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Artikeln om ”Nya råd om hypertonikontroll vid diabetes, 

uppdaterad meta-analys” i förra numret av VM hade 

inte bara Peter M Nilsson som författare utan den var 

också författad av Carl Johan Östgren, professor i all-

mänmedicin vid Hälsouniversitetet i Linköping.

 
Annonsen om ”Inbjudan till den 4:e nordiska forskarut-

bildningskursen den 1–3 oktober 2015” sidan 45 i förra 

numret fick felaktigt loggan för SIM i bakgrunden, det 

skulle varit SVMs logga.

Rättelse
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Enligt SVMs stadgar (vilka du enklast hit-
tar på vår hemsida www.hypertoni.org ) 
är vår förenings ändamål ”att utveckla lä-
kekonsten med avseende på hypertoni, st-
roke och kärlsjukdomar”. I stadgarna ang-
es att vi skall uppnå ändamålet genom att 
”stödja forskning och utbildning, samt att 
väcka intresse för och sprida kunskap om 
ämnesområdet”. 

Föreningens styrelse har medlemmar-
nas uppdrag att se till att ovanstående 
åstadkoms på bästa sätt. Ett av de vik-

tigaste är förstås genom utgivningen av den 
tidskrift du just läser – Vaskulär Medicin. 

Dock har SVM även en lång tradition av 
att arrangera kurser, vetenskapliga möten 
etc för att ytterligare ”sprida kunskap om 
ämnesområdet” enligt intentionerna ovan. 

De senaste åren har dock förutsättningar-
na för denna typ 

Anders Gottsäter
Ordförande för SVM
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Denna ledare skrivs på tåget hem från det 
XVII kardiovaskulära vårmötet i Örebro. 
Ett evenemang som årligen lockar drygt 
1200 deltagare med intresse för hjärt- och 
kärlsjukdomar, och har utvecklats till Sve-
riges största mötesplats för vårdpersonal 
med dessa sjukdomar som huvudintresse. 
SVM har varit i högsta grad involverade i 
mötet; redan från början har föreningen 
deltagit i planeringen, föreslagit sympo-
sieämnen och föredragshållare.

Några symposieämnen vi fokuserat 
på under årets möte var de nya 
riktlinjerna för prevention av kar-

diovaskulär sjukdom och multidisciplinär 
mottagningsverksamhet för multisjuka hj- 
ärtpatienter. Båda dessa symposier lockade 
ett stort antal deltagare. Hypertension som 
riskfaktor uppmärksammades dessutom 
i ett eget symposium, och i en program-
punkt organiserad av ”Vårdpersonal inom 
cardiologi” (VIC) diskuterades patienter 
med claudicatio intermittens, en grupp 
som länge fått mindre medicinsk behand-
ling än de rätteligen förtjänar, men å andra 
sidan behandlats invasivt kirurgiskt i större 
utsträckning än vad som rekommenderas i 
både nationella och internationella riktlin-
jer. 

Inom ett par veckor avhålls ytterligare ett 
vårmöte som påtagligt tangerar föreningens 
intresseområde. Sveriges kärlkirurger kom-
mer att träffas i Båstad, och där interfolie-
rat med rena kirurgiska programpunkter 
diskutera medicinsk behandling av kärlkir- 
urgiska patienter. Glädjande nog kommer 
man i det svenska kärlregistret, Swedvasc, 
framöver att tydligt redovisa kvaliteten på 
även den medicinska behandlingen av de 
kärlkirurgiska patienterna. Denna har un-
der många år varit eftersatt jämfört med 
tex kardiologiska patienter. De siffror som 
kommer att presenteras i Båstad visar dock 
att situationen på senare år har avsevärt för-
bättrats, tex får 81,2 % av patienter med 
benartärsjukdom statiner en månad post- 
operativt och av patienter som et år tidigare 
opererats för carotisartärsjukdom är 86% 
statinbehandlade, 86% får salicylika och 
9% peroralt antikoagulantium. Mer intres-
santa behandlingssiffror från Swedvasc kan 
studeras i detalj på http://www.ucr.uu.se/
swedvasc/

För SVM, en förening som kan sägas ver-
ka i gränssnittet mellan internmedicin, kar-
diologi, kärlkirurgi och neurologi är ovan-
stående mycket glädjande. Kardiologiskt 
specialiserade sjuksköterskor i VIC upp-
märksammar en ”traditionellt kirurgisk” 
sjukdom som claudicatio intermittens, sam-
tidigt som kärlkirurger framgångsrikt väss- 
ar det farmakologiska omhändertagandet 
av sina patienter. De tidigare tämligen ri-
gida specialitetsgränserna är alltså i vissa av-
seenden på väg att suddas ut. Detta gör na-
turligtvis vardagen mycket roligare för oss 
som arbetar med kärlmedicin, men de stora 
vinnarna på sikt är förstås våra patienter. 
En aktuell amerikansk artikel (De Martino 
RR, et al. J Vasc Surg 2015;61:1010-9) be-
kräftar att adekvat behandling med statiner 
och trombocytaggregationshämmare mins-
kar mortaliteten hos patienter som utskrivs 
efter kärlkirurgiska ingepp. 

För att kärlpatienternas behandling skall 
kunna optimeras oavsett var deras ateros-
kleros ha råkat ge symtom, och även ur vår 
förenings synvinkel i allmänhet vore det 

förstås fördelaktigt om de två ovannämn-
da mötena i en inte allt för avlägsen fram-
tid skall kunna samlokaliseras. Deltagarna 
skulle då ha möjlighet att välja fritt mellan 
föredrag med farmakologisk, invasiv och 
omvårdnadsmässig inriktning.

Som Vaskulär Medicins bildade läsare 
redan noterat är titeln på denna text lånad 
från en stor Malmöpoet, Hjalmar Gullberg 
(som förstås uttryckte sina synpunkter på 
mänskliga mötesformer avsevärt mer ele-
gant). 

Ett gemensamt vårmöte är kanske en orim- 
lig förhoppning, men i en verklighet som 
de senaste decennierna sett bland annat 
återföreningen av Väst- och Östtyskland 
och fusionen mellan sjukhusen i Lund och 
Malmö är ingenting riktigt omöjligt. Med-
an tåget glider hemåt genom det som Gull-
berg i dikten benämner ”ödslig skog” kan 
man åtminstone låta fantasin skena.

Anders Gottsäter
Ordförande SVM



F R Å N  R E D A K T I O N E N

Jag föreläser ofta om fetma. Ibland lyfter 
jag fram ett påstående som jag konstigt 
nog inte kan minnas att jag fått så mycket 
kommentarer till, att det egentligen inte 
borde gå att hitta en lättare åtgärd än att 
banta, ”man skall ju inte göra någonting 
alls, man skall ju till och med göra min-
dre än man brukar, man skall äta mindre”. 
Detta är ju alltså ingen aktiv åtgärd, det är 
tvärtom, man låter bli att göra något. Så 
varför är det bevisligen så svårt ändå?? 
Svaret i detta fall är väl i många avseen-
den rätt uppenbart, när man minskar på 
maten som man egentligen hade velat 
konsumera så aktiveras en massa hormo-
nella signaler som gör oss hungriga och 
sugna och som pockar på vår uppmärk-
samhet och stör oss så mycket att denna 
icke-åtgärd ändå blir svår att uppfylla [1, 
2].

Men det är verkligen ofta så mycket 
mer populärt att lägga till saker 
så att man indirekt åstadkom-

mer en minskning eller mer allmänt den 
förändring som man önskar. Inom vaskulär 
medicins område, arterioskleros, så är det 
inte bara fetma som är en riskfaktor, andra 
klassiska riskfaktorer som kan vara för höga 
är kolesterolvärden, blodsocker och blod-
tryck. Alla dessa variabler går att åtgärda 
genom att ta bort saker. Man kan minska 
saltintag för att sänka blodtrycket, minska 
i vikt för att sänka kolesterol (eller iallafall 
triglycerider) och för att sänka blodsockret. 
Triglycerider och bukfetman verkar man 
specifikt kunna minska genom att sänka 
intaget av kolhydrater [3, 4]. Men du läsa-
re, med klinisk erfarenhet, måste ändå hålla 
med om att detta sällan ger så stora effekter. 
Så mycket oftare får vi framgång genom att 
addera något istället för att ta bort, det är 
återigen helt enkelt för tråkigt att ta bort 
saker i tillräcklig omfattning för att det ge-
nerellt sett skall vara effektivt. Så vi får be 
patienterna att ta extra mediciner, att läg-
ga till ett piller eller två, som sänker blod-
tryck, lipider samt blodsocker. Detta trots 
att till exempel saltrestriktion inte bara sän-
ker blodtrycket utan att det också minskar 
morbiditet när man följer upp patienterna 
tillräckligt länge [5]. Och att samma mat 
kan sälja bra med mindre salt i olika länder 
visar den stora variationen i McDonald’s 
matens saltinnehåll i världen, som kan va-
riera trefaldigt [6].

Många försöker trots allt på egen hand att 
åtgärda sina riskfaktorer med att lägga till 
annat än just läkemedel. Vid livsstilsåtgär-
der som innebär tillägg finns det oftast en 
avsändare eller ”partner” som kan sälja nå-
got, dvs tjäna pengar. Kanske det kan vara 
en anledning att det är så mycket vanligare 
att man därför lägger till än tar bort? Vi har 
massor med nya och gamla hälsokostprepa-
rat eller urgamla och ”beprövade” örter som 
säljs på olika naturapotek. Folk konsumerar 
olika tillskott och lägger flera miljarder per 
år på detta för att försöka minska i vikt eller 
sänka sina olika höga värden. Eller så vill 
man minska sin trötthet med olika till synes 
trovärdiga örter som anses vara ”naturliga”. 
Detta visar ju att väldigt många personer 
är beredda på att satsa tid och framförallt 
pengar på sin hälsa, något som bara det i sig 
brukar koppla till bra prognos. Följsamhet 
till placebo innebar faktiskt en bättre prog-
nos till och med [7], så till och med om pre-
paraten vore ofarliga och verkningslösa så 
skulle man vänta sig att dessa personer skul-
le ha en bra prognos. Men nej- i detta fall 
verkar det inte stämma, de som köper vita-
miner att stoppa i sig i Sverige har faktiskt 
sämre prognos än de som inte gör det enligt 
en aktuell undersökning [8]. Dessa data 
passar ju med att man sett att tillskott av 
vitaminer i randomiserade studier ofta gett 

upphov till ökad sjuklighet när det jämförts 
med placebo [9]. Själv var jag faktiskt en av 
prövarna i HOPE TOO studien där man 
testade antioxidanten vitamin E. Och vad 
fann man i detta tillägg? - jo ökad sjuklig-
het. Man fick mer hjärtsvikt i gruppen som 
fick vitamin E tillskott jämfört med placebo 
[10].

Envisast av alla icke-farmakologiska till-
läggsåtgärder för att minska hjärt- kärlsjuk-
dom är nog ändå rådet att öka den fysiska 
aktiviteten. Men när detta systematiskt tes-
tades i LOOK AHEAD studien, i och för 
sig ihop med att minska i vikt (äta mindre, 
särskilt mindre fett), så sjönk vissa riskmar-
körer, men slutresultatet blev inte någon po-
sitiv effekt på kardiovaskulär sjuklighet. Det 
var helt effektlöst på kardiovaskulär risk att 
banta med lågfettkost när detta kombinera-
des med fler och längre raska promenader 
[11]. Som jag rapporterade om från Endo-
krinmötet i förra numret vid min föreläs-
ning om risker med fysisk aktivitet, så visar 
färska studier att ju fler Vasalopp man kört 
ju större risk har man att drabbas av allvar-
liga hjärtarytmier de kommande åtta åren 
(korrigerat för ålder förstås)[12]. Jag träffa-
de nyligen tre vältränade kollegor med vilka 
jag började läsa medicin med för drygt 30 år 
sedan i Uppsala. Min kollega som haft all-
ra bäst kondition, som lätt sprang ifrån oss 
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andra under 80-talets joggingvurm, kom- 
mer ursprungligen från Dalarna. Så givetvis 
har han kört många Vasalopp. Vid direkt 
förfrågan om det exakta antalet lopp blev 
svaret snabbt – ”Jag har kört 10 stycken” – 
”Hur har det gått med din hjärtrytm då?” 
Frågar jag reflektoriskt, snabbt svar här 
med – ”Jo det är fixat. Jag har genomgått 
en mycket smärtsam men effektiv kryo- 
ablation kring lungvenerna som tagit bort 
mina arytmier, det var en spännande upp-
levelse!” Så återigen, med addering av något 
som i sin tur tar bort, -80 grader C som tar 
bort hjärtceller på rätt ställe, så fixar kun-
niga kollegor till ett allvarligt problem, för 
många och orytmiska hjärtslag. 

Hur är det att lägga till eller ta bort inom 
farmakologin då? Jag hörde för många år 
sedan från en farmakolog ett svepande på-
stående som envist fastnat i min hjärnbark. 
”Agonister fungerar nästan aldrig, de bru-
kar bli otäcka biverkningar av dem, det är 
antagonister som är det som brukar vara 
bäst och säkrast, eller läkemedel som funge-
rar som hämmare av olika enzymer”. Detta 
låter ju kolossalt svepande men jag måste 
ändå hålla med om att det ofta stämmer. 
Inom mitt fält, endokrinologi, är ett riktigt 
beprövat exempel att ge kortison som när 
det upptäcktes visade sig göra folk till synes 
pigga och starka och minska deras inflam-
mationer. Men idag vet vi mer om långsik-
tiga bieffekter. Vi har också haft hypotesen 
om att agonisten östrogen såsom transkrip-
tionsfaktor skulle bibehålla positiva effekter 
efter menopaus hos kvinnor, som ju har 
mindre kardiovaskulär sjukdom än män. 
Men i randomiserat upplägg ökades risker-
na istället med denna substitution, man fick 
ökad risk för stroke [13]. Inom det kardio-
vaskulära området har vi exemplet PPAR 
Gamma agonister som rättar till lipidrubb-
ningar sänker blodsocker samt minskar 
visceral fetma. Men de inducerar också 
vätskeretention och ökar frakturrisken, så 
den agonisten har vi minskat användningen 
av drastiskt [14]. Inom diabetes så satsar vi 
nu på hämmande preparat såsom SGLT 2 
hämmare och DPP-4 hämmare, men vi har 
också de mycket effektiva GLP-1 agonister-
na skall bli spännande se vad de kommer 
uppvisa vad gäller har endpoints! Men nog 
är de effektiva, senast i veckan hade jag en 
patient som på 2 månader halverat sitt fas-
tesocker från 14 till 7 med Bydureon. Han 
ville till varje pris undvika att ta den annars 
så vanliga agonisten insulin…

Ta ett annat typexempel på att lägga till 
oftare ger följsamhet än att ta bort. Klas-

siskt är att man försöker lägga till mat för 
att minska i vikt i form av mellanmål. Jag 
har just avslutat en randomiserad studie av 
att lägga till nötter eller frukt som mellan-
mål och vi fann att båda grupperna ökade 
ca 0,7 kg i vikt på bara 2 månader. Och jag 
har nu hittat en tidigare studie där man fak-
tiskt randomiserat till att ta bort eller läg-
ga till frukost hos personer som hade som 
vana att antingen äta eller inte äta frukost. 
Båda grupperna testade bantning med eller 
utan frukost och man fann (förstås) att fru-
kostfrihet gav numerärt lägre vikt för båda 
grupperna [15]. Så om du vill gå ned i vikt, 
sluta med frukosten om du i nuläget äter en 
sådan! Jag har gjort det för längesedan. 

Egentligen så hör man ju redan på orden 
hur svårt är det är att arbeta med livsstilsåt-
gärder som innebär minskning, att ta bort 
är ju negativt, men att lägga till saker där-
emot, det är ju positivt!

Fredrik Nyström
Från redaktionen
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Allt fler män efterfrågar utredning av 
misstänkt testosteronbrist. Men skall alla 
män med låga testosteronvärden erbju-
das substitutionsbehandling, eller finns 
det risker med en okritisk inställning till 
behandling av hypogonadism hos män? 
Bristen på randomiserade studier av tes-
tosteronbehandlingens effekter på kar-
diovaskulär sjuklighet innebär att vi idag 
inte kan uttala oss kategoriskt om be-
handlingens säkerhetsprofil. I denna ar-
tikel presenteras ett par aktuella studier 
som talar för att substitutionsbehandling 
faktiskt kan vara förknippad med ökad 
kardiovaskulär risk. 

Det manliga könshormonet testoste-
ron är ett steroidhormon och syn- 
tetiseras alltså ur moder- (eller vi 

kanske i det här sammanhanget ska säga 
fader-) molekylen kolesterol. Testosteron 
syntetiseras hos män framförallt i testiklar-
nas Leydig-celler, som stimuleras av hypo-
fyshormonet LH (luteiniserande hormon). 
Den största fraktionen av cirkulerande 
testosteron är bundet till transportprote-
iner, framförallt till de leversyntetiserade 
proteinerna SHBG (sex hormone binding 
globulin) och albumin. Det biologiskt ak-
tiva (icke-bundna) testosteronet svarar för 
endast cirka 2 % av det totala cirkulerande 
testosteronet. För att utöva sina fysiologiska 
effekter krävs att icke-bundet testosteron 
diffunderar in i sina målceller. Här sker en 
intracellulär metabolisering av testosteron 
till den mer än tio-faldigt starkare andro-
genreceptor-liganden DHT (dihydrotes-
tosteron), en reaktion som katalyseras av 
enzymet 5-α-reduktas. Dihydrotestosteron 
binder till androgenreceptorn, vilket leder 
till att denna frigör sig från sitt associera-
de protein HSP (heat shock protein) och 
därefter bildar aktiverade receptor-di-
merer. De aktiverade receptor-dimerer-
na binder i sin tur till specifika sekvenser 
av DNA där transkription av androgen-
känsliga gener induceras. Hos den vuxne 
mannen leder detta till bland annat de 
välkända anabola effekterna på muskula-
tur, skelett, talgkörtlar och prostatakörtel, 
samt till bibehållen manlig skäggväxt och 
kroppsbehåring, stimulerad erytropo-
es samt, under inflytande även av hypo- 

fyshormonet FSH (follikelstimulerande 
hormon), spermatogenes. Testosteron ver-
kar hämmande på bröstkörteltillväxt samt 
på hypofysens och hypothalamus sekretion 
av LH och FSH respektive GnRH (gona-
dotropinfrisättande hormon). Testostero-
nets anabola effekter på skelettet medieras 
åtminstone till viss del av det kvinnliga 
könshormonet östradiol, som ju kan me-
taboliseras ur testosteron under inverkan 
av enzymet aromatas. Som kuriosum kan 
nämnas att detta elegant har kunnat visas 
genom den kliniska fenotypen (utebliven 
eller försenad slutning av epifyserna, och 
osteoporos) hos en man med en genetiskt 
betingad defekt i östradiolreceptorn1. Vida-
re har en snarlik klinisk fenotyp beskrivits 
hos en man med genetiskt betingad defekt 
i enzymet aromatas2. Genom att studera 
hypogonada män som substituerades med 
testosteron, och som samtidigt inom ra-
men för en experimentell studie behand-
lades med en aromatas-hämmare, kunde 
visas att testosteronbrist hos hypogonada 
män framförallt påverkar muskelmassa och 
muskelstyrka, medan den ökade fettmassan 
som ofta ses hos män med hypogonadism 
istället kunde tillskrivas samtidig brist på 
östradiol3. Sexuell dysfunktion (erektil dys-
funktion och nedsatt libido) kunde intres-
sant nog tillskrivas såväl brist på testosteron 
som brist på östradiol. 

