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L E D A R E

Dags att summera fem år 
med föreningen

Det är precis 25 år sedan som Svenska hyper-
tonisällskapet bildades. Samma år, 1987, grun-
dades också Svensk förening för medicinsk 

angiologi. Insikten att de två föreningarna hade många 
gemensamma intressen ledde så till att de två organisa-
tionerna 2007 förenades i Svensk förening för hypertoni, 
stroke och vaskulär medicin. Under de fem år som för-
eningen har verkat i sin nuvarande form har vi lyckats 
åstadkomma mycket, även om det naturligtvis inte på 
något sätt saknas utmaningar för framtiden.

Föreningens ändamål är, enligt våra stadgar, att utveckla 
läkekonsten med avseende på hypertoni, stroke och kärl-
sjukdomar. Detta kan ske genom att stödja forskning och 
utbildning, samt att väcka intresse för och sprida kun-
skap om ämnesområdet. Vi stödjer aktivt utbildning av 
yngre forskare genom att ordna de nordiska forskarut-
bildningskurserna, som senast för tredje gången mycket 
framgångsrikt genomfördes i Skåne i samarbete med 
Lunds universitet. Vi erbjuder varje år några yngre kol-
legor att utan egen kostnad få delta i European Society 
of Hypertension Summer School. Föreningen stödjer 
Swedish Primary Care Cardiovascular Database som är 
en mycket stor primärvårdsdatabas och en rik källa för 
kardiovaskulär forskning. Vår förhoppning är att kunna 
expandera databasen till att omfatta flera regioner i landet. 
Vi har också bildat en arbetsgrupp för renal denervation 
för att skapa ett register och för att utöka möjligheterna 
till att på ett systematiskt och strukturerat sätt kunna stu-
dera effekterna av denna nya metod att behandla resistent 
hypertoni och andra kardiovaskulära sjukdomstillstånd. 
Det är min önskan att föreningen får möjlighet att stödja 
flera forskningsprojekt där vi gemensamt i Sverige kan öka 
kunskapen inom området vaskulär medicin.

Utbildning är en viktig uppgift för föreningen. En viktig 
källa till kunskap är de årliga Svenska kardiovaskulära 
vårmötena i Svenska hjärtförbundets regi, där fören-

ingen aktivt deltar i organisationen och med att skapa 
ett givande program. Dessa möten är mycket värdefulla 
regelbundna aktiviteter för utbildning och fortbildning. 
Missa inte att anmäla Ditt bidrag senast den 14 februari 
för 2013 års möte! Varje år håller föreningen de uppskat-
tade sjuksköterskekurserna om hypertoni och kardio-
vaskulär riskbedömning. Vi har också aktivt deltagit i 
att utveckla målbeskrivningen för vaskulär medicin som 
en egen specialitet på europeisk nivå, som tagits fram av 
Union Européenne des Médecins Spécialites. Målsätt-
ningen är naturligtvis att vaskulär medicin ska komma 
att bli formellt erkänt som profilområde också i Sverige.

Vår tidskrift Vaskulär Medicin är en viktig kanal för att 
väcka intresse för och sprida kunskap om ämnesområdet. 
Tidskriften har under de senaste åren utvecklats i omfång, 
innehåll och kvalitet och är mycket väl ansedd. Upplagan 
överstiger 5000 exemplar. Det är glädjande att Vaskulär 
Medicin har etablerat samarbete med Svenska sällskapet 
för trombos och hemostas och med Svensk njurmedicinsk 
förening så att tidskriften nu har ännu bredare förank-
ring. Tänk på att Vaskulär Medicin är en utmärkt plats 
att presentera det vetenskapliga arbete som numera ingår 
för alla läkare som följer den nya studieplanen för spe-
cialistutbildning.

Sammantaget har föreningen under de fem år som varit 
lyckats väl med att etablera sig som en trovärdig och res-
pekterad företrädare för området vaskulär medicin. Det 
är därför med stolthet som jag, om än också med visst 
inslag av vemod, i samband med årsmötet efter fem år 
som ordförande lämnar över förtroendet att leda fören-
ingen till en ny styrelse. Ett stort tack till vänner i styrelse 
och alla medlemmar för outtröttligt stöd och för alla fina 
gemensamma minnen.

Thomas Kahan
Ordförande
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F R Å N  R E D A K T I O N E N

Som färdigutbildad läkare har man 
tillägnat sig många alldeles färska kun-
skaper. Man har helt nyligen blivit istop-
pad aktuella uppgifter om allehanda 
krämpor/sjukdomar och mekanismerna 
bakom dessa. 

Efter AT-tjänstgöring blir man, 
så som systemet fungerar idag, 
lite mer kliniskt skolad i såväl 
medicin som kirurgi som all-

mänmedicin innan man kan fördjupa sig 
i något eller några ämnen som man väljer 
som specialitet. Under tiden som man gör 
AT, och kanske framförallt under specia-
listutbildningen, skaffar man sig något som 
man saknar när man inte har haft ansvar 
för egna patienter som man följt en längre 
tid: erfarenhet. Senare utvecklar man också 
en slags klinisk blick, eller rent av intui-
tion, för vad som är den egentliga orsa-
ken till patientens symtom och problem. 
Nyligen hörde jag från en kollega att vi i 
Sverige har ett så annorlunda system att 
utreda sjukdomar jämfört med i USA, där 
den kommenterade läkaren härstammade 
ifrån. Medan man på andra sidan Atlanten 
strävar efter att utreda alla tänkbara diffe-
rentialdiagnoser omgående, i första hand 
för att senare inte bli stämd om man missat 
något, så arbetar vi här på hemmaplan så 
slimmat som det går genom att göra just 
precis de undersökningar som kan bekräfta 
den diagnos vi misstänker. Vi utreder inte 
mer än vad som behövs. Här har man för-
stås mycket hjälp av kompetenta intuitiva 
förmågor, det sparar våra gemensamma 
sjukvårdsresurser. 

Tidigare i år träffade jag en remitterad 
drygt 20-årig ung kvinna, som kom via 
distriktsläkaren, då man tyckte hon borde 
utredas på misstanke om sekundärhyper-
toni eftersom hon hade så högt blodtryck 
– hon hade ca 180/110–120 mmHg, vilket 
jag verkligen håller med om är oväntat 
högt med tanke på avsaknad av traditio-
nella riskfaktorer och hennes låga ålder. 
Hon hade heller inte hypertoni i släkten. 
Efter att ha presenterat mig och kastat 
en blick på prover där såväl plasma-renin 
som aldosteron var låga ställde jag en enda 

fråga: – Äter du lakrits? Svaret var väldigt 
tydligt, ett rungande – Jaa. Hon älskade 
lakrits och hade t.o.m. fått det skickat till 
sig när hon arbetade utomlands en tid, då 
det visade sig vara svårt att finna tillräckliga 
mängder i landet i fråga. Efter att hon på 
min bestämda inrådan helt slutat med lak-
rits normaliserades blodtrycket helt under 
sommaren. Också 24-timmarsblodtrycket 
var normalt, blodtrycket under natten 
var < 120/70 mmHg, dessutom steg såväl 
aldosteron som reninvärdena till normala 
nivåer. Min misstanke om att en denna 
unga kvinna åt mycket godis visade sig 
vara helt korrekt. 

Jag kan inte låta bli att delge ytterligare 
ett patientfall. En före detta militärkapten 
som varit förlagd i Bosnien för mer än 10 
år sedan blir inlagd för misstänkt hjärt-
sjukdom i kombination med mycket höga 
blodtryck, och man finner att han har en 
kraftigt vidgad aorta i såväl torax som i 
buken. Anatomiskt ser det ut som att han 
haft en tidigare genomgången massiv aor-
tadissektion med utvecklande av ett pseu-
dolumen som nu också påverkar njurartä-
rernas avgångar. På grund av blodtrycket, 
och dessutom kreatininstegring, blir jag 

inkopplad. Han kan berätta att han för 
flera år sedan hade ont i buk och rygg, när 
han var verksam i Bosnien. Han sökte då 
motvilligt sjukhus, mest för att hans kol-
legor tyckte det, men skrev ut sig själv täm-
ligen omgående innan man fann genesen 
till hans smärtattack i ryggen. Efter några 
dagar med aningen försiktigare beteende 
än ordinärt, och intag av en del ordinära 
värktabletter, kände han sig bra igen och 
han fortsatte sin verksamhet på plats utan 
närmare hänsyn till det inträffade. Det var 
alltså först nu, flera år senare, som det blev 
klarlagt att hans smärtor hade orsakats av 
en omfattande aortaruptur. Nu kommer 
vår före detta militär och säger sig ha lite 
ont i magen. Vad gör du då, kollega? Ja, jag 
hade gjort precis som min akutläkarkollega 
och tagit hans buksmärtor på stort allvar. 
Mycket riktigt, vår patient hamnar ganska 
omgående på kirurgakuten och man bedö-
mer att han måste opereras akut. Man 
finner snabbt orsaken, han har ett ven-
trikel ulcus som lett till ruptur. Ingreppet 
går lyckligtvis bra, men några dagar senare 
får han feber som inte ger med sig. Vad 
kan det vara nu då? En skicklig kirurg gör 
traditionell per rektum-undersökning som 
led i utredningen och finner en fluktue-

Fördomar mot erfarenhet

Fördomar och viftande svansar, ibland inte så lätt. Lovisa Nyström 10 år. 
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rande resistens. Vår militär har utvecklat en 
abscess som komplikation till det tidigare 
perforerade magsåret. 

Lite senare på mottagningen har jag en 
medelålders kvinna med allehanda pro-
blem. Mottagningssköterskan har tidiga-
relagt hennes besök eftersom hon har så 
stora problem med sin mage (hon också), 
samt då hon säger sig ha haft någon form 
av hudinfektion som inte vill ge med 
sig. Eftersom hon har typ 1-diabetes och 
kortisolbrist (Addisons sjukdom) har man 
tagit särskilt allvarligt på hennes uppgifter. 
Jag möts av en kvinna som visserligen ser 
mycket välklädd och parant ut, men som 
väl inne på mitt mottagningsrum pratar 
oavbrutet om sina svåra sjukdomsupple-
velser och smärtor, som dock inte verkar 
ha uppfattats som så särskilt allvarliga 
enligt anteckningar från ett möte hos en 
hudspecialist nyligen. Istället konstaterade 
han att patienten haft långvarig smärtpro-
blematik som led i den tidigare diagnosti-
cerade fibromyalgisjukdom hon haft sedan 
länge. När hon väl fått prata av sig om 
alla hemska upplevelser hos mig blir hon 
mycket lugnare, och det behövs inga sär-
skilda förändringar i hennes medicin eller 
andra åtgärder, och hon sätts upp på ett 
nytt återbesök hos mig enligt vanlig rutin.

Så långt känns allt väl avseende dessa tre 
patientfall, en del omvägar till rätt diag-
nos har förekommit, men alla har klarat 
sig bra till slut, och utredningarna har 
varit ganska väl avvägda och inte slösat för 
mycket av vår gemensamma sjukvårdskaka. 
Men vänta, vad händer om det blir nyhets-
torka på en skandalblaska och man behöver 
något skandalöst att skriva om? Jo, se efter 
hur jag och mina kollegor arbetat utifrån 
fördomar av olika slag: ”unga tjejer äter för 
mycket onyttigt godis”, ”militärer är tuf-
fingar med hög smärttröskel och söker inte 
sjukvård förrän de är nära döden för de är 
så macho”, ”medelålders kvinnor som haft 
smärtor sedan länge bara ojar sig en massa 
i onödan, det är vad han tycker”. 

Som synes har jag lagt upp dessa patient-
fall för att polemisera mot att det blivit så 
vanligt att man inte, om man är politiskt 
korrekt, får ge uttryck för uppfattningar 
som är ofördelaktiga för olika människor, 
då detta i så fall fördöms med uttrycket 
”fördom”. Men dessa exempel ovan som 
hämtats från min vardag visar på nyttan av 

att ha erfarenhet av hur vissa kategorier av 
patienter (personer) beter sig. Delvis sam-
manfaller dessa erfarenheter ibland med 
sådant som kan kallas fördomar, åtmins-
tone i andra sammanhang. Men är egent-
ligen inte ofta en ”fördom” något som ska-
pats utifrån erfarenheter man haft tidigare? 
Min uppfattning är att fördomsbegreppet 
antingen bör få tappa sin negativa klang 
och helt enkelt också kunna få innefatta 
innebörden om ”välunderbyggd kunskap 
byggd på erfarenhet” eller hellre att begrep-
pet, som jag tror det är tänkt från början, 
får syfta på att en fördom är en uppfattning 
som är grundad på annat än kunskap och 
som alltså inte innefattar information som 
är korrekt. 

Jag kan inte se att det är en fördom att 
misstänka allvarligare sjukdomar hos min 
före detta militär än hos en kvinna som 
har samma smärtproblematik men som 
samtidigt har diagnosen fibromyalgi. Vid 
fibromyalgi har man faktiskt påvisat sänkt 
smärttröskel [1, 2]. 

Ett annat exempel på hur fördomar fak-
tiskt kan vara helt korrekta från ett mer 
vetenskapligt perspektiv handlar om per-
soner som har förnamn som slutar på Y, så 
kallade Y-namn helt enkelt. Jag, och säkert 
många med mig, har kanske ibland haft lite 
dåligt samvete om jag redan innan jag träf-
fat en patient kan ha en misstanke om att 
det finns sociala förklaringar till t.ex. dålig 
diabeteskontroll hos en patient som heter 
Jonny eller Jimmy. Men nu har faktiskt en 
välunderbyggd uppsats visat att de finns 
fog för denna erfarenhet/fördom. Personer 
med Y-namn är påtagligt överrepresente-
rade bland fängelsekunder och kommer 
oftare från områden med förhållandevis 
låg utbildningsnivå [3]. 

Nu skall jag jobba heltid kliniskt denna 
vecka som kommer. Jag tänker då utnyttja 

alla mina ”fördomar” som t.ex. att äldre 
människor har mer åderförkalkning än 
yngre, att folk från socialt utsatta områden 
äter mer ”onyttig” mat än de som har högre 
utbildningsnivå och bor i dyra kvarter [4, 
5] och att analfabeter från Somalia [6] ofta 
inte tar sina läkemedel på rätt sätt. När jag 
i vårt resursbegränsade sjukvårdssystem 
arbetar i ett allt snabbare patient- och frå-
geflöde hjälper mig ofta erfarenhetsgrun-
dade uppfattningar, fördomar som de kan 
kallas i andra sammanhang, att snabbare 
komma vidare med en effektiv behandling, 
och det tjänar vi på i vårt system där vi alla 
är med och delar på kostnaden för sjukvår-
den. Men det är nog klokast att jag inte 
öppet yttrar mina tankar som ligger bakom 
en del av mina fördomsfulla utredningar, 
då kan jag få smisk på fingrarna om det blir 
nyhetstorka i kvällspressen.

Fredrik Nyström
Från redaktionen
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Detta väcker många frågor och 
kräver ingående analyser av hur 
livsstilsbudskapet bör utformas 

för kardiovaskulära riskpatienter med eller 
utan diabetes. Sannolikt bör viktstabilitet i 
medelåldern vara ett bättre behandlingsmål 
än bantning om inte starka medicinska skäl 
talar för annan strategi. Livsstilsbudskapet 
är fortfarande viktigt men måste efterhand 
omprövas och definieras på nytt i takt med 
ny evidens, på samma sätt som ändrad 
läkemedelsbehandling.

Fetma diskuteras i hög grad, såväl inom 
medicin och forskning som inom samhälle 

och kulturdebatt. Det är ett välkänt faktum 
att fetma uppvisar en familjär ansamling på 
basen av genetisk känslighet för livsstilsin-
fluenser, men även att senare decenniers 
ökning av fetma över hela världen talar för 
att förändringar av livsstil och andra mil-
jöinfluenser kan påverka hela befolkningar 
över en relativt kort tidsrymd. Intressant 
nog har denna globala utveckling av sti-
gande BMI [1] inte motsvarats av en lik-
nande ökning av hypertoni eller hyperko-
lesterolemi, utan tvärtom varit associerad 
med en sjunkande åldersjusterad risk för 
bl.a. hjärtinfarkt i vårt land. Detta kan 

sammantaget tala för influens av födelseko-
horteffekter samt paradoxen av att fetma 
som samhällsfenomen på befolkningsnivå 
är markör för andra saker än den risk för 
medicinska problem som finns väl studerad 
på individnivå [2].

Fetma som medicinsk utmaning
Hittills har man i den medicinska värl-
den velat tackla fetma-epidemin dels med 
åtgärder tidigt i livet för att förebygga över-
vikt och fetma hos barn och ungdomar, 
men sedan genom att rekommendera vikt-
nedgång och medveten bantning som stan-

Fetma och viktnedgång 
Ingen kardiovaskulär prevention vid diabetes 

i amerikanska livsstilsstudien Look AHEAD
Fetma är associerat med en lång rad metabola rubbningar och kardiovaskulära riskfaktorer samt risk 
för ökad mortalitet. Det skulle därför kunna vara logiskt att viktminskning vore av värde för att minska 
dessa risker, något som dock har varit svårt att bevisa med icke-kirurgiska metoder. Nyligen har man i 
USA stoppat en stor randomiserad studie (Look AHEAD) som syftade till att minska vikt med hjälp av 
intensifierad livsstil hos obesa patienter med typ 2-diabetes eftersom man inte kunde påvisa någon 
effekt på kardiovaskulära händelser.
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dardråd till vuxna personer med övervikt 
eller fetma. Detta har byggt på antagandet 
om en enkel linjär kausalitet så att minskad 
kroppsvikt reverserar de medicinska över-
risker som tidigare observationellt belagts i 
samband med stigande kroppsvikt. 

Visserligen har en lång rad korttidsstu-
dier kunnat påvisa förbättringar i riskfak-
torprofil, minskade symptom från leder, 
förbättrad psykisk hälsa och en lång rad 
andra positiva förändringar vid viktned-
gång hos motiverade personer med fetma, 
men det har varit mycket svårt att påvisa 
vinster vad avser tyngre sjuklighet och 
mortalitet. Det är egentligen bara insatser 
med hjälp av viktreducerande kirurgi som 
på allvar kunnat visa vinster med medveten 
(intentionell) viktnedgång, och i så fall hos 
en grupp med utpräglad fetma och BMI 
över 35 kg/m2. Ett exempel på detta är den 
svenska SOS-studien som blivit mycket 
omtalad för sina lyckade långtidsresultat 
[3], trots att dess design inte var strikt 
randomiserad från början på 1980-talet då 
en lokal etikkommitté inte ville tillåta ran-
domisering inför kirurgisk intervention. 
Istället har man jämfört den kirurgiska 
interventionsgruppen med en väl matchad 
kontrollgrupp från samma grupp av obesa 
individer som dock inte blev opererade. 

Vad gäller icke-kirurgiska interventio-
ner så har det visats möjligt att förebygga 
progress till typ 2-diabetes när intensifierad 
livsstil med kost, motion och viktnedgång 
erbjudits i randomiserade studier till indi-
vider med nedsatt glukostolerans (impai-
red glucose tolerance; IGT), identifierade 
efter screening. Däremot har ingen studie 
kunnat påvisa på ett entydigt sätt att vikt-
reduktion kunnat förebygga kardiovasku-
lär morbiditet eller mortalitet. Tvärtom 
har några försök misslyckats vid använ-
dande av viktminskande nya läkemedel i 
form av rimonabant [4] och sibutramin 
[5]. Det har dessutom ingett vissa farhå-
gor att ett betydande antal väl designade 
observationsstudier funnit rent av en ökad 
mortalitet associerad med viktnedgång i 
medelåldern, även efter exkludering av alla 
cancerfall samt justering för störfaktorer 
som kronisk sjukdom, rökning och psykisk 
ohälsa [6]. Detta skulle kunna tala för att 
det finns olika metabola och hormonella 

balanssystem vid fetma som inte är lätta 
att långsiktigt ändra utan att även en del 
negativa konsekvenser kan bli följden. Ett 
mindre känt exempel på detta, i liten skala, 
är den ökad risk för gallstensanfall som 
kirurger noterat efter snabb viktminskning 
av olika skäl hos en del patienter.

Viktminskning vid diabetes
Det är ett välkänt faktum att fetma och 
dålig livsstil ökar risken för typ 2-diabe-
tes, framförallt inom vissa familjer vilket 
kan tydliga på ärftliga anlags betydelse i 
kombination med ohälsosamma levnads-
vanor. Man har bl.a. kunnat påvisa att 
det existerar genmiljöinteraktioner för 
utveckling av fetma i relation till grad av 
fysisk aktivitet och kost. Dessutom är en 
rad kardiovaskulära riskfaktorer kopplade 
till fetma och underliggande mekanismer 
som insulinresistens och kronisk inflam-
mation, särskilt tydligt vid typ 2-diabetes. 
Bland dessa räknas framförallt hypertoni, 
dyslipidemi samt nedsatt fibrinolys – en 
samling av riskfaktorer som kan påskynda 
utvecklingen av aterosklerotisk hjärtkärl-
sjukdom.

Observationella studier har antytt en 
bättre prognos hos patienter med typ 2-dia-
betes som viktminskat under ett år jämfört 
med dem som ökat i vikt [7]. Samtidigt 
vet man att viss antidiabetisk behandling 
kan minska grad av hyperglykemi samtidigt 
som vikten ökar (insulin, sulfonylurea, gli-
tazoner), vilket kan störa olika observatio-
nella samband mellan vikt och risk.

Look AHEAD-studien stoppad 
Mot denna bakgrund har intresset varit 
stort när man i USA för ett antal år sedan 
startade en storskalig, randomiserad inter-
ventionsstudie på över 5145 obesa patienter 
med typ 2-diabetes (45–76 år, 60% kvin-
nor, 37% från minoritetsgrupper), för att i 
en interventionsgrupp sträva efter förbätt-
rad livsstil och viktnedgång med syftet 
att förebygga kardiovaskulära sjukdoms-
tillstånd samt kardiovaskulär mortalitet 
under upp till 11 års uppföljning. Denna 
studie, benämnd Look AHEAD, har varit 
den hittills största i sitt slag i världen för 
att kunna påvisa om en icke-kirurgisk 
intervention kunnat leda både till vikt-

nedgång samt en förbättrad kardiovaskulär 
hälsa hos en utsatt riskgrupp av patienter 
[8,9]. Studien organiserades och stöddes av 
National Institute of Health (NIH). Vid 
viktreducerande kirurgisk intervention 
har man tidigare kunnat påvisa minskad 
diabetesmedicinering och lägre mortalitet, 
t.ex. i den kända Swedish Obesity Subjects 
(SOS)-studien [10], vilket lett till ett upp-
sving för denna typ av kirurgi. Av detta 
skäl knöts stora förhoppningar till Look 
AHEAD.

