukdom. Genom att studera nya 
metoder och markörer för koagulation, 
fibrinolys och trombocytaktivering har vi 
undersökt hur respektive system kan bidra 
till ett protrombotiskt tillstånd, samt sökt 
finna metoder som i förlängningen skulle 
kunna användas för att värdera trombos- 
respektive blödningsrisk hos den enskilde 
patienten. 

Delarbete 1
Von Willebrands faktor (VWF) är ett pro-
tein av betydelse för trombocytfunktion 
och plasmakoagulation, men då cirkule-
rande VWF till största delen emanerar från 
kärlendotelet anses VWF spegla endotel-
funktion. Vid diabetes mellitus, föreligger 
förhöjda nivåer av VWF, och VWF är i 
sig en riskmarkör för hjärtkärlkomplika-
tioner. Nivån av de hemostatiskt aktiva 
VWF multimererna regleras av ett proteas 
benämnt ADAMTS-13. Vi undersökte 
dels patienter med typ 1-diabetes med 
lång duration men utan kända makrovas-
kulära komplikationer, dels patienter med 
perifer arteriell sjukdom och övervägande 
typ 2-diabetes som deltog i en randomise-
rad studie av det lågmolekylära heparinet 
dalteparin. Som jämförelse undersöktes 
också ålders- och könsmatchade friska kon-
trollpersoner till respektive patientgrupp. 
ADAMTS-13 analyserades både avseende 
plasmanivå och enzymaktivitet. Plasma-
nivåer och enzymaktivitet för ADAMTS-
13 var högre hos kvinnor men vi kunde 

inte finna någon könsskillnad avseende 
VWF-koncentration i plasma. Patienter 
med typ 1-diabetes hade signifikant högre 
VWF-koncentration och signifikant lägre 
ADAMTS-13 enzymaktivitet jämfört med 
friska individer, medan patienter med typ 
2-diabetes hade förhöjda nivåer av VWF 
trots att ADAMTS-13-koncentrationen i 
plasma och dess enzymaktivitet ej var för-
höjd. Förhållandet (kvoten) mellan sub-
strat och enzym (VWF:ADAMTS13) var 
signifikant högre i båda diabetesgrupperna 
jämfört med respektive kontrollgrupp. 

Då tidigare studier visat att dalteparin 
ökar VWF-koncentrationen undersökte 
vi om detta kunde bero på att dalteparin 
påverkar ADAMTS-13. Vi fann dock ingen 
effekt av dalteparin på vare sig enzymni-
våer eller aktivitet, trots signifikant steg-
rade VWF-koncentrationer i plasma under 
dalteparinbehandling.

Delarbete 2
Störd fibrinolys är en bidragande orsak 
till kranskärlssjukdom. Detta har särskilt 
visats bero på förhöjda nivåer av fibrino-
lyshämmaren PAI-1. En annan endogen 
fibrinolyshämmare – trombin-aktiverbara 
fibrinolyshämmaren (TAFI) – kan också 
vara av betydelse. TAFI är ett peptidas som 
aktiveras av trombin och minskar bind-
ningen av plasmin/plasminogen till fibrin; 
en minskad bindning leder till en försvagad 
nedbrytning av fibrintrådarna i tromben. 
Att analysera TAFI har dock visat sig vara 
metodologiskt komplicerat. I syfte att finna 
en lämplig metod för att utvärdera TAFIs 
betydelse vid AKS jämförde vi två immu-
nologiska metoder (vilka endast mäter 
koncentrationen av enzymet) och en funk-
tionell metod (vilken mäter aktiviteten hos 
enzymet). I studien användes plasma från 
AKS-patienter provtagna akut, 24 timmar 
efter ankomst, samt tre och sex månader 
efter det akuta vårdtillfället; plasma från 
friska kontroller analyserades också. I 
metodjämförelsen använde vi oss av alla 
data från patienterna och kontrollerna. 
Vi fann att de uppmätta TAFI-nivåerna 
starkt varierade beroende på vilken metod 
som användes, och nivåerna och resultaten 
skiljde sig signifikant mellan de olika ana-
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lyserna. Metoden för bestämning av TAFI-
aktivitet hade relativt hög precision samt 
var enkel att genomföra. Vi fann förhöjd 
TAFI-aktivitet hos patienterna, talande för 
försvagad fibrinolys, och detta var särskilt 
tydligt i konvalescensskedet (sex månader) 
efter det akuta insjuknandet.

Delarbete 3
I delarbete 1 och 2 undersöktes två enskilda 
potentiellt protrombotiska faktorer. Krans-
kärlssjukdom har emellertid en multifakto-
riell genes och så kallade ”globala metoder” 
kan vara av större kliniskt värde i bedöm-
ningen av patientens aterotrombotiska risk. 
Vi studerade därför en global hemostasmar-
kör (Overall haemostasis index, Oh-index) 
som utvecklats av forskargruppen. Metoden 
mäter både fibrinbildning (Coagulation 
profile, Cp) och fibrinnedbrytning (Fib-
rinolysis profile, Fp) i plasma; balansen 
mellan fibrinbildning och fibrinolys kan 
härigenom värderas. Även trombinbild-
ning i plasma undersöktes med hjälp av en 
kommersiellt tillgänglig metod (Calibrated 
Automated thrombogram, CAT). Med 
denna metod kan den enskilda patientens 
potential att bilda trombin mätas. 

Vi undersökte blodprov från patien-
ter med AKS tagna akut vid inkomst till 
sjukhuset, efter ett dygn då patienterna fått 
intensiv antitrombotisk behandling samt 
efter sex månader. Som jämförelse analy-
serades plasma från ålders- och könsmatch-
ade friska kontroller. 