Vad är ett normalt testosteronvärde?
För att ställa diagnosen hypogonadism 
hos män krävs en kombination av kliniska 
fynd/symptom och uppmätta låga testoste-
ronvärden. Enligt Svensk Andrologisk För-
ening är testosteronvärden över 12 nmol/L 
sannolikt normala, medan värden under 8 
nmol/L sannolikt är förenliga med testos-
teronbrist, och värden i intervallet 8-12 
nmol/L är att betrakta som ”gråzons-vär-
den” som kan indikera brist men som också 
kan innebära helt adekvata testosteron-ni-
våer. I en studie av 3369 män i åldrarna 
40-79 år fann man att minskad ”vigör” ofta 
uppträder vid testosteronvärden under 13 
nmol/L, minskad frekvens av morgonerek-
tion ofta uppträder vid testosteronvärden 
under 11 nmol/L, och att erektil dysfunk-
tion respektive nedsatt libido ofta uppträ-
der vid testosteronvärden under 8.5 respek-
tive 8.0 nmol/L4. Det förefaller emellertid 
finnas en betydande inter-individuell varia-
tion vad gäller testosteronkänsligheten, och 
en teori som förklarar detta är att det finns 
genetiska polymorfismer som påverkar te-
sandrogenreceptorerna känslighet.

Testosteronbrist som kardiovaskulär risk-
markör
Låga testosteronvärden förefaller kunna an-
vändas som markör för ökad kardiovaskulär 
risk. En befolkningsbaserad brittisk epide-
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miologisk studie av över 11000 män har 
exempelvis visat att låga testosteronvärden 
är förknippade med såväl ökat BMI, för-
höjda triglycerider och ökad förekomst av 
diabetes, som med en signifikant ökad risk 
att avlida till följd av antingen kardiovasku-
lär sjukdom eller cancer5. Även bland män 
med dokumenterad kranskärlssjukdom, 
har låga testosteronvärden förknippats med 
sämre prognos. I en brittisk studie av 930 
män med patologiska fynd på kranskärls-
röntgen, var ett testosteronvärde lägre än 15 
nmol/L associerat med en drygt två-faldigt 
ökad risk att avlida till följd av kardiovasku-
lär sjukdom under en uppföljningstid av 
cirka sju år6. 

Randomiserad studie av testosteronsub-
stitution
I en uppmärksammad amerikansk studie 
som publicerades 2010, randomiserades 
209 äldre män (äldre definierades här som 
65 år eller äldre) med inskränkt rörelseför-
måga (”limitations in mobility”) och upp-
mätt testosteronvärde inom intervallet 3.5 
– 12.1 nmol/L, till behandling med 100 
mg testosteron-gel dagligen, eller place-
bo7. Dosen kunde justeras under studiens 
gång till doseringar mellan 50 – 150 mg. 
Det uppmärksammade huvudfyndet, vilket 
föranledde att studien avbröts i förtid, var 
att incidensen av hjärtsjukdomar var högre 
bland de testosteronbehandlade männen 
än bland de placebo-behandlade männen. 
Fyndet är naturligtvis oroväckande, men 
man får komma ihåg att indikationen för 
behandling inte överensstämmer med de 
aktuella behandlingsindikationer som re-
kommenderas av t ex Svensk Andrologisk 
Förening, och att doseringen av testosteron 

i många fall var betydligt högre än vad som 
förespråkas i aktuella riktlinjer8. Vad stu-
dien visar är således att äldre män utan klar 
indikation för testosteronbehandling, som 
trots detta exponeras för i många fall supra-
fysiologiska testosterondoser, löper ökad 
risk för hjärtsjukdom. 

Amerikanska register-data 
I en amerikansk observationell registerstu-
die av över 55 000 män som ordinerats 
testosteronbehandling, jämfördes inciden-
sen av icke-fatal hjärtinfarkt under året 
innan testosteron ordinerades, med inci-
densen under de första 90 dagarna efter 
att testosteron ordinerats9. Man noterade 
en signifikant högre incidens av icke-fatal 
hjärtinfarkt efter att testosteron ordinerats 
i studiepopulationen som helhet. Ålders-
stratifierade analyser visade att detta hu-
vudfynd förblev statistiskt signifikant bland 
de män som var 65 år eller äldre (n=7054), 
men inte bland män yngre än 65 år (n=48 
539). Vid en närmare analys fann man 
emellertid att incidensen av hjärtinfarkt 
var signifikant högre efter testosteron-or-
dination än före testosteron-ordination hos 
män yngre än 65 år som dessutom hade en 
tidigare känd hjärtsjukdom i sjukhistorien. 
Författarna påpekar själva att studieresulta-
ten får tolkas med försiktighet eftersom de 
bygger på retrospektiv analys av observatio-
nella data, och tyvärr hade man tillgång till 
alltför få variabler för att kunna presentera 
sin studiepopulation så noggrant som man 
kunde önskat. Det saknades exempelvis in-
formation om vilken indikation som låg till 
grund för att testosteron ordinerades, och 
laboratorievärden såsom testosteronvärde 
innan testosteronordinationen och hema-

tokrit efter testosteronordinationen sakna-
des också. 

Testosteronbehandling hos patienter som 
genomgått kranskärls-röntgen
I en annan retrospektiv studie studerades 
23 173 manliga amerikanska armé-vete-
raner, som både genomgått koronarangio-
grafi och befunnits ha lågt testosteronvärde 
(< 10.4 nmol/L) under tidsperioden 2005-
201110. Efter exklusion av patienter som 
redan behandlades med testosteron, eller 
som hade förhöjd hematokrit (≥ 50 %) el-
ler förhöjt PSA-värde (≥ 4.0 ng/mL), kvar-
stod 8709 patienter som både genomgått 
koronarangiografi, hade lågt testosteronvär-
de och inte hade några laboratoriemässiga 
kontraindikationer mot testosteronbehand-
ling. Av dessa 8709 var det 1223 som inled-
de behandling med testosteronsubstitution 
inom en mediantid av 531 dagar efter ko-
ronarangiografin. De som fick behandling 
hade i genomsnitt statistiskt signifikant 
lägre testosteronvärde än de som inte fick 
behandling (6.1 vs 7.2 nmol/L). De som 
fick behandling var något yngre (61 vs 64 
år), hade oftare normal kranskärlsanatomi 
och mer sällan tidigare känd hjärtsvikt eller 
tidigare cerebrovaskulär sjukdom jämfört 
med de patienter som inte fick behand-
ling, men detta till trots fann man att de 
som fick testosteronbehandling hade en 
högre risk att avlida eller drabbas av hjärt-
infarkt eller stroke jämfört med dem som 
inte fick testosteronbehandling. Efter sta-
tistisk justering för bland annat förekomst 
av kranskärlssjukdom på angiografin, fann 
man att riskökningen för total mortalitet 
eller hjärtinfarkt eller stroke kvarstod statis-
tiskt signifikant (HR 1.29, 95 % KI 1.04 
– 1.58). 

Meta-analys av små randomiserade stu-
dier
Beklagligt nog har vi ingen stor randomise-
rad studie att luta oss mot för att utvärdera 
säkerheten av testosteronbehandling men 
flera små effektstudier har publicerats, som 
dock var och en för sig saknat erforderlig 
statistisk styrka för att utvärdera eventuel-
la effekter på kardiovaskulär sjuklighet och 
död. I dessa situationer kan ju meta-analy-
ser vara en metod att sammanställa den do-
kumentation som trots allt finns. En aktuell 
meta-analys bygger på data från 27 rando-
miserade kliniska prövningar där samman-
lagt 2994 män studerats11. Huvudfyndet 
var att testosteronbehandling var associerad 
med en signifikant ökad risk att drabbas av 
kardiovaskulär sjukdom (OR 1.54, 95 % 

VASKULÄR MEDICIN 2015 · NR 2 7



KI 1.09 – 2.18). Resultaten är dock inte 
helt lätta att applicera i den kliniska varda-
gen eftersom flera av studierna inte krävde 
dokumenterat låga testosteronvärden innan 
patienterna randomiserades, men den oro-
väckande trenden med ökad risk för de tes-
tosteronbehandlade männen fanns alltjämt 
där.

Sammanfattning
Epidemiologiska studier har visat att män 
med låga testosteronvärden löper ökad risk 
att avlida i förtid på grund av kardiovasku-
lär sjuklighet, både i befolkningen5 och 
i grupper av män med känd kranskärls-
sjukdom6. Teoretiskt sett är det således 
tilltalande att försöka minska risken för 
kardiovaskulär sjuklighet och död genom 
att erbjuda män med låga testosteronvär-
den substitutionsbehandling. Det saknas 
emellertid välgjorda randomiserade studier 
som utvärderar effekten av testosteronbe-
handling på kardiovaskulär sjuklighet och 
död. En uppmärksammad studie där äldre 
män med tvivelaktig indikation för testos-
teronbehandling fick behandling med höga 
doser testosteron-gel visade ökad kardio-
vaskulär risk för de män som fick testos-
teronbehandling7, och två observationella 
amerikanska registerstudier har kommit till 
liknande slutsatser 9,10. En meta-analys har 
också talat för att testosteronbehandling är 

förknippad med ökad risk11. Data är emel-
lertid motstridiga, och kanske är det trots 
allt så att män med korrekt diagnostiserad 
hypogonadism som behandlas med adekvat 
doserad testosteronsubstitution och följs 
upp på ett strukturerat sätt, har nytta av be-
handlingen ur ett kardiovaskulärt hänseen-
de? Detta återstår emellertid att leda i bevis, 
så en randomiserad studie som kan påvisa 
den kardiovaskulära effekten av korrekt do-
serad testosteronsubstitution hos hypogo-
nada män är synnerligen efterlängtad.

Magnus Wijkman 
Specialistläkare

Medicinkliniken i Norrköping
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Behandlingen av hjärtinfarkt har genom-
gått en revolution under de sista 20 åren. 
I nuläget påbörjas en intensiv farmako-
logisk behandling hos alla infarktpatien-
ter redan i ambulansen och i princip alla 
patienter med hjärtinfarkt genomgår 
undersökning med kranskärlsröntgen 
och ultraljud av hjärtat. En majoritet av 
hjärtinfarktpatienterna behandlas med 
så kallad revaskularisering, det vill säga 
ballong dilatation (PCI) eller koronar by-
pass kirurgi (CABG).

Dödligheten vid hjärtinfarkt har 
kontinuerligt minskat under den-
na period. Nya läkemedel och nya 

strategier vid hjärtinfarkt har medfört att 
prognosen fortsätter att förbättras. Med 
en aktuell sjukhus mortalitet på cirka 3 % 
innebär detta att fortsatta förändringar/
förbättringar av den akuta hjärtinfarktvår-
den har relativt begränsad potential. Istället 

behöver vi förbättra preventionen. Hur för-
hindrar vi att så många människor drabbas 
av hjärtinfarkt?

Vi vet att tobaksbruk är det mest före-
byggbara dödsorsaken över hela världen. 
WHO uppger (1) att tobak dödar upp till 
hälften av sina användare. Tobak dödar näs-
tan sex miljoner människor varje år, varav 
mer än 5 miljoner är användare eller före 
detta användare och mer än 600 000 är 
icke-rökare som utsätts för passiv rökning. 
Om inte omedelbara åtgärder vidtas, kan 
den årliga dödssiffran stiga till mer än åtta 
miljoner år 2030 enligt WHO. Konsumtio-
nen av tobaksprodukter ökar globalt, även 
om den minskar i vissa höginkomstlän-
der som i norra Europa och i övre medel- 
inkomstländer. 

Det ger en märklig känsla när man ar-
betar på en hjärtinfarkt avdelning (HIA) 
och lägger ner enormt stora resurser på en 

patient med akut ST höjningsinfarkt (STE-
MI), med ambulans/helikopter transport, 
prehospital behandling, akut kranskärls-
röntgen med ballongdilatation och en av-
ancerad farmakologisk behandling som of-
tast ger ett gott resultat och sedan ser man 
efter ett dygn samme patient stå och röka 
utanför sjukhuset med telemetri utrust-
ningen hängande runt halsen.

Man kan förstås hävda att samhället inte 
ska lägga sig i valet av livsstil. Var och en 
ska kunna bestämma själv hur man ska leva. 
Men samtidigt är sjukvård och sjukskriv-
ning dyrt för samhället (2) och om vi kan 
förebygga sjukdom innebär detta, förutom 
en minskning av individuellt lidande och 
förkortade liv, en betydande ekonomisk 
vinning för samhället. 

Det finns behov av politisk handling: 
man kan jämföra med att vi i trafiken ac-
cepterar sociala påbud och vissa begräns-
ningar av den personliga friheten, såsom 
lagen om säkerhetsbälten och hastighets-
begränsningar för att rädda liv och före-
bygga skador. Vi tillåter inte heller att folk 
använder narkotika, trots att dessa droger 
dödar betydligt färre människor än tobaks-
rökning. Vidare föreligger åtskilliga studier 
som visar att rökning inte bara dödar röka-
ren, utan också orsakar skada på omgivande 
människor, till exempel familjemedlemmar 
och arbetskamrater. Som nämnt ovan dör 
varje år 600 000 icke-rökare som utsatts för 
passiv rökning enligt WHO (1).

Nyligen publicerades data som visade 
på ett samband mellan ökad intima-media 
tjocklek (IMT) i halspulsådern och passiv 
rök (SHS) exponering hos rökfria vuxna 
personer (3). I en annan aktuell studie vi-
sades att barn till föräldrar som röker hade 
ökad risk att utveckla aterosklerotiska plack 
i halskärlen i vuxen ålder (4). Samma stu-
diegrupp har tidigare visat att exponering 
för föräldrarnas rökning i barndomen var 
associerat med lägre endotel beroende flö-
desmedierad vasodilatation (5) och ökad 
IMT i  karotis (6) i vuxen ålder. Men dessa 
variabler är surrogat endpunkter och mås-
te tolkas försiktigt. I en mycket stor färsk 
metaanalys observerades inget samband 
mellan IMT progression i karotis och kar-

Hur kan vi rädda sex miljoner
människoliv per år?



diovaskulära händelser, medan karotis IMT 
vid studiestart var positivt och robust as-
socierat med framtida kardiovaskulär risk 
(7). Den sistanämnda observationen ökar 
relevansen i de rapporter som nämns ovan.

Förutom surrogat endpunkts studier, 
finns det studier som visar att SHS är as-
socierad med en signifikant ökning av 
hjärt-kärlsjukdom bland icke-rökare (1, 
8-10). Således verkar det vara klart att även 
passiv rökning ökar risken för kranskärls-
sjukdom. Detta pekar på att rökningen inte 
är en enskild angelägenhet för rökaren utan 
att detta påverkar även rökarens omgivning 
som familj och arbetskamrater.

Den spanska ”partiella” rökfri lagstift-
ningen från 2006 åtföljdes av en minskning 
av akut hjärtinfarkt incidens och dödlighet. 
Detta var särskilt tydligt hos kvinnor, hos 
personer i åldern 65-74 år, och hos passi-
va rökare (11). Således har effektiviteten 
av rökningsrestriktioner för att förebygga 
CHD redan bevisats.

Framstegen i behandling av patienter med 
hjärtinfarkt har således varit fantastisk un-
der de senaste decennierna. Många forsk-
ningsprojekt har utförts med syfte att för- 
bättra prognosen vid akut kranskärlssjuk-
dom (12). 

Men ett rökstopp skulle förmodligen 
medföra större nytta avseende antalet spa-
rade liv, än alla de farmakologiska framsteg 
och införandet av perkutan koronar inter-
vention vid behandling av hjärtinfarkt har 
gjort under den medicinska utveckling som 
beskrivits ovan (12).

Ett gemensamt europeiskt beslut att för-
bjuda rökning från 2030 bör vidtas. Ett 
första steg är att öka tobaksskatten i hela 
Europa så snart som möjligt och det andra 
steget är ett rökförbud.

Hur länge kan vi acceptera att rökningen 
dödar sex miljoner människor varje år? Och 
hur länge kan vi acceptera att människor 
och företag tjänar pengar på dessa dödsfall?

Stefan Agewall
Professor,  Hjärtkliniken Oslo Universitets-

sjukhus Ullevål och Oslo Universitet
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Trombolysbehandling av ischemiska in-
farkter har revolutionerat strokeomhän-
dertagandet, både i fråga om utfall men 
också ifråga om inställning. På senaste 
halvåret har fyra studier presenterats som 
radikalt har ändrat evidensläget för en 
annan behandling som också kan inne-
bära dramatiskt förbättrad funktionsni-
vå och prognos för vissa patienter med 
ischemisk stroke – trombektomier.