I en rad publikationer har man från 
Look AHEAD rapporterat om framgång 
i interventionsgruppen avseende viktned-
gång, minskar blodtryck och förbättrad 
blodfettsbalans, samt även om minskade 
besvär av sömnapné och en förbättrad 
självkänsla [9]. Allt detta har verkat posi-
tivt varför många nu blivit överraskade av 
att NIH i ett pressmeddelande från den 
19 oktober låtit meddela att studien Look 
AHEAD avbrutits i förtid eftersom man 
inte sett någon signifikant effekt på kar-
diovaskulära händelser, varken negativa 
eller positiva [11]. Av detta skäl har man 
uppenbarligen valt att avbryta studien, inte 
minst med tanke på de stora kostnader en 
så pass stor studie medför.

Slutsatser av studien
Man får således konstatera, i avvaktan 
på en fullständig publikation av Look 
AHEAD, att intentionell viktnedgång hos 
obesa patienter med typ 2-diabetes kunde 
minska riskfaktorer men inte risken för 
kardiovaskulära händelser, trots mycket 
omfattande insatser för intensifierad livs-
stilsbehandling med hjälp av kost, träning 
samt personliga coacher etc. Några bedö-
mare kanske trots allt vill hävda att skill-
naden i uppnådd vikt i de experimentella 
grupperna blev för liten för att påvisa posi-
tiv effekt, men å den andra sidan så finns 
det knappast möjligheter att satsa ännu 
större resurser på livsstilsbehandling hos 
motiverade patienter som de som deltog 
i denna studie.

Eftersom diabetes är ett risktillstånd för 
hjärtkärlsjukdom, väl belagt ur epidemio-
logisk synvinkel [12], så är resultaten för-
vånande och kanske nedslående för en del, 
inte minst för diabetessjuksköterskor som 

Fokus bör ligga på att undvika ytterligare viktuppgång hos överviktiga 
eller obesa individer, men inte nödvändigtvis på viktnedgång om inte 

andra indikationer finns för detta, t.ex. ledsmärtor eller psykiska besvär. 
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ofta lägger ner mycket tid på att under-
stödja viktnedgång hos dessa patienter. 
Detta kan ofta visa sig vara svårt i prak-
tiken och kan även motverkas av viktsti-
mulerande effekter av vissa läkemedel vid 
diabetes, se ovan, men även för kardiovas-
kulär prevention (beta-receptorblockerare) 
eller för mindre grupper av patienter, t.ex. 
vissa neuroleptika.

Livsstilsbudskapet 
är fortfarande viktigt
Den rimliga slutsatsen att dra är att 
viktstabilitet i medelåldern kan vara ett 
mål baserat på balans mellan kaloriintag 
och förbränning. Fokus bör ligga på att 
undvika ytterligare viktuppgång hos över-
viktiga eller obesa individer, men inte nöd-
vändigtvis på viktnedgång om inte andra 
indikationer finns för detta, t.ex. ledsmär-
tor eller psykiska besvär. Livsstilsbudska-
pet vid diabetes förblir mycket väsentligt 
och utgör en grund i all behandling. Då 
bör insatser läggas på att befrämja fysisk 
aktivitet, såväl i vardagslivet som under 
träningspass, samt motverka tobaksbruk. 
Som bekant är rökning fortfarande alltför 
utbrett bland svenska diabetespatienter 
enligt Nationella Diabetes Registret [13]. 
Kostfrågorna är inte lätta att orientera sig 
i och man får sannolikt använda råden från 
SBU 2010 om diabeteskost som menar att 
denna bör individualiseras [14]. Detta 
gäller om målsättningen framförallt är en 
förbättrad metabol kontroll, medan den 
s.k. medelhavskosten har bäst belägg för 
kardiovaskulär prevention [15].

Viktstabilitet som rimligt 
behandlingsmål
Baserat på data från Look AHEAD bör 
synen på bantning vid typ 2-diabetes 
modifieras, men insatserna för en bättre 
livsstil har inte minskat i betydelse – snarast 
ökat eftersom mera kraft nu bör läggas på 
andra delar av denna rådgivning. En balans 
mellan kaloriintag och kaloriförbränning 
leder till en viktstabilitet i medelåldern 
vilket förefaller vara till nytta för de flesta 
patienter, och även ligger i linje med fynd 
hos friska individer i epidemiologiska stu-
dier [6]. Eftersom en ny generation av dia-
betesläkemedel kan förbättra möjligheter 
till viktreduktion eller åtminstone viktsta-
bilitet så ökar intresset för om dessa även 
kan minska kardiovaskulära händelser, bl.a. 
testat i studier med inkretin-aktiverande 
läkemedel. Preliminära data ser lovande ut 
[16], t.ex. med liraglutid efter 2 års uppfölj-
ning [17], men resultat av långtidsstudier 
bör avvaktas för kardiovaskulär prevention 

av verkliga händelser. Det kan tänkas att 
goda kardiovaskulära skyddseffekter kan 
ses av inkretin-modifierande terapi, dess-
utom kanske även oberoende av viktpåver-
kan, t.ex. via gynnsamma endoteleffekter 
eller skydd av ischemiskt myokardium i 
samband med hjärtinfarkt.

Mer forskning behövs om fetma, 
viktreduktion och risk
Slutsatsen blir att visserligen är fetma som 
fenomen mera medicinsk farligt på indi-
vidnivå än på befolkningsnivå, på basen 
av de kunskaper vi har idag, men att icke-
kirurgiska åtgärder mot fetma måste kunna 
visa sig kostnadseffektiva och medicinskt 
säkra innan sådana kan rekommenderas i 
klinisk verksamhet. Mera forskning behövs 
eftersom hela fetmaproblemet å den ena 
sidan är ett samhällsfenomen med medi-
cinska konsekvenser, men å den andra 
erbjuder många paradoxer och oklarheter. 
Kaloribalans i medelåldern syftande till 
viktstabilitet är den allmänna rekommen-
dation som kan ges idag om inte starka 
medicinska skäl talar för andra strategier.

Peter M Nilsson
Professor/överläkare

Institutionen för kliniska vetenskaper
Skånes universitetssjukhus
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Den tredje nordiska forskarutbildningskursen Hypertension 
and Cardiovascular Disease – From Metabolic and Vascular Dys-
function to Organ Failure, hölls den 10–12 september i ett vack-
ert och soligt Ystad. 

Nästan 40 doktorander och unga forskare samlades för 
att ta del av forskning presenterad av en rad nationellt 
och internationellt framstående experter inom hyper-

toni, hjärt-kärlsjukdom och diabetes. Representerade universi-
tet var, förutom våra svenska i Stockholm, Lund och Göteborg; 
Oslo University, University of Copenhagen, Aaarhus University, 
University of Southern Denmark, University of Helsinki, Turku 
University och Medical Univeristy of Gdansk. De tre intensiva 
och mycket uppskattade dagarna arrangerades, liksom de två tidi-
gare nordiska forskarutbildningarna i Köpenhamn 2009 och Oslo 
2010, gemensamt av Svensk förening för hypertoni, stroke och 
vaskulär medicin och de övriga nordiska ländernas motsvarande 
organisationer. Detta år var det Svensk förening för hypertoni, 
stroke och vaskulär medicin som stod som värd tillsammans med 
Lunds universitet.

Som en röd tråd gick naturligtvis de stora frågorna kring epidemi-
ologi, patofysiologi och kliniska aspekter av hypertension och kar-
diovaskulär sjukdom, vilka belystes från olika håll. Inspirerande 
och intressant forskning presenterades inom såväl saltrestriktion 
som behandling av hypertoni, vaskulär dysfunktion i små och 
stora artärer, ambulatorisk blodtrycksmätning, kardiorenala 
interaktioner och det metabola syndromet, såväl som sympatiska 
nervsystemets roll i utvecklingen av hypertoni och kardiovaskulär 
sjukdom. Ny forskning inom graviditet och kardiovaskulär dys-
funktion liksom mikropartiklarnas fysiologiska och patofysiolo-
giska betydelse och frammarsch i den kliniska forskningen inom 
bl.a. diabetes, akut koronart syndrom och stroke presenterades. 

Utöver uppdatering av det aktuella kunskapsläget genom inspire-
rande och dynamiskt kursprogram gavs det mycket uppskattade 
tillfället för kursdeltagarna att presentera och få synpunkter på 
sin egen forskning. Varje eftermiddag höll kursdeltagarna en kort 
presentation av sina studier i seminarieform följt av utvärdering 
och diskussion. En ovärderlig möjlighet till träning inom forsk-
ningspresentation och att få värdefulla synpunkter. Vid trevliga 
sociala program, luncher och middagar gavs ytterligare tillfälle 
att diskutera närmare med såväl doktorander som framstående 
experter inom respektive områden.

Kursen avslutades med en eftermiddag med ett intressant kardio-
vaskulärt symposium i Malmö arrangerat av det dansk-svenska 
EU Interregional IV projektet för kardiovaskulär epidemiologi 
och prevention runt Öresund.

Bland bestående minnen av kursen kommer, utöver mycket 
ny och spännande forskning, inspirerande möten med både bli-
vande och framstående forskare att finnas. Trevliga dagar i solig 
och vacker miljö, joggingturer längs stranden eller, som en av 
arrangörerna, professor Thomas Kahan, påpekade: en sällsynt 
skymt av Mars på himlen över Ystad.

Nästa kurstillfälle är planerat till 2014.

Christina Ekenbäck 
Specialistläkare, Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus AB

Charlotte Iacobaeus
Specialistläkare, Kvinnokliniken. Danderyds sjukhus AB

Charlotte Thålin
ST-läkare, Medicinkliniken, Danderyds sjukhus AB

Rapport från den tredje nordiska forskarutbildningskursen 

Hypertension and Cardiovascular Disease 
From Metabolic and Vascular Dysfunction 

to Organ Failure
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European Association for the Study 
of Diabetes (EASD) har tillsam-
mans med American Diabetes 

Association (ADA) författat nya riktlinjer 
för blodsockersänkande behandling vid 
typ 2-diabetes, som nyligen publicerats 
parallellt i tidskrifterna Diabetes Care och 
Diabetologia [1]. De reviderade riktlinjerna 
har tillkommit i en strävan att betona att 
vi idag har ett flertal olika läkemedel att 
välja bland, vilket gör att vi kan individu-
alisera behandlingen i högre utsträckning 
än tidigare. Ett begrepp som återkommer 
i riktlinjerna är ”patientcentrerat förhåll-
ningssätt”, med vilket menas att patient 

och läkare tillsammans beslutar om både 
behandlingens mål och om hur detta indi-
viduella mål ska uppnås. 

Mot bakgrund av de senaste årens inten-
siva debatt angående målvärden för glyke-
misk kontroll vid diabetes, slår man också 
i de nya riktlinjerna fast att det är viktigt 
att sätta individuella behandlingsmål. Det 
finns inte ett HbA1c-värde som är ”rätt” 
för alla våra patienter. Man slår vidare fast 
att ”användandet av andelen diabetespa-
tienter som uppnår ett HbA1c-värde < 53 
mmol/mol som kvalitetsindikator är oför-
enligt med betonandet av individualiserade 
behandlingsmål”. 

Sammanfattning av de nya riktlinjerna
Högmotiverade nydiagnostiserade patien-
ter med HbA1c < 58 mmol/mol föreslås 
”tillåtas” (lite märkligt ordval kan tyckas, 
efter inledningsparagrafernas högtidliga 
formuleringar om vikten av att fatta beslut 
tillsammans med patienten!) att prova livs-
stilsbehandling i tre till sex månader innan 
blodsockersänkande läkemedelsbehandling 
initieras. Vid mer uttalad hyperglykemi 
eller när det kan förväntas att livsstilsom-
läggning inte kommer att lyckas fullt ut, 
rekommenderas istället att läkemedels-
behandling påbörjas direkt och då är det 
fortfarande metformin som kvarstår som 

Kongressrapport från 48:e europeiska diabeteskongressen EASD 
i Berlin 1–5 oktober 2012

Herzliche Glückwünsche aus Berlin!

“After diet, prescribe a tablet. The tablet should probably be metformin. Then, add something 
else.” Så sammanfattade Dr Matthews från Storbritannien de nyskrivna europeisk-amerikanska 
riktlinjerna för blodsockersänkande behandling vid typ 2-diabetes när dessa diskuterades på 
årets EASD-möte.
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okontroversiellt förstahandsval, under för-
utsättning att det inte föreligger några kon-
traindikationer. Vid HbA1c ≥ 75 mmol/
mol kan behandling med två icke-insu-
lin-preparat rekommenderas redan från 
början, alternativt kan insulinbehandling 
initieras direkt. Vid uttalad hypergly-
kemi (plasmaglukos ≥ 16 eller HbA1c ≥ 
86 mmol/mol) eller vid uttalade hyper-
glykemiska symptom, rekommenderas 
insulinbehandling redan från början. När 
flera blodsockersänkande läkemedelsklas-
ser behöver kombineras, är det enligt de 
nya riktlinjerna fritt fram att som tillägg 
till metformin välja antingen sulfonylurea-
preparat, pioglitazon, DPP-IV-hämmare, 
GLP-1-receptor-agonist eller insulin. 

Formuleringarna i de äldre riktlinjerna 
från år 2009, där vissa preparatklasser och 
kombinationer betecknades som ”less vali-
dated” har nu plockats bort, och de ovan-
stående andrahandspreparaten presenteras 
i riktlinjerna utan någon inbördes rangord-
ning eller prioriteringsordning. Om en mer 
komplex behandling med tre läkemedels-
klasser behöver användas kan man återi-
gen kombinera fritt (men kombinationen 
DPP-IV-hämmare + GLP-1-receptor-ago-
nist rekommenderas ej, och man rekom-
menderar ej heller att addera sulfonylu-
rea-preparat till redan insulinbehandlade 
patienter). Man öppnar slutligen också för 
möjligheten att kombinera (långverkande) 
GLP-1-receptor-agonister med insulin. 

Inkretin-behandling
Inkretin-baserad behandling lyfts nu såle-
des fram som en av flera tänkbara strategier 
för patienter där metformin är olämpligt 
eller otillräckligt. En nyligen publice-
rad meta-analys [2] av 18 randomiserade 
studier där sammanlagt 4 998 patienter 
randomiserats till behandling med DPP-
IV-hämmare och 3 546 patienter randomi-
serats till behandling med antingen annan 
peroral blodsockersänkande behandling 
eller placebo, visade att behandling med 
DPP-IV-hämmare var förenad med sig-
nifikant lägre risk för kardiovaskulära 
insjuknanden än behandling med annan 
behandling/placebo. Eftersom det rörde sig 
om ganska korta studier, som var och en 
för sig inte dimensionerats för att utvärdera 

effekt på kardiovaskulär sjuklighet, får vi 
tolka resultaten med viss försiktighet avse-
ende en eventuell positiv effekt av DPP-IV-
hämning, men preparatgruppen förefaller 
i vart fall inte vara behäftad med ökad risk 
för kardiovaskulär sjuklighet. 

ORIGIN-studien och tidig 
insulinbehandling vid typ 2-diabetes
Tidigare i år presenterades data från 
ORIGIN-studien, en randomiserad hard 
end-point-studie av insulinbehandling vid 
typ 2-diabetes [3]. Resultaten diskutera-
des och debatterades naturligtvis flitigt 
på årets EASD-möte. Studieupplägget i 
korthet: över 12 000 patienter som hade 
kardiovaskulära riskfaktorer plus antingen 
manifest typ 2-diabetes eller nedsatt glu-
kostolerans eller försämrat fasteplasma-
glukos inkluderades. Studiedeltagarna 
randomiserades till antingen behandling 
med insulin glargin (Lantus) som titre-
rades utifrån ett ambitiöst målvärde på 
fasteplasmaglukos (<5,3 mmol/l) eller till 
”konventionell behandling”. Medianupp-
följningstiden var drygt sex år. När stu-
dien avslutades skiljde sig HbA1c mellan 
grupperna endast med 0,3 procentenhe-
ter, så även de patienter som behandlats 
”konventionellt” måste ha haft ambitiöst 
satta målvärden. Vid studiestarten var 
det drygt 80% av patienterna som hade 
tidigare känd typ 2-diabetes, drygt 10% 
som hade antingen nedsatt glukostolerans 
eller försämrat fasteplasmaglukos utan att 
ha diabetesdiagnos, och ett fåtal som hade 
nyupptäckt typ 2-diabetes. Knappt hälften 
av patienterna hade tidigare haft antingen 
hjärtinfarkt eller stroke. 

Huvudfyndet var att det inte förelåg 
någon signifikant skillnad mellan grup-
perna avseende risken att drabbas av 
hjärtinfarkt eller stroke eller att avlida i 
kardiovaskulär sjukdom. Betryggande nog 
sågs ingen ökad förekomst av tumörsjuk-
domar i den insulinbehandlade gruppen. 
Insulinbehandling var dock som förväntat 
associerad med viktuppgång och med ökad 
risk för hypoglykemier. 

På en pro/con-debatt med titeln ”Early 
insulin treatment of type 2 diabetes: 
benefit or hazard?”, diskuterades livligt 
huruvida insulinbehandling skall sättas 

in tidigt vid nyupptäckt typ 2-diabetes, 
eller om man ska vänta med insulin tills 
patienten ”sviktar” på icke-insulinbaserad 
behandling. Eftersom de flesta patienterna 
som deltog i ORIGIN-studien hade god 
metabol kontroll redan vid studiestar-
ten, kretsade debatten mycket kring hur 
studieresultaten ska tolkas. Tidigt insatt 
insulinbehandling har vid typ 2-diabetes 
antagits medföra bevarad eller till och med 
förbättrad betacellsfunktion [4], och den 
eventuella kliniska nyttan av detta disku-
terades också. Dr Schernthaner från Öster-
rike, som hade fått i uppgift att tala mot 
tidig insulinbehandling, lutade sig bland 
annat mot de neutrala ORIGIN-resultaten 
– varför börja tidigt med en behandling 
som leder till ökad risk för hypoglyke-
mier och viktnedgång, om den ändå inte 
förbättrar prognosen för patienterna? Dr 
Leahy från USA argumenterade istället för 
tidigt insatt insulinbehandling, och beto-
nade att många patienter idag går onödigt 
länge med otillräckligt kontrollerad typ 
2-diabetes innan insulinbehandling ini-
tieras. Dr Leahy lyfte också fram att vi i 
och med ORIGIN-studien nu har belägg 
för att intensiv insulinbehandling inte är 
associerad med ökad kardiovaskulär risk 
för patienter tidigt i sjukdomsförloppet av 
typ 2-diabetes.

Hypoglykemi och arytmi
Under en välbesökt session om hypoglyke-
mier presenterades tänkbara mekanismer 
bakom det så kallade ”dead in bed”-syn-
dromet, dvs. plötslig död hos unga perso-
ner med typ 1-diabetes, vilket tros bero på 
nattliga fatala hypoglykemier. 

Dr Heller och Dr Frier, bägge från Stor-
britannien, gav eleganta översikter över 
några av de mekanismer som kan koppla 
hypoglykemier till plötslig död. Expe-
rimentella data har exempelvis visat att 
hypoglykemi kan inducera flera pro-aryt-
miska tillstånd, däribland hypokalemi som 
kan trigga ektopiska extraslag, förlängd 
QT-tid som kan leda till ventrikulära aryt-
mier, samt autonom imbalans med ökad 
vagus-tonus som kan utlösa bradykardi-
episoder och i värsta fall asystolier. Nyli-
gen publicerade epidemiologiska data från 
en italiensk kohort av patienter med typ 

Dr Leahy lyfte också fram att vi i och med ORIGIN-studien nu har belägg för 
att intensiv insulinbehandling inte är associerad med ökad kardiovaskulär 

risk för patienter tidigt i sjukdomsförloppet av typ 2-diabetes.
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1-diabetes har bekräftat sambandet mellan 
förlängd QT-tid på EKG och frekvensen 
av egenrapporterade hypoglykemier [5]. 

Men är då hypoglykemier en kliniskt 
relevant riskfaktor för hjärt- och kärl-
sjukdom och för plötslig död? Flera aktu-
ella publikationer, som diskuterades på 
mötet, talar faktiskt för att så är fallet. I en 
patientpopulation på över 1 000 patienter 
som behandlades för typ 1- eller typ 2-dia-
betes på Mayo-kliniken, var exempelvis 
egenrapporterad assistanskrävande hypo-
glykemi förenad med en drygt trefaldigt 
ökad risk för att avlida inom fem år [6]. 
Patienter som rapporterade assistanskrä-
vande hypoglykemier hade oftare typ 1- än 
typ 2-diabetes, var äldre och hade längre 
diabetsduration och faktiskt högre genom-
snittligt HbA1c, men inte högre grad av 
annan samsjuklighet, än de patienter som 
rapporterade inga eller endast måttliga 
hypoglykemier. 

Vidare fann man i en färsk analys av 
data från NICE-SUGAR-studien att 
såväl allvarlig hypoglykemi (glukos ≤ 2,2 
mmol/L) som måttlig hypoglykemi (glukos 
2,3-3,9 mmol/L) var associerade med 
ökad risk för tidig död bland över 6 000 
patienter som vårdats på intensivvårdsav-
delning [7]. Sambandet gällde oavsett om 
man hade tidigare känd diabetes eller ej. 
Dr Sophia Zoungas, som analyserat bland 
annat ADVANCE-studiens resultat med 
avseende på hypoglykemier, avslutade ses-
sionen med en utmärkt sammanfattning 
där hon konstaterade att äldre patienter 
med längre diabetesduration, nedsatt 
njurfunktion och kända mikrovaskulära 
diabeteskomplikationer utgör en särskilt 
hypoglykemibenägen grupp, som sannolikt 
inte skall pressas onödigt lågt avseende den 
glykemiska kontrollen. Huruvida samban-
det mellan svåra hypoglykemier och ökad 
förtida risk för död är ett direkt kausalsam-
band eller ej, kan vi dock inte med säkerhet 
avgöra.