Vi fann att patienterna med AKS upp-
visade en ökad kapacitet att bilda trombin 
både akut och sex månader efter insjuk-

nandet, men att detta förvånande nog 
inte resulterade i någon ökad kapacitet 
hos plasma att bilda fibrin. Detta trots att 
majoriteten av patienterna hade en inter-
mediär till hög TIMI-risk score i kombi-
nation med en tydlig inflammatorisk och 

endotelial aktivering (förhöjda nivåer av 
hsCRP, IL-6, fibrinogen, PAI-1 och VWF 
förelåg). Snarare hade patienterna en ökad 
förmåga att degradera fibrin i akutskedet 
trots en tydligt förhöjd aktivitet av fibrino-
lyshämmaren TAFI. Vi tolkar detta som en 

Kontroller S1 S2 S3

PS+ PMP 9837
(6947-14939)

23799***
(12488-48381)

14115***
(6071-29828)

10933
(6349-18272)

PS- PMP 6063
(1426-8942)

11558***
(5280-29996)

6850**
(2194-15063)

5293
(656-9456)

PS+ P-selektin+ PMP 826
(113-2472)

5133***
(2095-9874)

2837***
(1232-5993)

1001***
(436-4298)

PS-  P-selektin+ PMP 434
(28-1695)

3598***
(1292-8707)

1859***
(325-3973)

745***
(98-2700)

PS+ TF+ PMP 26
(9-65)

138***
(64-201)

99***
(38-179)

60***
(28-96)

PS-  TF+ PMP 16
(2-31)

98***
(39-209)

56***
(10-119)

22***
(3-81)

Tabell 1.  Koncentration (x 106/L) av trombocytmikropartiklar hos patienter med akut koronart syndrom och friska kontroller.

PMP = platelet derived microparticles. 
”+” respektive ”–” indikerar förekomst respektive avsknad av uttryck av fosfatidylserin (PS), 
P-selektin alternativt tissue factor (TF) på mikropartikelns yta.
n=47-50 för patienter
n=61 för kontroller

Figur 1.  PS+ P-selektin+ (vä) och PS- P-selektin + (hö) PMP hos friska kontroller och hos patienter 
med akut koronart syndrom vid de tre provtagningstillfällena (S1-S3).
Koncentration av PS+ P-selektin+ PMP (vä) och PS- P-selektin+ PMP (hö) hos kontroller (C; n=61) och 
patienter vid de tre provtagningstillfällena (S1-S3; n=47-50). Box plottarna visar medianen, första 
och tredje kvartilen med förlängning till data fortfarande inom 1.5 IQR från kvartilerna. ** p<0.05, 
*** p<0.001 (Wilcoxon Signed Rank test).

Figur 2.  PS+ TF+ (vä) och PS- TF+ (hö) PMP hos friska kontroller och hos patienter med akut 
koronart syndrom vid de tre provtagningstillfällena (S1-S3).
Koncentrationen av PS+ TF+  PMP (vä) och PS- TF+  PMP (hö) hos kontroller (C) och patienter vid de 
tre provtagningstillfällena (S1-S3). Statistik som i figur 1.
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fysiologisk respons på en pågående pato-
fysiologisk (trombotisk) process. Vi kunde 
inte finna stöd för en betydelsefull roll för 
ADAMTS-13 vid akut koronart syndrom.

Delarbete 4
Trombocytaktivering spelar en viktig 
roll vid AKS. Vid trombocytaktivering 
avknoppas små partiklar (trombocytmi-
kropartiklar; på engelska ”platelet derived 
microparticles”, PMP) vilka är mycket små 
vesikler med membran av fosfolipider. 
Trombocytmikropartiklar kan ha patofy-
siologisk betydelse genom att bära med sig 
biologiskt aktiva molekyler från trombocy-
ten. Exempel på sådana molekyler är tissue 
factor och p-selektin, två markörer som är 
involverade i både hemostasen och den 
inflammatoriska processen. Mikropartik-
lar kan också uttrycka en negativt laddad 
fosfolipid – fosfatidylserin (eng. phospha-
tidylserine, PS) – som erbjuder en prokoa-
gulant yta till vilken koagulationsfaktorer 
kan binda och verka. 

Vi undersökte förekomsten av trom-
bocytmikropartiklar i plasma under och 
efter ett AKS med en av gruppen utvecklad 
flödescytometrisk teknik. I studien deltog 
såväl AKS-patienter som ålders- och köns-
matchade friska kontroller. Patienterna 
provtogs akut vid inkomst till sjukhuset 
(S1), efter ett dygn då patienterna erhållit 
bred antitrombotisk behandling (S2) samt 
efter sex månader (S3). Vi fann att trombo-
cytmikropartiklar i plasma var 2–6-faldigt 
förhöjda (beroende på vilka antigen som 
mättes) vid insjuknandet (Tabell 1) och 
sjönk signifikant när bred antitrombotisk 
behandling startats (figur 1 och 2). Efter 
sex månader var dock koncentrationen av 
p-selektin och TF-positiva trombocytmi-
kropartiklar fortfarande signifikant förhöjd 
hos patienterna jämfört med hos de friska 
kontrollerna (tabell 1). Tidigare har man 
framförallt analyserat mikropartiklar som 

uttrycker PS. Intressant nog kunde vi nu 
påvisa att även trombocytmikropartiklar 
som saknar PS uttrycker tissue factor och 
p-selektin samt att också dessa mikropar-
tiklar var förhöjda under och efter ett AKS 
(tabell 1). Möjligheten finns att trombocyt-
mikropartiklar kan vara en biomarkör och 
användas för att identifiera riskpatienter 
som har behov av intensifierad behandling. 