Stroke är en av våra folksjukdomar och 
drabbar ca 25 000 personer varje år i 
Sverige (1). Var femte som drabbas i 

Sverige avlider och många av dem som över-
lever får funktionshinder av olika grad med 
hjälpbehov, sänkt livskvalitet och i många 
fall svårigheter att återgå till tidigare aktivi-
teter och arbete (1). Stroke definieras som 
ett tillstånd med snabb utveckling av kli-
niska tecken på fokal (eller global) störning 
av hjärnans funktioner med symptom som 
varar 24 h eller leder till döden och utan 
annan uppenbar orsak annat än vaskulär 
(2). Begreppet stroke är ett samlingsnamn 
för plötsligt insjuknande med neurologiska 
symtom som förlamning eller talsvårighe-
ter, där orsaken är att syresatt blod inte når 
fram till hjärncellerna (3-4). Begreppet stro- 
ke innefattar både cerebrala infarkter vilket 
är det vanligaste (85 %) och intracerebra-
la blödningar (3-4). Akutbehandling av 
hjärninfarkt med propplösande behandling 
(trombolys) är idag en väletablerad behand-
ling för patienter över 18 år där blödning i 
hjärnan uteslutits med datortomografi, be-
handlingen kan påbörjas inom 4,5 timmar 
efter symptomdebut och inga andra kon-
traindikationer finns (3, 5-8). Dessutom 
finns i vissa fall möjlighet till endovaskulär 
intervention med trombektomi (8).  I Sve-
rige får idag ca 8 % av alla patienter 18-80 
år med hjärninfarkt trombolys (1). Att det 
inte är fler beror på att många inte kommer 
till sjukhus i tid eller har andra kontrain-
dikationer till trombolysbehandling (1, 3). 
För patienter med synliga tromber har en-
dovaskulär intervention med trombektomi 
utvecklats och under 2013 genomfördes 
100 trombektomier enligt Riksstrokes rap-
port (1). Singel-center rapporter har varit 
positiva. Bl a kunde man från Karolinska i 

Solna rapportera att man 2005 till 2011 ge-
nomförde 240 trombektomier och av dessa 
kunde hälften återgå till ett självständigt 
liv, definierat som modified Rankin Score 
(mRS) 0-2 (9). Symtomatiska blödningar 
förekom hos 4.6 % av patienterna (9). Evi-
densläget har dock varit svagt (10). Att ge-
nomföra randomiserade studier har inte va-
rit helt okomplicerat. På erfarna center där 
man gör många trombektomier med gott 
resultat har det diskuterats mycket huruvi-
da det är etiskt acceptabelt att randomisera 
patienter till behandling eller inte. Senaste 
halvåret har dock fyra studier presenterats 
som visar tydliga positiva resultat (11-14). 
Först ut var MR CLEAN, en multicenter

Studie med randomiserad, open-label 
behandling med blindad bedömning av ut-
fall. Denna studie genomfördes i Nederlän-
derna. Personer över 18 år med ischemisk 
stroke, synlig tromb i den proximala delen 
av främre cirkulationen och där intraarte-
riell behandling kunde påbörjas inom 6 
h från symtomdebut randomiserade till 
trombektomi eller rutinbehandling. Utfall 
var mRS 90 dagar efter insjuknande. Totalt 
inkluderades 500 patienter (233 trombek-
tomi och 267 rutinvård) på 16 olika centra. 
Medelåldern var 65 år (i åldersspannet 23-
96 år) och 89 % av samtliga patienter fick 
trombolysbehandling. Adjusted odds ratio 
för att bli funktionellt självständig (mRS 
0-2) var 1,67 (95 % konfidensintervall (KI) 
1,21-2,30). Det var ingen skillnad i före-

komst av symtomatiska hjärnblödningar el- 
ler död (11). Övriga studier har nu stop-
pats i förtid eller samband med interims- 
analyser då säkerhetskommitteerna bedömt 
att det varit oetiskt att fortsätta randomi-
sera patienter till kontrollgrupp (12-14). 
Det senare var fallet för ESCAPE studien. 
Detta var också en prospektiv open-label, 
randomiserad, kontrollerad multicenterstu-
die med blindad bedömning av utfall. Total 
inkluderades i denna studie 316 patienter 
varav 75 % behandlades med trombolys. 
Funktionell självständighet (mRS 0-2) 90 
dagar efter insjuknandet var i signifikant 
högre i trombektomigruppen, 53,0 % jäm-
fört med 29,3 % i kontrollgruppen med 
ett odds ratio på 2,6 (KI 1,7-3,8) för att bli 
funktionellt självständig efter trombekto-
mi. Man fann även lägre mortalitet i trom-
bektomigruppen (10,4%, jämfört med 
19,0% i kontrollgruppen; P = 0.04) men 
ingen skillnad i förekomst av hjärnblöd-
ning (12). SWIFT PRIME hade liknan-
de upplägg som de övriga studierna (13). 
I denna studie inkluderades 196 patienter 
(98 I varje grupp). Andelen som fick god 
reperfusion efter trombektomin var 88 %. 
I denna studie fick alla patienter trombolys. 
De som randomiserats till även trombekto-
mi hade högre grad av funktionell självstän-
dighet (mRS 0-2) 90 dagar efter insjuknan-
det än de som enbart fått trombolys, 60 % 
jämföt med 35 % (p<0,001). Inte heller 
i denna studie fann man någon skillnad i 

Endovaskulär intervention,  
trombektomi vid ischemisk stroke
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död eller förekomst av hjärnblödning (13). 
REVASCAT genomfördes i Katalonien, 
Spanien, med väsentligen samma inklu-
sionskriterier och program som de övriga 
studierna (14). Resultaten i denna studie 
var i samma storleksordning med 43,7 % 
av patienterna som blev funktionellt själv-
ständiga i trombektomigruppen (mRS 0-2) 
jämfört med 28,2 % i kontrollgruppen, 
adjusted odds ratio på 2,1 (KI 1,1-4,0). 

Sammantaget finns nu evidens från pro-
sepektiva randomiserade kontrollerade stu-
dier för att trombektomi, i kombination 
med trombolys i de fall det är möjligt, är 
en effektiv behandling som kan öka chan-
sen till god återhämtning för patienter med 
synliga tromber proximalt i hjärncirkulatio-
nen förutsatt att de kan behandlas snart ef-
ter insjuknandet. I dag finns behandlingen 
tillgänglig på sju center i Sverige och alla 
ingrepp registreras i ett kvalitetsregister som 
nyligen startats EVAS, EndoVaskulär be-
handling av Akut Stroke). Det är nu en 
utmaning att erbjuda denna behandling till 
de patienter i Sverige som kan ha nytta av 
den. Detta kommer att ställa nya krav på 
vårdkedjor och samarbete mellan sjukhus 
och regioner. Samtidigt är det en fantas-
tisk möjlighet att erbjuda bättre vård till 
en grupp patienter som annars riskerar att 
drabbas mycket hårt. 

Mia von Euler
Överläkare och Docent i Neurologi
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Strokesjuksköterskemottagning - ett
sätt att säkra vårdkedjan efter stroke
Stroke är folksjukdom som drabbar ca 
25 000 personer varje år i Sverige (1). Var 
femte som drabbas i Sverige avlider och 
många av dem som överlever får funk-
tionshinder av olika grad med hjälpbe-
hov, sänkt livskvalitet och i många fall 
svårigheter att återgå till tidigare aktivi-
teter och arbete (1-2). 

Begreppet stroke är ett samlingsnamn 
för plötsligt insjuknande med neu-
rologiska symtom som förlamning 

eller talsvårigheter, där orsaken är att syre-
satt blod inte når fram till hjärncellerna (3). 
Begreppet stroke innefattar både cerebrala 
infarkter vilket är det vanligaste (85 %) och 
intracerebrala blödningar (4). TIA är en för-
kortning för Transitorisk Ischemisk Attack, 
och orsakas av en tillfällig störning av blod-
cirkulationen i hjärnan. De symtom som 
uppstår är desamma som vid stroke, men 
går över fullständigt inom 24 timmar enligt 
WHO-s definition (3). TIA betraktas som 
en varningssignal till stroke. Studier har vi-
sat att 5-10 % av alla patienter med TIA får 
en stroke inom en vecka om inte preventiva 
åtgärder sätts in (5). Årligen drabbas cirka 
10 000 personer i Sverige av TIA (1).

Bristande information, kontinuitet och 
uppföljning lyfts ofta fram inom vården 
av stroke/TIA-patienter (1-2, 6). I Fokus-
rapport ”Sex prioriterade förbättringsom-
råden för strokevården i Stockholm” som 
kom ut för drygt 10 år sedan omnämns 
informationsöverföring/kommunikation 
från akutsjukhus till primärvård och pa-
tient/närstående som ett av sex identifie-
rade förbättringsområden (6). I rapporten 
framkommer att patienter inte får den in-
formation de behöver i det akuta skedet i 
samband med, eller efter, utskrivning från 
avdelningen. Särskild oro uttrycks för st-
roke/TIA-patienter som skrivs ut direkt 
till hemmet. I de nationella riktlinjerna 
för strokesjukvård 2009 betonas att bris-
ter i kommunikationen mellan patient och 
hälso- och sjukvårdspersonalen är en pa-
tientsäkerhetsrisk samt att kommunikation 
måste få ta tid och ses över tid, det vill säga 
informationen måste fyllas på, förtydligas, 
upprepas och följas upp under hela vård-
processen (2). 

Uppföljning av stroke/TIA patienter efter 
utskrivning från sjukhus
Tidig utskrivning från sjukhus med reha-
bilitering i hemmet är en av de centrala 
rekommendationer som lyftes fram av So-
cialstyrelsen i de uppdaterade nationella 
riktlinjerna för strokesjukvård (2). Man re-
kommenderar att strokepatienter med mil- 
da till måttliga symtom kan skrivas ut ti-
digare från sjukhus om patienten får reha-
bilitering i hemmet av ett multidisciplinärt 
rehabiliteringsteam med kunskap om stro-
kesjukvård, ett så kallat stroketeam. I ett 
stroketeam ingår sjuksköterska, arbetstera-
peut, sjukgymnast, läkare, kurator och det 
ska också finnas möjlighet att vid behov 
konsultera logoped, dietist och psykolog. 
Studier hade visat att resultaten är minst 
lika goda för denna form av hemrehabilite-
ring när det gäller ADL-förmåga och död-
lighet som för rehabilitering på sjukhus (2) 
samt att patienter som får sådan uppfölj-
ning i högre grad upplever nöjdhet jämfört 
med patienter som fått inneliggande reha-
bilitering (7). Tidig utskrivning i kombi-
nation med uppföljning av stroketeam har 
inte heller visat sig öka risken för fallolyckor 
eller andra skador (7).

I Stockholm ingår vare sig läkare eller sjuk-
sköterskor i de stroketeam som har byggts 

upp, utan man inriktar sig helt och hållet på 
att tillgodose behovet av paramedicinsk trä-
ning. Man har därför i princip övergått till 
att i Stockholm kalla stroketeam för neuro-
team. Rutinen på sjukhusen i Stockholm är 
att samtliga patienter som skrivs hem utan 
vidare inneliggande rehabilitering ska er-
bjudas kontakt med stroke/neuroteam och 
att remiss ska skickas dit. 

Uppföljning på sjuksköterskemottagning
I Riksstroke rapporteras att cirka hälften 
av alla patienter följs upp på sjuksköters-
kemottagning (1). Erfarenheter av sjukskö-
terskemottagning är goda vid tillstånd som 
diabetes och hjärtsjukdomar (8-10), men i 
litteraturen finns sparsamt med evidens för 
hur effektiv sjuksköterskeuppföljning är för 
stroke/TIA-patienter, och publicerade stu-
dier är inte helt samstämmiga (11-12).

Sjuksköterskemottagning används idag 
alltmer efter stroke för uppföljning av medi- 
cinsk behandling samt för genomgång av 
livsstilsfaktorer som kan påverka risken för 
återinsjuknande i stroke. Trots att det sak-
nas evidens för nyttan av sjuksköterskemot-
tagning, så upplever många som har detta 
system att patienterna uppskattar det. Man 
kan även se förändringar i RIKS-stroke 
på faktorer som till exempel rökstopp (1). 

Fig. 1 Staplarna anger procent uppföljda, respektive inte uppföljda av stroketeam. N=74 i sjuksköterskemottagnings-
gruppen och N=109 i kontrollgruppen. *anger signifikans p<0,05 beräknat med CHi2-test med två frihetsgrader.
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Grundpelarna i sjuksköterskemottagningen 
är att ge information och stöd, att följa upp 
hur det fungerar med nyinsatta läkemedel 
och hur det fungerar för patienten i verkliga 
livet och att få patienten att uppleva kon-
troll över sin situation. 

Projektupplägg
Södersjukhuset har Sveriges största stro-
keenhet med ca 1200 strokepatienter som 
vårdas årligen (1). Till skillnad från de flesta 
andra Stockholmssjukhus har Södersjukhu-
set ingen sjuksköterskemottagning förutom 
för trombolysbehandlade strokepatienter 
och ytterst begränsad läkarmottagning för 
stroke och TIA patienter. Den rutinmässiga 
uppföljningen för stroke/TIA-patienter är 
neuroteam för paramedicinsk uppföljning 
och remiss till husläkaren för fortsatt medi- 
cinsk uppföljning. I ett projekt för bättre 
information till strokepatienter finansierat 
av SKL genomfördes strokesjuksköterske-
mottagning på en randomiserad grupp pa-
tienter under en period på Södersjukhuset 
och utvärderades med en enkät via telefon-
uppföljning. Samma erfarna strokesjukskö-
terska, Anna Berg, träffade de patienter som 

randomiserades till intervention 2 och 6 
veckor efter utskrivning och ett halvår sena-
re följdes patienterna upp via telefon. En av 
de frågor som ställdes uppföljningen rörde 
vårdkedjan, hade patienten etablerat kon-
takt med sin husläkare och hade de kontakt 
med stroke/neuroteam.

Studien var en blockrandomiserad inter-
ventionsstudie med enkelblindad uppfölj-
ning. Patienter med stroke/TIA-diagnos 
som vårdades på någon av Södersjukhusets 
strokeenheter tillfrågades om deltagande i 
studien. För inklusion krävdes att patienten 
var 18 år eller äldre, kunde följas upp med 
telefonintervju och bedömdes ha förmåga 
att efter att ha fått information om studien 
kunna ge informerat samtycke till deltagan-
de. Patienter med känd svår demens, på-
taglig afasi eller andra svårigheter att kom-
municera på svenska exkluderades således. 
Studiepopulationen rekryterades mellan 
110426 och 120130 med uppehåll mellan 
110624 – 110911 och kom att omfatta 
225 patienter. Patienter randomiserades till 
uppföljning vid sjuksköterskemottagning 
vid två tillfällen 2 och 6 veckor efter ut-
skrivning som komplement till medicinsk 
rutinuppföljning alternativt till enbart 
medicinsk rutinuppföljning. Randomise-
ringen genomfördes som en blockrandomi-
sering, vilket i den här studien innebar att 
man jämna veckor randomiserade patien-
terna till uppföljning vid sjuksköterskemot-
tagning och att man udda veckor rando-
miserade patienterna till enbart medicinsk 
rutinuppföljning. 

Medicinsk rutinuppföljning innebar att 
patienten följdes upp i primärvården om 
han/hon inte var aktuell för att komma 
tillbaka till läkare på strokemottagningen 
på utskrivande sjukhus. Remiss skickades 

till husläkaren när patienten skrevs ut från 
avdelningen. Enligt rutinerna skickar lä-
karsekreterarna en standardremiss till den 
vårdcentralen patienten är listad på för alla 
patienter som skrivs ut med en akut stro-
ke eller TIA diagnos. Denna rutin inför-
des 2011 i samråd med allmänläkarrådet 
i Stockholm för att förbättra vårdkedjan 
och minska andelen stroke/TIA patienter 
som inte remitterades till primärvården av 
utskrivande läkare. Då patienten skrevs ut 
till hemmet önskades husläkaruppföljning 
inom cirka tre veckor. I de fall patienten 
först skrevs ut till rehabilitering/geriatrik 
önskades husläkaruppföljning inom cirka 
fyra till sex veckor. Studien innebar även en 
möjlighet att följa upp uppföljning inom 
öppenvården efter TIA/stroke.

Samtliga patienter i studien följdes upp 
med en strukturerad telefonintervju drygt 
tre månader efter utskrivning av en person 
som var blindad för vilken uppföljning pa-
tienten haft. Totalt randomiserades 102 pa-
tienter till strokesjuksköterskemottagning 
och 123 till rutinmuppföljning. Av dessa 
kunde 184 patienter nås för telefonuppfölj-
ning. Studien var godkänd av Stockholms 
etikprövningsnämnd: dnr 2010/2104-31. 

Uppföljning av stroke/neuroteam
Totalt uppgav 42 % av patienterna som del-
tog i studien att de haft uppföljning med 
stroketeam. Detta är en förvånande låg siffra 
eftersom remiss enligt riktlinjerna för stro-
ke/TIA vård på Södersjukhuset föreskriver 
remiss till stroketeam för uppföljning. En 
signifikant skillnad förelåg mellan gruppen 
som haft extra sjuksköterskemottagning. I 
denna grupp uppgav 53 %, att de följts upp 
av stroketeam jämfört med 35 % i gruppen 
som enbart haft medicinsk rutinuppfölj-
ning (figur 1).

Det var ingen signifikant skillnad i andel 
patienter i de olika grupperna som uppgav 
att de följts upp via husläkare eller annan 
specialist för sin stroke/TIA och totalt hade 
89 % av patienterna följts upp av husläkare 
(figur 2).