Renal denervering 
– bra även för blodsockret
Ett helt symposium ägnades åt den nya 
blodtryckssänkande behandlingen renal 
denervering. 

Renal denervering innebär att en kate-
ter placeras i njurartären, och via katetern 
avges radiofrekvensenergi som dämpar 
aktiviteten i njurarnas sympatiska nerver, 
vilket leder till sänkt blodtryck. Det finns 
nu begränsade två-årsdata från den icke-
randomiserade pionjärstudien Symplicity 
HTN-1, i vilken 153 patienter med refrak-
tär hypertoni genomgick renal denerve-

ring. Än så länge har två-årsdata för 18 
av dessa patienter publicerats [8], och 
bland dessa noterades en sänkning av det 
systoliska mottagningsblodtrycket med i 
genomsnitt 32 mmHg. 

I den efterföljande mindre men ran-
domiserade studien Symplicity HTN-2 
randomiserades 52 patienter med refrak-
tär hypertoni till renal denervering och 
54 patienter med refraktär hypertoni 
randomiserades till en kontrollgrupp [9]. 
Fyrtiofem av deltagarna genomförde dess-
utom en 24-timmars blodtrycksmätning 
före och efter randomiseringen. Bland de 
patienter som genomfört en 24-timmars 
blodtrycksmätning sågs en sänkning av 
genomsnittliga 24-timmarsblodtrycket 
med i genomsnitt 11/7 mmHg bland de 
renalt denerverade, men ingen signifi-
kant sänkning av genomsnittliga 24-tim-
marsblodtrycket sågs i kontrollgruppen. 

Ur ett diabetesperspektiv var det särskilt 
intressant att höra Dr Mafhoud berätta att 
renal denervering nyligen även förknippats 
med förbättrade glukometabola parame-
trar (lägre fasteglukos, lägre 2-timmars 
glukosvärde efter oral glukostoleranstest 
och förbättrat HOMA-index som mått 
på förbättrad insulinresistens) [10]. Entu-
siasmen för metodiken var stor bland de 
inbjudna tyska talarna Dr Böhm och Dr 
Mafhoud, men dämpades något av de lite 
mer återhållsamma njurmedicinska reflek-
tionerna från den brittiske moderatorn Dr 
Bilous. Dr Ruillope från Spanien betonade 
dessutom vikten av att försäkra sig om att 
patienterna verkligen har en äkta refraktär 
hypertoni innan renal denervering utförs 
– en stor andel av patienter med refraktär 
hypertoni på mottagningen visar sig ju ha 
välreglerat blodtryck om en dygnsmätning 
av blodtrycket utförs. 
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Vi kan nu med spänning vänta på den 
uppföljande randomiserade Symplicity 
HTN-3-studien där man enligt uppgift 
siktar på att randomisera över 500 patien-
ter. De svenska erfarenheterna av renal 
denervering presenterades i förra numret 
av Vaskulär Medicin [11].

Bariatrisk kirurgi 
– bra även för blodtrycket
Renal denervering, som utvecklats för att 
sänka blodtrycket, har således visat sig 
ha positiva effekter även på blodsockret. 
Omvänt kan konstateras att bariatrisk 
kirurgi, utövar den förväntade viktned-
gången och diabetes-remissionen, nyligen 
visats medföra remission även av hypertoni 
hos signifikant fler personer än vad kon-
ventionell behandling av fetma medförde 
[12]. En generell spaning efter detta års 
EASD-möte är att vi diabetologer i fram-
tiden i allt högre utsträckning kommer 
att få ta hand om de medicinska aspek-
terna av diabetesbehandling efter gastric 
bypass-kirurgi. Den som redan nu vill 
börja förbereda sig för denna grannlaga 
uppgift rekommenderas ta del av en färsk 
översiktsartikel som fokuserar på medi-
cinsk behandling av de patienter vars typ 
2-diabetes inte botats av överviktskirurgi 
[13]. Kliniska parametrar som talar för 
att typ 2-diabetes-diagnosen inte går att 
”behandla bort” med hjälp av bariatrisk 
kirurgi är bland andra högre ålder, manligt 
kön, lång diabetes-duration och behov av 
höga doser insulin före fetma-operationen. 

Mikrovaskulära diabeteskomplikationer
Smärtsam diabetes-neuropati kan vara 
svår att behandla, och det har tyvärr länge 
saknats direkta jämförelser mellan de olika 
preparat som står till buds att använda. På 
kongressens första dag fick vi dock ta del av 
resultaten från en sådan studie, COMBO-
DN. 

I denna multinationella studie rando-
miserades 404 patienter med smärtsam 
diabetes-neuropati till behandling med 
duloxetin (Ariclaim, Cymbalta) dagligen, 
och 407 patienter randomiserades till 
behandling med pregabalin (Lyrica) dagli-
gen. Vid studiestart fick alla patienter fylla 
i flera olika slags smärtskattningsskalor, 

som upprepades efter 8 veckors behand-
ling. Alla dessa analyser utföll till dulox-
etins fördel. Biverkningsprofilen skiljde sig 
mellan preparaten: duloxetin var associe-
rat med mer illamående men med mindre 
yrsel än pregabalin. Den kliniskt viktiga 
frågan vilket preparat som erbjuder bäst 
effekt mot smärtsam diabetesneuropati blir 
dock svår att svara på utifrån denna studie, 
eftersom preparaten inte dos-titrerades 
aktivt. De doser som användes i studien 
var följaktligen relativt låga (duloxetin 60 
mg/dag, pregabalin 300 mg/dag). En upp-
följande titreringsstudie lär följa. 

En annan vanlig men ibland förbisedd 
mikrovaskulär diabeteskomplikation, gast-
ropares, kan också vålla terapeutiska bekym-
mer. En nyhet för behandling av gastropa-
res-symptom är emellertid behandling med 
en peroral ghrelin-receptor-agonist, som i 
en randomiserad pilotstudie på 92 patien-
ter med gastropares-symptom visat sig leda 
till signifikant bättre symptomlindring än 
placebobehandling. 

Sammanfattning
Vi har idag tillgång till flera behandlings-
alternativ vid typ 2-diabetes. Detta möjlig-
gör individualiserade behandlingsstrategier. 
Nyttan av att finna strategier som minime-
rar risken för hypoglykemier blir alltmer 
uppenbar, vilket medför att de inkretin-
baserade terapierna är på stark frammarsch. 
Detta reflekteras i de nyskrivna riktlinjerna 
för blodsockersänkande behandling. Blod-
tryckssänkning kan numera åstadkommas 
inte bara på farmakologisk väg utan även 
med renal denervering, och även bariatrisk 
kirurgi påverkar blodtrycket i gynnsam 
riktning hos många patienter. De mik-
rovaskulära diabeteskomplikationerna lär 
vi oss att behandla mer effektivt och mer 
evidensbaserat, och nya lovande behand-
lingsstrategier med bland annat ghrelin-
agonister väntar på att utvärderas i större 
kliniska prövningar. Visst måste man hålla 
med Kenneth Polonsky när han tittar in 
i diabetesvårdens kristallkula: ”Även om 
utmaningarna är betydande, så finns det 
all anledning att vara optimistisk” [14]!

Magnus Wijkman
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Introduktion
Kan patienter med hjärtkärlsjukdom ha 
rastlösa ben? Kan patienter med rastlösa 
ben ha hjärtkärlsjukdom? Svar: Ja, det är 
klart de kan! Både restless legs syndrome 
(RLS) och hjärt-kärlsjukdom är vanliga 
tillstånd och prevalensen ökar med åldern. 
Man har beräknat att 4–29% av den vuxna 
befolkningen i Europa och Nordamerika 
har RLS [1] och omkring en fjärdedel av 
dessa har så stora besvär att de kan behöva 
medicinsk behandling; motsvarar c:a 
200 000 individer i Sverige [2]. RLS är både 
ett underdiagnostiserat och underbehandlat 
tillstånd. Då patofysiologin som ligger till 
grund för RLS är multifaktoriell och ofull-
ständigt förklarad [3], är det av särskilt 
intresse om det finns en koppling mellan 
RLS och kardiovaskulär sjukdom. Finns det 
en överrepresentation av hjärt-kärlsjukdom 
hos individer med RLS jämfört med indi-
vider utan RLS eller vice versa? Om så är 
fallet, vad kan orsakerna tänkas vara och 
vad kan man lära sig av detta?

RLS
Det mest karakteristiska med RLS är att 
patienterna upplever obehagliga sensa-
tioner (sensoriska fenomen) från extre-

miteterna i form av krypande, hettande, 
stickande, svidande, brännande, och ibland 
smärtande obehag (parestesier/dysestesier). 
Ofta har patienterna med RLS svårt att 
beskriva obehagen. För det mesta rör det 
sig om obehag från båda underextremite-
terna, men kan även förekomma bara i den 
ena eller i överextremiteterna. Typiskt är att 
tillståndet förvärras/börjar framåt kvällen 
och gör sig påmint vid sänggående [4].

Syndromets namn, restless legs, kommer 
av ett för patienterna klassiskt behov av att 
röra på extremiteterna eftersom detta kan 
få sensationerna att försvinna eller lindras. 
Syndromet kallas även Ekboms syndrom 
efter svensken som beskrev de typiska sym-
tomen första gången [5]. Andra kliniska 
kännetecken som kan ingå i syndromet 
är sömnstörningar, dagtrötthet, ofrivilliga 
rörelser (muskelryckningar/bensparkar; 
motoriska fenomen, så kallade periodic 
limb movements) under sömn eller vila. 
Ofta måste patienten gå upp ur sängen på 
natten för att få lindring; ett beteende som 
givit upphov till begreppet ”night-walker” 
[3].

RLS är kroniskt men fluktuerande och 
kan ibland innebära långa besvärsfria inter-
vall. Det finns stora nyanser i lidande från 

lindriga fall till mycket svåra fall. Tillstån-
det kan debutera i alla åldrar. RLS delas 
in i antingen primär eller sekundär RLS 
beroende på om den är idiopatisk eller ej. 
Vid sjukdomsdebut före 45 års ålder rör 
det sig ofta om en primär form med ärft-
liga samband. Efter 45 års ålder förekom-
mer det ofta någon bakomliggande kronisk 
sjukdom, t.ex. njursjukdom, diabetes eller 
polyneuropati, eller bristtillstånd (järn, 
vitamin) [3]. 

Vissa läkemedel och substanser kan 
medföra såväl ökad risk för RLS, som för-
värring av tidigare diagnostiserat syndrom: 
dopaminantagonister, antidepressiva, vissa 
antiepileptika, litium, statiner, alkohol, 
rökning och koffein [6].

Patofysiologin till RLS är fortfarande 
ofullständigt förklarad och trots årtion-
den av tilltro till RLS som en neurologisk 
rörelsesjukdom kopplad till dopaminerg 
dysfunktion, är detta troligen bara en del 
av förklaringen. Forskning har fokuserat på 
de basala ganglierna, olika bansystem och 
strukturer i hjärnan och dopaminsystemet. 
Resultat från neuroanatomiska, neuropa-
tologiska och neurofysiologiska studier 
har varit inkonklusiva [7]. Järn har kopp-
lats till bildandet av dopamin i de basala 

Kardiovaskulär sjukdom 
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ganglierna, då järn är en kofaktor för ett 
hastighetsbegränsande enzym i denna pro-
cess [3]. 

Behandlingen av RLS går ut på att 
uppnå livsstilsförändringar (sömnhygien, 
massage etc.), behandla bakomliggande 
orsaker (järnbrist, njursjukdom etc.) och 
vid svårare fall sätta in farmakologisk 
behandling (dopaminerga medel, opioider, 
bensodiazepiner eller antiepileptika).

RLS och kardiovaskulär sjukdom
Eftersom RLS är så vanligt förekommande, 
etiologin ännu ouppklarad, botemedel 
saknas och den behandling som finns till-
gänglig är biverkningsbenägen, speciellt 
hos de äldre där RLS är mest utbrett, är 
det angeläget att finna nya beröringsytor 
till detta tillsynes multifaktoriella syndrom 
som kanske kan hjälpa till att belysa pato-
fysiologin och leda till nya behandlingsal-
ternativ. En sådan beröringsyta är det kar-
diovaskulära området med sitt eget pano-
rama av olika riskfaktorer såsom hypertoni, 
diabetes, lipidrubbningar och övervikt. 

Det finns gott om studier som har 
undersökt förhållandet mellan RLS och 
kardiovaskulär sjukdom. De flesta av 
dessa är tvärsnittsstudier och resultaten 
måste tolkas i ljuset av bevisvärdet som 
en tvärsnittsstudie kan förmedla. I dessa 
studier får vi reda på hur prevalent kar-
diovaskulär sjukdom är hos patienter med 
RLS. Prospektiva studier är få och istället 
för att förlita sig på fysikalisk undersökning 
använder de flesta studierna sig av självrap-
porterade data.

En studie sticker ut ifrån mängden då den 
undersöker incidensen av hjärt-kärlsjuk-
dom hos patienter med sömnstörningar, 
däribland RLS. I denna kohortstudie fick 
män från England i åldern 55 till 69 år 
svara på en enkät om sömnrubbningar. 
Under en uppföljningstid på 10 år fick 
74/1444 män utan RLS ischemisk stroke 
jämfört med 33/427 män med RLS, OR 
1.67 (1,07 – 2,60, p = 0,024 ). Förhållandet 
mellan RLS och ischemisk hjärtsjukdom 
var inte signifikant (p = 0,206). Resultatet 
var justerat för ålder, social klass, rökning, 
alkoholkonsumtion, BMI och halsomkrets 
[8]. 

Två tvärsnittsstudier utmärker sig då de 
innehåller element av dos-responsdata. I 
en observationsstudie av Winkelman och 
medarbetare från 2008 undersöktes relatio-
nen mellan RLS och koronarartärsjukdom 
(CAD) och total kardiovaskulär sjukdom 
(CVD; inkluderade CAD, stroke och 

hjärtsvikt). 1559 män och 1874 kvinnor 
var med; medelåldern var 67,9 år. Resul-
taten korrigerades för ålder, kön, ras, BMI, 
diabetes, systoliskt blodtryck, antihyper-
tensiv medicin, lipoprotein, och rökning. 
OR för CAD var 2,05 (1,38–3,04) och för 
CVD 2,07 (1,43–3,00) för individer med 
RLS jämfört med individer utan. I resul-
taten graderades även data efter frekvens 
och svårighetsgrad av RLS. Symtom 5–15 
ggr/månad OR 1,53 (0,76–3,07), symtom 
16–23 ggr/månad OR 3,53 (1,85–6,76) 
och symtom > 23 ggr/månad OR 1,75 
(0,99–3,09) jämfört med individer utan 
RLS. Individer med moderata besvär av 
RLS hade OR 1,88 (1,14–3,09) och indi-
vider med svåra besvär hade OR 2,33 
(1,37–3,97) jämfört med inga symtom på 
RLS [9].

I den andra dos-respons-studien, även 
denna av Winkelman och medarbetare, 
hämtades data från en kohort med 2821 
amerikanska individer. Relationen mellan 
RLS-symtom och kardiovaskulär sjukdom 
(CVD) undersöktes. CVD bestod av rap-
porterade hjärt-kärloperationer, hjärtin-
farkt och koronarkärlssjukdom. Då det 
saknades 1 av 4 diagnostiska kriterier på 
RLS kallades detta mått för RLS-symtom. 
Resultaten justerades för ålder, kön, BMI, 
rökning, behandling för sömnrubbningar, 
diabetes och snarkning. OR för individer 
med rapporterad CVD med RLS-symtom 
1–6 dagar/vecka var 1,61 (0,82–3,13) och 
för RLS-symtom 7 dagar/vecka 2,58 
(1,38–4,84) jämfört med individer utan 
RLS-symtom [10].

I år har det publicerats en utmärkt över-
siktsartikel över RLS och dess association 
med kardiovaskulär sjukdom och riskfak-
torer [11]. Författarna letade efter studier 
som gjorts mellan 1995 och 2010. Studier 
som inte specificerat diagnostiska krite-
rier för RLS, som inte använt sig av de 
fyra diagnostiska kriterier etablerade av 
IRLSSG (International Restless Legs Syn-
drome Study Group) och som bara klas-
sificerat diagnosen på basen av behandling 
för RLS exkluderades för att minska risken 
för missklassifikation. Författarna identifie-
rade totalt 30 studier från 14 länder som 
passerade deras exklusionsgaller.

Författarna lokaliserade totalt 15 stycken 
studier som avhandlade RLS och kardio-
vaskulär sjukdom. De var alla stora popula-
tionsbaserade studier och två var multina-
tionella. Individunderlaget spände sig från 
995 upp till 18980 individer; fyra studier 
genomfördes på äldre och tre genomför-

des på ett kön. Alla utom två studier för-
litade sig på självrapporterade data för att 
bedöma kardiovaskulär sjukdom och alla 
utom en studie var tvärsnittsstudier.

Prevalensen av RLS hos patienter 
som rapporterat kardiovaskulär sjukdom 
sträckte sig från 7,7% till 36% i de olika 
studierna. Dessa data representerade en 
nästan trefaldig ökning jämfört med preva-
lensen av RLS i den allmänna befolkningen 
utan kardiovaskulär sjukdom. Av de 14 
tvärsnittsstudierna var det bara en som inte 
pekade på en association mellan RLS och 
kardiovaskulär sjukdom. Av de övriga 13 
studierna visade en på positiv, icke-signifi-
kant association, ytterligare en på gränssig-
nifikant association och de övriga elva på 
signifikant association. Författarna konklu-
derade följande om resultaten: ” Nonethe-
less, despite study heterogeneity, findings 
are remarkably consistent and robust, with 
a positive association between RLS and 
CVD persisting even after adjustment for 
multiple potential confounders...”

Då översiktsartikeln av Innes och medar-
betare baserades på studier gjorda fram till 
2010 [11], har jag tittat på den vetenskap-
liga produktionen fram till och med 2012. 
Under denna tid är det främst två studier 
som utmärker sig. Winter och medarbetare 
gjorde en prospektiv studie på basen av en 
stor kohort baserad på Women’s Health 
Study (WHS) och Physicians’ Health 
Study (PHS) [12]. Då studiedesignen var 
prospektiv kunde incidensen kardiovasku-
lär sjukdom bedömas, som i den prospek-
tiva studien av Elwood och medarbetare 
[8]. 

Utifrån 29756 kvinnor och 19182 män 
vid baslinjen hittades 3487 kvinnor och 
1373 män som mötte IRLSSG-kravet på 
RLS. I WHS inträffade 450 kardiovasku-
lära händelser under en uppföljningstid 
på 6 år (176 hjärtinfarkter, 245 slaganfall, 
66 dödsfall, 461 koronarkärlsrevaskula-
riseringar). RLS var inte associerad med 
en signifikant ökad risk för kardiovasku-
lär sjukdom, hjärtinfarkt, slaganfall eller 
kardiovaskulär död. Risken för revaskula-
riseringar ökade signifikant vid RLS, HR 
1,42 (1,10–1,82), men efter multivariat kor-
rigering försvann signifikansen, HR 1,24 
(0,96–1,59). Under en uppföljningstid på 
7,3 år i PHS inträffade 1064 kardiovas-
kulära händelser, 431 hjärtinfarkter, 381 
slaganfall, 389 dödsfall och 1352 revas-
kulariseringar. RLS vid baslinjen var inte 
signifikant associerat till några kardiovas-
kulära händelser. Resultaten korrigerades 
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för ålder, randomiserade behandlingar, 
hypertoni, diabetes, hyperkolesterolemi, 
hjärtinfarkt hos föräldrar, migrän, alkohol, 
BMI, rökning, fysisk aktivitet och använd-
ning av menopaushormoner.

I diskussionsdelen av artikeln jämför 
författarna sina resultat med tidigare stu-
dier. Intressant är jämförelsen med resulta-
ten från Caerphilly-kohorten där Elwood 
och medarbetare fann att RLS var associerat 
med strokeincidens, OR 1.67 (1,07–2,60, 
p = 0,024) [8]. När Winter och medar-
betare gjorde en sensitivitetsanalys, exklu-
derade alla individer med polyneuropati, 
leversjukdom, njursjukdom, intermittent 
claudicatio och reumatoid artrit, fick de ett 
gränssignifikant värde av strokeincidensen 
i WHS-kohorten, HR 1,42 (0,99–2,05). 
Författarna konkluderade att skillnaderna 
i resultaten kanske kunde bero på att RLS-
kriterierna inte levde upp till IRLSSG och 
att man inte justerat för viktiga vaskulära 
riskfaktorer som hypertoni och diabetes i 
Elwoodstudien [12]. Författarna konklu-
derade följande: ”Thus, while RLS does 
not seem to be a risk factor for subsequent 
CVD, it might be an indicator of a poor 
health status due to the presence of several, 
especially cardiovascular, comorbidities”.

Den andra studien av intresse som 
publicerats i nyare tid utfördes av La 
Manna och medarbetare [13]. 100 njurpa-
tienter på hemodialys observerades under 
18 månader. 31% av studiepopulationen 
hade RLS. 64,5% av njurpatienterna med 
RLS drabbades av kardiovaskulära händel-
ser jämfört med 39,1% av patienterna utan 
RLS (p = 0,02). Kardiovaskulära händel-
ser ökade med svårighetsgraden av RLS. 
Dödligheten var 32,3% i RLS-gruppen 
jämfört med 14,5% hos patienterna utan 
(p = 0,04). 

Kardiovaskulära riskfaktorer
Kardiovaskulära riskfaktorer som hyper-
toni, glukosintolerans/diabetes, lipidrubb-
ning och övervikt har också associerats med 
RLS. På detta område finns en uppsjö av 
studier och det blir för omfattande att gå 
igenom dessa inom ramen för denna över-
siktsartikel. Bäst dokumentation verkar 
det finnas för associationen mellan RLS 
och glukosintolerans/diabetes; de flesta 
studierna pekar på en positiv association, 
det finns bara några få studier som inte 
funnit någon association alls och negativa 
associationer saknas nästan helt. Mera svår-
tolkat verkar sambandet vara mellan RLS 
och hypertoni; utöver studier med positiv 
association finns det även ett respektabelt 

antal studier som inte visar på ett samband 
och t.o.m. några som visar på ett negativt 
dito [11]. 