Sammanfattning
•	Vid	 typ	 1-diabetes	 föreligger	 förhöjda	
VWF-nivåer i kombination med nedsatt 
ADAMTS13-aktivitet, vilket kan tänkas 
spela en roll i utvecklandet av mikrotrom-
botiska komplikationer. 

•	Förhöjda	koncentrationer	av	VWF	hos	
patienter med typ 2-diabetes och perifer 
arteriell sjukdom liksom hos AKS-patien-
ter är inte beroende på funktionen hos 
ADAMTS13. Mer sannolikt är detta ett 
uttryck för en störd endotelfunktion. 

•	Koncentrationsbestämning	av	TAFI	är	
starkt metodberoende. Av de metoder 
som utvärderats är metoden som mäter 
TAFI-aktivitet den mest robusta. TAFI-
aktivitet, liksom PAI-1-nivåer, är förhöjda 
hos patienter som drabbats av AKS, både 
akut och sex månader efter insjuknandet, 
talande för en nedsatt fibrinolys. 

•	Trots	tecken	på	ökad	trombingenerering	
och nedsatt fibrinolys kunde vi med vår 
globala hemostasmetod inte detektera några 
tecken på ökad fibrinbildning eller nedsatt 
fibrinolys i plasma från patienter med AKS. 

•	Förhöjda	nivåer	av	cirkulerande	trombo-
cytmikropartiklar speglar trombocytakti-
vering under AKS. Vår metod för analys 
av mikropartiklar förefaller vara känslig 
för antitrombotisk behandling, är enkel 
att utföra och analyser kan göras i plas-

maprover som varit frysta. Möjligheten att 
trombocytmikropartiklar kan användas för 
monitorering och riskvärdering bör testas i 
större kliniska studier.  

Mika Skeppholm
Med dr, bitr. överläkare
mika.skeppholm@ds.se

Hjärtkliniken
Danderyds sjukhus

Stockholm
Karolinska Institutet

Institutionen för kliniska vetenskaper, 
Danderyds sjukhus

Enheten för kardiovaskulär medicin
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Margrét Leosdottir, kardiolog vid Krans-
kärlskliniken, SUS Malmö, försvarade sin 
doktorsavhandling vid Lunds Universitet 
den 2 mars 2012, med professor emeri-
tus Lars Rydén, Karolinska Institutet, som 
fakultetsopponent. Avhandlingens titel 
var ”Age and gender differences in risk 
factor burden, myocardial dysfunction 
and cardiovascular events in relation to 
glucose metabolism.” Författaren har 
här sammanfattat resultaten och rap-
porterar, kompletterat med en översikt 
av forskningsområdet hjärtat och störd 
glukosmetabolism.

Även om den åldersstandardiserade 
dödligheten i hjärtkärlsjukdom 
har minskat påtagligt i Västvärlden 

under de senaste årtionden, står sjukdoms-
gruppen fortfarande för merparten av alla 
dödsfall i världen, närmare 30% globalt 
och 50% i Europa. Dödligheten i hjärtsvikt 
har också minskat något, i Sverige liksom 
i världen i övrigt.1 Livslängden fortsätter 
öka i alla delar av världen och till följd av 
detta blir andelen äldre i våra samhällen allt 
större (Figur 1). Eftersom incidensen för 
såväl hjärtkärlsjukdom som hjärtsvikt ökar 
med åldern, liksom en förbättrad överlev-
nad trots sjukdomsyttringar, så kommer 
prevalensen för båda sjukdomskategorierna 
att fortsätta öka, med höga kostnader för 
hälso- och sjukvården som följd.

INTERHEART2- och INTERSTROKE3-
studierna visade att nio respektive tio risk-
faktorer står för upp till 90% av befolk-
ningsandelen av riskökningen (population-
attributable risk, PAR) för att utveckla 
hjärtinfarkt och stroke. Det förvånar därför 
inte att det enligt statistiska modellberäk-
ningar är så att primär- och sekundärpre-
vention står för ungefär hälften av den 
sänkta mortaliteten i hjärtinfarkt som har 
observerats i västländerna under de senaste 
trettio åren.4 Att screena för och behandla 
riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom, speciellt 
bland populationer med hög risk, borde 
därför ges hög prioritet. Personer med störd 
glukosmetabolism tillhör denna grupp. 
Risken för att utveckla hjärtkärlsjukdom 

och hjärtsvikt är i allmänhet 2–5 gånger 
högre för individer med diabetes jämfört 
med dem som inte har diabetes, där kvin-
nor med diabetes är speciellt utsatta.

Hjärtkärlsjukdom, hjärtsvikt och 
diabetes
Hjärtkärlsjukdom är den vanligaste döds-
orsaken i Europa. Enligt WHO orsakar 
hjärtkärlsjukdom 50% av alla dödsfall, följt 
av cancer, som står för ungefär 20%. Även 
om den åldersstandardiserade incidensen 
för sjukdomen sjunker, speciellt i norra 
och västra Europa, så är prevalensen och 
samhällsbördan fortfarande mycket höga, 
med 34 millioner förlorade sjukdomsjus-
terade återstående levnadsår (s.k. ”disabi-
lity-adjusted life years”, DALYs) varje år.5 
Kranskärlsjukdom står för de flesta hjärt-
kärldödsfallen, följt av ischemisk stroke. 
Utöver icke-påverkbara riskfaktorer såsom 
ålder, kön och familjehistoria så är de vik-
tigaste riskfaktorerna för hjärtkärlsjukdom 
högt blodtryck, rökning, ogynnsamma 
blodfetter, diabetes, dålig psykosocial livs-
situation och låg socio-ekonomisk status 
samt ohälsosam livsstil, t.ex. brist på fysiskt 
aktivitet, dåliga matvanor och övervikt.