Vårdkedjan säkrades via sjuksköterske-
uppföljning 
En signifikant större andel av patienterna 
som följdes upp vid sjuksköterskemottag-
ning hade kontakt med stroketeam, 53 % 
jämfört med 35 % i kontrollgruppen. Det 
var ingen skillnad i andel som hade följts 
upp via primärvården. Detta kan spegla 
att vårdkedjan för primärvårdsuppföljning 
är standardiserad och att remiss till vård-
central på Södersjukhuset, är kopplad till 

Fig. 2. Svar på fråga ”Har du haft uppföljning husläkare?” Siffrorna ovan staplarna anger procent. Totalt i mottagnings-
gruppen N= 74 i kontrollgruppen N=109. Inga skillnader mellan grupperna var signifikanta.
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diagnoskoden. Remiss till stroketeam ska 
däremot skötas av utskrivande sjuksköter-
ska eller i vissa fall paramedicinare och är 
beroende av många enskilda individer. I 
samband med första strokesjuksköterskebe-
sök framkom att en knapp tredjedel av pa-
tienterna i interventionsgruppen inte haft 
kontakt med stroketeam vilket föranledde 
strokesjuksköterskan att skicka remiss för 
detta (personlig information). Sjuksköter-
skemottagningen kunde därmed täppa till 
hål i vårdkedjan och säkra den. I kvalitets-
registret Riksstrokes uppföljning av patien-
trapporterade kvalitetsmått framkommer 
generellt att många inte är nöjda med re-
habiliteringen de fått när de lämnat sjuk-
hus (1). Detta är inte förvånande när man 
finner att 2/3 i kontrollgruppen inte fått 
tillgång till denna typ av rehabilitering. Det 
är glädjande att se att en så enkel adminis-
trativ åtgärd som att införa diagnoskoppla-
de standardremisser kan ha ett så pass gott 
genomslag att 9/10 patienter faktiskt följs 
upp i primärvården. Naturligtvis vore det 
önskvärt att samtliga patienter följdes upp 
och fick en kontinuerlig kontakt med sin 
vårdcentral för sekundärprevention och 
uppföljning. Vår forskargrupp är nu invol-
verad i arbete tillsammans med primärvår-
den för att försöka uppnå detta. 

Anna Dahl
leg sjuksköterska, MSc. 

Mia von Euler
överläkare och docent i Neurologi

Karolinska Institutets strokeforskningsnät-
verk vid Södersjukhuset, Institutionen för 
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Begreppet dietdrycker innefattar drycker 
utan näring eller drycker som är artificiellt 
sötade, i litteraturen allmänt benämnda 
med förkortningen ASB, artificiellt sötade 
drycker. Detta i motsättning till sockrade 
drycker som går under den officiella be-
nämningen SSB, sockersötade drycker.

Olika typer av studier på SSB har vi-
sat en påverkan på kardiovaskulä-
ra riskfaktorer i mestadels negativ 

riktning och det verkar också som att SSB 
kan öka risken för kardiovaskulära sjukdo-
mar [1-5]. Vilka effekter intag av ASB har 
på kardiovaskulära riskfaktorer och kardio-
vaskulär sjukdom är dock mera omdisku-
terat och mindre studerat. Studier har vi-
sat på både skadliga effekter, inga effekter 
och skyddande effekter [6, 7]. De bästa 
tänkbara studierna saknas, dvs. stora, ran-
domiserade, kontrollerade studier (RCT) 
av lång duration, och man är hänvisad till 

att evaluera mindre experimentella och kli-
niska studier eller observationsstudier. Stör-
faktorer har stor betydelse, speciellt vikten 
är en parameter som kan leda till bias när 
resultaten skall bedömas. Ett sätt att få en 
överblick över den samlade evidensen är ge-
nom metaanalyser. I denna översiktsartikel 
har vi gjort en noggrann litteratursökning 
i PubMed med målet att finna evidensen 
utifrån ett metaanalysperspektiv och däri-
genom illustrera förhållandet mellan SSB/
ASB och kardiovaskulär risk.

Sötningsmedel
Konsumtion av ASB har gradvis ökat un-
der de senaste årtiondena och intaget ökar 
med åldern. Intaget är också mycket högre 
hos personer med övervikt och kroniska 
sjukdomar. Hos ungdomar är användan-
det högst hos vita flickor och hos dem med 
högst ekonomiskt status. 28 % av befolk-
ningen rapporterar intag av någon form av 

icke energigivande sötningsmedel. I jäm-
förelse med socker är olika sötningsmedel 
många gånger sötare till smaken (30 till 
30000 ggr sötare) och sötningsmedel finns 
i många olika produkter. De sötningsmedel 
som används som tillsatser i Sverige har vi-
sats vara helt säkra [8, 9].

Sackarin har varit känt i över 100 år. Sac-
karin upptäcktes av Remsen och Fahlberg 
på John Hopkins Universitet 1978 och är 
ca 200-300 gånger mer sött än socker. Sac-
karin är en vanlig tillsats i läsk, bakverk, go-
dis, sylt, konserverad frukt och tuggummi. 
En karaktäristisk egenskap är att sötman ej 
försvinner när sötningsmedlet upphettas 
och det metaboliseras inte gastrointestinalt 
vilket gör att det inte blir någon påverkan 
på insulinnivåerna i blodet [8, 9].

Aspartam upptäcktes av James Schalatter, 
som försökte framställa en medicin mot 
magsår. Det är uppbyggt av 2 aminosyror, 
asparaginsyra och fenylalanin, aminosyror 
som ingår som byggstenar i många protei-
ner som finns i vår normala kost. Aspartam 
metaboliseras till fenylalanin, asparaginsyra 
och metanol gastrointestinalt. Människor 
som har den nedärvda sjukdomen fenyl-
ketonuri måste undvika aspartam då de 
fattas enzymet som bryter ner fenylalanin. 
Aspartam bryts ned i sura lösningar och vid 
uppvärmning och förlorar då sin sötande 
effekt, så det ägnar sig inte som tillsats i 
t.ex. bakverk [8, 9].

Acesulfamkalium är 200 gånger mer sött 
än vanligt socker. Sötningsmedlet tillsätts 
ofta i produkter i kombination med an-
dra sötningsmedel, vilket optimerar dess 
smak. Acesulfamkalium metaboliseras via 
njurarna. Sukralos har en väldigt intensiv 
sötma, c:a 600 gånger sötare än socker, tål 
uppvärmning och lämpar sig därför bra i 
läsk, desserter och godis. Sukralos tas delvis 
upp i kroppen och utsöndras sedan snabbt 
utan att brytas ner. Sötningsmedlet tillför 
därför heller ingen energi och påverkar inte 
heller blodsockernivåerna. Andra exempel 
på sötningsmedel är sockeralkoholer såsom 
mannitol, xylitol och sorbitol, och är van-
ligtvis inte lika söta som andra sötningsme-
del, och Stevia kommer från plantan Stevia 
Rebaudiana Bertoni. Stevia innehåller ste-

Sockersötade drycker, dietdrycker
och kardiovaskulär risk
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violglykosider, söta ämnen som är c:a 300 
ggr sötare än socker [8, 9].

SSB och kardiovaskulär risk
Flertalet systematiska översiktsartiklar har 
skrivits om SSB och dess potentiellt nega-
tiva effekter på kardiovaskulära sjukdomar 
och riskfaktorer [1-5]. Evidensen bygger på 
både experimentella, epidemiologiska och 
kliniska studier och forskning har kunnat 
påvisa både ett samband mellan SSB-intag 
och negativa effekter såväl som att minskat 
SSB-intag lett till positiva effekter på vikt 
och metabola parametrar. Det ökade in-
taget av SSB från 1980-t och framåt har i 
ackompanjerat den ökade prevalensen av 
obesitas och metabola syndromet. Flera 
metaanalyser har påvisat en relation mel-
lan SSB och obesitas. Orsaken verkar vara 
ökat intag av kalorier och att detta ökade 
intag inte undertrycker konsumtionen av 
matintaget och då fungerar som ”tilläggska-
lorier”. SSB-intag har visats ha direkta ef-
fekter på lipid- och kolhydratmetabolismen 
och blodtryck och/eller sådana effekter som 
är en direkt orsak av viktuppgången.

Choo et al [10] inkluderade 28 isokalo-
riska studier (utbyte av SSB med andra kol-
hydrater, n = 822), 26 hyperkaloriska stu-
dier (tillägg av extra kalorier från SSB, n = 
1165) och 6 hypokaloriska studier (reduk- 
tion i kalorier från SSB, n = 2707). Där sågs 
ingen effekt av SSB i de isokaloriska studi-
erna, varemot SSB ökade vikten i hyperka-
loriska studier, RR 0,59 kg (0,34 – 0,85), 
och sänkte vikten i hypokaloriska studier, 
RR – 0,53 kg (- 1,02; - 0,03 ).

Malik et al [11] inkluderade tjugo studier 
på barn (15 kohortstudier, n = 25745; 5 
RCT, n = 2772) och tolv studier på vux-
na (7 kohortstudier, n = 174252; 5 RCT, 
n = 292). I kohortstudierna associerades 
en ökning av 1 daglig dos av SSB över 1 
år med en signifikant ökning av BMI hos 
både barn och vuxna. Randomiserade kon-
trollerade studier visade på en reduktion i 
BMI-ökning hos barn när SSB-intaget re-
ducerades och en ökning i BMI hos vuxna 
när SSB-intaget ökades.

Malik et al [12] identifierade åtta pro-
spektiva studier om typ 2 diabetes och tre 
prospektiva studier om metabolasyndro-
met. Baserat på 15043 fall av typ 2 diabe-
tes och totalt 310819 individer hade indi-
viderna med det högsta intaget av SSB en 
relativ risk att insjukna i diabetes på 26 %, 
RR 1,26 (1,12 – 1,41), jämfört med indi-
viderna med det lägsta intaget. Bland totalt 
19431 inkluderade individer fick 5803 me-

tabolasyndromet och här var den relativa 
risken 20 %, RR 1,20 (1,02 – 1,42), på 
motsvarande sätt.

Wang et al [13] inkluderade 286697 in-
divider och totalt 29262 fall med diabetes 
typ 2. Det samlade resultatet visade att in-
divider med ett högre intag av SSB hade en 
signifikant högre risk att utveckla diabetes, 
RR 1,30 (1,21- 1,39). Ytterligare fann de 
att effekterna av SSB-intag på diabetes typ 
2 var RR 1,26 (1,16 – 1,36) när man jus-
terade för BMI och RR 1,38 (1,23 – 1,56) 
utan justering för BMI.

Huang et al [14] utförde en metaana-
lys av fyra prospektiva studier med 7396 
fall av kranskärlssjukdom bland 173753 
individer. Den samlade relativa risken för 
kranskärlssjukdom i den högsta kategorin 
av SSB-konsumtion jämfört med den läg-
sta kategorin av SSB-konsumtion var RR 
1,17 (1,07 – 1,28). Dessutom ökade risken 
för kranskärlssjukdom med 16 % för varje 
extra SSB-dos som intogs, RR 1,16 (1,10 
– 1,23).

Xi et al [15] utförde en metaanalys med 
sikte på hypertoni, kranskärlssjukdom och 
stroke. Ungefär samma studier låg till grund 
för kranskärlsanalysen och resultatet blev 
också nästan det samma; 17 % ökning av 
risken för varje ökad SSB-dos. Man inklu-

derade sex prospektiva studier, 80411 fall 
med hypertoni och totalt 240726 individer. 
Den samlade relativa risken för insjuknan-
de i hypertoni var RR 1,08 (1,04 – 1,12) 
för varje extra dos/dag av SSB-konsum-
tion. Utifrån 10011 fall och totalt 259176 
individer fann man dock ingen signifikant 
association mellan stroke, RR 1,06 (0,97 – 
1,15), och ökande SSB-konsumtion.

ASB och kardiovaskulär risk
Miller och Perez gjorde en metaanalys på 
basen av randomiserade kontrollerade stu-
dier och prospektiva kohortstudier om 
vikt och sötningsmedel med få kalorier 
(mestadels ASB) [16]. Enligt författarna 
var denna studie, till skillnad från tidigare 
studier på samma område, kvantitativ istäl-
let för kvalitativ och undersökte inte bara 
én typ av sötningsmedel. Litteraturunder-
sökningen genomfördes upp till hälften av 
2013. Randomiserade kontrollerade studier 
inkluderades om de baserades på en frisk 
population, konsumtionen/dosen av minst 
ett sötningsmedel var känt och kontrolle-
rat, och minst ett effektmått på vikt var till-
gängligt. Studielängden skulle vara minst 2 
veckor för RCT och minst 6 månader för 
prospektiva studier. Totalt 15 RCT och 9 
prospektiva studier inkluderades. I meta- 
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analysen av RCT inkluderades totalt 1951 
individer. Storleken varierade från n = 19 
till n = 632. Fyra studier inkluderade barn, 
resten vuxna och åldern sträckte sig från 4 
år upp till 65 år. Studielängden varierade 
mellan 3 veckor och 78 veckor. BMI mel-
lan de olika studierna varierade från 22,5 
kg upp till 37,7 kg och nio av studierna 
baserades uteslutande på överviktiga eller 
obesa individer. De prospektiva studiernas 
storlek sträckte sig mellan n = 465 till n = 
51603 med totalt 103940 individer. Fyra 
studier utfördes på barn och fem på vuxna. 
De kombinerade resultaten för RCT visade 
på signifikanta reduktioner i effektmått på 
interventionen, sötningsmedel/ASB: Vikt – 
0,80 kg (- 1,17; - 0,43); BMI – 0,24 kg/
m2 (- 0,41; - 0,07); fettmassa – 1,10 kg (- 
1,77; - 0,44); midjemått – 0,83 cm (- 1,29; 
- 0,37). Resultaten från de prospektiva stu-
dierna visade på en lätt signifikant ökning 
i BMI associerat med intag av sötningsme-
del. Författarna konkluderade att ett utby-
te av socker mot sötningsmedel ledde till 
moderata sänkningar i vikt, BMI, fett och 
midjemått.

Greenwood et al [17] undersökte litte-
raturen för publicerade artiklar om SSB, 
ASB och typ 2 diabetes mellan åren 1990 
och 2013. De inkluderade studierna var 
prospektiva, observationsstudier med pri-
märpreventiva syften och inte mindre än 
3 års uppföljningstid som rapporterade 
diabetesincidens hos individer som drack 
antingen SSB eller ASB. Författarna fann 
fem publikationer baserade på sex kohor-
ter som undersökt förhållandet mellan SSB 

och typ 2 diabetes risk. Den samlade relati-
va risken från dos-respons metaanalysen var 
RR 1,20 (1,12 – 1,29)/330 ml per dag av 
SSB (p < 0,001). Författarna fann tre pu-
blikationer baserade på fyra kohorter som 
undersökt förhållandet mellan ASB och typ 
2 diabetes risk. Den samlade relativa risken 
från dos-respons metaanalysen var RR 1,13 
(1,02 – 1,25)/330 ml per dag av ASB (p = 
0,02). Totalt inkluderades över 22000 fall 
av typ 2 diabetes bland 280000 individer 
från sex stora, kända, prospektiva studier: 
Nurses´ Health Study I och II; Atheroscle-
rosis Risk in Communities Study; Black 
Women’s Health Study; EPIC-InterAct; 
Health Professionals Follow-up Study. 
Författarna konkluderade att deras resul-
tat demonstrerade en tydlig positiv associ-
ation mellan intag av både SSB och ASB 
och framkomsten av typ 2 diabetes, och att 
resultatet var starkare och mera konsekvent 
för SSB. Justering för BMI sänkte associa-
tionsgraden något.

I en artikel från 2014 [18] publicerades 
resultat på förhållandet mellan SSB/ASB 
och kronisk njursjukdom. Författarna gjor-
de en litteratursökning fram till halva 2014 
och inkluderade fall-kontrollstudier, tvär-
snittsstudier och observationsstudier som 
dokumenterat OR eller HR jämförande 
risken för kronisk njursjukdom hos indivi-
der som drack antingen SSB eller ASB med 
individer som inte drack dessa, en referens-
grupp. Den samlade relativa risken från fem 
studier för kronisk njursjukdom hos 3487 
individer som drack SSB var RR 1,58 (1,00 
– 2,49). Den samlade relativa risken från 
fyra studier för kronisk njursjukdom hos 
1981 individer som drack ASB var RR 1,33 
(0,82 – 2,15). Författarna konkluderade att 
det fanns en signifikant ökad risk för kro-
nisk njursjukdom hos individer som drack 
SSB men inte för individer som drack ASB. 
Orsaken till den ökade risken kunde enligt 
författarna vara: 1) Ökad risk för diabetes 
och övervikt vid konsumtion av socker som 
disponerar till kronisk njursjukdom; 2) Risk 
för ökade mängder urat vid sockerkonsum-
tion som kan leda till hypertoni och kro-
nisk njursjukdom; 3) Kronisk njursjukdom 
kan vara oberoende kopplad genom andra 
patofysiologiska vägar som t.ex. ökad pro-
teinuri vid sockerkonsumtion.

Diskussion
I vår genomgång av publicerade metaana-
lyser om SSB/ASB och kardiovaskulär risk 
fann vi ett samband mellan SSB och vikt, 
hypertoni, metabola syndromet, diabetes, 

kranskärlssjukdom och njursvikt. Analyser-
na visade också på ett samband mellan ASB, 
vikt och diabetes. Det fanns ingen signifi-
kant association mellan SSB och stroke eller 
en dito mellan ASB och njursvikt. Efter vår 
bästa förmåga kunde vi efter genomgång av 
befintlig litteratur inte finna någon meta-
analys som undersökt förhållandet mellan 
SSB/ASB och andra i sammanhanget in-
tressanta effektmått såsom lipidrubbning, 
perifer kärlsjukdom, samlad kardiovaskulär 
risk eller mortalitet/morbiditet.

Som vi hade förväntat fann vi fler meta-
analyser som studerat SSB och olika kar-
diovaskulära riskfaktorer än metaanalyser 
som studerat ASB. Detta är i linje med det 
intresse som man finner i litteraturen, bl.a. 
flertalet översiktsartiklar som finns publice-
rade som vi berört ovan [1-5]. Överlag är 
dessa samstämmiga; det verkar finnas en 
konsensus att en allt jämt ackumuleran-
de skörd av forskningsresultat pekar på en 
direkt association mellan SSB och riskfak-
torer som hypertoni, hyperlipidemi och 
glukosintolerans och ett samband mellan 
SSB och kardiovaskulära sjukdomar som 
kranskärlssjukdom, dock med en lägre be-
visbörda [1]. 