Patofysiologi
Det finns bevis som talar för att länken 
mellan RLS och kardiovaskulär sjukdom är 
det sympatiska nervsystemet och hypota-
lamus-/hypofys-/binjureaxeln (HPA-axeln) 
[14]. Det finns fog för att RLS karakteri-
seras av autonom dysfunktion: Patienter 
med RLS har förhöjt nattligt blodtryck 
och puls, ofrivilliga rörelser på natten, 
och vissa antihypertensiva som t.ex. beta-
blockerare, som reducerar den sympatiska 
aktiviteten, kan lindra RLS-symtom [15, 
16]. Hos patienter med RLS har man visat 
en förhöjd kortisolproduktion på natten 
[17]. Sympatisk och HPA-axel aktivering är 
strakt kopplad till flertalet kardiovaskulära 
riskfaktorer, kardiovaskulär sjukdom och 
mortalitet. 

RLS skulle också kunna öka risken för 
kardiovaskulära sjukdomar genom effekter 
på sömn och humör. RLS karakteriseras av 
sömnrubbningar som i sin tur kan aktivera 
det sympatoadrenala systemet, HPA-axeln 
och sömnbrist och humörsjukdomar som 
depression och ångest, som är överrepresen-
terade hos patienter med RLS, kan påverka 
kardiovaskulära riskfaktorer [18, 19]. 

Å andra sidan måste man också vara 
öppen för att det kanske är de kardiovasku-
lära riskfaktorerna eller sjukdomarna som 
är upphov till RLS och att både RLS och 
kardiovaskulära sjukdomar har en påver-
kan på gemensamma riskfaktorer. Innes 
och medarbetare beskriver det patofysio-
logiska läget på följande vis: ”In short, the 
pathways linking RLS to CVD, diabetes, 
and related disorders are likely complex 
and bidirectional. Underlying mechanisms 
are likely multiple, and may operate in a 
synergistic, mutually exacerbating fashion 
[11].”

Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan man konstatera 
att det finns en hel del forskning på områ-
det rastlösa ben och kardiovaskulär sjuk-
dom. Tvärsnittsstudier visar överlag på en 
association mellan RLS och kardiovaskulär 
sjukdom, men det finns ännu inte belägg 
för ett säkert orsakssamband då prospek-
tiva studier är få, och de som är gjorda visar 
på motstridiga resultat. Det kommer dock 
att bli intressant att följa fortsättningen på 
detta spännande forskningsfält.

Isak Lindstedt
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Under hösten 2012 genomfördes helt 
oväntat två viktiga saltmöten – ett arrang-
erat av Kungl. Vetenskapsakademien 
i Stockholm (KVA) och ett av Nordiska 
ministerrådet i Oslo. Båda mötena hade 
samma tema nämligen Salt – health, food 
and society – ett ur WASH Swedens synvin-
kel mycket angeläget tema!

KVA Stockholm 24 okt. 2012
Mötet på KVA organiserades av deras 
National committee on nutrition som 
antyder att här skulle finnas ett statligt 
inflytande men så är det inte – mötet 
arrangerades helt inom KVAs ram och 
samlade ca 60 deltagare från universitet 
och högskolor, livsmedelsindustri och 
ansvariga myndigheter. Mötet indelades 
i de tre avdelningar som titeln på mötet 
anger.

I den första avdelningen om salt och 
hälsa medverkade Graham MacGregor, 
London; Olle Melander, Malmö och 
Torben Jörgensen, Köpenhamn. Föredra-
gen lär finnas på webben – www.kvatv.se 
– fast jag inte lyckats spåra dem. MacGre-
gor gav som vanligt en utmärkt översikt av 
Salt, hypertension and cardiovascular disease 
– han är ju den store mästaren på området 
med en omfattande vetenskaplig produk-
tion i ryggen. Han är ju också grundaren 
av WASH i London som är vår moderor-
ganisation. Budskapet från MacGregor är 
kristallklart – översaltade livsmedel är vår 
tids största folkhälsofråga som varande en 
av de största orsakerna till högt blodtryck 
– riskfaktorn no 1 för kardiovaskulär sjuk-
dom och stroke.

Olle Melander talade om Salt, health 
and gene interactions som han studerat i 
detalj. Han diskuterade särskilt fenome-
net ”salt sensitivity” som han visat är såväl 
gen- som miljöberoende och att minskat 
saltintag är viktigt för att reducera de gene-
tiska orsakerna till högt blodtryck.

Torben Jörgensen redogjorde för en ny 
dansk studie som upprepat den analys som 
Bibbins-Domingo et al. nyligen genomfört 

i USA av tänkbara besparingar i hälso- och 
sjukvården av ett reducerat saltintag. Han 
kom fram till att besparingarna är i mil-
jardklassen årligen för Danmarks del och 
det ligger helt i linje med de besparingar 
som Bibbins-Domingo kom fram till. Det 
finns därför goda skäl att anta att bespa-
ringarna för Sveriges del är av samma stor-
leksordning och kan uppgå till 2–3 miljar-
der kr årligen.

Den andra avdelningen ägnades ”taste 
and safety” med fyra inslag. Julie Menella 
från Philadelphia, USA, beskrev hur vår 
positiva smak för salt grundläggs och för-
stärks redan i barndomen och diskuterade 
de svårigheter industrin har att produ-
cera ”smakrika” produkter när saltet ska 
begränsas – barn söker sig till salt mat och 
saltintaget är alldeles för högt – högt över 
rekommenderat intag. Johanneke Busch 
från Unilever R&D diskuterade saltsma-
kens fysiologi och vad som kan göras för 
att öka saltperceptionen utan att själva 
saltmängden ökar. Det finns många möj-
ligheter från ökad receptorkänslighet till 
användande av saltsubstitut – salt replacers. 
Hon betonade dock den stora betydelsen 
av konsumentens egen inställning för hur 
olika produkter kan lyckas på marknaden. 
Elisabeth Borch, SIK, Lund, diskuterade 
säkerhetsfrågan ur bakteriologisk synvin-
kel. Salt är inte längre den dominerande 
konserveringssfaktor det en gång var. Det 
öppnar för reducerad salthalt i många pro-

dukter. Denna avdelning avslutades med 
att Maud Langton, SLU, Uppsala, redo-
gjorde för hur salt har en viktig roll när 
det gäller livsmedlens struktur – nog så 
viktigt för att produkterna ska se aptitliga 
ut. Detta område är ett av de viktigaste 
för industrin att hantera när det gäller att 
komma ner i salthalt i produkterna.

Den tredje avdelningen diskuterade 
dagens saltkonsumtion i Sverige – den 
är som bekant mycket hög – och möj-
ligheterna för en nordisk samordning av 
ansträngningarna att få ner saltet. I den 
diskussionen presenterade Anna Karin 
Lindros, SLV, Uppsala, senast nytt från 
Riksmaten, Anette Jansson, SLV, Uppsala, 
nordiska erfarenheter och Elisabet Rytter, 
Li, Stockholm, industriperspektivet. 

Dagen avslutades med en paneldiskus-
sion under ledning av Anne Marie Her-
mansson, Chalmers, Göteborg, där jag 
deltog med ett inledningsanförande om 
situationen i Sverige just nu. Som SBU 
visat har bara 1 av 5 behövande blodtrycks-
patienter adekvat behandling medan 4 av 
5 har ingen eller otillräcklig behandling – 
ett bedrövligt klent resultat av decenniers 
arbete med blodtrycksbehandling. Det ger 
saltet en central roll i folkhälsoarbetet efter-
som mindre salt sänker blodtryck hos alla 
och når därför alla med högt blodtryck. 
Men ansvaret ligger inte bara på industrin 
utan också på hälso- och sjukvården som 
på ett mycket mera aktivt sätt måste enga-
gera sig i saltfrågan med information, kon-
kret rådgivning och utbildning – i dag ett 
vitt fält! Slutligen måste saltfrågan upp på 
departementsnivå för att skapa ett officiellt 
tryck – saltfrågan är på regeringsnivå i alla 
de nordiska länderna utom i Sverige där 
Eskil Erlandssons departement – Lands-
bygdsdepartementet – hittills inte låtit 
höra av sig.

Nordiska ministerrådets saltmöte, 
Oslo 12–13 nov 2012
Norge har varit ordförandeland under 2012 
och avslutade sina engagemang med detta 

Då Livsmedelsverket ännu inte lägger den kraft man i mitt tycke borde på att få svenska folket att äta mindre 
salt upplyses härmed Vaskulär Medicins läsare om aktuella saltmöten som ägt rum under 2012. Rapport enligt 
nedan efter att jag bett författaren Mattias Aurell om tillåtelse att återges hans text för WASH Sweden.

Fredrik Nyström, redaktör

Rapport från viktiga saltmöten 
under det gångna året
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symposium på temat ”För högt saltintag i 
Norden – vad gör vi?”. Mötet organiserades 
av norska Helsdirektoratet – SLVs motsva-
righet i Norge – och samlade drygt 30 del-
tagare från myndigheter och industri i alla 
de nordiska länderna. Lena Hulthén och 
jag representerade WASH Sweden och jag 
tror vi var de enda fristående deltagarna.

Inledningstalare var Godfrey Xuereb 
från WHO, Genève, som gav en översikt 
av salt och blodtryckssituationen runt om 
i världen – allt är ju globalt nu och det 
gäller i högsta grad såväl högt blodtryck 
och överintag av salt. WHO har utfärdat 
rekommendationer som medlemsländerna 
anslutit sig till redan 2006, återigen 2008 
och 2012 har t.o.m. regeringscheferna skri-
vit under en överenskommelse i FN om 
att reducera saltet i sina respektive länder. 
Hittills har dock ingenting hänt och salt-
intaget snarare ökar än minskar runt om i 
världen. Högsta hälsosamma intag är alla 
överens om att vara 6 gram per dag men 
den gränsen överskrids med råge inte minst 
i de nordiska länderna där knappt 10% av 
befolkningen anses ligga inom det rekom-
menderade intervallet. FNs uttalade mål är 

att sänka saltintaget 30% under den när-
maste 10-årsperioden – den takten impo-
nerar inte!

Därefter följde en detaljerad genom-
gång av situationen i de nordiska länderna 
som inleddes med en översikt av Antti Jula 
från Åbo och följdes upp med rapporter 
från SLVs motsvarigheter i de olika län-
derna. Finland har haft en kraftfull saltlag-
stiftning sedan början av 1990-talet. Det 
kan inte vi andra införa, för lagstiftning 
lyder nu under EU. EU arbetar dock aktivt 
med saltfrågan inom ESAN – ett särskilt 
samarbetsorgan om salt inom EU. Dan-
mark och Norge förbereder och genomför 
just nu synnerligen ambitiösa och långt-
gående åtgärder mot högt saltintag, Island 
har också en diskussion på regeringsnivå 
medan Sverige som enda land i Norden 
inte har lyft frågan så långt. 

Första dagen avslutades med en diskus-
sion som också blev inledningen till andra 
dagen som tog sikte på målsättning, strate-
gier, regelverk och insatser för att nå målet 
– ett märkbart reducerat saltintag! Liksom 
i Stockholm presenterades den danska 
rapporten om besparingar inom hälso- 

och sjukvården av ett reducerat intag och 
industrin redogjorde kunnigt och engage-
rat för sina ansträngningar att förbereda 
och genomföra en gradvis minskning av 
saltet i sina produkter.

Mötet avslutades med att myndighe-
terna förklarade sig villiga att fortsätta 
förhandlingar om en gemensam politik i 
saltfrågan. Det tyckte industrin skulle vara 
utmärkt för de vill ju inte ha olika salt-
halt i sina produkter i de olika länderna. 
Sverige är nästa ordförandeland inom 
Nordiska ministerrådet och alla hoppades 
att Sverige nu skulle föra debatten vidare. 
Kanslirådet från Landsbygdsdepartemen-
tet – Eskil Erlandssons och SLVs departe-
ment – Katarina Wahlgren deltog i mötet 
så all information och kunskap finns nu på 
departementet. Sverige som länge varit på 
efterkälken i saltfrågan har nu ett gyllene 
tillfälle att reparera tidigare försummelser 
– mötet uttryckte faktiskt en förväntan om 
svenska initiativ!

Mattias Aurell
Professor em. Göteborg

WASH Sweden

ANNONS
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ntikoagulantia förebygger blodprop-
par och utnyttjas vid ett flertal 
tillstånd så som förmaksflimmer, 

klaffproteser och ventromboser. Den blod-
förtunnande effekten av antikoagulantia 
medför samtidigt en ökad risk för kompli-
kationer i form av blödningar. Till vår hjälp 
för att värdera riskerna för tromboembolier 
respektive blödningskomplikationer har 
vi idag olika riskmarkörer som har slagits 
samman i så kallade riskscheman (CHADS2, 
CHA2DS2-VASc. HAS-BLED). För den 
enskilde patienten kompliceras riskbedöm-
ningen ofta av att merparten av riskfakto-
rerna (t.ex. ålder, tidigare stroke, hypertoni) i 
de scheman som används är associerade både 
till en ökad risk för blödning, men även en 
ökad risk för blodproppar. Därför skulle ett 
objektivt, biokemiskt test, med en specifik 
association till blödningskomplikationer 
respektive tromboembolisk risk vara av stort 
värde för att underlätta beslutet avseende 
behandling med antikoagulantia. 

Syftet med avhandlingen ”Determinants for 
adverse events during oral anticoagulation” 
var att undersöka biomarkörer inom hemo-
stasområdet med potential att identifiera 
tromboembolirisk och/eller blödningskom-
plikationer hos personer med antikoagulan-
tiabehandling.

Avhandlingen bygger på en population 
bestående av 719 patienter med pågående 
behandling med antikoagulantia, huvud-
sakligen warfarin. Patienterna lämnade 
blodprover och följdes prospektivt i drygt 4 
år. Samtliga slutenvårdstillfällen granskades 
och blödningskomplikationer, kardiovasku-
lära händelser samt dödsfall registrerades och 
klassificerades. Associationen mellan blöd-
ningar, död samt kardiovaskulära händelser 
och nivåer av trombomodulin, von Wille-
brand faktor, cystatin C, kreatinin, D-dimer, 
tPA och tPA/PAI-1 komplexet undersöktes.

Trombomodulin är en central komponent 
i hemostasen. I den undersökta populationen 
var höga nivåer av trombomodulin kopplade 
till en ökad risk för blödningskomplikationer 
men inte till en ökad risk för kardiovasku-
lära händelser eller mortalitet. Denna speci-
fika koppling till blödningskomplikationer 
utmärker trombomodulin och har inte tidi-
gare beskrivits för någon annan biokemisk 
markör vid antikoagulantiabehandling.

Von Willebrand faktor spelar en viktig roll 
i den primära hemostasen. I tidigare studier 
har höga nivåer av von Willebrand faktor 
varit kopplat till kardiovaskulära händel-
ser hos patienter med förmaksflimmer och 
därför föreslagits som en biomarkör i risk-
scheman. I vår studie var höga nivåer av von 
Willebrand faktor associerat till en ökad risk 
för kardiovaskulära händelser och död men 
även till blödningskomplikationer vilket för-
svårar ett användande i kliniken. 

Nedsatt njurfunktion tillskrivs ökad risk 
både för blödningskomplikationer och kardi-
ovaskulära händelser. I avhandlingen under-
söktes cystatin C, kreatinin och beräknad 
glomerulär filtration (eGFR) utan att någon 
association till en ökad risk för blödning 
kunde fastsällas. Däremot fann vi en tydlig 
koppling mellan höga nivåer av cystatin C 
och kreatinin samt lågt GFR och framtida 
risk för kardiovaskulära händelser och död. 
Tecken på lätt till måttligt nedsatt njurfunk-
tion bör således inte betraktas som en kontra-
indikation mot antikoagulantiabehandling. 
Nedsatt njurfunktion bör snarare ses som en 
markör för tromboembolisk risk som stärker 
indikationen för antikoagulantia.

D-dimer är en markör för fibrinolytisk 
aktivering och används i diagnostik av venös 
tromboembolism. I avhandlingen konstateras 
en association mellan höga nivåer av D-dimer 
både till blödningskomplikationer och till 
kardiovaskulära händelser. Potentialen för 
D-dimer som en markör vid bedömning av 

nytta och risk vid antikoagulantiabehandling 
förefaller även den begränsas av en samtidig 
koppling till både tromboemboli och blöd-
ningskomplikationer.

Sammanfattningsvis visar avhandlingen att 
ett flertal biomarkörer är associerade till kar-
diovaskulära händelser och/eller blödnings-
komplikationer under antikoagulantiabe-
handling. Användandet av flera biokemiska 
markörer försvåras av att riskerna för blöd-
ningar såväl som för kardiovaskulära händel-
ser ökar med stigande nivåer av markörerna. 
Dock fann vi att trombomodulin var speci-
fikt associerat till blödningskomplikationer 
och cystatin-C starkast associerat till kardio-
vaskulära händelser, se figur. En kombination 
av markörer kan möjligen förfina riskvärde-
ringen hos patienter med blodförtunnande 
behandling och bör undersökas i framtida 
studier. Kombinationen av riskscheman så 
som CHA2DS2VASc eller HAS-BLED och 
biomarkörer är lockande men som för alla 
nya metoder bör nyttan av och kostnadsef-
fektiviteten av nya metoder utvärderas i pro-
spektiva randomiserade studier. 

Marcus Lind
Överläkare

Medicinkliniken Skellefteå

Länk till avhandlingen med referenser:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:um
u:diva-53431

Åldersjusterad incidens för tertiler av cystatin C och trombomodulin.

Riskfaktorer för komplikationer 
vid peroral antikoagulation

Avhandling inom SSTH: “Determinants for adverse events during oral anticoagulation”
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Aktuell avhandling 

Venös tromboembolism i södra Sverige, 
epidemiologi och riskfaktorer

Nazim Isma, internmedicinare vid intern-
medicinska kliniken, SUS Malmö, försva-
rade sin doktorsavhandling vid Lunds 
Universitet den 11 maj 2012 med docent 
Gerd Lärfars, Karolinska Institutet, Insti-
tutionen för klinisk forskning och utbild-
ning, Södersjukhuset, som fakultetsop-
ponent. Avhandlingens titel var ”Venous 
Thromboembolism in Southern Sweden, 
Epidemiology and Risk Factors”. Förfat-
taren har här sammanfattat resultaten.

Bakgrund
Trots att venös tromboembolism (VTE) 
är en viktig orsak till morbiditet och mor-
talitet är data ofullständiga gällande dess 
förekomst och bakomliggande riskfakto-
rer hos oselekterade patienter. I begreppet 
VTE inkluderas djup ventrombos (DVT) 
och lungemboli (LE). Dessa båda venösa 
manifestationer står för majoriteten av 
VTE. Övre extremitets djup ventrombos 
(ÖEDVT) är däremot mindre vanlig. 
Incidensen av VTE varierar mellan 71 till 
192/100 000 invånare och år [1-3]. Andelen 
invånare som årligen insjuknar specifikt i 
DVT och LE varierar också alltifrån 48 till 
160 respektive 23 till 60/100 000 invånare 
och år [1, 2, 4, 5]. ÖEDVT är mindre van-
liga och utgör cirka 2–11% av all insjuk-
nande i DVT med en beräknad incidens på 
2 till 4/100 000 invånare och år [6-8]. VTE 
är ovanlig hos personer under 15 års ålder 
med en incidens på mindre än 5/100 000 
[1, 9] för att sedan i åldersgruppen över 
80 års ålder vara 450 till 600/100 000 [1]. 

VTE är en sjukdom med multifakto-
riell etiologi där både ärftliga och förvär-
vade faktorer samt miljöfaktorer bidrar 
till sjukdomens utveckling i samspel med 
varandra. Faktor V Leiden (FVL) är den 
vanligaste ärftliga riskfaktorn som är för-
knippad med VTE. I sin heterozygot-form 
förekommer FVL hos 5 till 11 procent av 
befolkningen och medför en riskökning 
mellan 3 till 5 gånger för en första VTE-
episod medan endast cirka 1,5 gångers 
riskökning för återinsjuknande. Däremot 
medför den homozygota formen av FVL 
en riskökning på 10 till 16 gånger för en 

första VTE-episod och cirka 2 gångers ris-
kökning för återinsjuknande. Hög ålder, 
kirurgi, svåra kroppsskador, immobilise-
ring, cancer, graviditet och postpartum-
perioden samt hormonterapi utgör i sin tur 
de mest kända bidragande riskfaktorerna 
till utvecklingen av VTE. 

De övergripande målen med denna 
avhandling har varit att:
•	 Kartlägga	incidensen	av	VTE	i	Malmö,	

samt beskriva de första 1140 patienterna 
i Malmö Thrombophilia Study (MATS) 
avseende förvärvade riskfaktorer, diag-
nostik och behandling (delarbete I). 

•	 Beskriva	relationen	mellan	den	genetiska	
riskfaktorn faktor V (FVL)-mutation 
och hemoglobin (Hb) -nivåer hos 927 
VTE-patienter från MATS (delarbete 
II).

•	 Kartlägga	63	patienter	med	VTE	i	övre	
extremiteten avseende riskfaktorer, 
behandling, VTE-recidiv och mortalitet 
(delarbete III).  

•	 Klarlägga	 betydelsen	 av	 socioekono-
miska faktorer för utveckling av VTE 
under 13 års uppföljning (delarbete IV). 

•	 Utvärdera	effekter	på	förlossningstid	av	
lågmolekylärt heparin (LMH) under 
graviditet (delarbete V).