Prevalensen för hjärtsvikt ökar kraftigt 
med åldern. Den ligger på ca 2–3% i hela 

befolkningen, men stiger till 10–20% bland 
dem som är 70 år och äldre.6 Komorbidi-
tet och sjukhusinläggningar är vanliga och 
prognosen är dålig, med 5-årsmortalitet 
nära 50%. Kostnaden för hjärtsvikt är hög, 
motsvarande 1–2% av totala sjukvårdsbud-
geten i flesta utvecklade länder.7

Risken för att utveckla typ 2-diabetes 
är ungefär den samma för män och kvin-
nor, och liksom för hjärtkärlsjukdom 
och hjärtsvikt, så ökar den med åldern. 
Prevalensen varierar mycket mellan olika 
regioner i världen och den har eskalerat 
dramatiskt i USA under de senaste decen-
nierna.8 Studier från Sverige visar en sakta 
ökande prevalens, dock med incidenstal 
som förefaller att ha minskat i progresshas-
tighet eller rent av stannat av eller kanske 
även periodvis minskat.9 Globalt, däremot, 
fortsätter prevalensen för typ 2-diabetes 
att öka, främst p.g.a. en snabb ökning i 
utvecklingsländerna. Den globala prevalen-
sen för diabetes bland individer äldre än 20 
år var 4,6% år 2000 och beräknas öka till 
6,4% år 2030.10 Minst hälften så många 
individer tros ha icke-diagnosticerad dia-
betes, och dubbelt så många ha förhöjt 
fasteblodsocker (impaired fasting glucose, 
IFG) eller nedsatt glukostolerans (impaired 
glucose tolerance, IGT), d.v.s. glukosmeta-

Aktuell avhandling: 
Glukosmetabolism, hjärtfunktion och 

kardiovaskulär riskbörda

Figur 1. Förenta Nationernas projektion för andelen av världens befolkning som är 60 år eller äldre.
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bola rubbningar som kan leda till manifest 
typ 2-diabetes i över 60% av fallen om inte 
preventiva åtgärder sätts in i tid.

Mer än 70% av dödligheten bland indi-
vider med diabetes orsakas av hjärtkärlsjuk-
dom. Inte bara diabetes, utan också förhöjt 
fasteblodsocker och nedsatt glukostolerans 
utgör tillstånd med en ökad risk för hjärt-
kärlsjukdom och hjärtsvikt.11 Riskökningen 
förklaras delvis av en ökad förekomst av 
övriga riskfaktorer, där högt blodtryck och 
utveckling av vänsterkammarhypertrofi 
sannolikt bidrar mest. Det är väl belagt att 
kardiell vänsterkammarhypertrofi utgör 
en stark prediktor för hjärtkärlsjukdom.12 
Makro- och mikrovaskulär ateroskleros är 
också mer vanligt förekommande hos indi-
vider med diabetes.13 Utöver detta så finns 
det hypoteser om förekomsten av en speci-
ell diabeteskardiomyopati. Multipla meka-
nismer har beskrivits, där hjärtat påverkas 
främst via tre ogynnsamma metabola till-
stånd; nämligen hyperglykemi, hyperinsu-
linemi och hyperlipidemi. Förekomsten av 
diabeteskardiomyopati verkar i vilket fall 
öka risken för såväl hjärtsvikt som hjärt-
infarkt.14

De strukturella och funktionella föränd-
ringarna i hjärtat som ses vid diabeteskar-
diomyopati inkluderar vänsterkammarhy-
pertrofi samt diastolisk och systolisk vän-
sterkammardysfuntkion.15 Ekokardiografi, 
där man använder såväl sedvanlig doppler 
som vävandsdoppler, utgör välbeprövade 
metoder för att tidigt upptäcka och skatta 
dessa förändringar, som man kan se flera 
år innan symptom framträder. Vävnads-
doppler är mindre känslig för förändringar i 
vätskestatus och tryckförhållanden i hjärtat 
än vanlig doppler, och är därför mer stabil 
och pålitlig när man skattar diastolisk och 
systolisk vänsterkammardysfunktion. Väv-
nadsdoppler har därför gjort ekokardiografi 
till ett ännu bättre kliniskt undersöknings-
instrument för att identifiera individer med 
ökad risk för att utveckla hjärtsvikt. 

Att tidigt upptäcka hjärtdysfunktion 
hos individer med diabetes är en utmaning 
för läkare, eftersom dessa patienter ofta har 
färre och otydligare symptom än de som 
inte har diabetes, delvis p.g.a. autonom 
neuropati. Ekokardiografiska tecken till 
diastolisk vänsterkammardysfunktion och 
hypertrofi är mycket vanliga hos symptom-
fria yngre och medelålders individer med 
diabetes, i vissa populationer finns dylika 
förändringar uppmätta hos mer än 50%.16 
Även hos för övrigt friska individer med 
prediabetes har man sett en ökad före-
komst av vänsterkammardysfunktion och 
hypertrofi. Studier har visat att behandling 

av icke-symptomgivande vänsterkammar-
hypertrofi och systolisk dysfunktion hos 
individer med diabetes minskar mortali-
tet, vilket ytterligare belyser vikten av att 
upptäcka riskindivider i tid.17 

Eftersom ekokardiografi är en kostsam 
undersökning där även tillgången till appa-
ratur och tränad personal ibland kan vara 
begränsad, har man introducerat blodprov 
avseende natriuretiska peptider som poten-
tiella surrogatmarkörer för vänsterkam-
mardysfunktion och hypertrofi, eftersom 
dessa är relativt billiga och enkla att mäta.18 
Normala värden av dessa peptider har högt 
negativt prediktivt värde för förekomsten 
av obehandlad hjärtsvikt, men eftersom 
koncentrationen kan påverkas av ett fler-
tal biologiska faktorer så är deras positiva 
prediktiva värde betydligt lägre. Även om 
BNP (brain natriuretic peptide) i vissa 
studier har visat sig ha ett starkt prognos-
tiskt värde för hjärtkärldödlighet bland 
individer med diabetes så är resultaten 
överlag långt ifrån enhetliga. Värdet av 
dessa biomarkörer som ett instrument för 
screening i diabetespopulationen är därför 
fortfarande oklart.