Mera omtvistat förhåller sig relationen 
mellan ASB och kardiovaskulär risk. Hur 
kan man förklara att randomiserade kon-
trollerade studier, RCT, visar på en vikt-
sänkning och observationsstudier visar på 
en viktökning i resultatet från metaanaly-
sen ovan [16]? Varför ökar ASB-intag dia-
betesincidensen [17]? Om ASB-intag leder 
till viktuppgång är det inte så konstigt att 
förvänta sig att diabetesincidensen ökar då 
dessa riskfaktorer är intimt förknippade 
med varandra. Dessutom finns det meka-
nistiska förklaringar till på vilket sätt ASB 
skulle kunna påverka vikt och glykemisk 
dynamik genom att stimulera aptit, påver-
ka GLP-1 sekretion och ändra den normala 
bakteriefloran i tarmen. Men eftersom de 
randomiserade studierna sammantaget vi-
sar på en viktnedgång av ASB är det något 
som inte stämmer. RCT har ju ett högre 
bevisvärde evidensmässigt än observations-
studier. Om vi hade hittat en metaanalys 
som analyserat RCT på ASB-intag och di-
abetes, kunde vi förväntat oss en lägre risk 
för diabetes då? Observationsstudierna är 
ju mera känsliga för bias än RCT. För att 
finna svaret till detta måste vi titta närma-
re på de individuella studierna, dels studier 
som är inkluderade i metaanalyserna ovan 
men också från övriga publicerade studier 
på området.
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En trolig förklaring till varför ASB-intag 
visar på ökad vikt och diabetesrisk i obser-
vationsstudier kan vara på grund av ”rever-
se causality” bias, omvänt orsakssamband. 
Individer som redan är överviktiga, eller 
är i riskzonen för att bli feta, tenderar att 
gå på diet och använda ASB i högre grad 
än de som inte är överviktiga; tyvärr ofta 
med dålig följsamhet till sin diet eller felak-
tig strategi vilket leder till fortsatt övervikt. 
Samma resonemang stämmer för övervikti-
ga som har olika riskfaktorer eller sjukdo-
mar som då också kopplas ”felaktigt” till 
ASB-intag. Därför är det otroligt viktigt att 
observationsstudier korrigerat för vikt när 
resultatet presenteras.

Det finns redan två utmärkta översiktsar-
tiklar publicerade av Pereira och Odegaard 
[6] och Pereira [7] om ASB och kardio-
vaskulär risk. Pereira och Odegaard sökte 
igenom befintlig litteratur fram till maj 
2013. Anmärkningsvärt var att utav alla 
de observationsstudier som de fann var det 
bara en studie som undersökt förhållandet 
mellan ASB och risk som på ett adekvat sätt 
lyckats korrigera för vikt. De Koning et al 
[19] använde data från ”The Health Profes-
sional Follow-up Study”. I denna studie as-
socierades både SSB och ASB med diabete-
sincidens (SSB HR 1,25 (1,11 – 1,39); ASB 
HR 1,91 (1,72 – 2,11)), men när resultaten 
hade korrigerats för BMI och hälsotillstånd 
vid baslinjen försvagades associationen med 
ASB så att den inte längre var signifikant 
(HR 1,09 (0,98 – 1,21)), varemot associ-
ationen mellan SSB och diabetes förblev 
robust (HR 1,24 (1,09 – 1,40)).

I samma anda som ovan fann Pereira bara 
en studie om ASB-intag och vikt hos ung-
domar som verkade ta adekvat hänsyn till 
”reverse causality” bias. Vanselow et al [20] 
fann en positiv association mellan ASB-in-
tag, mätt hur ofta dietdrycker konsume-
rades, och 5-års ändring i BMI korrigerat 
för potentiella störfaktorer som demografi, 
kost, och livsstilsfaktorer (p = 0,002). Men 
när dessa resultat korrigerades för svaren på 
två frågor om diet - Hur ofta har du gått på 
diet det senaste året? Hur mycket uppma-
nar dina föräldrar dig att gå på diet? - för-
svagades associationen och var inte längre 
signifikant.

Sammanfattning
Vi utförde en litteraturundersökning efter 
metaanalyser som publicerat resultat om 
sockersötade drycker (SSB) och dietdryck-
er/artificiellt sötade drycker (ASB) i förhål-
lande till kardiovaskulär risk. Vi fann en tyd- 

lig association mellan SSB och kardio-
vaskulär risk utifrån alla de metaanalyser 
som ingick i vår undersökning. Vad angick 
ASB fann vi endast få metaanalyser som 
dessutom gav inkonsekventa resultat. Me-
taanalys av randomiserade, kontrollerade 
studier visade på en viktminskning av ASB, 
varemot metaanalys av observationsstudier 
visade på en viktökning. Metaanalys av 
ASB-intag baserat på observationsstudier 
associerades med diabetes typ 2, men inte 
till kronisk njursjukdom i en annan ana-
lys som också inkluderat fall-kontroll och 
tvärsnittsstudier. En trolig förklaring till de 
inkonsekventa resultaten kunde vara om-
vänt orsakssamband - individer som redan 
är överviktiga, eller är i riskzonen för att bli 
feta, tenderar att gå på diet och använda 
ASB i högre grad än de som inte är över-
viktiga; tyvärr ofta med dålig följsamhet till 
sin diet eller felaktig strategi vilket leder till 
fortsatt övervikt. Framtida observationsstu-
dier bör bli bättre på att korrigera för vikt 
men det är troligen bara fler randomisera-
de, kontrollerade studier med rätt styrka 
och duration som entydigt kan klargöra 
situationen.

Isak Lindstedt
Verksamhetschef, specialistläkare

 
Åsa Löfström

Legitimerad läkare

 Achima Care Ekeby Vårdcentral
Ekeby, Skåne
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Påverkar livsstilsfaktorer risken 
för venös tromboembolism?

Incidensen av venös tromboembolism 
(VTE) i Sverige är 167/100 000 vuxna per-
soner och år [1]. De vanligaste formerna 
av VTE är djup ventrombos och lungem-
boli. VTE är ett allvarligt tillstånd då 10% 
av de som insjuknar i lungemboli avlider 
inom en månad [2].

Av dem som insjuknar i VTE har 
upp till 50% ingen känd riskfak-
tor för VTE vid diagnos [1, 2]. För 

att kunna minska förekomsten av VTE är 
det viktigt att ta reda på vilka faktorer som 
är kopplade till en ökad risk att insjukna 
i VTE. Man har visat att vissa riskfakto-
rer för arteriell kärlsjukdom, till exempel 
fetma, också är associerade med risk att 
insjukna i VTE [3]. Personer som röker 
tycks ha en ökad risk för VTE [4]. Så långt 
vi känner till finns inga studier som under-
sökt kopplingen mellan snusning och VTE. 
Måttlig alkoholkonsumtion har visats vara 
associerat med en lägre risk för VTE i vissa 
studier, men inte i andra [5, 6].  Man har 
visat att alkoholmissbruk är associerat med 
en ökad risk för VTE [7]. De studier som 
undersökt associationen mellan fysisk ak-
tivitet och risk för VTE har visat olika re-
sultat: att fysisk aktivitet är associerat med 
en ökad, minskad eller oförändrad risk för 
VTE [8-10]. Då ytterligare kunskap om as-
sociationen mellan livsstilsfaktorer och risk 
att insjukna i VTE behövs planerar vi en 
studie, VEINS II-studien, för att utforska 
detta närmare.

Associationer mellan livsfaktorer
Syftet med VEINS II-studien är att under-
söka associationen mellan livsstilsfaktorer-
na tobaksbruk, alkoholkonsumtion, fysisk 
aktivitet och risken att insjukna i VTE.

VEINS II-studien är designad som en 
populationsbaserad prospektiv nästlad 
fall-referentstudie. Studiepopulationen ut-
görs av personer som deltagit i en av tre 
olika populationsbaserade hälsoundersök-
ningar i Västerbottens län. Majoriteten av 
studiepopulationen har deltagit i Väster-
bottens hälsoundersökning som startade 
1985. Till denna hälsoundersökning bjuds 
alla som är bosatta i Västerbotten in det år 
de fyller 40, 50 och 60 år (fram till 1995 

även det år de fyllde 30 år). Vid hälsoun-
dersökningen får deltagarna bland annat 
svara på en enkät om livsstilsfaktorer som 
tobaksbruk, alkoholanvändning och fysisk 
aktivitet [11]. Personer som deltagit i nå-
gon av hälsoundersökningarna och sedan 
drabbats av förstagångs-VTE under perio-
den 2006-2012 har sedan identifierats med 
diagnosregistersökning och sökning i döds-
orsaksregister. Alla diagnoser har validerats 
genom manuell granskning av journaltext, 
radiologiutlåtande och obduktionsutlåtan-
de. Totalt 1225 personer hade en verifierad 
förstagångs-VTE under denna period och 
inkluderades som fall i studien. Medeltiden 
mellan hälsoundersökning och insjuknande 
i VTE var 11 år. Till dessa fall matchades 
upp till sju referenter per fall. Fallen och re-
ferenterna ska framöver jämföras avseende 
tobaksbruk, alkoholanvändning och fysisk 
aktivitet.

En fördel med vår studie är den långa 
uppföljningstiden då många livsstilsfak-
torer kräver en lång exponeringstid för att 
påverka hälsotillståndet. En annan fördel är 
att studien är prospektiv. Därigenom und- 
viker man selektivt minne där personer 
som drabbats av en sjukdom minns tidigare 
händelser och livsstilsmönster annorlunda 
än dem som inte har drabbats. En nackdel 
med studien är att livsstilsfaktorerna bara 
undersöks vid ett tillfälle. Det skulle vara 
fördelaktigt med flera mätpunkter då vi vet 
att livsstil har en tendens att förändras över 
tid.

Livsstilsfaktorer som riskmarkörer
Kunskap om livsstilsfaktorer som riskmar-
körer för VTE kan underlätta identifiering 
av personer med hög risk att insjukna och 
lägger grunden för studier av värdet av 
VTE-profylax i samband med händelser 
som ytterligare ökar risken för VTE t.ex. i 
samband med operation. Sådan kunskap ger 
också bättre underlag för råd om livsstils-
förändringar.

(Magdalena Johansson tilldelades Leo Phar-
mas forsknings- och utbildningsstipendium av 
SSTH på symposiet i Hässleholm för denna 
studie.)

Magdalena Johansson
Doktorand, ST-läkare, Umeå, Skellefteå
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Komplikationer efter en första-
gångsventrombos hos kvinnor

Venös trombos (VTE) är en vanlig och po-
tentiellt livshotande sjukdom. Risken för 
VTE är ökad hos kvinnor till följd av kom-
binerade p-piller (CHC) och hormonell kli-
makteriebehandling (HT) [1]. 

Efter ett första insjuknande i VTE 
finns en betydande risk för återfall i 
sjukdomen [2]. Andra långtidskom-

plikationer efter en VTE är kroniskt post-
trombotiskt syndrom (PTS) [3], ökad risk 
för framtida hjärtkärlsjukdom och död 
[4-6] och försämrad livskvalitet [7]. Som 
ett pågående doktorandprojekt genomför-
de vi en långtidsuppföljning av en kohort 
av 1438 kvinnor med VTE och 1402 ål-
dersmatchade kontroller utan VTE, från 
en svensk fall-kontrollstudie, ’Thrombo 
Embolism Hormone Study’ (TEHS). Vid 
inklusion i TEHS var alla kvinnor 18 till 64 
år och de följdes i medel 5.7 år (0.3-8.9). 
Studiens huvudsyfte var att studera före-
komst av och riskfaktorer för återfall i venös 
trombos, hjärtkärlsjukdom och död, PTS 
samt hur livskvaliteten påverkas efter en 
förstagångstrombos hos unga och medel- 
ålders kvinnor. 

Vi har publicerat data på återfall hos 970 
kvinnor yngre än 64 år med en total upp-
följningstid på 4917 patientår [8]. Våra data 
tyder på att risken att drabbas av återfall 
efter en hormonutlöst trombos är mindre 
än risken efter en idiopatisk trombos men 
inte så låg som efter en kirurgiskt utlöst 
trombos. Risken för återfall var högre hos 
överviktiga kvinnor än icke överviktiga. As-
sociationen med vikt var mest uttalad hos 
kvinnor under 50 år. Den totala risken för 
återfall i denna åldersgrupp av kvinnor är 
mindre än 5 % per år vilket tyder på att de 
flesta av dessa kvinnor inte skulle tjäna på 
förlängd behandling med antikoagulantia. 

Ett manus är inskickat med data för 2108 
kvinnor, 1081 kvinnor med tidigare VTE 
(exponerade) och 1027 utan VTE (oexpo-
nerade). Under en total uppföljningstid på 
11920 personår hade 49 kvinnor avlidit, 
37 (3.4%) av exponerade kvinnor och 12 
(1.2%) av oexponerade. Av de med känd 
dödsorsak (n= 45) hade ingen avlidit av 
VTE. Den vanligaste dödsorsaken i båda 

grupperna är malignitet. I en cox regression 
är den relativa risken för död 2.4 (95 % CI 
1.2 – 4.6) för exponerade jämfört oexpone-
rade. Totalt 49 kvinnor insjuknade i någon 
kardiovaskulär sjukdom (hjärtinfarkt, ischi-
as stroke eller kardiovaskulär död) under 
uppföljningstiden, 35 (3.2%) av de expo-
nerade och 14 (1.4 %) av de oexponerade. 
Figur 1 visar den kumulativa incidensen 
av kardiovaskulär sjukdom. Den relativa 
risken i en cox-regressionsmodell för kar-
diovaskulär sjukdom var 2.1 (95 % CI 1.0 
- 4.2) för exponerade jämfört oexponerade. 
Risken för både död och kardiovaskulär 
sjukdom var störst för kvinnor med lung-
emboli och för kvinnor med oprovocerad 
trombos. 

Data kring PTS och livskvalitet är in-
samlade och analys pågår. Preliminära data 
tyder på förekomst av PTS hos 19 % av 
kvinnorna totalt. Förekomsten av PTS var 
högst hos feta kvinnor, 27 % jämfört 16 % 
hos icke feta.

Maria Ljungqvist
specialistläkare, doktorand

Karolinska Stockholm

(Maria Ljungqvist tilldelades Leo Pharmas 
forsknings- och utbildningsstipendium av SS- 
TH på symposiet i Hässleholm för denna stu-
die.)
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Bortgången föregångsfigur
Från det Amerikanska hypertonisällska-
pet meddelas att John Laragh, gick bort 
20/3 2015.

Han var en föregångare inom hyper- 
toni och skrev en artikel för Vas- 
kulär Medicin no 2 2010, där han 

visade att man kan styra blodtrycksbehand-
ling med hjälp av reninvärden. Han var en 
aktiv forskare mycket högt upp i åren och 
vi som träffat honom minns honom med 
saknad. John Laragh blev 90 år gammal.

Gå in på Svensk förening för
hypertoni, stroke och vaskulär medicin

hypertoni.org
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Notis från arbetsgruppen för RDN
I samband med det XVII Kardiovaskulära 
vårmötet i Örebro 22-24 april höll arbets-
gruppen för renal denervering sitt årsmö-
te. 

Som tidigare beskrivits i Vaskulär Med-
icin sker ingreppet nu uteslutande in- 
om ramen för kliniska prövningar och 

strukturerad uppföljning. Det pågår flera 
studier inom terapiresistent hypertoni och 
hjärtsvikt, och nu planeras tre nya rando-
miserade studier på lindrig hypertoni. Ord-

förande Bert Andersson berättade också 
att det nationella registret nu är klart för 
användning, och vid frågor som rör detta 
kan Bert kontaktas direkt (bert.andersson@
vgregion.se). Vi planerar publicera en rap-
port baserad på alla ingrepp som utförts i 
Sverige mot slutet av året. Vi planerar ett 
nytt arbetsgruppsmöte under hösten.

Jonas Spaak
Vetenskaplig sekreterare

jonas.spaak@ds.se



VASKULÄR MEDICIN 2015 · NR 228

Här kommer några rader om hur det är att 
redigera en lärobok i njurmedicin. Det var 
en ny erfarenhet för mig på 1990-talet och 
visade sig vara en stor och delvis svårbe-
mästrad upplevelse.

Läroböcker behövdes självklart för 
både undervisning och utbildning 
men de läroböcker som fanns var 

mestadels amerikanska och ofta mycket 
innehållsrika, tryckta på ”bibelpapper” och 
inte sällan i två volymer och så tjocka att 
man ”inte såg skogen för bara träd”. Någon 
lärobok på svenska fanns inte och många 
betvivlade på ett tidigt stadium att det var 
en bra idé att försöka göra en lärobok på 
svenska i ett läsvärt format. Bokförlaget Li-
ber erbjöd sig tacknämligt nog att förlägga 
den svenska läroboken.

Den största svårigheten visade sig snart 
vara att avgränsa innehållet så att ett sidan-
tal av cirka 300 inte överskreds. En fara som 
alltid hotar vid sammanställning av många 
författares bidrag är upprepningen. Därför 
valde jag att samla bidragen om anatomi, 
fysiologi och undersökningsmetoder som 
inledning i boken så behövde den informa-
tionen inte tynga följande kapitel. I inled-
ningen lämnade jag också några noteringar 
om de viktigaste njurmedicinska framste-
gen genom historien.

Därefter presenterades de njurmedicin-
ska sjukdomarna rakt upp och ner men 
kunskapen om akut och kronisk njurinsuf-
ficiens samlades i ett eget avsnitt. De till-
stånden skär genom många diagnoser och 

förtjänade verkligen att ”samlas under en 
hatt”.

Under 1900-talets sista decennier befäs-
tes njurarnas roll för framför allt hypertoni, 
anemi och skelettsjukdom och därför in- 
förlivades särskilda översikter i dessa äm-
nen. Njurmedicinska synpunkter lämnades 
också på hjärt-kärlsjukdom, graviditet och 
infektioner. Vidare inkluderades kapitel om 
läkemedelsbehandling, njurskadande exo-
gena substanser och framtiden för den akti-
va uremivården i Sverige. I den senaste upp- 
lagan har ett kapitel om etik i vården in-
förlivats.