Delarbetena I-III
Data till delarbetena I-III [10-12] utgår 
från Malmö Thrombophilia Study (MATS) 
till vilken patienter rekryterades år 1998–
2006. DVT och LE diagnostiserades hos 
1140 patienter medan övre extremitets 
DVT diagnostiserades hos 63 patienter på 
Universitetssjukhuset i Malmö, (UMAS), 
(numera Skånes universitetssjukhus (SUS)), 
som då servade en befolkning på 280 000 
invånare. Deltagandefrekvensen beräknas 
vara upp till 70% av patienter med VTE, 
resterande 30% kunde inte ingå i studien 
pga. språkproblem, demens, andra svåra 
sjukdomar eller att de avböjde deltagande 
i studien. 

I delarbete I [10] redovisas 1140 patien-
ter med VTE, varav 882 (77%) hade DVT, 
330 (29%) hade LE samt 72 (6%) hade 
både DVT och LE. Könsfördelningen var 

559 män (49%, ålder 62±16) och 581 kvin-
nor (51%, ålder 61±20) (Figur 1).  

Den årliga incidensen av VTE var 
66/100 000 (51/100 000 för DVT och 
19/100 000 för LE). Dessa siffror är lägre 
än vad som tidigare presenterats, vilket kan 
spegla antingen skärpta diagnostiska krav 
jämfört med tidigare studier, eller reellt 
sjunkande incidens. Silverstein et al (1998) 
påvisade en trend av sjunkande DVT inci-
dens under de senaste åren [1].

Hormonbehandling (24% av kvinnor 
med DVT och 19% av kvinnor med LE), 
immobilisering (17% av patienter med 
DVT och 18% av patienter med LE), 
kirurgi (13% av patienter med DVT och 
19% av patienter med LE) och cancersjuk-
dom (12% av patienter med DVT och 11% 
av patienter med LE) var de mest vanligt 
förekommande förvärvade riskfaktorerna 
hos dessa patienter. Positiv familjehistoria 
för VTE förekom hos 25% av patienter 
med DVT och 22% av patienter med LE. 

I delarbete II [11] undersöktes Factor 
V Leiden (FVL) som är den vanligaste 
genetiska riskfaktorn för VTE och man 
tror att denna mutation skall ha drabbat 
mänskligheten för cirka 21 000 till 34 000 
år sedan [13]. Under de senaste åren har 
flera olika studier visat att gravida kvinnor 
med FVL har lägre risk för intrapartum 
blödning, mindre blodförlust under för-
lossning, högre post-partum hemoglobin 
(Hb)-nivåer och även lägre risk för post-
partum anemi.

Korrelationen mellan den genetiska 
riskfaktorn FVL och Hb-nivåer undersök-
tes i delarbete II hos 927 VTE-patienter 
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Figur 1. Åldersrelaterad incidens av VTE hos män 
(ålder 62±16) och kvinnor (ålder 61±20).
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från MATS till vilken patienter rekrytera-
des år 1998–2005. Av alla 972 patienter 
med VTE, hade 288 (31%) FVL-muta-
tionen (av dessa var 261 heterozygoter 
och 27 homozygoter). Patienter med 
FVL-mutationen hade signifikant lägre 
median ålder vid jämförelse med patienter 
utan FVL-mutationen (p=0,024). Kvin-
nor under 50 år med FVL-mutation hade 
högre Hb-nivåer än kvinnor utan FVL-
mutationen (133 jämfört med 126 g/l, p < 
0,001), (Tabell 1). 

Inga skillnader sågs däremot bland män 
eller kvinnor över 50 år. Detta stödjer en 
tidigare hypotes att FVL-mutationen kan 
ha utgjort en fördelaktig urvalsmekanism 
under evolutionen genom att minska 
risken för blödning eftersom det fram tills 
idag uppskattningsvis finns ca 50 miljoner 
människor som är bärare av FVL.

Av 63 konsekutiva patienter (5%) med 
ÖEDVT i delarbete III [12], var 33 män 
(52%, ålder 54±17 år), och 30 kvinnor 
(48%, ålder 55±22 år) (Tabell 2). 

Vid diagnostillfällen, hade 19 (30%) 
känd malignitet och 6 (10%) hade känd 
hereditet för VTE. Bland kvinnliga DVT 
patienter använde 4 (13%) hormon terapi, 
1 (3%) var gravid, medan ingen av våra 
kvinnliga patienter var i post-partum-
period.

Av dessa 63 patienter med övre extre-
mitets DVT, hade 18 (29%) trombofili, 12 
patienter (19%) var heterozygota, och 3 
(5%) var homozygota för faktor V Leiden 
(FVL)-mutationen. Två patienter (3%) var 
heterozygota för protrombin mutation, 
och 1 patient (1.6%) hade både hetreozygot 
FVL-mutationen och lupus antikoagulans.

I diagnostiskt syfte har flebografi 
använts hos 48 (76%), ultrasonografi hos 
16 (25%), och dator tomografi hos 9 (14%) 
av fallen. Av de 63 patienterna, var 22 
(35%) behandlade som inneliggande och 
de kvarstående 41 (65%) som ute patien-
ter. Av ÖEDVT patienter, hade 62 (98%) 
erhållit låg molekylär heparin behandling 
(LMH), 60 (95%) peroral antikoagula-
tions behandling (OAK), 3 (5%) standard 
heparin, och 3 (5%) hade erhållit trombo-
lys behandling. 

Årlig incidens av ÖEDVT var 
3.6/100 000 (95% konfidens intervall [CI], 
3.28–4.03). Åtta patienter (13%) recidive-
rade under uppföljning med en median på 
62 (range 31-117) månader och tiden till 
första recidiv var i median 11(range 1-56) 
månader. Av recidiven var 4 ÖEDVT, 3 
DVT i nedre extremiteter och 1 lungem-
boli. Av alla 63 patienter med ÖEDVT, 
avled 15 (24%) under uppföljning, median 

62 (range 31-117) månader, och 9 (47%) 
av dessa hade känd malignitet vid diagnos. 

Delarbete IV
Socioekonomiska faktorer och deras bety-
delse för kardiovaskulära sjukdomar är 
välkända. Hur dessa faktorer (inkomst, 
utbildning, civilstånd och migration) 
påverkar risken för VTE är dock ofullstän-
digt känt. Några få vetenskapliga studier 
har påvisat en ökad risk för LE hos indi-
vider med låg utbildning (<8 år) [14] och 
män med lågstatusyrken som utsätts för 
långvarig stress [15]. 

I delarbete IV [16], ingår alla invånare i 
Skåne som år 1990 var 25 år eller äldre utan 
VTE (379 465 kvinnor och 350 585 män). 
Mellan åren 1991–2003 följdes dessa avse-
ende VTE eller dödsfall orsakad av VTE. 
De med och utan VTE jämfördes avseende 
data från 1990 gällande hushållsinkomst, 
civilstånd, födelseland, antal år i Sverige, 
utbildningsnivå samt föregående sluten-
vårdsdiagnoser.

Studien visade för första gången att 
socioekonomiska faktorer såsom låg 
inkomst, ensamboende och låg utbild-
ningsnivå, liksom förekomst av flera andra 
samtidiga sjukdomar innebar en ökad risk 
för insjuknande eller död i VTE under 13 

års uppföljning, medan utländsk härkomst 
innebar minskad risk. Eftersom uppgifter 
om åldern har justerats, kan fynden om 
lägre risk för VTE bland individer med 
utländsk härkomst inte bara bero på den 
yngre genomsnittsåldern i denna grupp. 
Vidare kunde resultaten inte heller helt för-
klaras av genetiska faktorer eftersom risken 
för VTE bland individer med utländsk här-
komst ökade ju fler antal år de var bosatta i 
Sverige. Våra resultat klargör alltså att både 
miljömässiga och genetiska faktorer sam-
verkar i VTE-patogenesen. 

Delarbete V
Graviditet är ett komplext tillstånd som 
genom aktivering av koagulationssystemet 
och hypofibrinolysen medför ökad risk för 
VTE med en incidens på 14/10 000 gra-
viditeter. Låg molekylär heparin (LMH) 
är det mest använda läkemedlet såväl i 
förebyggande syfte som vid behandling av 
VTE under graviditet. Under de senaste 
åren har olika forskningsgrupper börjat 
upptäcka flera andra egenskaper hos LMH 
utöver de blodförtunnande. 

I delarbete V [17] undersöktes effek-
terna av LMH på förlossningstid hos 217 
gravida med ökad VTE-risk under åren 
1996–2005, och dessa jämfördes med en 

    Median Hb (g/l)    

  Alla FVL Icke FVL p-värde

Alla 136 (n = 927) 137 (n = 288) 135 (n = 639) 0,054

Män 144 (n = 454) 144 (n = 143) 143 (n = 311) 0,394

Kvinnor 131 (n = 473) 132 (n = 145) 130 (n = 328) 0,182

Kvinnor < 50 års ålder 128 (n = 106) 133 (n = 37) 126 (n = 69) 0,001

  Alla ÖEDVT patienter Män Kvinnor
n=63 n=33(52) n=30(48)

Ålder (år) 54±20 54±17 55±22

Body mass index (kg/m²) 25±5 26±4 25±6

Malignitet vid diagnos tillfällen 19(30) 7(21) 12(40)

Hereditär trombofili 18(29) 10(30) 8(27)

Graviditet* 1(3)

Hormon terapi*     4(13)

* Procentsatsen av bara kvinnliga patienter

Tabell 1. Patientkaraktäristika av MATS-kohorten avseende FVL och hemoglobin (Hb)-värden. 
Siffror i varje cell betecknar median Hb-värde och siffror i parantes anger antalet patienter i varje 
kategori. Sista kolumnen innehåller p-värde från jämförelsen mellan FVL-mutationen och icke FVL-
mutationen.

Tabell 2. Patientkaraktäristika och riskfaktorer för trombos hos 63 patienter med ÖEDVT. 
Medelvärde±SD eller n(%).
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oselekterad kontrollgrupp (n=1499). LMH 
gav hos förstföderskor en 1 timmes kor-
tare första förlossningsskede i jämförelse 
med kontrollgruppen (5.2 jämfört med. 
6.2 timmar). Inga skillnader sågs däre-
mot vid jämförelse mellan grupperna av 
andra förlossningsskedet. Förstföderskor 
som behandlats med LMH hade lägre risk 
för förlängt första förlossningsskede (4.1% 
jämfört med 8.5%, p=0,047) i jämförelse 
med kontrollgruppen. Dessa fynd stödjer 
tidigare forskningsresultat från Ekman-
Ordeberg [18] och hennes medarbetare 
(2010) som har påvisa ca 30% förkortad 
förlossningstid hos förstföderskor som 
behandlats med LMH. En möjlig förkla-
ring till detta är att LMH kanske påver-
kar förlossningstiden genom stimulering 
av myometriets kontraktilitet och cervix 
remodelling på samma sätt som påvisats 
i in vitro-studie av Ekman-Ordeberg och 
hennes medarbetare [19]. Inga skillnader 
sågs däremot hos omföderskor. Risken för 
förtidig födsel (11.5% jämfört med 5.9%, 
p=0,002), blodförlust (570 ml jämfört 
med 307 ml, p=0,001) och lågt blodvärde 
efter förlossningen (12.9% jämfört med 
8.7%, p=0,048) var däremot högre hos 
LMH-behandlade. En möjlig förklaring 
till förtidig födsel i vår studie kan vara de 
pro-inflammatoriska egenskaper hos LMH 
som påvisats vid flera kliniska studier.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis är avhandlingens 
nyhetsvärde att den utgör en uppdaterad 
kartläggning av riskfaktorer för VTE i ett 
modernt oselekterat patientmaterial. Vi 
fann även en lägre årlig frekvens av insjuk-
nande i VTE (DVT, LE, ÖEDVT) än vad 
som rapporterats tidigare. Detta reflekte-
rar antingen en äkta sjunkande förekomst 
av sjukdomen eller striktare diagnostiska 
kriterier. Vidare påvisar denna avhandling 
för första gången att socioekonomiska fak-
torer som låg inkomst, ensamboende och 
låg utbildningsnivå innebär ökad risk för 

insjuknande eller död i VTE hos individer 
av båda kön, medan utlandsfödda svenskar 
löper lägre VTE-risk. Resultaten i delarbete 
V har även legat till grund för fortsatt läke-
medelsutveckling i syfte att medikamen-
tellt påverka förlossningstid.

Nazim Isma
ST-läkare, PhD

Lunds Universitet
Internmedicinska kliniken
Skånes universitetssjukhus

205 02 Malmö
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Prövningarnas tid är inte förbi 
Långt kvar till målet att bota njursjukdomar

Vid American Society of Nephrology’s 
(ASN) möte i San Diego i november lan-
serade ASN-presidenten Ronald Falk 
“Time for a cure” som devis för ASN:s nya 
forskningsfond. Luttrade njurmedicinare 
kunde under kongressen konstatera att 
vägen till detta mål är lång och svår med 
många hinder. Tre stora studier presente-
rades på mötet samtidigt som de publice-
rades i New England Journal of Medicine. 

Förprövning: BEACON
Det som diskuterades mest mellan sessio-
nerna var dock, förutom presidentvalet och 
orkanen Sandys framfart, inte något som 
presenterades på kongressen utan avbry-
tandet av den stora bardoxolonstudien 
(BEACON) som skedde ett par veckor 
före kongressen (1). I studien undersöktes 
om bardoxolon minskar progress av diabe-
tesnefropati till dialysbehov. Den avbröts 
på inrådan av säkerhetskommittén pga. 
ökad risk för biverkningar och mortalitet 
hos de bardoxolonbehandlade patienterna. 
Bardoxolon har tagits fram av Reata Phar-
maceuticals, som i partnerskap med Abbott 
Laboratories satsat stort på preparatet och 
nu sannolikt får lägga ned hela utvecklings-
programmet.

Andra prövningen: ALTITUDE
Hans Henrik Parving presenterade nästa 
negativa läkemedelsprövning, den interna-
tionella ALTITUDE-studien som avbröts 
i december 2011 efter ett beslut av säker-
hetskommittén (2). Syftet med studien 
var att studera om dubbel RAAS-blockad 
med reninhämmaren aliskiren som till-
lägg till ACE-hämmare eller ARB mins-
kar risken för kardiovaskulära och renala 
komplikationer hos patienter med nefro-
pati sekundärt till diabetes mellitus typ 2. 
Patienter med beräknat GFR (eGFR) över 
30 ml/min*1,73 m2 med makroalbuminuri 
(albumin/kreatinin-kvot > 200 mg/g), 
patienter med eGFR 30-60 ml/min*1,73 
m2 och albumin/kreatininkvot över 20 
mg/g samt de med tidigare kardiovaskulär 

sjukdom och eGFR 30-60 ml/min*1,73 m2 
kunde inkluderas i studien. Av drygt 21000 
screenade patienter randomiserades 8606 
(medelålder 64,5 år, 32% kvinnor) till att 
få aliskiren (måldos 300 mg) eller placebo 
som tillägg till pågående behandling med 
ACE-hämmare/ARB. När studien avbröts 
var medianuppföljningstiden 2,8 år och 
69% av de ”events” hade inträffat som 
man hade beräknat skulle behövas för att 
bedöma primära effektvariabeln, som var 
en sammansatt endpoint av kardiovasku-
lära och renala komplikationer. Hazard 
ratio för den primära endpoint visade ingen 
signifikant skillnad mellan grupperna 
(HR 1,08, 95% konfidensintervall 0,98-
1,20, p=0,12). Subgruppsanalyser visade 
att aliskirenbehandling av patienter med 
p-kalium ≥ 5,0 mmol/l vid inklusion hade 
signifikant sämre utfall av primär endpoint 
(p=0,01). I övrigt var det inga subgrupper 
där man fann signifikant skillnad i primär 
endpoint. Förekomst av hjärtkärlsjukdom 
vid start påverkade inte resultaten, inte 
heller graden av njurfunktionsnedsättning 
eller proteinuri. Av sekundära endpoint var 
återupplivning pga. hjärtstopp vanligare i 
aliskirengruppen (HR 2,40, CI 1.05–5.48, 

p=0,04) men det var få händelser (19 jäm-
fört med 8). Av rapporterade biverkningar 
var hyperkalemi, hypotension, diarré och 
hypoglykemi signifikant vanligare i aliski-
rengruppen. Sammanfattningsvis gav 
behandling med aliskiren som tillägg till 
konventionell behandling med ACE-häm-
mare eller ARB ökad risk för biverkningar 
och det fanns ingen fördel avseende kar-
diovaskulära och renala endpoints. Dubbel 
RAAS-blockad med aliskiren och en ACE/
ARB är nu kontraindicerat.

Tredje prövningen: EVOLVE
Glenn Chertow presenterade EVOLVE-
studien (Evaluation of Cinacalcet Hydro-
chloride Therapy to Lower Cardiovascular 
Events Trial) som är en stor internationell 
studie av effekten av cinacalcet på kardio-
vaskulära komplikationer och mortalitet 
hos dialyspatienter med hyperparatyreoi-
dism (3). Studien omfattar 3883 hemodia-
lyspatienter med PTH-värden ≥ 300 pg/
mL (31.8 pmol/L) som randomiserades till 
kalcimimetika (cinacalcet) eller placebo och 
följdes upp till 5 år. Primär effektvariabel 
var mortalitet eller tid till definierade icke-
fatala kardiovaskulära komplikationer. En 
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tredjedel av patienterna hade diabetes mel-
litus och 95% angavs ha kardiovaskulär 
sjukdom, men då inkluderades hypertoni 
(> 90%). Studien visade ingen signifikant 
effekt av cinacalcet på primära effektva-
riabeln (HR 0,93, CI 0,85-1,02, p=0,11). 
Ingen enskild kardiovaskulär komplika-
tion skilde sig mellan grupperna. Hypo-
kalcemi och gastrointestinala biverkningar 
var vanligast vid cinacalcetbehandling. 
Studien har flera svagheter, nästan 20% i 
placebogruppen gavs behandling med cina-
calcet och studieavbrott var vanligt i båda 
grupperna (mer än 60% i cinacalcetgrup-
pen). Patienter med mycket måttligt höga 
PTH-värden utan hyperkalcemi kunde 
inkluderas. Dock påverkades inte effekten 
på primär endpoint av vilken grad av PTH-
stegring patienten hade vid start. Det blev 
längre behandlingstid med cinacalcet och 
de patienterna var i genomsnitt äldre. Med 
statistisk korrektion för dessa faktorer fick 
man signifikant skillnad mellan grupperna, 
HR för primär endpoint, 0.85 (95% CI, 
0.76–0.95). Denna post-hoc korrektion 
kan med rätta ifrågasättas och studien 
bedöms som negativ, d.v.s. ingen effekt av 
cinacalcet på mortalitet och kardiovaskulära 
komplikationer. 

Fjärde prövningen: TEMPO
Adult polycystnjuresjukdom (PKD) är 
den fjärde vanligaste orsaken till termi-
nal njursvikt i världen. Vid den vanligaste 
formen (PKD1) tillväxer cystor och njur-
storlek kontinuerligt vilket oftast leder till 

terminal njursvikt vid 40–55 års ålder. 
Tidigare studier där intervention för att 
minska progress av cystor och njurfunk-
tionsnedsättning testats har inte kunnat 
visa någon effekt av t.ex. antihypertensiv 
behandling eller behandling med mTOR-
hämmare (everolimus (4) och sirolimus 
(5)). I TEMPO-studien, som presentera-
des av Vicente Torres, studerades effekt 
av vasopressinantagonisten tolvaptan på 
njurstorlek och njurfunktion under 3 års 
uppföljning (6). I studien inkluderades 
1445 PKD-patienter under 50 år med 
total njurvolym >750 ml som hade eGFR 
> 60 ml/min*1,73 m2. Patienterna rando-
miserades 2:1 till tolvaptan:placebo med 
startdos tolvaptan 60 mg/dag och måldos 
120 mg/dag. Medeldosen var 95 mg/dag. 
Den primära effektvariabeln var minskning 
av tillväxttakten av njurvolymen. Bortfallet 
var något större i behandlingsgruppen jäm-
fört med kontrollgruppen (23% jmf. med 
19%) och 55% nådde måldosen 120 mg/
dag. Tillväxten bromsades av tolvaptan; i 
behandlingsgruppen ökade totala njurvo-
lymen med 2,8% per år och i kontroll-
gruppen med 5,5% per år (p<0,001). Av 
sekundära endpoints sågs minskad progres-
sionstakt och mindre problem med smärta 
från njurarna. Rapporterade biverkningar i 
tolvaptangruppen var som förväntat ökad 
törst och polyuri, leverpåverkan och fler 
patienter slutade med studiemedicinen än 
i placebogruppen (23% jmf. med 14%). 
Detta är således den första studie som visat 
effekt på progress vid PKD. Det finns flera 

svagheter och ännu oklara punkter innan 
behandlingen eventuellt kan introduceras 
i kliniken. Studien är förhållandevis kort 
och en betydande andel av patienterna i 
båda grupperna hade ingen tydlig progres-
sion under studieperioden. Det är oklart 
om effekten kvarstår vid mer nedsatt njur-
funktion. Hälsoekonomin är minst sagt 
diskutabel, ett års behandling med tolvap-
tan 120 mg/dag kostar med dagens prissätt-
ning mer än en miljon kronor. 

Konklusion
Studierna visar åter svårigheten att finna 
effektiv intervention vid kroniska njur-
sjukdomar. Dubbel RAAS-blockad har 
hittills inte visats medföra någon positiv 
njurskyddande effekt jämfört med enkel-
blockad. EVOLVE-studien är negativ, men 
det stora antalet patienter som avbrutit 
behandlingen av någon anledning försvå-
rar bedömningen. Slutligen inger ändå 
TEMPO-studien hopp om nya vägar att 
påverka sjukdomsförloppet vid polycystisk 
njursjukdom.

Peter Bárány
Njurmedicinkliniken, 

Karolinska Universitetssjukhuset och 
CLINTEC Karolinska Institutet
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Två nyblivna distriktssköterskor blev 
utvalda till att presentera sin magis-
teruppsats om hur hjärtsviktsvården 
fungerar i primärvården i Skåne vid en 
seminariedag för allmänheten på Lunds 
lasarett 24 oktober 2012.

För att bli nominerad till att pre-
sentera sitt examensarbete skulle 
arbetet dels ha en frågeställning 

och resultat, som kunde vara till potentiell 
nytta för den svenska vården och dels vara 
av hög kvalitet. Anna Kyhlbergs och Kris-
tina Roos examensarbete uppfyllde dessa 
kriterier och de blev nominerade av sin 
handledare. 