Könsskillnader i hjärtsjukdom hos 
individer med diabetes 
Även om den relativt ökade risken för 
hjärtkärlsjukdom bland kvinnor med 
diabetes jämfört med män har minskat 
sedan den först beskrevs av forskargrup-
pen i Framingham på 1970-talet, så visar 
aktuella studier att kvinnorna fortfarande 
bär en stor del av sjukdomsbördan. I en 
metaanalys från 2006 hade kvinnor med 
diabetes en relativ riskökning för dödlig-
het i kranskärlsjukdom på 3,5 (95% konfi-
densintervall 2,7-4,5) medan riskökningen 
för män med diabetes var 2,1 (1,81-2,34), 
jämfört med individer utan diabetes.19 Det 
finns patofysiologiska, epidemiologiska 
och behandlingsrelaterade skillnader avse-
ende hjärtkärlsjukdom för kvinnor jäm-
fört med män som möjligen kan förklara 
denna skillnad.20 Kvinnor med diabetes 
verkar ha fler övriga riskfaktorer än mot-
svarande män med diabetes. Likaså verkar 
den relativa betydelsen av varje riskfaktor, 
speciellt högt blodtryck och dyslipidemi, 
vara större hos kvinnor med diabetes än 
hos jämförbara män.21 Vissa forskare har 
föreslagit att själva diabetssjukdomen 
är en starkare riskfaktor hos kvinnor.2,21 
Skillnader avseende diagnosticering och 
behandling av hjärtsjukdom mellan könen 
har också beskrivits. Dessutom finns det 
biologiska skillnader såsom högre oxidativ 
stress bland kvinnor med diabetes, samt 

påverkan av könshormoner och uppmätta 
skillnader i endotelfunktion mellan män 
och kvinnor.22

Den åldrande befolkningen
Världens befolkning blir allt äldre och 
därmed ökar förekomsten av störd glu-
kosmetabolism, hjärtkärlsjukdom och 
hjärtsvikt i samhället. Som en konsekvens 
består patientpopulationen som drabbas 
av dessa sjukdomar eller metabola rubb-
ningar till stor del av äldre individer. Sam-
tidigt har de flesta studier inom området 
genomförts bland yngre och medelålders 
individer, ofta dessutom med en manlig 
överrepresentation. Även om det inte är 
lika väl dokumenterad som i yngre popu-
lationer så predikterar störd glukosmetabo-
lism hjärtkärlsjukdom och hjärtsvikt även 
hos äldre.23 Man har däremot visat att den 
relativt ökade risken förenad med diabetes 
verkar minska med åldern, för såväl hjärt-
kärlsjukdom som hjärtsvikt.24

Få studier har publicerats som beskriver 
sambandet mellan glukosmetabolism och 
vänsterkammarfunktion hos friska äldre 
individer och resultaten är inte enhetliga. 
Samma förhållanden gäller natriuretiska 
peptider, men flesta studier som finns har 
inkluderat yngre och medelålders individer 
och har fokuserat på dem som har etable-
rat diabetes. Studier som inkluderat äldre 
samt individer med pre-diabetes (nedsatt 
glukostolerans och förhöjt fasteblodsocker) 
är mer sällsynta. Dessutom brister det 
tyvärr ofta när det gäller könsuppdelning 
av resultaten. Då störd glukosmetabolism, 
hjärtkärlsjukdom och hjärtsvikt ofta skapar 
ett betydande personligt handikapp samt 
kostnader för våra samhällen så är det 
viktigt att fastställa om samma metoder 
avseende screening, diagnosticering och 
behandling gäller i äldre som yngre och 
medelålders populationer. 

Avhandlingsresultaten
Det övergripande syftet med arbetet som 
sammanfattades i avhandlingen var att 
undersöka könsrelaterade samband mellan 
glukosmetabolism och hjärtfunktion (mätt 
med ekokardiografi och Nt-proBNP), risk-
faktorbörda samt morbiditet och mortali-
tet i hjärtkärlsjukdom bland medelålders 
och äldre individer. Data från två popu-
lationsbaserade kohortstudier användes: 
Malmö Förebyggande Medicin Återun-
dersökningen (MFM-ÅUS; n=18,238, 
medelålder 69±6 år, spridning 57–86 år) 
och AGES-Reykjavik Studien från Island 
(n=5,764, medelålder 76±6 år, spridning 
67–95 år).
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Glukosmetabolism och hjärtfunktion
I bägge studier genomfördes det ekokar-
diografisk undersökning hos en betydande 
delmängd av deltagarna; 1792 individer i 
MFM-ÅUS och 841 individer i AGES-
RS. I det första delarbetet studerades sam-
bandet mellan ekokardiografiska mått på 
diastolisk vänsterkammarfunktion, vän-
sterkammarmassa och glukosmetabolism.25 
MFM-ÅUS-kohorten delades upp i med-
elålders (57–69 år) och äldre (70–80 år) 
individer. Ingen åldersuppdelning gjordes 
i AGES-RS då endast en liten andel var 
yngre än 70 år. I båda kohorterna delades 
deltagarna därefter upp i grupper utifrån 
fasteglukos (mmol/l): ≤5.0; 5.1-5.5; 5.6-
6.0; 6.1-6.9 (förhöjt fasteglukos); ≥7.0 
(nyupptäckt diabetes) och känd diabetes, 
varefter trender avseende ekokardiografiska 
variabler mellan grupperna skattades. I 
AGES-RS-kohorten och i den äldre ålders-
gruppen i MFM-ÅUS observerades få och 
icke konsistenta samband mellan ökande 
diastolisk dysfunktion och försämrad glu-
kosmetabolism. Dessa fynd skiljer sig ifrån 
tidigare forskningsresultat där yngre indi-
vider undersökts, samt från fynden bland 
medelålders individer i MFM-ÅUS, där ett 
signifikant samband observerades mellan 
ökande diastolisk dysfunktion och försäm-
rad glukosmetabolism En möjlig förklaring 
till resultaten är att diastolisk vänsterkam-
marfunktion kanske påverkas mer av själva 
åldrandet än av glukosmetabolism bland 
äldre individer. 