Det visade sig inte vara någon svårighet 
att engagera författare till de olika avsnit-
ten i boken. Jag är mycket tacksam för det 
positiva intresse som visades idén om en 
svensk lärobok från alla tillfrågade författa-
re. Det är också en källa till stolthet för oss 
alla att svensk njurmedicin har och har haft 
den bredd som möjliggjort projektet. För-
sta upplagan såg dagens ljus 1997 och den 
andra redan 2004. Inför tredje upplagan 
2008 rekryterades som co-editor docent 
Ola Samuelsson som då var vetenskaplig 
sekreterare i Svensk Njurmedicinsk Fören-
ing och sedermera medarbetare i HTA-cen-
trum i Västra Götalandsregionen. Det 
beskrivs bäst som ett ”regionalt SBU” för 
Västra Götaland med uppgift att kartlägga 
och värdera de behandlingar som används 
och önskas användas i regionen. Han var 
således en för uppgiften högt kvalificerad 
medarbetare.

Nu föreligger den fjärde upplagan där en 
tredjedel av bokens kapitel är nyskrivna av 
nya författare och där vi också vågat oss på 
att lämna plats för ett inlägg om etik i vår-
den – ett område som vi länge skyggat för 
att diskutera men som i dag är mer aktuellt 
än någonsin.

Boken riktar sig inte bara till läkarutbild-
ningen på grundnivå, och specialistutbild-
ningen i medicinska njursjukdomar, utan 
även till fortbildningen för läkare inom 
invärtesmedicin, kirurgi och intensivvård. 
Den är också en utmärkt informationskäl-
la för alla som arbetar med patienter med 
njursjukdom på vårdcentraler och mot-
tagningar runt om i landet. Boken är även 
högst användbar i vårdutbildningar av skil-
da slag.

I detta nummer av Vaskulär Medicin pub- 
liceras bokens innehållsförteckning och en 
nedkortad version av kapitlet Njure och 
hjärt-kärlsjukdom för att illustrera bokens 
innehåll och förhoppningsvis stimulera till 
fortsatt läsning i den svenska läroboken 
i njurmedicin. Kapitlet är skrivet av do-
cent Gregor Guron och professor Susanne 
Ljungman. 

Käre läsare, vi hoppas ni tycker om vår nya 
upplaga och gillar att ha en lärobok i njur-
medicin på svenska!

Mattias Aurell
professor emeritus i njurmedicin

Göteborgs universitet.
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Njursjukdom och hjärt-kärlsjukdom före-
kommer ofta hos samma patient. Vid kro-
nisk njursvikt är hypertoni snarast regel 
och det är vanligt med vänsterkammar-
hypertrofi, generell ateroskleros, ische-
misk hjärtsjukdom och hjärtsvikt. Kar-
diovaskulära händelser är de vanligaste 
dödsorsakerna hos patienter med kronisk 
njursjukdom.

Den samtidiga förekomsten av hjärt- 
och njursjukdom kallas allt oftare 
för ”kardiorenalt syndrom” eller 

”renokardiellt syndrom”, beroende på vil-
ket organ som drabbas primärt. Denna no-
menklatur skiljer också på akut och kronisk 
sjukdom och har lett till en klassificering av 
5 olika typer av syndrom (Faktaruta1). Vid 
sekundärt kardiorenalt syndrom (typ 5) 
orsakar en systemisk faktor samtidig funk-
tionsnedsättning av både hjärta och njurar.

Hjärt-kärlsjukdom vid kronisk njursjuk-
dom
Kliniska komplikationer till hjärt- och kärl-
förändringar ökar gradvis med sjunkande 
njurfunktion. Som framgår av Bild 1 är in-
cidensen av hjärt-kärlsjukdom tjugo  gång-
er högre vid avancerad njurinsufficiens än 
vid normal njurfunktion. Även det omvän-
da gäller, det vill säga patienter med känd 
hjärt-kärlsjukdom förlorar njurfunktion i 
snabbare takt än vad som kan förklaras av 
normalt åldrande.

Njursjukdom och hjärt-kärlsjukdom in- 
teragerar med andra ord starkt med varan-
dra. Det är egentligen inte särskilt förvå-
nande med tanke på att ateroskleros och ar-
terioskleros är generella kärlsjukdomar som 
drabbar flera organsystem inklusive njurens 
artärträd. Dessutom utsätts njurarna och 
hjärt-kärlsystemet för en likartad hemody-
namisk belastning och delar samma interna 
miljö. Således kommer organen att expone-
ras för liknande metabola och neurohormo-
nella förändringar samt jämförbara nivåer 
av uremiska toxiner. 

Riskfaktorer
Patienter med kronisk njursjukdom har 
ofta hypertoni. De utvecklar även metabola 
förändringar med bland annat insulinre-

sistens och dyslipidemi. Högt blodtryck, 
proteinuri, dyslipidemi och rökning ökar 
alla risken för snabbare förlust av njurfunk-
tion vid kronisk njursjukdom. Samtidigt är 
dessa faktorer också traditionella riskfakto-
rer för hjärt-kärlsjukdom (Faktaruta 2). Det 
finns alltså riskfaktorer som är gemensam-
ma både för snabbare förlust av njurfunk-
tion och för utveckling av hjärt-kärlsjuk-
dom. Därför har många patienter med till 
exempel diabetes och hypertoni redan en 
etablerad hjärt-kärlsjukdom när njurpåver-
kan diagnostiseras.

Riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom ack-
umuleras med sjunkande GFR. Med lägre 
GFR försämras även förmågan att upprätt-
hålla natriumbalans vilket leder till natri-
um- och vattenretention, ökad extracellu-
lärvolym och kardiell volymsbelastning. 
Renal anemi uppstår som regel först då 
GFR sjunkit under 30 ml/min/1,73 m2 och 
orsakar då en hyperdynamisk cirkulation 
med ökad hjärtminutvolym, stegrat venöst 
återflöde och ytterligare volymsbelastning.

Njursvikt leder även till ökad inflamma-

tion och oxidativ stress, vilken kan accele-
rera aterosklerosutveckling. De komplexa 
förändringar som inträder i mineralmeta-
bolismen spelar sannolikt även de en viktig 
roll för uppkomsten av de speciella kärlför-
ändringar som drabbar patienter med kro-
nisk njursjukdom och som karakteriseras av 
ökad artärstyvhet och förkalkningar av 
framför allt artärernas mediaskikt. (Bild 2)

Nästan samtliga av de viktigaste risk-
faktorerna som presenteras i faktaruta 2 
kan påverkas med olika interventioner. 
För att förebygga hjärt-kärlsjukdom hos 
patienter med kronisk njursjukdom är det 
rimligt att anta att behandling mot de tra-
ditionella riskfaktorerna bör vara så effek-
tiv som möjligt. Nya studier talar för att 
behandling med statiner minskar risken 
för kardiovaskulär sjuklighet och död hos 
patienter med mild till måttlig njurfunk-
tionsnedsättning men inte hos patienter 
med dialysbehandling. Dessa resultat un-
derstryker vikten av att intervenera tidigt 
i sjukdomsförloppet. Det finns i dagsläget 
inga övertygande bevis för att åtgärder mot 
de icke-traditionella riskfaktorerna skulle 
leda till minskad sjuklighet eller dödlighet 
i hjärt-kärlsjukdom. 

Njure och
hjärt- kärlsjukdom

Faktaruta 1. Kardiorenala syndrom
Kardiorenala syndrom  (typ 1–5)
Akut kardiorenalt syndrom  (typ 1)
Kroniskt kardiorenalt syndrom  (typ 2)
Akut renokardiellt syndrom  (typ 3)
Kroniskt renokardiellt syndrom  (typ 4)
Sekundärt kardiorenalt syndrom  (typ 5)

Faktaruta 2.
Väl dokumenterade riskfaktorer för hjärt- 
kärlsjukdom vid kronisk njursjukdom. ”Icke- 
traditionella” riskfaktorer orsakas och modi- 
fieras av njurinsufficiens.

Traditionella ”Icke-traditionella”
Högt blodtryck Dyslipidemi
Högt LDL-kolesterol Högt Lp(a)
Rökning  Hypervolemi
Diabetes mellitus Proteinuri
Vänsterkammar-
hypertrofi  Anemi
Hög ålder  Malnutrition
Fysisk inaktivitet Inflammation
  Oxidativ stress
  Hyperfosfatemi
  Hyperparatyreoidism
  D-vitaminbrist
  Högt FGF-23
  Ökad artärstyvhet
  Artärförkalkningar
  Lågt fetuin-A
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Vänsterkammarhypertrofi och hjärtsvikt
Förekomst av vänster-kammar-hypertrofi 
(VKH) är förenad med en kraftigt ökad risk 
för död hos såväl ”njurfriska” individer som 
patienter med nedsatt njurfunktion.

Redan vid GFR i intervallet 50–75 ml/
min/1,73 m2 har var tredje patient utveck-
lat en viss grad av VKH. Vid start av regel-
bunden dialysbehandling har 75–80 pro-
cent av patienterna VKH och åtminstone 
en tredjedel har fått diagnosen hjärtsvikt. 
Även hos barn och ungdomar med kronisk 
njursjukdom och avsaknad av kardiovasku-
lär komorbiditet ses ofta VKH vid dialys-
start.

Den sannolikt viktigaste orsaken till 
VKH vid kronisk njursjukdom är hyper-
toni. Hos patienter med nedsatt njurfunk-
tion bidrar både en ökad blodvolym och 
en förhöjd total perifer resistens till högt 
blodtryck. Konsekvensen blir att vänster 
kammare utsätts för både en volymsbelast-
ning och en tryckbelastning. Detta leder 
till VKH, remodellering av myokardiet och 
slutligen hjärtsvikt. Den dominerande av-
vikelsen är en diastolisk dysfunktion med i 
många fall bevarad ejektionsfraktion.

Den diastoliska dysfunktionen orsakas 
av en nedsatt eftergivlighet hos myokar-
diet, vilket leder till förhöjda fyllnadstryck. 
Konsekvensen blir att dessa patienter lättare 
utvecklar lungödem vid till exempel ”över-
vätskning”, fysisk ansträngning eller tachy-
arytmier. Det hypertrofa hjärtat är även mer 
benäget att drabbas av hypoxi och allvarli-
ga arytmier. Hos dialyspatienter är plötslig 
hjärtdöd en av de vanligaste dödsorsakerna.

För att förhindra utvecklingen av VKH 
och diastolisk dysfunktion är det viktigt att 
uppnå god blodtryckskontroll och att mot-
verka hypervolemi. Med sjunkande GFR 
ökar som regel natriumretentionen, och 
adekvat diuretikabehandling samt restrik-
tion av saltintag blir allt viktigare. Hos pa-
tienter i dialys kan det vara en svårt att helt 
förhindra kronisk volymsbelastning. 

Hos patienter med arteriovenös (AV) 
fistel eller graft är det venösa återflödet till 
hjärtat ökat. Detta bidrar till volymsbelast-
ningen med risk för accentuerad utveckling 
av VKH och hjärtsvikt. Den renala anemin 
ökar också det venösa återflödet och hjärt-
minutvolymen.

Med tanke på att hypertoni och ische-
misk hjärtsjukdom tillsammans ligger bak-
om cirka 75 procent av alla fall av hjärtsvikt 
så är det inte förvånande att hjärtsvikt är 
vanligt vid avancerad kronisk njursvikt. Ge-
nerellt är det rimligt att behandla patien-

ter med kroniskt nedsatt njurfunktion och 
hjärtsvikt enligt de riktlinjer som gäller för 
hjärtsviktspatienter med normalt fungeran-
de njurar.

Förmaksflimmer och stroke
Förmaksflimmer (FF) är relativt vanligt hos 
patienter med kronisk njursjukdom. Preva-
lensen är cirka 10–20 procent hos patienter 
i dialys. Risken att utveckla FF ökar redan 
vid måttligt nedsatt njurfunktion (GFR < 
60 ml/min/1,73 m2). Den ökade förekom-
sten förklaras mest sannolikt av hypertoni, 
VKH, diastolisk dysfunktion och försto-
ring av vänster förmak. Dessutom kan elek-
trolytrubbningar och ökad sympatikusakti-
vitet vara bidragande orsaker.

Patienter med kronisk njursjukdom och 
FF löper ökad risk för stroke. Såväl ischemisk 

som hemorragisk stroke är vanligt hos dia-
lyspatienter. Noterbart är att risken för stro-
ke är ökad även hos dialyspatienter utan FF. 
   Inga randomiserade kontrollerade studier 
har analyserat effekten av antikoagulantia 
hos patienter med kronisk njursvikt och FF. 
Observationstudier av dialyspatienter har 
dock visat att behandling med warfarin kan 

Faktaruta 3
Riskfaktorer för försämring av njurfunktio-
nen vid behandling med ACE-hämmare eller 
ARBs.

Hög ålder
Nedsatt njurfunktion
Hypovolemi
Hypotension (SBT < 110 mmHg)
Hyponatremi (< 135 mmol/l)
Njurartärstenos

Årlig incidens av hjärtkärlsjukdom
vid kronisk njurinsu�ciens

%

GFR ml/min x 1,73 m2 kroppsyta

< 15 15–29 30–44 45–59 > 60
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Bild 1. Insjuknande i hjärt-kärlsjukdom (hjärtinfarkt, instabil angina pectoris, kranskärlsåtgärd, hjärtsvikt, slaganfall, TIA 
eller perifer arteriell sjukdom) i relation till graden av njurfunktionsnedsättning. Notera att hjärt-kärlsjukdom är 20 gång-
er vanligare hos individer med avancerad njurinsufficiens jämfört med personer med normal njurfunktion. (Från en 
undersökning av Go och medarbetare av över 1 miljon försäkringstagare i Kalifornien, USA, 2004.)

Bild 2. A. Underarms- och fingerartärer med uttalade väggförkalkningar hos en 56-årig man i hemodialys i många år. 
(Från Rostand S.G. Kidney Int. 1999;56:383.)
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vara associerad med ökad blödningsrisk och 
en ökad risk för hemorragisk stroke. War-
farin kan också öka risken för artärförkalk-
ningar och är en riskfaktor för kalcifylaxi. 
Behandling med warfarin av dialyspatienter 
är sålunda förenad med risker som inte ses 
hos patienter med normal njurfunktion.

Ischemisk hjärtsjukdom
Var fjärde dialyspatient har kliniska sym-
tom på ischemisk hjärtsjukdom och var 
tionde har haft en hjärtinfarkt när kronisk 
dialysbehandling startas. Utvecklingen av 
ateroskleros i hjärtats kranskärl startar ti-
digt i förloppet av kronisk njursjukdom och 
blir mer uttalad vid tilltagande njursvikt. 
Prognosen efter genomgången hjärtinfarkt 
är klart sämre för patienter med nedsatt 
njurfunktion jämfört med ”njurfriska” och 
sämst är den hos patienter med kroniskt di-
alysbehov. 

Det är numera väl dokumenterat att far-
makologisk behandling med statiner mins-
kar risken för kardiovaskulära händelser, 
inklusive hjärtinfarkt, och förlänger över-
levnaden hos patienter med milt till mått-
ligt nedsatt njurfunktion. Denna positiva 
effekt ses dock inte hos hemodialyspatien-
ter. I omhändertagandet av patienter med 
kronisk njursjukdom och symtomgivande 
ischemisk hjärtsjukdom kan anemibe-
handling ha betydelse för att optimera syr-
gastransporten till myokardiet. I övrigt ges 
sedvanlig behandling med betablockerare, 
nitrater och ASA. Revaskularisering utförs 
på samma indikationer som hos njurfriska 
patienter med ischemisk hjärtsjukdom.

Artärstyvhet och mediaförkalkningar
Karakteristiskt för patienter med uttalad 
kronisk njursvikt, särskilt dialyspatienter, 

är att de stora artärerna blir styva och oef-
tergivliga och utvecklar mediaförkalkningar 
(Mönckebergs skleros). Artärförkalkningar-
na drabbar typiskt hjärtats kranskärl (Bild 
2 B), aorta och andra stora och medelstora 
artärer medan mindre artärer mer sällan 
involveras. De är ofta måttliga vid start av 
kronisk dialys men progredierar sedan. Det 
är därför vanligt att även unga patienter 
har utbredda artärförkalkningar redan efter 
några år i dialys.

Orsakerna till den ökade styvheten i artä-
rerna är flera. Delvis beror den på de rubb-
ningar som uppstår i mineralmetabolismen 
med hyperfosfatemi, sekundär hyperpa-
ratyreoidism och förkalkningar av kärl-
väggen. Risken för ökad aortastyvhet vid 
kronisk njursjukdom ökar redan vid GFR 
under 60 ml/min/1,73 m2. Med ytterligare 
sänkt njurfunktion tenderar artärstyvheten 
att progrediera.

Konsekvensen av ökad aortastyvhet blir 
ökad pulsvågshastighet. Detta leder i sin 
tur till att reflekterade pulsvågor, som rör 
sig från periferin i proximal riktning, når 
proximala aorta redan under systole till 
skillnad från normalt i diastole. Resultatet 
blir ökat systoliskt tryck och sänkt diasto-
liskt tryck i aorta. Tryckbelastningen ökar 
då för vänster kammare, vilket predispone-
rar för VKH och utveckling av hjärtsvikt. 
Därutöver kommer blodflödet i kranskär-
len under diastole att försämras till följd 
av det lägre diastoliska aortatrycket med 
åtföljande ökad risk för myokardischemi. 
Dessa patofysiologiska mekanismer bidrar 
sannolikt till den ökade kardiovaskulära 
risk som är associerad med aortastyvhet hos 
dialyspatienter.

Den njursjuka patientens kärlföränd-
ringar karakteriseras som tidigare nämnts 

av utbredda förkalkningar i artärväggarna 
liksom i hjärtklaffarna. Förkalkningarna 
består framför allt av hydroxyapatit och 
engagerar såväl intiman som median. De 
glatta muskelcellerna i median genomgår 
en transformation till celltyper som upp-
visar likheter med ben- och broskbildande 
osteocyter och kondrocyter. 

Det finns i dagsläget ingen terapi som 
specifikt förhindrar eller bromsar utveck-
lingen av artärstyvhet och mediaförkalk-
ningar. 

Kronisk hjärtsvikt med njurpåverkan
Vid kronisk hjärtsvikt kan njurarnas funk-
tion försämras. Det kallas numera för kro-
niskt kardiorenalt syndrom eller kardiore-
nalt syndrom typ 2. (Faktaruta 1)

Hjärtsvikt definieras som ett tillstånd där 
hjärtat inte förmår att upprätthålla adekvat 
hjärtminutvolym med normala fyllnad-
stryck. 