Varje år arrangerar Medicinska fakulteten 
vid Lunds universitet en seminariedag där 
allmänheten kan få ta del av vad studenter 
från olika utbildningar får fram i sina exa-
mensarbeten. Anna och Kristina var intres-
serade av att undersöka hur vårdpersonal 
inom primärvården beskriver att vården 
fungerar för patienter med kronisk hjärt-
svikt och hur den skulle kunna utvecklas. 

Studenterna intervjuade distriktsskö-
terskor och sjuksköterskor från vårdcen-
traler och allmänläkarkonsulter. Allmän-
läkarkonsulter arbetar med att vårdkedjan 
mellan slutenvården och primärvården ska 
fungera. Urvalet av de tio distriktssköter-
skorna gjordes slumpvis med hänsyn taget 
till att det skulle bli en jämn fördelning 
mellan närsjukvårdsområdena. Resultatet 
visade att på de vårdcentraler som hade 
en distriktssköterskeledd hjärtsviktsmot-
tagning fungerade vården av patienterna 
bra. Även på de vårdcentraler där inte en 
specialmottagning fanns ansågs att vården 
fungerade bra, men detaljinformation 
saknades då patienten endast träffade 
distriktsläkaren. Oavsett vilket, ansågs att 

vården omkring patienter med hjärtsvikt 
kunde förbättras vad gäller patientens 
egenvård vid upplevda symtom. Lös-
ningen på problemet ansågs vara att starta 
en specialmottagning där teamarbetet runt 
patienten skulle vara centralt. Patienterna 
ansågs behöva större kunskap och stöd i 
hanteringen av sina symtom, men för att 
få detta till stånd behövdes en intresserad 
chef som drev frågan på den enskilda vård-
centralen.

Behovet av hjärtsviktsmottagning ansågs 
vara lika stort som t.ex. behovet av speci-
almottagningar för patienter med diabetes 
eller astma/KOL. Detta pga. att patienter 
med hjärtsvikt ofta har mycket besvärande 
symtom, som behöver åtgärdas omedelbart. 
Närhet till vårdcentralen och en lättillgäng-
lig distriktssköterska i t.ex. telefon skulle 
innebära en stor trygghet för patienterna. 
Eftersom patientantalet inte är så stort är 
det kanske inte motiverat med en special-
mottagning på varje vårdcentral, men på 
de enheter med många listade patienter 
med hjärtsvikt ansåg de intervjuade att 
det var viktigt och välmotiverat med spe-
cialmottagning. Behovet kommer att öka 
efterhand som den svenska befolkningen 

blir allt äldre. På de vårdcentraler där en 
specialmottagning fanns fungerade sam-
arbetet oftast bra med slutenvårdens spe-
cialistenheter. På andra vårdcentraler utan 
specialmottagning utgjordes samarbetet av 
remittering av patienterna vid behov. 

Vid start av en hjärtsviktsmottagning på en 
vårdcental framfördes också att personalen 
behövde gemensamma utbildningsdagar 
för att skapa en bra grund för teamarbetet. 
Distriktssköterskorna påpekade att de hade 
behov av kontinuerlig fortbildning inom 
området, vilket oftast endast tillhandahölls 
till distriktsläkarna. 

Författarna drar slutsatserna:

•	 att	det	finns	ett	absolut	behov	av	hjärt-
sviktsmottagningar i primärvården 
speciellt med tanke på den åldrande 
befolkningen och de samhällsekono-
miska vinsterna,

•	 att	det	ska	vara	hälso-	och	sjukvårdsla-
gen och patientunderlaget som styr om 
en hjärtsviktsmottagning startas eller ej 
på vårdcentralen istället för eventuellt 
personligt intresse hos verksamhetschef 
eller annan personal,

•	 att	det	är	viktigt	att	upptäcka	och	
behandla hypertoni då det är grunden 
för all hjärt- kärlsjukdom,

•	 att	teamarbetet	på	vårdcentralen	är	
grunden för god vård för patienter 
med hjärtsvikt och

•	 att	samarbetet	mellan	primärvård	och	
slutenvården måste prioriteras kring 
patienter med hjärtsvikt.

Eva Drevenhorn
Distriktssköterska, fil dr., lektor

Avdelningen för omvårdnad
Institutionen för hälsa, vård och samhälle 

Lunds universitet

Nytänkande i vården

Anna Kyhlberg och Kristina Roos.

ANNONS
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ANDIS – ett steg mot 
individualiserad medicin

ANDIS (Alla Nya Diabetiker I Skåne) är ett 
regionalt forskningsprojekt kring dia-
betessjukdomens natur. Nyinsjuknade 
individer i alla åldrar i Region Skåne har 
registrerats med start 2008. Idag (oktober 
2012) är fler än 6 500 individer registre-
rade. 

Målsättningen är dels att beskriva 
diabetessjukdomens spektrum 
i Skåne, dels att använda gene-

tisk information och biomarkörer vid sjuk-
domsdebut för att förutsäga sjukdomens 
förlopp och svar på behandling. Infor-
mation om sjukdomsförlopp och svar på 
behandling inhämtas idag från Nationella 
Diabetes Registret (NDR), och i framti-
den planeras integrering av data även med 
Läkemedelsregistret, kliniska labdata och 
patientjournal. ANDIS utgör en databas 
som stimulerar forskningen kring diabetes 
på alla nivåer i och utanför Region Skåne 
och syftar till att lägga grunden för mer 
individualiserad vård och behandling i 
framtiden.

I enlighet med existerande kunskap och 
olika riktlinjer är diagnos och behandling 
av diabetes tämligen strömlinjeformad. För 
diagnos räcker konstaterande av hyper-
glykemi och vid val av behandling utgår 
man i regel ifrån att samtliga läkemedel 
kan användas för alla patienter. Det har 
dock blivit alltmer uppenbart att diabetes 
är en mycket mer heterogen sjukdom och 
att olika patienter svarar olika på olika 
behandlingar. När en individ drabbas av en 
livslång sjukdom som diabetes med sådan 
enorm påverkan på samtliga organ och 
livskvaliteten kan det vara motiverat att 
utvidga diagnostiken för att kunna erbjuda 
en mer individanpassad behandling.

De största moderna kliniska studierna 
av patienter med typ 2-diabetes (T2D) 
har visat något kontroversiella resultat för 
traditionella behandlingsmetoder avseende 
kardiovaskulär morbiditet och mortalitet. 
Dessa resultat har lett till att man idag 

Alla Nya Diabetiker I Skåne

på internationell nivå tillråder ”indivi-
duell bedömning” vid val av behandling 
och behandlingsmål med stöd av faktorer 
såsom patientens motivationsgrad, vikt, 
ålder, sjukdomsduration, risk för hypogly-
kemi och andra biverkningar, andra samti-
digt föreliggande sjukdomar samt kostna-
der. Man påpekar dock också att resultat 
från genetisk forskning kommer att ha en 
betydande plats i framtidens utformning 
av behandlingsstrategier (1).

Olika diagnosregister utgör ett värdefullt 
hjälpmedel men bygger på historisk kun-
skap och knyter sällan sjukdomsförlopp till 
nya biomarkörer eller genetiska markörer. 
Det finns därför ett stort behov att via 
forskning ta fram nya indikatorer som kan 
tillämpas vid val av behandling i klinisk 
praxis. Den snabba utvecklingen av gene-
tiken har identifierat ett antal genvarianter 
som inte enbart karakteriserar olika typer 
av diabetes och associerade tillstånd men 
också belyser farmakokinetik av olika läke-
medel och dess betydelse för behandlings-
svar. Det är således möjligt att den framtida 
diagnostiken och behandlingen av diabetes 
kan förfinas och individualiseras med hjälp 
av modern laboratoriediagnostik. 

ANDIS (Alla Nya Diabetiker I Skåne) 
är ett relativt nystartat projekt med mål-
sättning att prospektivt registrera alla nya 
fall av diabetes i Skåne i alla åldrar. ANDIS 
är en unik satsning med målsättning att 
för första gången beskriva spektrat av dia-
betiska undergrupper och deras varierande 
sjukdomsförlopp, behandlingssvar och 
prognos utifrån patienternas olika förut-
sättningar baserat på biokemiska och gene-
tiska markörer. ANDIS utgår från Lunds 
Universitets DiabetesCentrum (LUDC) 
men omfattar samtliga sjukhus, vårdcen-
traler och privata vårdgivare i Skåne. I 
lednings- och styrgruppen finns represen-
tanter för primärvården, specialister inom 
endokrinologi och molekylär genetik, Dia-
betesFöreningen i Malmö, diabetessjukskö-
terskor, privatpraktiserande läkare, Region 

Skånes ledning samt experter inom etik 
och hälsoekonomi. Studien är godkänd av 
Regionala Etikprövningsnämnden (EPN) 
i Lund i sin helhet. Projekt som planeras 
utgå ifrån ANDIS skall få specifikt god-
kännande av EPN och ANDIS styrgrupp. 

Studieupplägg:
Patienterna inkluderas inom ett år från dia-
betesdiagnos. I samband med registrering 
tillfrågas patienterna (eller föräldrarna om 
patienten är <18 år) om de vill delta i stu-
dien och ger tillstånd till analys av blodpro-
ver inklusive DNA samt till att uppgifter 
om sjukdomen årligen får inhämtas från 
NDR. Barndata hämtas från BDD (Bättre 
Diabetes Diagnos) med jämna intervall. 
Detta samarbete fungerar utmärkt med 
regelbunden samkörning av data. Vidare 
ifylls frågeformulär med information om 
familjehistoria avseende diabetes, födel-
seland för patienten och föräldrarna, gra-
viditetsdiabetes, genomgången pankreatit 
och diabetesbehandling. Blodprover tas för 
analys av fasteplasmaglukos, C-peptid och 
GAD-antikroppar. DNA-analys avseende 
kända riskgener för diabetes och associe-
rade tillstånd genomförs också. Skriftligt 
svar med förslag på klassificering av diabe-
tesformen, i första hand baserat på GAD-
antikroppar, C-peptid och ålder, sänds till 
behandlande läkare. Årligen arrangeras 
ANDISdagen för att återkoppla till enga-
gerade vårdgivare avseende projektets fram-
skridande samt vetenskaplig uppdatering 
av ämnen som berör ANDIS patienter. 

För ändamålet har det skapats ett spe-
ciellt ”diabetesgentest”, som omfattar ca 
170 genmarkörer (single nucleotide poly-
morphisms; SNPs) som är associerade med 
ökad risk för typ T1D, T2D, hjärtinfarkt, 
diabeteskomplikationer, högt blodtryck, 
lipidstörningar, fetma samt ändrad farma-
kokinetik. Gentesterna utförs vid LUDC 
i Malmö med hjälp av en mass-spektro-
metrisk metod (Sequenom). Vid stark 
misstanke på MODY (familjemedlemmar 
i flera generationer som insjuknat före 25 
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års ålder) kan man be om specifik analys av 
MODY-gener, som innebär en mera detal-
jerad sekvenseringsanalys. Projektet strävar 
också efter att identifiera nya genvarianter 
av betydelse för insjuknande i diabetes och 
sjukdomsförlopp. För att hitta sådana görs 
i en del av patienterna s.k. helgenomscan-
ning (Genome Wide Association Study, 
GWAS) men vi testar också ett nytt speci-
alkomponerat genchip som omfattar för-
utom ovannämnda genvarianter samtliga 
kodande genvarianter och som förekommit 
mer än tre gånger i de sekvenseringsstu-
dier av det mänskliga kodande genomet 
som gjorts hittills i världen, totalt 200 000 
varianter.

Preliminära resultat:
I nuläget är fler än 6 500 patienter registre-
rade och ca 50 nya fall i veckan registreras. 
Samtliga sjukhus och näst intill samtliga 
vårdcentraler samt ett femtiotal privata 
vårdgivare i Region Skåne deltar i regist-
reringen.

En översikt av fördelningen av olika 
diabetessubgrupper i ANDIS visas i figur 
1. Klassificeringen baseras på information 
om ålder, C-peptid och GAD-antikroppar. 
Information om bl.a. antal patienter, köns- 
och åldersfördelning uppdateras dagligen 
på hemsidan. 

En viktig orsak till svårigheten att klas-
sificera diabetes vid sjukdomsdebut är att 
C-peptidmätningarna är otillförlitliga och 
speglar ofta akut glukotoxicictet. En till-
förlitligare klassificering kräver ny analys 
av C-peptid efter ca 6–12 månader, vilket 
också planeras inom ANDIS. 

Vi planerar genomföra första analyserna 
inklusive genotypdata efter att 10 000 
individer med skandinavisk bakgrund har 
inkluderats och senare för andra mindre 
etniska grupper. Figur 2 visar fördelning 
baserad på kön och födelseland. I enlighet 
med de flesta andra kohorter är det fler 
män som insjuknar i diabetes och i vår 
skånska population är var femte nyinsjuk-
nade patient född utanför Sverige. En pre-
liminär analys visar både köns- och etniska 
skillnader av kliniska egenskaper. Figur 3 
visar könsskillnader avseende BMI. I samt-
liga åldersgrupper har män lägre BMI vid 
insjuknandet. Tabell 1 sammanfattar skill-
nader utifrån etnisk ursprung avseende 
ålder, BMI, förekomst av GAD-antikrop-
par samt C-peptidnivå vid insjuknande.

Påbörjade studier och samarbeten: 
Flera studier har redan initierats utifrån 
patientunderlaget i ANDIS, däribland 
ESTRID (Epidemiologisk studie av risk-

faktorer för LADA och T2D) http://ki.se/
ki/jsp/polopoly.jsp?d=35859&l=sv) som 
är den hittills största studien av LADA-
patienter. LADA (Latent Autoimmun Dia-
betes in the Adult) är den näst vanligaste 
formen av diabetes. Prevalensen är dock 
lägre hos individer med utländsk bak-
grund. Denna grupp av patienter kan vara 
svåra att skilja från patienter med T2D i 
klinisk praxis då de ålders- och viktmässigt 

inte skiljer sig markant och behandlings-
strategin kan behöva anpassas. Preliminära 
resultat presenterades vid det europeiska 
årliga diabetesmötet i Berlin nyligen http://
www.abstractsonline.com/Plan/ViewAbst-
ract.aspx?sKey=d89c4a1f-117a-4c29-a0b1-
5af9cf2fd936&cKey=94c8f7fa-1ef5-44c9-
910b-de4261a03855&mKey=%7b2DBFC 
AF7-1539-42D5-8DDA-0A94ABB089 
E8%7d. 

T1D med absolut insulinbrist - ålder < 35 år, C-peptid < 0.3 nmol/l, GAD-antikroppar ≥ 20 kE/l

T1D med relativ insulinbrist - ålder < 35 år, C-peptid 0.3-0.7 nmol/l, GAD-antikroppar ≥ 20 kE/l

T1D med sen debut - ålder ≥35 år, C-peptid <0.3nmol/l, GAD-antikroppar ≥ 20 kE/l

LADA - ålder ≥ 35 years, C-peptid ≥ 0.3, GAD-antikroppar ≥ 20 kE/l

LADA light - ålder ≥ 35 år, C-peptid ≥ 0.3 nmol/l, GAD-antikroppar 10-19 kE/l

T2D klassisk - ålder ≥ 35 år, C-peptid ≥ 0.7 nmol/l, GAD-antikroppar <10 kE/l

T2D med realtiv insulinbrist - ålder ≥ 35 år, C-peptid 0.3-0.6 nmol/l, GAD-antikroppar <10 kE/l

T2D med tidig debut - ålder <35 år, C-peptid ≥ 0.7 nmol/l, GAD-ab < 10 kE/l

MODY- genotybaserad

Sekundär diabetes - tidigare pankreatit, GAD-ab < 10 kE/l

Figur 1.  Fördelning av patienter (inklusive barndata från BDD i Skåne) inom olika definierade 
subgrupper på basen av ålder, C-peptid och förekomst av GAD antikroppar.

A B

Könsfördelning Födelseland

Figur 2.  2A visar könsfördelning och 2B visar fördelning baserad på födelseland 
(Sverige eller annat).
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MEDIM (betydelsen av Migration & 
Etnicitet för Diabetsutvecklingen I Malmö; 
http://andis.ludc.med.lu.se/projektbeskriv-
ning/paagaaende-studier/medim/) är en 
populationsbaserad studie som vänder sig 
till invånare i åldrarna 30 till 75 år födda 
i Irak respektive Sverige. Preliminära data 
av över 1200 deltagare visar överraskande 
stora skillnader i kliniska karaktäristika 
med hög andel av deltagare födda i Irak 
med ärftlighet för diabetes och obesitas 
men framför allt också en hög andel med 
diabetes (14% jämfört med 6,5% bland 
deltagare födda i Sverige). Vi ser att de 
som är födda i Irak insjuknar i medeltal 
7 år tidigare.

En annan unik studie är initierad mot 
bakgrunden att en variant i genen för 
alfa2-adrenerga receptorn (ADRA2A) är 
kopplat till en cellulär sjukdomsmekanism 
för defekt insulinsekretion vid T2D (8). 
Studien undersöker effekten av behandling 
med ADRA2A-antagonisten Yohimbin hos 
patienter med respektive utan bärarskap av 
riskgenvarianten. http://andis.ludc.med.
lu.se/projektbeskrivning/paagaaende-stu-
dier/yohimbin-studien/

Liknande registerstudier som ANDIS 
har startats på flera håll. I nära samarbete 
med ANDIS har man i Uppsala som ett 
led i det strategiska forskningssamarbetet 
mellan Lund och Uppsala universiteten 

(Exodiab) startat ANDIU (Alla Nya Dia-
betiker i Uppsala län; www.andiu.se). I Fin-
land bygger DIREVA (Diabetes Registry in 
Vasa) på samma infrastruktur som ANDIS 
men omfattar även årlig uppföljning av 
patienterna (http://www.vaasankeskussair-
aala.fi). I Danmark startade Danish Centre 
for Strategic Research in Type 2 Diabetes 
(DD2), en motsvarighet till ANDIS för 
hela Danmark under 2010 http://dd2.nu. 
Samarbetet mellan dessa register möjliggör 
dels att data kan verifieras i parallella kohor-
ter och dels att det totala antalet patienter 
skapar förutsättningar för att ha styrka att 
uttala sig om genetiska varianter och dess 
betydelse vid sjukdomsprogression och svar 
på olika interventioner i en representativ 
nordisk population. 

Hur kan genetiska informationen 
komma till nytta i klinisk praxis? 
Det är ännu för tidigt att använda genetisk 
information för att förutsäga individuell 
risk att insjukna i diabetes eftersom kända 
genvarianter endast förklarar 10–20% av 
den genetiska risken (2). Detta kommer 
sannolikt att ändras under de närmaste 
åren och ANDIS-projektets målsättning 
är att knyta samman information från 
genetiska markörer och biomarkörer med 
sjukdomsförlopp.

Situationen är dock annorlunda vad 
gäller de monogena diabetesformerna t.ex. 
MODY eller neonatal diabetes, där den 
genetiska informationen kan direkt till-
lämpas vid val av behandlig av den enskilde 
patienten. Patienter med mutation i glu-
kokinasgenen (MODY 2) behöver ingen 
diabetesbehandling eftersom sjukdomen 
inte progredierar och de utvecklar inga 
komplikationer. Patienter med mutation i 
HNF1a (MODY 3) svarar bra på behand-
ling med sulfonylurea men dåligt på met-
formin. Patienter med neonatal diabetes 
och mutation i KCNJ11 (gen som kodar för 
del av ATP-känsliga kaliumkanalen) har 
varit svåra att behandla med insulin men 
svarar utmärkt på behandling med stora 
doser sulfonylurea. Deras insulinsekre-
tion är störd till följd av att ATP-känsliga 
kalium kanaler i β-cellerna inte stängs som 
förväntat när ATP-koncentrationerna ökar. 
Sulfonylurea stänger av dessa kanaler via en 
ATP-oberoende mekanism och förbättrar 
därmed insulinfrisättningen (3). Många av 
de här barnen uppvisar svår utvecklings-
störning eftersom kaliumkanalerna i hjär-
nan också är muterade. Hos många av de 
här barnen har behandling med sulfonylu-
rea lett till en dramatisk förbättring av de 
neuropsykatriska symptomen.

Figur 3.  Fördelning av BMI i olika ålderskategorier. Män i samtliga ålderskategorier har 
lägre BMI vid insjuknande ( 29.9 + 5.4 vs 30.9 + 6.5, p < 0.001). 

Födelseland# Skandinavien Utanför skandinavien P

Ålder vid diagnos ( år) 61.1 + 13.2 53.5 + 13.1 < 0.001

BMI (kg/m2) 30.3 + 5.9 30.6 + 5.8 0.1

C-peptid (nmol/l) 1.2 + 0.6 1.1 + 0.6 0.003

GAD antikroppar (kE/l) 14 + 52 7 + 34 < 0.001

Tabell 1.  Skillnader i kliniska karakteristiska och biokemiska markörer vid insjuknande i 
diabetes utifrån etnisk tillhörighet. # Gruppindelning baserad på födelseland för patient 
och bägge föräldrar, dvs. att samtliga är födda i något av skandinaviska länder.

Åldersfördelning

M
ed

el
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M
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Kön
Män

Kvinnor
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Ett område med stor potentiell för 
nytta av genetisk information är farma-
kokinetik. Exempelvis är metformin för-
stahandsval vid behandling av T2D. Det 
finns studier som visar att en variant i 
OCT1 (Organic Cation Transporter 1) 
förlångsammar metabolismen av metfor-
min med sämre effekt som följd (4). En 
annan studie har visat att genetisk variant 
i MATE 1 ( Multidrug and Toxin Extru-
sion 1 Transporter Protein) genen påverkar 
glukossänkande effekten av metformin vid 
T2D(5). ATM (ataxia telangiectasia muta-
ted gene) som påverkar DNA-reparation 
och cellcykelkontroll verkar vara den vik-
tigaste genen som påverkar respons på 
metformin (6). Många typ 2-diabetiker 
använder statiner. Risken för att utveckla 
myopati vid behandling med 80 mg sim-
vastatin var 5 gånger högre hos bärare av en 
variant i SLCO1B1-genen, som kodar för 
en polypeptid som reglerar leverns upptag 
av statiner (7). Denna typ av information 
skulle potentiellt kunna användas för att 
dels identifiera personer som svarar eller 
inte svarar på en given behandling och 
därigenom optimera behandlingssvar samt 
öka säkerheten genom att avstå från viss 
behandling hos patienter med extra benä-
genhet att utveckla allvarliga biverkningar.