I nästa delarbete undersöktes eventuella 
samband mellan Nt-proBNP och fasteglu-
kos i MFM-ÅUS ekokohorten (Tabell 1).26 
Ett positivt samband observerades mellan 
Nt-proBNP och stigande fasteglukos bland 
medelålders män. Ett positivt samband 
observerades också bland äldre män, dock 
icke signifikant. Ett icke-signifikant nega-
tivt (invers) samband observerades däremot 
bland kvinnor i bägge åldergrupper, d.v.s. 
ju högre fasteglukos de hade, desto lägre 

Nt-proBNP. Resultaten talar för att man 
sannolikt bör tolka Nt-proBNP värden 
med viss försiktighet bland individer med 
störd glukosmetabolism, speciellt hos äldre 
individer och hos kvinnor. 

Glukosmetabolism, riskfaktorer, 
morbiditet och mortalitet
Korrelationen mellan glukosmetabolism, 
riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom samt 
självskattad hälsa undersöktes i det tredje 
delarbetet, där samma gruppindelning 
baserad på fasteglukos användes som i det 
första delarbetet.27 De medelålders och 
äldre åldersgrupperna jämfördes och hela 
MFM-ÅUS kohorten användes för ana-
lyserna (n=18,238). En starkt signifikant 
positiv korrelation mellan försämrad glu-
kosmetabolism och ökande riskfaktorbörda 
samt sämre självskattad hälsa observerades 
för både män och kvinnor i bägge ålders-
grupper (p för trend <0.0001 för samtliga 
grupper) (Figur 2). Lutningen på trend-
kurvan var brantare för äldre kvinnor än 

för äldre män, d.v.s. de äldre kvinnorna 
samlade på sig fler riskfaktorer med för-
sämrad glukosmetabolism än vad som sågs 
hos de äldre männen (p=0.002). Lutningen 
på trendkurvan för dålig självskattad hälsa 
var brantare för medelålders män än för 
äldre män (p=0.005), medan det inte fanns 
någon skillnad avseende självskattad hälsa 
mellan de två åldersgrupperna åldersgrup-
perna bland kvinnor. Resultaten talar för 
en med tilltagande ålder stigande riskfak-
toransamling och sämre själskattad hälsa 
med förvärrad glukosmetabolism, och att 
denna ansamling möjligen kan vara något 
mer uttalad bland äldre kvinnor än bland 
äldre män. 

I det fjärde och sista delarbetet under-
söktes den framtida risken för utveckling 
av hjärtkärlsjukdom (morbiditet och mor-
talitet) under en 4,1±1,3 års uppföljningstid 
(opublicerade data). Samma glukos- och 
åldersindelning som i de andra delarbeten 
användes. 1296 hjärtkärlhändelser regist-
rerades under uppföljningstiden. Hazard 

t-statistik
Justerat för: Medelålders Äldre

Män (n=866) Kvinnor (n=229) Män (n=392) Kvinnor (n=288)
Ojusterat   2.07* -1.80 1.69 -0.51
Ålder 1.86 -2.76† 1.69 -.070
Ålder, cystatin C 1.79 -2.88† 1.67 -1.15
Ålder, cystatin C, BMI 1.74 -1.80 1.69 -0.65
Ålder, cystatin C, riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom 1.84 -1.30 1.49  0.00
Ålder, cystatin C, riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom, 
ekokardiografiska variabler och förmaksflimmer

  2.03* -1.47 1.25 -0.51

Tabell 1.  Korrelation mellan Nt-proBNP och fasteglukos i MFM-ÅUS.

*p<0.05; †p<0.01. 

Figur 2. Andelen män (ovan) och kvinnor (nedan) med tre eller fler riskfaktorer – förhöjt blodtryck eller 
höga blodfetter, bukfetma, rökning eller brist på fysisk aktivitet – för var och en av de sex glukosgrup-
perna. β-koefficienter och p-värden för trend mellan glukosgrupper visas också.
*p<0.05; †p<0.01; ‡p<0.001.27 
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ratios (HR) för hjärtkärlhändelser ökade 
stegvis med försämrad glukosmetabolism 
bland medelålders män och kvinnor (p 
för trend 0.0001 för män och 0.002 för 
kvinnor, ojusterad analys) (Figur 3 och 4). 
Signifikans bland kvinnorna förlorades 
vid full justering, sannolikt p.g.a. alltför få 
händelser och bristande statistisk styrka. 
En liknande trend observerades inte bland 
äldre individer, där män med fasteglu-
kos ≤5.0–6.9 mmol/l och kvinnor med 
fasteglukos ≤5.0–6.0 mmol/l hade HR 
som låg nära 1.0. Resultaten talar för att 
fasteglukosvärden inom övre normalom-
rådet inte medför ökad risk för hjärtkärl-
händelser bland äldre individer. Resultaten 
måste dock tolkas med viss försiktighet då 
händelser i vissa subgrupperna var få och 
därmed blev konfidensintervallen breda. 
Ytterligare händelser kommer att samlas in 
under längre uppföljning och beräkning-
arna upprepas innan resultaten kommer att 
publiceras. 