De vanligaste orsakerna till hjärtsvikt är 
hypertoni och ischemisk hjärtsjukdom. 

Eftersom hypertoni och ateroskleros även 
drabbar njurarna är den njurpåverkan som 
ses vid hjärtsvikt ofta orsakad av en kombi-
nation av underliggande kärlsjukdom och 
effekter av hjärtsvikten i sig.

Hos patienter med kronisk hjärtsvikt 
utan bakomliggande njursjukdom är njur-
funktionen ofta sänkt beroende på minskad 
njurgenomblödning och neurohormonell 
aktivering. Prevalensen av njurfunktions-
nedsättning vid hjärtsvikt är hög och cirka 
25–50 procent av patienterna har GFR un-
der 60 ml/min/1,73 m2. Dessutom är ned-
satt njurfunktion, oavsett genes, en kraftfull 
oberoende riskfaktor för död hos patienter 
med hjärtsvikt.

Patofysiologi för njurpåverkan vid ”for-
ward failure”
Vid nedsatt systolisk vänsterkammarfunk-
tion med sänkt hjärtminutvolym kommer 
arteriella baroreceptorer att registrera ett 
reducerat transmuralt tryck. Detta leder till 
en aktivering av sympatikus och renin–an-
giotensin-aldosteron-systemet (RAAS) och 
vid mer uttalat tryckfall även till frisättning 
av antidiuretiskt hormon (ADH). I njuren 
ökar då den tubulära reabsorptionen av 
natrium och vatten, vilket ökar extracellu-
lärvolymen. Den ökade plasmavolymen bi-
drar till en större diastolisk fyllnad av vän-
ster kammare och stegring av slagvolymen 
enligt Frank–Starlings lag. Den neurohor-
monella aktiveringen leder också till ökad 
hjärtfrekvens och inotropi, vasokontriktion 
av venösa kapacitanskärl samt stegrad peri-

Bild 2B. Datortomografisk bild av förkalkningar i vänster koronarartär hos en dialyspatient. Den omfattande depositio-
nen av kalk i kranskärlets väggar (pilen) ger samma radiologiska täthet som hos skelettet (jämför med sternum i övre 
delen av bilden). (Från www.ucl.ac.uk)
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fer resistens (ökad ”afterload”).
Initialt är den neurohormonella aktive-

ringen fördelaktig. På sikt uppstår emeller-
tid en ond cirkel där främst den förhöjda 
perifera resistensen leder till överbelastning 
av det redan sviktande hjärtat. 

Så länge som hjärtfunktionen inte är 
kraftigt nedsatt kommer GFR att bevaras 
på väsentligen normal nivå genom auto-
reglerande mekanismer och via angioten-
sin II (Ang II). Först när medelartärtrycket 
(MAP) faller under 80 mmHg kommer det 
renala blodflödet och GFR att sjunka i pro-
portion till sänkningen av MAP (Bild 3). 
Den autoreglerande förmågan är försämrad 
hos patienter med mångårig hypertoni eller 
diabetes mellitus, vilket innebär att det re-
nala blodflödet och GFR kan sjunka redan 
vid högre nivåer av MAP. 

Vid hjärtsvikt orsakad av ”forward failu-
re” är GFR som regel bättre bibehållen än 
det renala blodflödet på grund av att Ang 
II ökar resistensen främst i de efferenta ar-
teriolerna (Bild 4). Detta leder till att det 
glomerulära kapillärtrycket upprätthålls 
trots att det renala blodflödet sjunker. 
ACE-hämmare eller Ang II-receptoranta-
gonister (ARBs) sänker ofta GFR hos pa-
tienter med hjärtsvikt genom att blockera 
resistensökningen av efferenta arterioler 
och därmed sänka det glomerulära kapillär-
trycket (Bild 4A). Om patientens krea- 
tininnivå stiger med mer än 30 procent kan 
detta indikera förekomst av njurartärstenos. 
En vanligare orsak till kraftig kreatininnivå-
stegring efter insättning av ACE-hämmare 
eller ARB är att patienten är hypovolem, 
ofta till följd av en alltför aggressiv diureti-
kabehandling.

Behandling med NSAID-preparat kan 
rubba balansen mellan vasokonstriktorer 
och vasodilatatorer i afferenta arterioler 
genom att hämma syntesen av vasodilate-
rande prostaglandiner. Detta leder till preg-
lomerulär vasokonstriktion, sänkt glomeru-
lärt kapillärtryck och reduktion av både det 
renala blodflödet och GFR (Bild 4B). Detta 
är mekanismen bakom den akuta nedsätt-
ning av njurfunktionen som kan utlösas av 
NSAID-preparat hos hjärtsviktspatienter.

Patofysiologi för njurpåverkan vid ”back-
ward failure” 
Bakåtriktad svikt innebär en oförmåga hos 
antingen vänster eller höger kammare att 
ta hand om det venösa återflödet under 
diastole. Detta leder till förhöjda fyllnad-
stryck och en stegring av det hydrostatis-
ka trycket i proximalt belägna segment av 
cirkulationssystemet. Orsaken kan vara en 

diastolisk dysfunktion med normal ejek-
tionsfraktion men det kan också uppstå se-
kundärt till nedsatt systolisk funktion.

När bakåtriktad svikt drabbar vänster 
kammare stiger det hydrostatiska trycket 
i lungkretsloppet med risk för lungödem. 
Bakåtriktad svikt ses ofta biventrikulärt. 
Förhöjda fyllnadstryck i vänster kamma-
re kommer att tvinga höger kammare att 
generera motsvarande tryckökning för att 
kunna driva blodflödet till vänster förmak. 
Om höger kammare då inte kan genere-
ra det tryck som krävs stiger det centrala 
ventrycket (CVT) och ascites, och perifera 
ödem kan uppkomma.

Mycket tyder på att bakåtriktad svikt med 
förhöjt CVT är en viktig orsak till nedsatt 
njurfunktion hos patienter med dekom-
penserad svår hjärtsvikt. Den försämrade 
njurfunktionen kan förklaras av stegrat re-
nalt ventryck och därmed sänkt renalt per-
fusionstryck (renal perfusionstryck = tryck i 

njurartär – tryck i njurven). Detta leder till 
en reduktion av njurblodflödet och GFR. 
Den kliniska implikationen av dessa fynd är 
att adekvat behandling med diuretika i syfte 
att motverka volymsbelastning och förhöj-
da fyllnadstryck i vissa fall skulle kunna ha 
positiva effekter på njurfunktionen hos pa-
tienter med hjärtsvikt och förhöjt CVT.

Klinisk bedömning av njurfunktion vid 
hjärtsvikt
En beräkning av GFR med kreatininbasera-
de metoder (eGFR) underskattar ofta ned-
sättningen av njurfunktionen hos patienter 
med hjärtsvikt då dessa patienter vanligen 
har en minskad muskelmassa. Däremot 
ger upprepade mätningar av S-kreatinin på 
samma individ värdefull information om 
förändringar i GFR över tid. Relativt små 
ökningar av S-kreatininkoncentrationen 
(på cirka 25–30 μmol/l) hos patienter med 
dekompenserad hjärtsvikt är förenade med 
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Bild 3. Genom autoregulation bibehålls renalt blodflöde och glomerulär filtrationshastighet (GFR) konstant vid medelar-
tärtryck (MAP) inom intervallet 80 till 180 mmHg.

Bild 4. Illustration av effekterna av ACE-hämmare eller ARBs (A) och av NSAID-preparat (B) på renalt plasmaflöde (RPF), 
filtrationsfraktion (FF) och glomerulär filtrationshastighet (GFR) hos hjärtsviktspatient med aktivering av RAAS. I afferen-
ta arterioler stimulerar Ang II frisättningen av vasodilaterande prostaglandiner (PGs) och kväveoxid (NO), som motverkar 
Ang II:s vasokonstringerande effekt.
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en betydande försämring av prognosen. 
Serumnivån av urea är som regel opro-

portionerligt förhöjd i förhållande till krea-
tininnivån hos patienter med hjärtsvikt och 
nedsatt njurfunktion. Detta är inte specifikt 
för hjärtsvikt utan kan ses vid alla former 
av prerenal njursvikt med kraftfull neuro-
hormonell aktivering. Förklaringen är att 
den neurohormonella aktiveringen, och då 
främst ADH, ökar den tubulära reabsorp-
tionen av urea i framför allt samlingsrören.

Elektrolytrubbningar vid hjärtsvikt
Hyponatremi ses relativt ofta hos hjärt-
sviktspatienter. Den orsakas av en ökad 
ADH-insöndring, vilket nedsätter förmå-
gan att utsöndra utspädd urin. I denna situ-
ation drivs den ökade ADH-insöndringen 
via centrala baroreceptorer sekundärt till 
den sänkta hjärtminutvolymen trots att 
plasmaosmolaliteten är reducerad. Diureti-
ka korrigerar inte hyponatremin utan kan 
istället förvärra den genom att ytterligare 
försämra den centrala hemodynamiken. 
Behandlingen ska istället vara inriktad på 
att optimera hjärtfunktionen.

Hypokalemi är vanligt vid kronisk hjärt-
svikt och kan bero på en ökad aldosteronin-
söndring och diuretikabehandling. 

Njurmedicinska aspekter på behandling 
av hjärtsvikt
ACE-hämmare och Ang II-receptoranta-
gonister (ARBs): Flertalet ACE-hämmare 
utsöndras via njurarna, och vid nedsatt 
njurfunktion bör dosreduktion göras. De 
flesta ARBs elimineras via levern och be-

höver därför som regel inte dosanpassas vid 
nedsatt njurfunktion.

Behandling med ACE-hämmare eller 
ARBs leder relativt ofta till en sänkning av 
GFR hos hjärtsviktspatienter [BILD 4] och 
de viktigaste riskfaktorerna för detta listas i 
Faktaruta 3.

Vid svår hjärtsvikt stiger serumkreatini-
nnivån med i genomsnitt 10–15 procent 
inom de två första veckorna efter insättning 
av ACE-hämmare eller ARBs. Därefter bru-
kar den inte stiga ytterligare om inte hypo-
tension eller hypovolemi uppkommer. Om 
serumkreatininnivån stiger över 30 procent 
av utgångsvärdet bör man utreda eventuel-
la orsaker och åtgärda dessa. De vanligaste 
orsakerna är hypovolemi och hypotension 
som ofta kan åtgärdas med reduktion av di-
uretikadosen. Vid kraftig ökning av serum-
kreatininnivån eller uttalad blodtryckssänk-
ning bör man också tänka på möjligheten 
att patienten kan ha njurartärstenos även 
om blodtrycket initialt inte är högt.

Betablockerare: Metoprolol, bisoprolol och 
karvedilol är de bäst dokumenterade beta-
blockerarna vid hjärtsvikt. De kan användas 
utan dosjustering vid nedsatt njurfunktion.

Mineralkortikoidreceptorantagonister 
(MR-antagonister): Spironolakton och ep- 
lerenon i tillägg till betablockerare och 
ACE-hämmare har visat sig minska morta-
litet och morbiditet vid hjärtsvikt. MR-an-
tagonister ska inte sättas in vid hyperkalemi 
och är kontraindicerade vid GFR under 30 
ml/min/1,73m2. 

Diuretika: Medicinering med diuretika är 
en symtomatisk behandling som minskar 
fyllnadstrycken i hjärtat och motverkar 
uppkomst av ödem. Vid GFR under 30 
ml/min/1,73m2 bör tiaziddiuretika bytas 
ut mot loop-diuretika då de är mindre ef-
fektiva vid denna grad av njursvikt. Efter-
som den diuretiska effekten är beroende av 
uppnådd läkemedelskoncentration i urinen 
måste dosen loop-diuretika ökas proportio-
nellt mot graden av njursvikt för att uppnå 
tillräcklig effekt. Vid GFR under 10 ml/
min/1,73m2 krävs nästan alltid intravenös 
administration för att nå fullgod effekt hos 
en dekompenserad hjärtsviktspatient.

Vid svår hjärtsvikt ses ibland en kraftigt 
minskad känslighet för loop-diuretika, så 
kallad diuretikaresistens. Initialt ökar man 
då dosen eller ger det intravenöst. En annan 
möjlighet är att lägga till ett tiaziddiureti-
kum som verkar i annan del av tubuli. Man 
kan även ge metolazon som är ett mycket 
potent tiazidliknande diuretikum med lång 
halveringstid (cirka 10 timmar). Vid ned-
satt njurfunktion ökar halveringstiden av 
metolazon ytterligare och då bör doserings-
intervallet förlängas. Ofta kan en fullgod 
effekt av metolazon erhållas med 2–3 doser 
per vecka.

Sammanfattning
Patienter med kronisk njursvikt löper kraf-
tigt ökad risk för kardiovaskulär sjukdom 
och död. Kardiovaskulära förändringar 
utvecklas redan vid måttligt nedsatt njur-
funktion. Orsakerna är multifaktoriella och 
riskökningen kan inte helt förklaras av tra-
ditionella riskfaktorer. Åtgärder som brom-
sar progress av njursvikt kan även förhindra 
kardiovaskulär sjukdom. För att förebygga 
hjärt-kärlsjukdom är tidig intervention 
redan vid måttligt nedsatt njurfunktion 
avgörande. Viktiga åtgärder är att uppnå 
blodtryckskontroll och att behandla med 
statiner.

Vid hjärtsvikt är nedsatt njurfunktion 
vanligt och prognostiskt ogynnsamt. God 
kunskap om de patofysiologiska meka-
nismer som orsakar nedsatt njurfunktion 
hos dessa patienter är en förutsättning för 
optimalt kliniskt omhändertagande. Som 
regel ska hjärtsviktspatienter med nedsatt 
njurfunktion behandlas på samma sätt som 
de med normal njurfunktion. Behandling-
en måste dock anpassas till graden av njur-
funktionsnedsättning.

Gregor Guron
Susanne Ljungman
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Bakgrund
Akut njurskada (Acute Kidney Injury), el-
ler det som tidigare kallades akut njursvikt 
(acute renal failure) är en plötslig försäm-
ring av njurens förmåga att filtrera blod 
vilket leder till en ansamling av slaggpro-
dukter såsom serumkreatinin. Akut njur- 
skada är vanligt bland sjukhusvårdade pa-
tienter men framför allt hos kritiskt sjuka 
patienter. Uppskattningsvis drabbas en av 
fem vuxna och ett av tre barn som intensiv-
vårdas.1 Incidensen av akut njurskada ökar 
globalt. I USA drabbas mer än 600 000 
patienter årligen och incidensen av patient- 
er som får akut njurskada som kräver dia- 
lys ökar med mer än 7 % per år.2, 3

Den vanligaste orsaken till akut njurskada 
är sepsis, upp till 70 % av IVA-vårdade sep-
tiska patienter drabbas.4, 5 Akut njurskada 
är också mycket vanligt hos patienter som 
genomgår hjärtkirurgi med incidenssiffror 
på 9-40 %.6, 7 Orsakerna till den stigande 
incidensen är många. Patientrelaterade fak-
torer som en åldrande befolkning, ökande 
användning av nefrotoxiska läkemedel vid 
diagnostik och interventioner tros spela in. 

En annan viktig faktor som påverkar den 
stigande incidensen är ett ökande intresse 
kring akut njurskada, det vill säga att man 
ställer diagnos oftare än vad man gjorde ti-
digare. Begreppet akut njurskada etablera-
des 2004. Innan dess fanns det ett stort an-

tal olika definitioner av akut njursvikt som 
innefattade allt från en 25 %-ig ökning av 
serumkreatinin till ett akut behov av dialys, 
vilket gjorde det svårt att jämföra fynden i 
olika studier. Detta problem är tydligt i en 
reviewartikel från 1994 där 26 olika defi-
nitioner av akut njursvikt användes.8 Un-
der 2004 presenterade en konsensusgrupp 
”Acute Dialysis Quality Initiative” de så 
kallade RIFLE (Risk, Injury, Failure, Loss 
of kidney function, End-stage renal disease) 
kriterierna.9 I samband med att man defi-
nierade RIFLE klassificeringen, ersatte man 
det tidigare uttrycket ”acute renal failure” 
(akut njursvikt), med begreppet ”acute 
kidney injury” (akut njurskada). Det nya 
klassificeringssystemet baserades på relativa 
ökningar i serumkreatinin eller minskning-
ar i njurens filtrationshastighet (glomeru-
lar filtration rate, GFR) jämfört med ett 
baslinjevärde, (Figur 1). 2007 presenterade 
”Acute Kidney Injury Network” (AKIN) en 
vidareutveckling av RIFLE-kriterierna. 

AKIN kriterierna baserades på RIFLE, 
med den skillnaden att man tog bort för-
ändringar i GFR för diagnos. Man lade 
också till en absolut ökning av serumkrea-
tinin på 26 μmol/L för att hamna i AKIN 
stadium 1 samt att stegringen i serumkre-
atinin skulle ske inom 48 timmar (Tabell 
1).10 Efter införandet av dessa klassifice-
ringssystem publicerades ett flertal studier 

som visade en påtaglig riskökning för död 
på både kort och lång tid hos patienter med 
relativt små ökningar i serumkreatinin.11, 12 

2012 presenterade ytterligare en interna-
tionell grupp av experter, Kidney Disease: 
Improving Global Outcomes (KDIGO) de 
s.k. KDIGO-kriterierna för akut njurska-
da. KDIGO är en sammanslagning av RI-
FLE och AKIN kriterierna. De baseras på 
en absolut ökning av serumkreatinin >26 
μmol/L inom 48 timmar eller en > 50 % 
ökning inom 7 dagar, Tabell 2.13

Det har sedan länge varit känt att patien-
ter som genomgår hjärtkirurgi har en hög 
risk att drabbas av akut njurskada. Den 
högsta risken för akut njurskada är hos pa-
tienter som genomgår kombinerade hjärt-
kirurgiska ingrepp. Patienter som genom-
går kranskärlsoperation (Coronary Artery 
Bypass Grafting, CABG) har den lägsta ris-
ken bland hjärtkirurgiskt opererade patien-
ter. Antalet CABG i Sverige sjunker, 2013 
genomgick ca 2 700 patienter CABG, jäm-
fört med knappt 6 000 patienter 2002.14

Den huvudsakliga orsaken till detta är att 
andelen patienter som genomgår ballong-
vidgning istället för CABG har ökat, vilket 
gör att de patienter som numera genomgår 
CABG ofta har större samsjuklighet än de 
patienter som opererades under 2000 talets 
början.14

Syftet med detta avhandlingsarbete var 
att undersöka hur akut njurskada hos pa-
tienter som genomgår en första isolerad 
CABG påverkar risken att dö på kort och 
lång sikt, att drabbas av postoperativa kom-
plikationer samt att insjukna i hjärtinfarkt, 
stroke eller drabbas av terminal njursjuk-
dom på lång sikt.