Framtidsplaner:
Diabetes är en livslång sjukdom som kostar 
samhället ca 50 000 kr/patient/år, förutom 
patientens egna umbäranden. Trots det 
satsar vi idag inte mycket mer än 50 kr (1–2 
blodsockermätningar) på diagnos av dia-
betes. Genom att identifiera undergrupper 
som svarar bättre/sämre på behandling eller 
har stor benägenhet att utveckla biverk-
ningar kan behandlingen lättare skräd-
darsys för den enskilda patienten. ANDIS 
främsta målsättning är att ge ett svar på 
frågan om bättre kunskap om diabetessjuk-
domens natur kan leda till en individuali-
serad och förbättrad behandling. En första 
beskrivning av diabetesundergrupper med 
beaktande av även genotypdata kommer 
att genomföras när 10 000 svenska patien-
ter har inkluderats. En liknande beskriv-
ning av diabetes hos invandrargrupper 
görs senare, då dessa representerar ca 20% 
av individer i ANDIS. Specifika interven-
tionsstudier har påbörjats och planeras 

genom att rekrytera patienter på basen 
av genotyp eller biomarkörer. På det viset 
minskas antalet patienter som behöver 
inkluderas i en läkemedelsstudie. 

Utvärdering av sjukdomsförlopp i 
relation till undergrupp och behandling 
bygger för närvarande på årlig information 
från NDR. Dock är överlappen mellan 
NDR och ANDIS inte 100-procentig. 
För att bilden skall bli mer heltäckande 
planeras framöver samkörning med data 
från laboratorier samt information om 
läkemedelsanvändning från Läkemedels-
registret. ANDIS utgör en databas som kan 
stimulera diabetesforskning på alla nivåer i 
Region Skåne samt i och utanför Sverige. 
En förutsättning för projektets framgång 
har varit det breda stöd som de diabetes-
ansvariga vårdgivarna och Region Skåne 
gett projektet. Projektet finansieras med 
medel från ALF, Vetenskapsrådet, SUS 
fonder m.m. Om ANDIS kan ge svar på 
de frågor som ställts är det sannolikt att 
fynden kan implementeras i den kliniska 
handläggningen av patienter med diabetes 
på ett individualiserat sätt i enlighet med 
internationell strävande mot s.k. ”persona-
lized medicine”. 
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Bakgrund: ny europeisk statistik
I den nyligen publicerade fjärde utgåvan 
av European Cardiovascular Disease Sta-
tistics (1) sammanställd av European Heart 
Network (EHN) och European Society of 
Cardiology (ESC) presenteras en positiv 
bild av den kardiovaskulära dödligheten 
i Sverige: sedan 1986 har den åldersstan-
dardiserade mortaliteten i koronarsjukdom 
bland män yngre än 65 år fallit från 67 
till 23 dödsfall per 100 000, för kvinnor 
i samma åldersgrupp från 16 till 6 per 
100 000. Två-tredjedelar av minskningen 
förklaras av förändringar av riskbilden i 
befolkningen (rökning, fysisk aktivitet, 
blodtryck och kolesterol), en tredjedel av 
den medicinska behandlingen (2). Därmed 
räknas Sverige numera till de länder som 
har en befolkning med låg risk för kardio-
vaskulär sjukdom.

Även för större delar av Europa ses en 
liknande trend, men trots detta förblir 
sjukdomar i hjärta och kärl (CVD) den 
främsta dödsorsaken i Europa. Påfallande 
regionala skillnader ses mellan de östeu-
ropeiska staterna och de övriga länderna: 
risken att dö i CVD före 65 års ålder är 
tretton gånger vanligare i Ryssland än i 
Frankrike. För kvinnor är risken nästan 
sexton gånger högre! Varje år dör 1,9 
miljon personer i hjärtkärlsjukdomar inom 
EU, den vanligaste dödsorsaken: 43% av 
alla kvinnor dör i CVD, 36% av männen. 
Bilden är numera något annorlunda inom 
åldersgruppen under 65 år: här dör 36% i 
cancer mot 22% i CVD. 

Kostnaden inom EU uppskattas till 196 
miljard € årligen: 54% avser sjukvårdskost-
nader, 24% förlust av produktivitet och 
22% insatser utanför sjukvården (bl.a. 
anhöriga). Detta motsvarar en kostnad per 
capita av 212 €, omkring 9% av den totala 
sjukvårdkostnaden inom EU med en stor 
spridning: från 37 € i Rumänien till 374 
€ i Tyskland (Sverige 263 €). 

Levnadsvanor såsom rökning, fysisk 
aktivitet och matvanor, påverkar risken 
att drabbas. Tobaksbruk förblir det största 
hotet mot folkhälsan: efter nedgången i 
rökningen sedan 80-talet har minskningen 
på senare tid bromsat in och i vissa länder 

förbytts till motsatsen, särskilt bland kvin-
nor. Sverige ligger lägst i den europeiska sta-
tistiken för män med 12% rökare (använd-
ning av snus inte medtagen), bland kvinnor 
ligger Sverige i den nedre tredjedelen med 
15,3% rökare. Tyvärr är bilden dystrare för 
ungdomar (15 år): 15% av flickorna röker, 
13% av pojkarna , vilket placerar Sverige 
sämre i den europeiska statistiken.. 

Den europeiska vuxna befolkningen rör 
sig alldeles för lite. Få personer kommer 
upp i den rekommenderade nivån för 
fysisk aktivitet och kvinnor visar sig vara 
mindre aktiva än män. Man har sett att den 
fysiska aktiviteten avtar när svenska barn 
blir ungdomar men även här ser man en 
könsskillnad: även om pojkar deltar oftare 
än flickor i minst en timmas ansträngande 
fysisk aktivitet dagligen kommer endast var 
åttonde 15-årig pojke och var elfte flicka 
upp i denna grad av aktivitet. Däremot 
tittar i många länder mer än två tredjedelar 
av 11–15-åringarna minst två timmar dagli-
gen på TV under veckodagarna. 

Förekomsten av övervikt och fetma är 
hög i Europa bland vuxna och barn men 
variationen mellan länderna är stor och 
utvecklingen av fetma bland barn har stan-
nat av i Sverige under senare år. Barnens 
matvanor ger anledning till oro: studien 
Health Behaviour of School-aged Child-
ren Survey (35 länder i Europa) visade att 
mindre än hälften av barnen åt frukt eller 
grönsaker varje dag.

Rapporten innehåller aktuell statistik 
för Sverige om blodtryck, kolesterol och 
diabetes mellitus: sedan 1980 har medel-
blodtycket sjunkit från 139 till 132 mm 
Hg hos män, från 132 till 123 mm Hg hos 
kvinnor. Även kolesterolvärdet har sjunkit, 
från 6,0 till 5,2 mmol/l hos män, från 6,1 
till 5,0 mmol/l hos kvinnor. Däremot är 
trenden sämre när det gäller utvecklingen 
av diabetes mellitus där man ser en ökning 
av mer än 50% i många länder (Danmark 
ökade från 2,4% på 90-talet till 7,4% 
i nuläge, jämförbara siffror för Sverige 
saknas här). 

Man ser således i denna rapport en 
positiv bild av utvecklingen i Sverige men 
när det gäller levnadsvanorna bland ung-

domar är läget mera bekymmersamt. Kan 
man nu som allmänläkare slå sig till ro 
vad beträffar hjärtkärlsjukdomar och lägga 
mer tid på andra viktiga uppgifter såsom 
multisjuka äldre patienter, patienter med 
kronisk smärta och den växande polyfar-
macin? Finns det fortfarande vinster kvar 
att skörda i kardiovaskulär mortalitet och 
morbiditet genom välfungerande preven-
tiva insatser? Enligt Världshälsoorganisa-
tionen WHO borde 75–80% av all förtida 
dödlighet i CVD kunna förebyggas med 
preventiva insatser (3) genom en kombina-
tion av åtgärder riktade mot hela befolk-
ningen och identifiering samt behandling 
av individer med ökad risk för CVD.  

Hur väl fungerar prevention i klinisk 
praxis: EURIKA-studien
Enligt de senaste europeiska riktlinjerna 
för CVD-prevention förblir allmänläkaren 
i detta sammanhang den viktigaste aktören 
(4) men hur fungerar detta adekvat i den 
kliniska vardagen i primärvården? Denna 
fråga har man ställt i en internationell jäm-
förelse i EURIKA-studien. I studien under-
söktes om och hur de europeiska riktlin-
jerna för primär kardiovaskulär prevention 
tillämpades i tolv länder bland öppenvårds-
patienter > 50 år med åtminstone en risk-
faktor för CVD. EURIKA-studien (The 
European Study on Cardiovascular Risk 
Prevention and Management in Usual 
Daily Practice) (5) var en tvärsnittsstudie 
som genomfördes samtidigt (2009–2010) 
i tolv länder i Europa (Belgien, Frankrike, 
Grekland, Norge, Ryssland, Schweiz, Spa-
nien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, 
Turkiet och Österrike). Länderna valdes 
för att få en bred variation av CVD-risk 
och av olika sjukvårdssystem. 

De deltagande läkarna valdes ur en 
databas med läkare inom primärvården 
eller andra öppenvårdsmottagningar inom 
Europa. Man randomiserade för ålder, kön 
och specialistområde (allmänmedicin, 
internmedicin, kardiologi och endokrino-
logi). Totalt deltog 809 läkare, cirka 60 per 
land varav två tredjedelar var specialister i 
allmänmedicin. I Sverige deltog 57 läkare, 
15 kvinnor och 42 män med en medelålder 

Kardiovaskulär prevention 
fortfarande en hjärtesak
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på 55 år och med i genomsnitt 16 + 9 år 
inom yrkena: 44 allmänläkare, de övriga 
internmedicinare eller kardiologer. Vid 
rekryteringen togs även geografisk hänsyn. 

Inklusionskriterierna för patienterna 
var: ålder > 50 år, ingen känd kardiovasku-
lär sjukdom, åtminstone en känd riskfaktor 
för CVD (hypertoni, hyperlipidemi, diabe-
tes mellitus, obesitas, eller i patientjourna-
len dokumenterat tobaksbruk). Inklusio-
nen skedde konsekutivt på de deltagande 
läkarnas mottagningar. För varje patient 
samlades information från journalen och 
besöket hos läkaren. Förekomst av hyper-
toni, hyperlipidemi, diabetes mellitus typ 
II och fetma antogs föreligga om det fanns 
dokumenterat. Vid besöket frågades efter 
fysisk aktivitet, rökning och användning 
av läkemedel. Längd, vikt, midjemått och 
blodtryck registrerades. Ett fasteblodprov 
togs för analys på ett centralt laboratorium 
där total- och HDL-kolesterol, triglyceri-
der och HbA1c undersöktes. 

Som målvärden för behandling använ-
des rekommendationen från 2007 års euro-
peiska riktlinjer (6): blodtryck < 140/90 
mm Hg, total kolesterol < 5mmol/L, LDL 
kolesterol < 3 mmol/L., för diabetiker: 
<130/80 mm Hg, 4,5 resp. 2,5 mmol/l. För 
alla patienter togs som målvärde för HbA1c 
< 6.5 %, fasteblodglukos < 6,1 mmol/l, för 
BMI < 30 kg/m2.

I första hand beräknades andelen 
patienter som uppnådde målet för preven-
tion enligt riktlinjerna (6). Man använde 
lineär regressionsanalys som inkluderade 
kön, ålder, rökning, hypertoni, hyperli-
pidemi, adipositas, fysisk inaktivitet och 
land. Vid redovisningen per land jämför-
des resultaten med utfallet i totalmateria-
let.

Populationen bestod av 7641 patienter 
med en medelålder på 63 (+9) år. Den 
svenska kohorten skilde sig vid inklusio-
nen inte i någon större grad från de övriga 
länderna (tabell 1). Främsta riskfaktorer 
var hypertoni (82%) och hyperlipidemi 
(50%). Diabetes mellitus typ II förekom 
hos var fjärde patient.

I totalmaterialet använde 94% av 
patienterna med diagnostiserad hypertoni 
läkemedel men endast 39% uppnådde 
målvärdena. I gruppen med hyperlipidemi 
uppnådde 41% målsättningen för totalt 
och LDL-kolesterol. Bland patienterna 
med diabetes mellitus typ II hade 37% ett 
HbA1c värde < 6,5%. Andelen patienter 
med 1, 2, eller samtliga 3 större riskfaktorer 
(hypertoni, hyperlipidemi och diabetes typ 
II) där man hade lyckats uppnå målvärden 
var 41, 19, resp. 4% (tabell 2).

Större skillnader fanns även mellan 
länderna när det gällde råd om livsstilen. 
Här var studiens viktigaste fynd: trots att 
man hade frågat 89% av rökarna efter 
deras rökvanor hade bara 39% accepterat 
att pröva att sluta röka. Det fanns 3324 
patienter med fetma i populationen, där 
92% hade fått råd om levnadsvanor. Var 
fjärde patient hade lyckats uppnå målvärde 
för BMI (< 30 kg/m2 ) men endast 7% 
hade ett midjemått under gränsnivån. 

För Sveriges del var bilden i stort sett 
identisk med avseende på framgången i att 
uppnå målvärdena, dock med två undan-
tag: i jämförelse med de övriga länderna 
var andelen välbehandlade hypertoniker 
lägre (odds ratio 0,76; 95% CI 0,59-0,99) 
liksom andelen välinställda diabetiker 
(odds ratio 0,54; 95% CI 0,32-0,74) Även 
i en jämförelse med länder med liknande 
sjukvårdssystem (Norge och Storbritan-
nien) var utfallet för den svenska diabetes-
kontrollen sämre. 

Styrkan i studien var att det är den första 
större kartläggningen av det preventiva 
arbetet i Europa i populationen med varie-
rande grad av CVD-risk som besöker pri-
märvården eller annan form av öppenvård. 
EURIKA har således visat att många patien-

ter som behandlas för CVD-riskfaktorer 
inte uppnår målvärdena, att det finns en 
betydande andel patienter med kvarstående 
hög risk trots att man har uppnått målvär-
dena. Interventionen riktad mot livsstilen 
var inte nämnvärt framgångsrik. Således 
finns det klara möjligheter till förbättringar 
i det preventiva arbetet inom primärvården. 

Nya europeiska riktlinjer 
för kardiovaskulär prevention
Under våren i år presenterades de nya 
riktlinjerna för kardiovaskulär prevention 
(4), en revidering av 2007 års riktlinjer. 
Dokumentet är resultatet av en systema-
tisk granskning av den vetenskapliga lit-
teraturen av ”5th Joint European Societies’ 
Taskforce on CVD Prevention in Clinical 
Practice” där allmänläkare, kardiologer, 
beteendevetare samt forskare inom områ-
dena epidemiologi, hypertoni, diabetes 
mellitus, lipider, stroke och vårdvetenskap 
samverkade. Riktlinjerna motsvarar således 
en uppdaterad konsensus av nio europeiska 
organisationer (bild 1). 

I publikationen ställs fem frågor: vad 
är CVD-prevention, varför behövs den, 
för vem behövs CVD-prevention, hur bör 
den tillämpas i klinisk verksamhet och var 

Sverige
n = 628

Total
n = 7641

Ålder, medelvärde + SD 64,9 + 8,6 63,2 + 8,9
Män, % 50,2 48,4
Rökare, % 16,9 21,3
Ex rökare, % 34,0 27,1
Hypertoni, % 82,2 72,1
Hyperlipidemi 49,8 57,7
Typ II diabetes mellitus, % 26,1 26,8
Obesitas, % 37,5 43,5
Ej fysiskt aktiv, % 5,9 19,8
Hög kardiovaskulär risk, % 57,3 40,1

Tabell I.  Sociodemografiska och kliniska bakgrundsdata av EURIKA-populationen.

Sverige Total  
Hypertoni, n 516 5559
Behandlas med läkemedel, % 96,3 94,2
God kontroll: systoliskt tryck < 140 mmHg
och diastoliskt tryck < 90 mmHg, %

33,6 38,8

Hyperlipidemi, n 313 4407
Behandlas med läkemedel, % 85,9 74,4
Total kolesterol < 5 mmol/l, % 48,0 43,3
Total kolesterol < 5 mmol/l och 
LDL kolesterol < 3% mmol/l, %

45,3 41,2

Typ II diabetes mellitus, n 164 2046
Behandlas med läkemedel, % 83,5 87,2
HbA1c < 6,5 % 23,4 36,7
Fasteplasmaglukos < 6,1 mmol/l, % 43,1 20,0
HbA1c < 6,5 % och fasteplasmaglukos < 6,1 mmol/l, % 10,9 7,2

Tabell 2.  Andelen patienter som uppnår målvärden för riskfaktorerna.
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och av vem bör prevention erbjudas. Varje 
avsnitt börjar med sedvanligt graderade 
rekommendationer och nyckelbudskap 
och avslutas med rubrikerna: viktig ny 
vetenskaplig information och kvarstå-
ende brister i kunskapsläget. I värdering 
av den vetenskapliga evidensen använder 
man även metoden GRADE (7) vilket ger 
större vikt åt populationsstudier. GRADE 
ger endast två grader av rekommendation, 
stark eller svag, vilket medför tydligare råd 
till sjukvården.

Vad är CVD-prevention och 
varför behövs den?
Prevention definieras som ”aktiviteter rik-
tade såväl mot samhället som mot den 
enskilda individen för att utrota eller för-
minska förekomsten av kardiovaskulära 
sjukdomar och dess påverkan på hälsan. 
Preventionen är grundad på kardiovaskulär 
epidemiologi och evidensbaserad medicinsk 
vetenskap” (8). Prevention bör vara en akti-
vitet under hela livet, från tidig barnaålder 
till de äldre i samhället. Den behövs av föl-
jande skäl:
•	 Atherosclerotisk	CVD,	särskilt	koronar-

sjukdomen (CHD), är fortfarande den 
främsta orsaken av förtida dödlighet i 
världen.

•	 CVD	drabbar	både	kvinnor	och	män:	
42% av kvinnorna i Europa före 75 års 
ålder dör i CVD, 38% av alla män. 

•	 Prevention	 är	 verksam:	 mer	 än	 50%	
av minskningen i CHD som har skett 
sedan 80-talet förklaras av förändringar 
av riskfaktorerna, främst rökning, blod-
tryck och kolesterol; 40% är relaterad till 
förbättringar i den medicinska vården.

Preventiva aktiviteter gentemot befolk-
ningen och högriskstrategin (aktiviteter 
mot enskilda personer med hög CVD-
risk) kompletterar varandra. Att begränsa 
sig till endast en högriskstrategi är mindre 
effektiv, program riktade mot folkhälsan 
behövs.

För vem behövs CVD-prevention?
I de nya riktlinjerna har uppdelningen i 
primär och sekundär prevention tagits 
bort. Motiveringen har varit att atheroskle-
ros är en kronisk process som utvecklar sig 
gradvis över decennier innan sjukdomen 
leder till en händelse såsom hjärtinfarkt 
och stroke. Med modern teknik kan man 
redan upptäcka sjukdomen innan den leder 
till en klinisk manifestation varför upp-
delningen numera känns förlegad. Istäl-
let har man valt att definiera fyra nivåer 
av kardiovaskulär risk där man i gruppen 
med mycket hög risk återfinner de som 
tidigare omskrevs med begreppet ”sekun-
där prevention”. Såsom i de tidigare rikt-
linjerna rekommenderas användningen av 
SCORE-diagrammet (bild 2, det svenska 
diagrammet) för bedömning av 10-års risk 
att dö i CVD (9). 

De fyra grupperna är:
•	 Mycket	 hög	 risk:	 här	 ingår	 personer	

med redan diagnostiserad kardiovasku-
lär sjukdom, diabetiker med organska-
dor och/eller minst en annan riskfaktor, 
patienter med svår kronisk njursjukdom 
och personer med en förväntad CVD-
dödlighet inom tio år enligt SCORE-
diagrammet av 10% eller högre.

•	 Hög	risk:	omfattar	personer	med	kraftigt	
förhöjda enskilda riskfaktorer (hyperli-

pidemi, hypertoni), diabetiker utan 
organskador eller andra riskfaktorer, 
patienter med måttlig kronisk njursjuk-
dom och personer med en SCORE-
risknivå från 5% till 10%. 

•	 Måttlig	risk:	personer	med	en	risknivå	
enligt SCORE från 1% till 5%. 

•	 Låg	risk:	personer	med	en	risknivå	för	
10-års dödlighet enligt SCORE mindre 
än 1%. 

För de flesta personer innebär en risk 
att dö i förtid motsvarande endast några 
procent, vilket man till exempel ser bland 
rökande yngre med förhöjt blodtryck och/
eller förhöjda lipider, inte någon större 
motivering att ändra levnadsvanor. Detta 
är en svaghet när man använder SCORE-
diagrammet i rådgivningen. Därför har 
man introducerat begreppet ”kardiovas-
kulär ålder”, där man jämför 10-årsrisken 
att dö i CVD relaterad till individens 
ålder, kön, rökvanor, total kolesterol och 
blodtryck med åldern av en person med 
samma risknivå men normala värden för 
riskfaktorerna: så har en rökande 40-åring 
med ett blodtryck på 180 mm Hg och ett 
totalkolesterol på 6 mmol/l samma risknivå 
som en frisk 60-åring och därmed en ”kar-
diovaskulär ålder” av 60 år. Det svenska 
SCORE-diagrammet (bild 2) kan efter en 
enkel registrering utan kostnad laddas ner 
från webbsidan för European Society of 
Cardiology (www.heartscore.org) där man 
kan finna tabeller med en korrigering för 
aktuell HDL-kolesterolvärdet och även kan 
beräkna patientens ”kardiovaskulära ålder”. 