Diabetes – en accelerator för tidigt 
biologiskt åldrande? 
De förändringar i vänsterkammarstruk-
tur och funktion som har observerats hos 
yngre och medelålders individer med dia-
betes, liknar på många sätt åldersrelate-
rade förändringar i hjärtat. Det åldrande 
hjärtat karakteriseras således av diastolisk 
dysfunktion, ökande vänsterkammar-

massa och förstorat vänster förmak. Även 
kärlstyvhet och ökande pulstryck, två väl 
kända aspekter av det vaskulära åldrandet, 
har också observerats hos individer med 
störd glukosmetabolism.28 Åldrandet och 
diabetes delar inte bara (pato-)fysiologiska 
likheter, utan också biologiska. Telomerer, 
ändstycken på DNA-kedjan, förkortas med 
stigande ålder men har också visat sig vara 
förkortade hos individer med insulinresis-
tens och typ 2-diabetes.29,30 

O’Rourke och medförfattare har lyckats 
beskriva interaktionen mellan den patolo-
giska utvecklingen av ateroskleros, orsakad 
bl.a. av ogynnsamma riskfaktorer såsom 
diabetes, och det (pato-)fysiologiska kar-
diovaskulära åldrandet.31 Den patologiska 
aterosklerosutvecklingen leder till krans-
kärlsjukdom med myokardischemi som 
följd. Remodellering och vänsterkammar-
dysfunktion följer, med terminal hjärtsvikt 
och död som slutpunkter. Det fysiologiska 
åldrandet leder i sin tur till minskad elas-
ticitet och förkalkning av de stora kärlen, 
vilket leder till högt systemblodtryck. 
Detta i sin tur leder till vänsterkammar-
hypertrofi och myokarddysfunktion och på 
sikt myokardischemi, hjärtsvikt och död. 
Båda entiteter delar således en gemensam 
klinisk “tratt” med myokardischemi, remo-
dellering av hjärtat och vänsterkammardys-
funktion, hjärtsvikt och död. Om vägen 
till den gemensamma ”tratten” kommer via 

prematur aterosklerosutveckling, som vore 
fallet för yngre och medelålders individer 
med diabetes, hypertoni eller metabola 
syndromet, så hamnar man i den slutliga 
fasen tidigare än ens jämnåriga. Samtidigt 
så borde man kunna identifiera dessa risk-
individer ur frisk befolkning, med t.ex. 
ekokardiografi eller riskprojektioner. 

Som ett exempel, så såg man i en 
japansk studie att individer med diabetes 
i 40 och 50 års ålder hade förändringar i 
vänsterkammarfunktionen som var jämför-
bara med vänsterkammarfunktionen hos 
friska individer 30 år äldre.32 En individ 
som får diabetes på äldre dagar, å andra 
sidan, har sannolikt redan börjat närma sig 
den gemensamma ”tratten” tillsammans 
med andra i samma ålder. Ett tillägg av 
diabetes under dessa omständigheter skulle 
sannolikt inte påverka vänsterkammar-
funktionen i en sådan utstreckning som 
tillåter separation från jämnåriga. Denna 
hypotes skulle kunna förklara fynden i del-
arbeten I och II och även i delarbete IV, 
således att åldersrelaterade förändringar i 
den diastoliska vänsterkammafunktionen 
och det fysiologiska vaskulära åldran-
det dominerar förändringar som annars 
skulle förväntas p.g.a. störd glukosmeta-
bolism. Den möjliga förklaringen måste 
dock också ta hänsyn till att individer 
med ogynnsam metabol profil i medelål-
dern kanske redan har dött och är därför 

≤5.0 mmol/l

5.1-5.5 mmol/l

5.6-6.0 mmol/l

6.1-6.9 mmol/l

Nyupptäckt  
diabetes

Etblerad 
diabetes

≤5.0 mmol/l

5.1-5.5 mmol/l

5.6-6.0 mmol/l

6.1-6.9 mmol/l

Nyupptäckt  
diabetes

Etblerad 
diabetes

≤5.0 mmol/l

5.1-5.5 mmol/l

5.6-6.0 mmol/l

6.1-6.9 mmol/l

Nyupptäckt  
diabetes

Etblerad 
diabetes

≤5.0 mmol/l

5.1-5.5 mmol/l

5.6-6.0 mmol/l

6.1-6.9 mmol/l

Nyupptäckt  
diabetes

Etblerad 
diabetes

≤5.0 mmol/l

5.1-5.5 mmol/l

5.6-6.0 mmol/l

6.1-6.9 mmol/l

Nyupptäckt  
diabetes

Etblerad 
diabetes

≤5.0 mmol/l

5.1-5.5 mmol/l

5.6-6.0 mmol/l

6.1-6.9 mmol/l

Nyupptäckt  
diabetes

Etblerad 
diabetes

≤5.0 mmol/l

5.1-5.5 mmol/l

5.6-6.0 mmol/l

6.1-6.9 mmol/l

Nyupptäckt  
diabetes

Etblerad 
diabetes

≤5.0 mmol/l

5.1-5.5 mmol/l

5.6-6.0 mmol/l

6.1-6.9 mmol/l

Nyupptäckt  
diabetes

Etblerad 
diabetes

Justerat*Justerat* OjusteratOjusterat

Äl
dr

e (
70

–8
6 å

r)
M

ed
el

ål
de

rs 
(5

7–
69

 år
)