Studie 1 - akut njurskada efter CABG, 60- 
dagarsmortalitet och postoperativa kom-
plikationer
I det första delarbetet inkluderades 7594 
patienter som genomgått CABG på Karo-
linska Universitetssjukhuset i Solna mellan 
åren 1995 och 2006.15 Akut njurskada de-
finierades enligt AKIN-kriterierna. 14 % av 
patienterna drabbades av postoperativ akut 

Acute Kidney Injury After
Coronary Artery Bypass
Grafting and Outcomes
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njurskada. Majoriteten, 12 % hamnade i 
AKIN stadium 1, och 2 % i AKIN stadium 
2 och 3. På grund av få fall i AKIN stadium 
2 och 3 analyserades dessa två grupper ge-
mensamt. Under 60 dagars uppföljning av-
led 132 (1.7 %) patienter. Andelen patien-
ter som avled ökade med stigande AKIN 
stadium. I AKIN stadium 1 avled 5.9% och 
i AKIN stadium 2 och 3 avled 19 % av pa-
tienterna. Risken för att dö inom 60 dagar 
hos patienter i AKIN stadium 1, dvs. en ök-
ning av serumkreatinin med > 26 μmol/L 
eller en mer än 50 % -ig ökning av serum-
kreatinin postoperativt, var mer än 4 gång-
er högre jämfört med patienter utan akut 
njurskada postoperativt. Patienter i AKIN 

stadium 2 och 3 hade en mer än 20 gånger 
ökad risk att dö jämfört med patienter utan 
akut njurskada.15

Både risken för postoperativ stroke och 
mediastinit var kraftigt ökad hos patienter 
med akut njurskada. I AKIN stadium 1 
var risken för dessa postoperativa kompli-
kationer mer än fördubblad jämfört med 
patienter utan postoperativ akut njurskada. 
I AKIN stadium 2 och 3 ökade risken för 
stroke mer än sex gånger samt för mediasti-
nit var risken fyrdubblad.15

Studie 2- akut njurskada efter CABG, lång-
tidsmortalitet och risk för hjärtinfarkt
Det andra delarbetet är en nationell kohort-

studie på 27 929 patienter som genomgått 
en första isolerad, elektiv CABG i Sverige 
mellan 2000 och 2008.16 Patienterna häm-
tades från Svenska Hjärtkirurgiregistret, 
vilket är en del av SWEDEHEART, ett 
nationellt kvalitetsregister för hjärtinten-
sivvård, kranskärlsröntgen, perkutan ko-
ronarintervention (PCI), hjärtkirurgi och 
sekundärprevention hos patienter med eta-
blerad hjärtkärlsjukdom.14 I denna studie 
definierades akut njurskada i tre grupper av 
absoluta ökningar i serumkreatinin, baserat 
på AKIN kriterierna: akut njurskada grupp 
1; ökning av serumkreatinin med 26-44 
μmol/L, grupp 2; 44-88 μmol/L samt grupp 
3: > 88 μmol/L. Totalt drabbades 13 % 
av patienterna av akut njurskada. 6 % i akut 
njurskada grupp 1, 4 % i grupp 2 samt 2 % 
i grupp 3.16

I studie 2 undersökte vi risken för att 
drabbas av hjärtinfarkt eller att dö hos pa-
tienter som utvecklade akut njurskada efter 
CABG. Under medeluppföljningstiden på 
5 år drabbades 10 % av patienterna i grupp 
1, 14 % av patienterna i grupp 2, och 13 % 
av patienterna i grupp 3 av hjärtinfarkt 
jämfört med 7 % av patienterna utan akut 
njurskada. Andelen patienter som avled un-
der uppföljningstiden ökade med ökande 
grad av akut njurskada. I akut njurskada 
grupp 1 avled 24 %, i grupp 2, 33 % samt i 
akut njurskada grupp 3, 49 % av patienter-
na, jämfört med 15 % av de patienter som 
ej drabbades av akut njurskada. Den kumu-
lativa överlevnaden minskade med ökande 
grad av akut njurskada, Figur 1. Den mul-
tivariat justerade relativa risken att drabbas 
av hjärtinfarkt hos patienter i akut njurska-
da grupp 1 var ökad med 35 %, 80 % i akut 
njurskada grupp 2 samt 63 % i akut njurs-
kada grupp 3 jämfört med patienter som ej 
drabbades av akut njurskada postoperativt. 
Risken för förtida död var förhöjd i samt-
liga grupper av akut njurskada jämfört 
med patienter utan akut njurskada: 30 % 
i grupp 1, 65 % i grupp 2, och med 168 % 
i grupp 3.16

Studie 3- akut njurskada efter CABG och 
risk för stroke
Det tredje delarbetet är en nationell kohort-
studie på 23 584 patienter som genomgått 
en första isolerad, elektiv CABG i Sverige 
mellan 2000 och 2008.17 Patienterna häm-
tades från Svenska Hjärtkirurgiregistret. 
I denna studie undersökte vi sambandet 
mellan akut njurskada och stroke och fann 
att patienter som utvecklat akut njurskada 
efter CABG hade en stigande incidens av 
stroke med stigande grad av akut njurskada, 
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från 11 fall per 1 000 personår hos patienter 
utan akut njurskada till 16, 21 samt 23 fall 
av stroke per 1 000 personår hos patienter i 
akut njurskada stadium 1, 2 och 3. 

Innan justering för potentiella förväx-
lingsfaktorer fann vi ett samband mellan 
akut njurskada och ökad risk för att drab-
bas av stroke. Efter multivariat justering för 
förväxlingsfaktorer samt analys för compe-
ting risk, dvs. att patienterna hann avlida 
innan de fick en stroke, försvann samban-
det mellan akut njurskada efter CABG och 
ökad risk för stroke.17

Studie 4- akut njurskada efter CABG och 
risk för terminal njursjukdom
Det fjärde delarbetet innefattade 29 330 
patienter som genomgick en första isole-
rad, elektiv CABG i Sverige mellan 2000 
och 2008.18 Vi använde AKIN kriterierna 
för att klassificera akut njurskada.10 To-
talt drabbades 13 % av patienterna av akut 
njurskada, majoriteten, 11 % i AKIN stadi-
um 1 samt 2 % i AKIN stadium 2 och 3, 
tillsammans. Under en medeluppföljnings-
tid på drygt 4 år drabbades 123 patienter 
av terminal njursjukdom, definierat som 
behov av dialys eller njurtransplantation. 
Dessa patienter identifierades via Svenskt 
Njurregister, där alla patienter som påbör-
jar kronisk dialysbehandling eller njur-
transplanterats i Sverige registreras. Hos 
patienter utan akut njurskada postoperativt 
drabbades 0.2 % av terminal njursjukdom 
jämfört med 1.6 % av patienterna i AKIN 
stadium 1 samt 5.2 % i AKIN stadium 2 
och 3, tillsammans. Efter multivariat jus-
tering för förväxlingsfaktorer var risken att 
drabbas av terminal njursjukdom nästan 3 
gånger så hög hos patienter i AKIN stadi-
um 1 och nästan 4 ggr så hög hos patienter 
i AKIN stadium 2 och 3, tillsammans.18 
Figur 2 visar den kumulativa incidensen 
av terminal njursvikt under 8 års uppfölj-
ningstid.

Sammanfattning
Detta avhandlingsarbete visar en påtag-
ligt ökad risk för patienter som drabbas av 
akut njurskada efter CABG, både gällande 
kort- och långtidsmortalitet, postoperativa 
komplikationer, risken för hjärtinfarkt samt 
risken att drabbas av terminal njursjukdom. 
Risken att drabbas av stroke över tid visade 
sig dock ej förhöjd, vilket kan vara en effekt 
av competing risk, d.v.s. patienterna hinner 
avlida innan de drabbas av stroke. 

Avhandlingen baserar sig på epidemio-
logiska data vilket betyder att det inte går 

att dra några slutsatser om kausalitet. Dock 
finns flertalet studier som alla pekar på ett 
samband mellan akut njurskada och en 
ökad risk för tidig- samt långtidsmortali-
tet.2, 6, 12 Detta skulle dock kunna bero på 
att patienter med akut njurskada är sjukare, 
d.v.s. har större samsjuklighet än de som 
inte drabbas av akut njurskada och att den-
na risk kvarstår trots justering för flertalet 
förväxlingsfaktorer. Det kan också vara så 
att den akuta njurskadan leder till en acce-
lererad försämring av den fysiologiska för-
sämringen av GFR som normalt sker i den 
åldrande njuren. Oavsett om det finns ett 
kausalsamband mellan akut njurskada och 
dålig prognos både på kort och på lång sikt 
efter CABG, eller om akut njurskada enbart 
är en markör för ökad risk behöver dessa pa-
tienter en noggrann uppföljning för att på 
 

alla tänkbara sätt minska risken för att 
drabbas av hjärtinfarkt eller njurfunktions-
nedsättning som kräver dialys eller njur-
transplantation för fortsatt överlevnad. 

Linda Rydén
PhD. ST-läkare

Anestesi Operation IVA-kliniken 
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
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                                  Mer info om SIM finns på www.sim.nu

Inbjudan till den 4:e nordiska forskar-
utbildningskursen den 1–3 oktober 2015

Välkommen till SIM-veckan 2015
på Hotel Elite Park Avenue i Göteborg!

Kursen arrangeras av Det danske hypertonisellskab, Svensk 
förening för hypertoni stroke och vaskulär medicin, Finlands 
hypertensionsförening och Norsk forening for hypertension, i 
samarbete med Köpenhamns och Lunds universitet samt Da-
nish Diabetes Academy.

Efter de tre framgångsrika kurserna i Köpenhamn 2009, Oslo 
2010 och Ystad 2012 har vi nöjet att åter bjuda in till en fors-
karutbildningskurs. Vi erbjuder 40 unga forskare med intres-
se för hypertoni, diabetes eller hjärt-kärlsjukdom som är eller 
planerar att bli doktorandregistrerade att delta. Programmet 
har avsatt stort utrymme för interaktiva diskussioner. Kursens 
mål är att: 1) öka kunskapen om patofysiologin vid hjärt-kärl-
sjukdom; 2) öka unga forskares förmåga att kommunicera och 
förmedla vetenskap; 3) att utveckla nätverket mellan unga och 
seniora forskare i de nordiska länderna.

Denna internatkurs på Schaeffersgården i Gentofte (www.
schaeffergaarden.dk) strax norr om Köpenhamn omfattar tre 
dagar, varav ett halvdagssymposium på Steno Diabetes Center. 
Kurskostnaden inklusive helpension, konferensfaciliteter, ma-
terial och socialt program endast EUR 300.

Du skickar Din anmälan elektroniskt till professor Thomas Ka-
han, Stockholm, thomas.kahan@ds.se.

Anmälan ska inkludera: 1) kontaktuppgifter; 2) curriculum vi-
tae på maximalt 1 sida; 3) ett abstract av aktuellt eller tilltänkt 
forskningsprogram på maximalt 1 sida. senast den 1 september. 

Välkommen med Din anmälan!

Svensk Internmedicinsk Förening (SIM) inbjuder till årlig
fortbildning för ST-läkare och specialister inom internmedicinen. 

Årets teman är bl. a. neurologi, allergologi, beroendelära, algologi, klinisk kemi, gastroenterologi,
infektion och kardiologi. Veckan bjuder på State-of-the-Art föreläsningar, högtids- 

föreläsningar till minne av Bengt Heister respektive Harry Boström samt
presentation av ST-läkares vetenskapliga arbete, möjlighet att skriva

kunskapsprov i Internmedicin samt SIM´s årsmöte med
middag. All information och anmälan finns

på www.sim-veckan.se.

Hypertension, Type 2 Diabetes and cardiovascular disease: From genes, fetal programming and
microbiota through hypertension and diabetes to organ damage and cardiovascular disease.

Gentofte, Danmark

28 september - 2 oktober



2015
Juni 5-9 
American Diabetes Association’s 75th Scientific 
Session 
Boston, Massachusetts, USA
http://professional.diabetes.org/Congress_Display.
aspx?TYP=9&CID=95553

Juni 12-15
25th European Meeting on Hypertension
and Cardiovascular Protection 2015
Milano, Italien
www.esh2015.org

Juni 20-25
International society on thrombosis and
haemostasis 25th congress 2015
Toronto, Kanada
https://www.isth.org/page/2015microsite/

Juni 26-28
19th Annual Hypertension Conference: Focus On 
Hypertension, Diabetes And Dyslipidemia 2015
Charleston, USA
http://www.cmemeeting.org/charleston-
Summer-2015-Cme

Augusti 26-28
18th Nordic Congress on Cerebrovascular Diseases
Malmö, Sverige 
http://www.malmokongressbyra.se/nordicstroke

Augusti 26-29
Nordic Society of Nephrology 33r
Biennial Congress 2015
Stavanger, Norge
http://nsn2015.org/

Augusti 29-September 2
European Society of Cardiology Congress London
London, England
http://www.escardio.org/esc2015

September 14-18
European Association For The Study of Diabetes 51st 
Annual Meeting 2015
Stockholm, Sverige
http://www.easd.org/

September 28-Oktober 2
SIM-veckan 2015
Hotel Elite Park
www.sim-veckan.se

Oktober 1-3
Eurothrombosis Summit 2015
Como, Italien
http://2015.eurothrombosis.eu/

Oktober  7-9
HND-symposium
Waterfront, Stockholm
www.hnd-symposium.se

Oktober 11-13 
11th International Congress on Coronary Artery 
Disease
Florens, Italien
http://iccad.kenes.com/

November 5-7 
5th World Congress on Controversies to Consensus 
in Diabetes, Obesity and Hypertension (CODHy)
Istanbul, Turkiet
http://eventegg.com/codhy-2015/

November 16-17
Lipids and Health: Risk, Reward and Revelation
London, England 
www.soci.org/events/display-event?eventco-
de=of149

November 30-December 4
IDF World Diabetes Congress 2015
Vancouver, Kanada
www.idf.org/worlddiabetescongress

2016
Februari 3-6 
Advanced Technologies & Treatments for
Diabetes (ATTD 2016)
Milano, Italien
http://www.attd2016.com/

Februari 27-Mars 1
The 4th International Cardiac Problems in
Pregnancy Congress (CPP2016)
Las Vegas, USA
www.2016.cppcongress.com

Maj 29-Juni 1
European Atherosclerosis Society 2016
Innsbruck, Österrike
http://www.eas2016.kenes.com/

September 24-29
Hypertension Seoul 2016 / The 26th Biennial
Scientific Meeting of the International Society
of Hypertension
Seoul, Sydkorea
www.ish2016.org

KONGRESSK ALENDER

Besök vår hemsida
www.hypertoni.org

Anmäl adressändring
Via vår hemsida www.hypertoni.org

eller posta till Kjerstin Ädel Malmborg,
Myntgatan 14, 214 59 Malmö

eller sänd uppgifterna till 
info@medkonf.se
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Författaranvisningar

Vaskulär Medicin publicerar information för med- 
lemmar i SVM och åt andra som är intresserade av 
området vaskulär medicin. Redovisning av veten- 
skapliga data, översiktsartiklar, kongressrapport- 
er, fallbeskrivningar liksom debattinlägg, notiser 
och allmän information välkomnas. 
   Vaskulär Medicin sätts med hjälp av layoutpro-
grammet InDesign® för Macintosh®. För att kun-
na redigera effektivt önskas därför el-ektroniska 
filer via till exempel e-mail. Eventuella figurer och 
tabeller läggs i separata dokument och namnges. 
   Ange författarnamn, titel, adress, telefonnum-
mer så att redaktionen kan kontakta författaren 
vid eventuella oklarheter. Sänd manus till: Pro-
fessor Fredrik Nyström, Endokrinmedicin, Uni-
versitetssjukhuset i Linköping, 581 85 Linköping   

fredrik.nystrom@regionostergotland.se
Tel. 010-103 77 49

• Styrelsen informerar om att en ny ”Arbetsgrupp för omvårdnad vid kardiovaskulär prevention” 
har bildats under ledning av Eva Drevenhorn. 

• Styrelsen beslutar ta till protokollet att vi stödjer det västsvenska ”Swedish Primary care car-
diovascular database” (SPCCD) registret, samt det nordiska samarbetet inom Baroreflex-akti-
verande terapier (BAT).

• Deltagande vid European Society of Vascular Medicines kongress i Berlin 10-12/5 2015.
• Deltagande vid European Society of Hypertensions kongress i Milano 12-15/6  2015.
• Deltagande vid Nordisk Forskarutbildningskurs i Gentofte 1-3/10 2015.
• Symposieförslag inlämnat till Medicinska Riksstämman 3-4/12 2015.
• Ny kurs om evidensbaserad omvårdnad vid hypertoni planeras i mars 2016.

HND-symposium
Stockholm Waterfront

Hjärtsjukdom, njursjukdom och diabetes 
(HND) är tre stora kroniska folksjukdomar 
som alla bidrar till att hjärtkärlsjukdom 
fortfarande är Sveriges vanligaste döds- 
orsak. Vi arrangerar nu, för andra gången, 
ett HND-symposium på Stockholm Water- 
front den 7-9 oktober 2015.
Vi erbjuder ett högkvalitativt vetenskap- 
ligt program med parallella sessioner, po- 
sterprogram och både svenska och inter- 
nationella framstående föreläsare. Se sidan 
44 i detta nummer.

7-9 oktober 2015

www.hnd-symposium.se

Kommande aktiviteter inom SVM utifrån beslut vid årsmötet som hölls i Örebro 22/4 2015
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