Man bör beakta att SCORE-metoden 
endast är ett stöd i riskvärderingen. Den 

Bild 1.  De samverkande europeiska organisationerna i 5th Joint Task Force. Bild 2.  Det svenska SCORE-diagrammet.
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ersätter aldrig den kliniska helhetsbedöm-
ningen där även en rad andra faktorer bör 
tas med. Till exempel kan patientens psy-
kosociala situation öka risken, särskild vid 
förekomst av depression eller ångest. Kan 
man ytterligare förbättra känsligheten i 
riskvärderingen? De flesta biomarkörer 
har visat sig endast marginellt förbättra 
bedömningen men för patienten med 
måttlig CVD-risk kan högkänslig CRP, 
fibrinogen, homocystein ge en fördjupad 
vägledning om så önskas. Samma gäller 
metoder såsom screening av plaque eller 
mätning av intima-media tjocklek i art. 
carotis, beräkning av kvoten mellan ankel 
och armblodtrycket och screening för 
förekomst av kalk i kranskärlen med CT. 
Patienter som lider av obstruktiv sömnapné 
eller erektil dysfunktion har en ökad risk 
för CVD och bör därför genomgå en full-
ständig kardiovaskulär riskvärdering.

Generellt rekommenderas i de euro-
peiska riktlinjerna att det bör övervägas 
att erbjuda en screening för CVD-risk 
till samtliga män över 40 års ålder och till 
kvinnor över 50 år eller efter menopausen. 
Här anser man att allmän- eller familjelä-
karen är nyckelpersonen som sättar igång, 
koordinerar och följer upp riskvärderingen.

Hur bör prevention tillämpas i 
klinisk verksamhet?
Råden om levnadsvanor (rökning, mat-
vanor och fysisk aktivitet) skiljer sig inte 
väsentligt från de föregående riktlinjerna. 
Rökning anses fortfarande vara den enskilt 
viktigaste riskfaktorn och även passiv rök-
ning ska helt undvikas. Patienter som röker 
bör alltid få råd och stöd att sluta röka. 
Världshälsoorganisationen WHO ger fem 
enkla råd, ”the five A’s: ask, advise, assess, 
assist, arrange” vilket innebär att man 
frågor efter rökvanor, rekommenderar rök-
stopp, bedömer villigheten att sluta, gör 
tillsammans med personen upp en plan 
och följer upp resultatet. 

Hälsosamma kostvanor är en viktig del 
av CVD prevention. Här ges följande all-
männa råd: 
•	 Slå	vakt	om	en	god	balans	mellan	intag	

och förbrukning för att bibehålla en vikt 
med en BMI <25 kg/m².

•	 Mättade	 fettsyror	bör	begränsas	 till	<	
10% av energi intaget.

•	 Transfettsyror	bör	undvikas	i	störst	möj-
liga utsträckning.

•	 <	5	gram	salt	per	dag.
•	 30–40	 gram	 fiber	 dagligen	 från	 full-

kornsprodukter, frukt och grönsaker.
•	 200	gram	frukt	och	200	gram	grönsaker	

dagligen.

•	 Fisk	minst	två	gånger	per	vecka	varav	en	
gång fet fisk.

•	 Måttligt	intag	av	alkoholiska	drycker:	
20g/dag för män, 10g/dag för kvinnor.

Det finns ett samband mellan övervikt 
och fetma och CVD varför man rekom-
menderar att undvika eller minska övervikt 
men nyttan av viktnedgång hos överviktiga 
patienter efter en hjärtinfarkt är fortfa-
rande diskuterad (”obesity paradox”).

Regelbunden fysisk aktivitet minskar 
risken att drabbas av hjärtkärlsjukdom. 
Här föreslås att man bör ägna sig åt fysisk 
aktivitet eller träning av minst måttlig 
grad 2,5–5 timmar fördelad över en vecka 
eller 1–2,5 timma av intensiv träning. Den 
största preventiva vinsten uppnås om man 
kan aktivera den inaktiva delen av befolk-
ningen. För gruppen med mycket hög risk, 
särskilt patienter efter akuta koronara syn-
drom, rekommenderas deltagande i sär-
skilda motionsgrupper för hjärtpatienter, 
vilket redan är väletablerat i Sverige. 

Det finns åtskilliga nyheter i behand-
lingen av riskfaktorer såsom hypertoni, 
hyperlipidemi och diabetes mellitus. Tre 
nivåer för hypertoni anges (tabell 3) där 
råd om levnadsvanor i grad 1 och 2 bör 
erbjudas innan man beslutar om behand-
ling med läkemedel men även om man i 
grad 3-hypertoni bör insätta blodtrycks-
sänkande medicin omgående bör detta 
alltid kombineras med råd om levnadsva-
nor. Allt fler patienter mäter blodtrycket 
själv vilket kan vara till stöd i följsamhe-
ten till terapin. Det finns nu riktvärden 

för samtliga mätmetoder (tabell 4). Vid 
behandlingen anges som målvärde ett 
blodtryck under 140/90 mm Hg och man 
anser att det inte finns kliniskt relevanta 
skillnader i blodtryckssänkande effekt 
mellan de vanligaste medicinerna, men 
för patienter med flera metabola riskfak-
torer rekommenderar man att undvika 
betablockerare och tiazid diuretika för att 
minska risken att utveckla diabetes. För 
patienter med etablerad diabetes bör man 
i första hand välja en ACE-hämmare eller 
en renin-angiotensin receptorblockerare. 
Det viktigaste förblir att uppnå målet för 
blodtrycket.

För patienter med diabetes rekom-
menderas som målvärde för CVD preven-
tion en nivå av HbA1C under 7,0% (<53 
mmol/mol), för blodtrycket ett målvärde 
under 140/80 mm Hg. Metformin bör 
vara förstahands val för typ II-diabetiker 
och statiner bör användas för att minska 
CVD-risken. Profylaktisk behandling med 
acetylsalicylsyra bör förbehållas patienter 
med etablerad CVD och inte användas för 
samtliga diabetiker.  

Vid behandlingen av hyperlipidemi är 
LDL-kolesterol det viktigaste målet för 
behandling med ett målvärde för patien-
ter med mycket hög risk under 1,8 mmol/l 
(eller en minskning med minst 50% från 
utgångsvärdet om målvärdet inte kan 
uppnås). I gruppen hög risk patienter 
rekommenderas ett LDL-kolesterol under 
2,5 mmol/l och för individer med måttlig 
risk ett målvärde under 3 mmol/l. HDL-
kolesterol rekommenderas inte som mål 

Klass Systoliskt blodtryck Diastoliskt blodtryck

Optimal <120 och <80

Normal 120–129 och/eller 80–84

Högt normal 130–139 och/eller 85–89

Grad 1 hypertoni 140–159 och/eller 90–99

Grade 2 hypertoni 160–179 och/eller 100–109

Grade 3 hypertoni ≥180 och/eller ≥110

Isolerat systolisk hypertoni ≥140 och <90

Tabell 3.  Definitionen av klasser för blodtrycket.

Var tas blodtrycket? Systoliskt blodtryck Diastoliskt blodtryck

På mottagning eller i kliniken 140 90

24-timmar 125–130 80

Långtidsregistrering dag 130–135 85

Långtidsregistrering natt 120 70

Uppmätt av patienten hemma 130–135 85

Tabell 4.  Gränsvärden för definitionen av förhöjt blodtryck vid olika mätmetoder.
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för terapi men kan ge ett värdefullt bidrag 
i riskvärderingen: SCORE-tabellen har 
därför fått ett tillägg med en korrigering 
för HDL-kolesterol. Allmänt anses att 
kvinnor med ett värde under 1,2 mmol/l 
och män med ett värde under 1,0 mmol/l 
löper en ökad risk. 

I Sverige har mätning av apolipoprotei-
ner blivit allt vanligare. Här finner man i 
riktlinjerna att målvärdet för apolipopro-
tein B bör vara lägre än 80 mg/dl för indi-
vider med mycket hög risk och lägre än 100 
mg/dl för högriskgruppen. Kvoten mellan 
apolipoprotein B och A1 är förvisso en 
stark riskmarkör men den anses inte vara 
tillräckligt väldokumenterad som riktvärde 
för behandling av hyperlipidemi.

Var och av vem 
bör prevention erbjudas?
I sista delen av riktlinjedokumentet under-
stryks allmänläkarens viktiga roll i preven-
tion i den kliniska vardagen men man slår 
även ett slag för att i större grad engagera 
sjuksköterskor i preventiva program samt 
att samarbeta med ideella grupper såsom 
patientföreningar. För att underlätta till-
lämpningen har allmänläkarna inom 5th 
Joint Task Force tagit fram en sammanfatt-
ning på en enda sida för bruk i den kliniska 
vardagen (bild 3). 

Slutligen efterlyser man ett större enga-
gemang hos den medicinska professionen 
för kampen för en god folkhälsa, detta i 
enlighet med deklarationen ”Heart Health 
Charter” som medlemsländerna inom den 
europeiska unionen har undertecknat (10). 

På webbsidan av European Society of 
Cardiology (ESC) finns dokumentet i full-
text för fri nedladdning, en sammanfatt-
ning av de viktigaste rekommendationerna 
samt en PowerPoint-presentation: http://
www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-
guidelines/Pages/cvd-prevention.aspx. En 
sammanfattning i fickformat (”pocket gui-
delines”) kan beställas från ESC. 

Konklusion
Den nya europeiska statistiken ger en 
positiv bild av framgången inom området 
hjärtkärlsjukdomar, inte minst i Sverige, 
även om vi ännu är långt ifrån visionen 
från WHO att minska förekomsten av 
CVD med 80%. Utfallet av studier såsom 
EURIKA visar att det finns en betydande 
förbättringspotential i det preventiva arbe-
tet såväl i primärvården som med all san-
nolikhet även i sjukhusvården. 2012 års 
riktlinjer för prevention bör ses som en 
uppdaterad verktygslåda för vården som, 
om den används klokt, kan rädda åtskil-
liga från en förtida död eller minska ett 
onödigt lidande. Kunskapen finns, nu är 
utmaningen kvar att omsätta den i den 
dagliga verksamheten. Prevention förblir 
en hjärtesak för vården!
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Rapport från 
ESH Summer School 2012

15–21 september, Dublin, Irland

European Society of Hypertension (ESH) 
har sedan 1999 organiserat en världsbe-
römd kurs för kliniska läkare samt fors-
kare som på ett eller annat sätt arbetar 
med hypertoni eller dess komplikationer.

Årets ESH Summer School ägde 
rum i det gröna Irland, Dublin, 
den 15–21 september. Efter ett par 

timmars flygresa möttes man av det iriska 
(gaeilge) språket som prydde informations-
skyltarna på flygplatsen. Väl inne i staden 
möttes man av ett annat karaktäristiskt 
landmärke för Dublin, de färgglada ytter-
dörrarna. 

Vi som deltog bodde på Herbert Park 
Hotel, Ballsbridge, där även kursen ägde 
rum under sex dagar. Det var 65 deltagare 
från 25 olika länder inklusive fyra utom-
europeiska länder (Brasilien, Argentina, 
Mexiko samt Libanon). Medelåldern på 
deltagarna var omkring 30–35 år.

DAG ETT: På kvällen efter att alla delta-
gare anlänt från när och fjärran, öppna-
des kursen genom att Renata Cifková 
(Tjeckien), Alice Stanton (Irland) samt 
Peter Sleight (Storbritannien) hälsade oss 
hjärtligt välkomna. Därefter presenterade 
samtliga deltagare sig kort och koncist. 
Kvällens enda föreläsning hölls av Alberto 
Zanchetti (Italien) som bjöd på en ”State-
of-the-art”-föreläsning om kliniska studier 
kring blodtrycksmediciner. Kursens första 
kväll avslutades med ett ”get together”-event 
med välkomstdrink och utsökt middag.

DAG TVÅ inleddes av Renata Cifková, 
som talade om hypertension och dess 
prevalens, samt hypertension som en risk-
faktor för akut koronart syndrom samt 
stroke. Därefter gav Peter Sleight pragma-
tiska forskningsråd om hur man granskar 
vetenskapliga artiklar, hur man startar en 
studie, forskningsetik och moral. Anna 
Dominiczak (Storbritannien) gav en före-
läsning om genetik och hypertension, där 
”Single Nucleotide Polymorphism” (SNP) 

och dess användningsområde redogjordes. 
Alice Stanton avslutade dag två, genom att 
diskutera farmakogenetikens verkan på det 
kardiovaskulära behandlingsområdet. Vissa 
polymorfismer av CYP2C9 metaboliserar 
warfarin långsammare än andra, vilket 
resulterar i att man bör behandla dessa 
patienter med en lägre dos av warfarin.

På eftermiddagen besökte vi Trinity 
College och det stora universitetsbibliote-
ket. Därefter gick vi på en guidad rund-
vandring i Dublin. Visste Ni att den första 
anatomiska dissektionen av en elefant ägde 
rum i Dublin? Enligt irländarna var det de 
som uppfann den lokala anestesin, då en 
läkare efter upprepade gånger misslyckats 
att bota en kvinnas tandvärk och tillslut 
tröttnade och slutligen sprutade morfin 
lokalt kring tanden (kvinnan blev smärtfri, 
och givetvis opiatmissbrukare). Det blev en 
laddad stämning när irländarna påstod att 
de uppfann stetoskopet, det gillade inte de 
franska deltagarna. Till sitt försvar menade 
irländarna att de uppfann ”the binaural 
stethoscope”.

Kvällen avslutades på en klassisk irländsk 
pub. Att det var söndag märktes inte av på 
utelivet, folk hade med sina gitarrer och 
flöjter till puben och turades om att spela 
och sjunga. 

DAG TRE blev en mycket lång och intensiv 
dag utan några planerade sociala aktivite-
ter. Dagen inleddes med att Eoin O’Brien 
(Irland) pratade om när, var, hur och varför 
blodtryck skall mätas.

Mark Caulfield (Storbritannien) gav en 
sammanfattning om senaste nytt avseende 
renal denervation. Före lunch blev det 
tema CNS, där David Williams (Irland) 
diskuterade hjärnans påverkan av hyper-
tension, vilket därefter följdes av Eamon 
Dolan (Irland) som diskuterade senaste 
hanteringen av akut stroke.

Sedan var det dags för nio deltagare att 
presentera sina posters inför oss andra och 
Peter Sleight stortrivdes med att analysera 
och ställa frågor till de berörda.

Det var även nio andra kursdeltagare 
som presenterade sina posters under efter-
middagen. Peter Sleight var en hård men 
rättvis examinator, och informerade hela 
sällskapet om han inte var nöjd med pos-
tern, vilket var extremt humoristiskt samt 
lärorikt för oss andra som stod och lyss-
nade. ”For God’s sake, put your bloody name 
on your poster”.

På eftermiddagen ”sjönk” nivån ifrån 
CNS ner till mediastinum där Sverre 
Kjeldsen (Norge) pratade om vikten av att 
förhindra utvecklingen av förmaksflim-
mer och hjärtsvikt hos patienter med högt 
blodtryck. Vincent Maher (Irland) infor-
merade oss om hur hypertension påverkar 
den arteriosklerotiska processen.

DAG FYRA var det dags för en dag utanför 
”skolbänken”. Bussen gick redan klockan 
08.00 mot RCSI Clinical Research Centre, 
Beamont Hospital. Där bjöds det på en 
rundvandring på ett irländskt sjukhus, 
samt sex olika praktiska stationer. Vi fick 
lära oss att med hjälp av ultraljud, under-
söka plaque i halskärlen och mäta pulsvågs-
hastighet, för att nämna några exempel. 

Dagen på sjukhuset avslutades med ett 
gruppfoto, innan det bar av till slaget vid 
Boyne (1690) där Kung William besegrade 
Kung James. 

Efter att fått uppleva krutdoften från de 
gamla flintlåsmusköterna tog vi en två tim-
mars lång promenad längs floden Boyne 
med Alice Stanton i spetsen. Fantastiskt 
vackert landskap, dock hade nog ingen 
räknat med lera, kohagar och 80-gradigt 
branta backar. Belöningen efter den krä-
vande prövningen blev en psoas major, 
stekt på en het sten. 

DAG FEM var en dag helt och hållet tilläg-
nad vetenskapen, således ingen planerad 
social aktivitet.

Den inleddes med att Krysztof Narki-
ewicz (Polen) gav en fysiologisk repetition 
på sympatiska nervsystemet och dess inver-
kan på blodtrycket. Därefter fortsatte han 
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att tala om obstruktivt sömnapnésyndrom. 
Lagom till lunch tog Ivan Perry (Irland) 
upp hur salt, alkohol samt obesitas resulte-
rar i uppkomsten av högt blodtryck.

Renata Cifková (Tjeckien) gick grund-
ligt igenom hypertension och dess behand-
ling under graviditet. 

Det var även fem kursdeltagare som pre-
senterade sina posters under eftermiddagen. 
Även denna gång stortrivdes Peter Sleight 
med att korsförhöra presentatörerna.

Dagen avslutades med att åka ut till 
Martello Tower för en guidad tur, där 
James Joyce lyckades undkomma att bli 
träffad av en gevärskula. De som fick ett 
adrenalinpåslag efter den mycket spän-
nande historien om James Joyce kunde 
hoppa i och svalka sig i ”The 40 foot San-
dycove”. 

På kvällen åt vi på den fashionabla 
Royal St.George Yacht Club, där det bjöds 
på fantastisk mat samt dryck. En fransk 
kursdeltagare fyllde 30, vilket firades med 
allsång på säkert 15 olika språk, och vin 
såklart. 

DAG SEx, den sista dagen, höll professor 
Peter Nilsson två mycket lärorika föreläs-
ningar om diabetes och hypertension samt 
early vascular ageing (EVA).

Azra Mahmud (Irland) pratade om ”vas-
cular stiffness” mer ingående än vad vi fick 
berättat för oss under den praktiska dagen. 
Patrick Murray (Irland) informerade om 
när och hur man skall utreda patienter för 
sekundär hypertoni. Siobhan Jennings och 
Emer Shelley (Irland) föreläste om kardio-
vaskulär morbiditet/mortalitet samt risk-
faktorer för hjärt- och kärlsjukdom. Alice 
Stanton (Irland) informerade om ”direct 
renin inhibitors” roll som antihypertensivt 
läkemedel.

Sista kvällen av ESH Summer School 
2012 avslutades med en river dance-upp-
visning där vi sedan själva fick prova på att 
dansa. Sista måltiden hölls på hotellet, där 
deltagarna slutligen efter en veckas inten-
sivt tempo fick säga adjö och bege sig hem 
till sina respektive länder för att föra de 
nyinlärda kunskaperna vidare. 

Slutligen ett stort tack till Svensk förening 
för hypertoni, stroke och vaskulär medicin 
som bidrog med möjligheten att få upp-
leva detta ”once-in-a-lifetime”-event som 
kursen faktiskt var.

Moncef Zarrouk
Kärlkliniken,

Skånes Universitetssjukhus, Malmö
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K O N G R E S S K A L E N D E R

2013

Januari 23–25
15th International Conference on Dialysis: 
Advances in CKD 2013
Rio Grande, Puerto Rico
http://www.renalresearch.com/RRI/index.htm

Januari 24–26
Neurology Update and Stroke Intensive 2013
Miami, Florida, USA
http://cme.med.miami.edu/x88.xml

Januari 27–februari 1
Diabetes – New Insights into Mechanism of 
Disease and its Treatment
Keystone, Colorado, USA
http://www.keystonesymposia.org/Meetings/
ViewMeetings.cfm?MeetingID=1232

Januari 31–februari 3
Prehypertension 2013 – The 2nd International 
Conference on Prehypertension and 
CardioMetabolic Syndrome
Barcelona, Spanien
http://www.prehypertension.org/

Februari 4–5
3rd SNIS International Endovascular Stroke 
Conference & Joint Cerebrovascular Section 
Annual Meeting
Honolulu, Hawaii
http://www.snisonline.org/Conference/exec/
default.aspx

Februari 6–9
Excellence in Diabetes 2013
Istanbul. Turkiet
http://www.excellence-in-diabetes.eu/

Februari 6–8
International Stroke Conference 2013
Honolulu, Hawaii 
http://my.americanheart.org/profes-
sional/Sessions/InternationalStrokeCon-
ference/International-Stroke-Conference_
UCM_316901_SubHomePage.jsp

Februari 12–15 
18th International Conference on Continuous 
Renal Replacement Therapies
San Diego, Kalifornien
http://crrtonline.com/conference/

Februari 17–19
9th Annual Update Conference on Clinical 
Neurology and Neurophysiology
Jerusalem, Israel
http://www.isas.co.il/neurophysiology2013/

Februari 21–23
12th Genoa Meeting on Hypertension, 
Diabetes and Renal Disease
Genua, Italien
http://www.genoameeting.org/

Februari 28–mars 3
Vascular Care 2013: Best Practices & Innovative 
Approaches in Vascular Disease
Lake Tahoe, Kalifornien, USA. 
http://www.ucdmc.ucdavis.edu/cme/ 
conferences

Mars 9–11
American College of Cardiology’s (ACC’s) 
62nd Annual Scientific Session & Expo
San Francisco, Kalifornien, USA
http://accscientificsession.cardiosource.org/
ACC.aspx

Mars 29–30
Cardio Athena 2013 – International Meeting 
on Cardiovascular Medicine
Aten, Grekland
http://www.cardioathena2013.gr/

April 11–14
CONy – The 7th World Congress on 
Controversies in Neurology 
Istanbul, Turkiet
http://www.comtecmed.com/cony/2013/

Juni 14–17
European Society of Hypertension 
23rd meeting, Hypertension and Cardiovascular 
Protection.  Milano, Italien
http://www.esh2013.org/about-milan

Juni 21–25
American Diabetes Association 
73rd Scientific Sessions 
McCormick Place, Chicago, USA
http://professional.diabetes.org/Congress_
Display.aspx?TYP=9&CID=91271

Juni 27-30
World Hypertension League; 
World Hypertension Congress
2013,  Istanbul, Turkiet
www.whc2013.org

Juni 28-30
International Society of Cardiovascular 
Pharmacotherapy (ISCP); 
18th Annual Scientific Meeting
Rom, Italien
www.iscp2013.com
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eller posta till Charlotte Löwenhielm, 

Karlsrovägen 18, 182 53 Danderyd,  
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charlotte.lowenhielm@gmail.com
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