Äl
dr

e (
70

–8
6 å

r)
M

ed
el

ål
de

rs 
(5

7–
69

 år
)

p för trend 0.002p för trend 0.0001

p för trend 0.01p för trend 0.55 p för trend 0.27p för trend 0.58

p för trend 0.22p för trend 0.01

01 1 10 01 1 1001 1 10 01 1 10

Figur 4.  Hazard ratios och 95% konfidensintervaller för 
hjärtkärlhändelser mellan glukosgrupper för kvinnor. Första 
gruppen (FG ≤5.0 mmol/l) användes som referensgrupp. 
*Justerat för midjemått, diastoliskt blodtryck, triglycerider, 
HDL kolesterol, rökning, fysiskt aktivitet, prevalent hjärtkärl-
sjukdom eller hjärtsvikt samt medicinering för hjärtkärlsjuk-
dom och hypertoni.

Figur 3.  Hazard ratios och 95% konfidensintervaller för hjärt-
kärlhändelser mellan glukosgrupper för män. Första gruppen 
(FG ≤5.0 mmol/l) användes som referensgrupp. *Justerat för 
midjemått, diastoliskt blodtryck, triglycerider, HDL koles-
terol, rökning, fysiskt aktivitet, prevalent hjärtkärlsjukdom 
eller hjärtsvikt samt medicinering för hjärtkärlsjukdom och 
hypertoni. 
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inte representerade i kohortstudier såsom 
MFM-ÅUS och AGES-RS, d.v.s. att det 
finns en selektionsbias.

Framtida perspektiv
Resultaten från avhandlingen antyder att 
diastolisk vänsterkammardysfunktion inte 
är mer vanlig bland äldre individer med 
störd glukosmetabolism jämfört med dem 
som har normal fasteglukos. Samtidigt 
som riskfaktorbördan ökade med försäm-
rad glukosmetabolism hos äldre så verkade 
detta inte medföra en ökad risk för hjärt-
kärlsjukdom i samma utsträckning. En 
ökande riskfaktorbörda och dålig självskat-
tad hälsa kan dock tala för att äldre indi-
vider med störd glukosmetabolism lider 
av andra komplikationer än hjärtkärlsjuk-
dom, såsom mikrovaskulära komplikatio-
ner, samt övervikt som i sin tur påverkar 
hälsan. Samtidigt kan den framtida risken 
för utveckling av typ 2-diabetes vara ökad. 
Dessa olika aspekter behöver undersökas 
vidare bland äldre individer med olika grad 
av glukosmetabol rubbning.

Epidemiologiska studier föredras för att 
undersöka korrelationer, identifiera risk-
faktorer och skatta framtida risker i definie-
rade populationer. Korrelationer på basen 
av observationer kan dock aldrig bevisa 
en misstänkt kausalitet. För detta behövs 
interventionsstudier, samt för att bevisa 
om samband beskrivna i kohortstudier kan 
påverkas. Resultat från stora interventions-
studier har väckt funderingar om nyttan 
av intensiv glukossänkning hos individer 
med typ 2-diabetes, speciellt bland äldre 
individer och de som haft diabetes under 
en längre tid.33 Att behandla individer med 
prediabetes för att minska den framtida 
utvecklingen av hjärtkärlsjukdom har inte 
heller gett de resultat man hoppats på, i 
t.ex. studierna DREAM och NAVIGA-
TOR.34 Behandling av övriga riskfaktorer 
och livsstilsintervention har visat sig vara 
mer lovande, även med positiva resultat i 
äldre befolkingar.35,36 Fler studier behövs 
dock fortfarande, speciellt bland äldre samt 
att könsuppdelade resultat rapporteras. 
Samtidigt introduceras det hela tiden nya 
farmaka med nya verkningsmekanismer, 
så sökandet efter effektiva behandlingsal-
ternativ är långt ifrån över. Nya inkretin-
läkemedel mot typ 2-diabetes testas f.n. i 
sammanlagt ett 15-tal olika interventions-
studier med kardiovaskulära effektmått.

Med de förväntade förändringarna i 
befolkningens ålderskomposition och till-
tagande livslängd kommer prevalensen av 
hjärtkärlsjukdom och dess komplikatio-
ner sannolikt att fortsätta öka. Samma sak 

gäller störd glukosmetabolism, i alla fall 
tills vi lyckas vända den ogynnsamma tren-
den avseende ohälsosam livsstil i befolk-
ningen. Kostnaderna som dessa sjukdomar 
medför för såväl individer som samhällen 
är enorma. Medan behandling av etable-
rad sjukdom är viktig, så är förstärkning 
av preventiva åtgärder ännu viktigare.5,37 
Resurserna som finns för screening och 
prevention utgör tyvärr bara en bråkdel av 
det som läggs på medicinsk behandling. 
Då största delen av dessa sjukdomar fak-
tiskt kan förebyggas eller åtminstone upp-
skjutas så måste det ske en förändring av 
denna sneda resursfördelning. Att tänka på 
prevention, med fokus på hälsosam livsstil 
från tidig ålder, behöver bli en prioritet för 
såväl vårt samhälle som för sjukvården – 
eller den sjukdomsförebyggande vården, 
skulle man kanske hellre kunna säga?

Margrét Leosdottir
Kardiolog vid Kranskärlskliniken, 

SUS Malmö
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