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Annons

LEDARE

Dags för vårmöte och årsmöte
"...det är med glädje jag hälsar er alla välkomna att njuta av
föreningsårsmöte, vetenskapligt program och
blommande magnolior i Malmö i april."

Enligt SVMs stadgar (vilka du enklast hittar på vår hemsida www.hypertoni.org )
är vår förenings ändamål ”att utveckla läärmed
du läser
2017på
årshypertoni,
första numkekonsten
avseende
stmer
av
Vaskulär
Medicin
det
roke och kärlsjukdomar”. I stadgarnaäranges att vi skall
ändamålet
genom
att
hög uppnå
tid att planera
in vårens
åter”stödja
och utbildning,
samt att
stående forskning
föreningsaktiviteter
i almanackan.
väcka
intresse
och sprida
kunskap
På annan
platsför
i detta
nummer
hittar om
du
ämnesområdet”.
både föreningens årsberättelse för 2016-05

N
F

– 2017-04 och formell kallelse till SVMs
öreningens
har Kardiovaskumedlemmarårsmöte
som äger styrelse
rum under
nas
uppdrag
att
se
till
att
lära vårmötet på Malmö Live ovanstående
170426-28.
åstadkoms på bästa sätt. Ett av de vik(http://malmolive.se/om-malmo-live/
tigaste
är förstås genom utgivningen av den
hotell-kongress)
tidskrift
du just läser
– Vaskulär Medicin.
Som framgår
i årsberättelsen
har vi ett
Dock
har
SVM
även
en lång
av
aktivt år bakom oss, både
vadtradition
gäller naatt
arrangera
kurser,
vetenskapliga
möten
tionella och internationella aktiviteter. Ett
etc
för att ytterligare
”sprida
om
återkommande
bekymmer
harkunskap
dock varit
ämnesområdet”
enligt
intentionerna
ovan.
att uppslutningen på årsmötet varit ganska
De senaste
årennaturligtvis
har dock förutsättningarblygsam,
vilket
verkar hämna
för
denna
typ
mande på föreningsdemokratin och i förGottsäter
längningen föreningensAnders
aktiviteter.
I syfte
för SVM
att göra det lättare för Ordförande
fler medlemmar
att
närvara har vi därför i stället för att som tidigare hålla årsmöte på onsdagsmorgonen
inför vårmötet i år flyttat mötet till torsdagseftermiddagen (0427 kl 13-14). Vid
årsmötet kommer vi också att dela ut priser
till författarna av de artiklar som av läsarna
röstats fram som årets bästa under 2015 respektive 2016. Varmt välkommen att delta i
årsmötet och lämna dina synpunkter på hur
vår verksamhet bäst utformas och utvecklas
framöver.

Förutom SVMs årsmöte innehåller vårmötet förstås även vetenskapliga aktiviteter av
stor relevans för föreningens medlemmar.
Ett SVM-arrangerat symposium kommer
att behandla trombocytaggregationshämmning vid perifer kärlsjukdom. Hur kan vi
säkerställa att dessa patienters behandling
inte hamnar i skymundan när industrins
intresse nu riskerar att svalna efter de neutrala resultaten av jämförelsen mellan clopidogrel och ticagrelor i EUCLID-studien
(1, 2), och hur skall PAD-patienten trombocytaggregationshämmas i samband med
endovaskulära interventioner? Skall alla ha
dubbel trombocythämmning, och i så fall
hur länge och med vilka preparat? Ett annat
symposium kommer att behandla frågan
om det är dags att revidera gällande blodtrycksmål. På detta område har en av SVMs
sommarstipendiater 2015, Mattias Brunström, nyligen publicerat uppmärksammade resultat (3) vad gäller behandlingseffekter hos diabetespatienter av olika antihypertensiva medel vid olika blodtrycksnivåer. Räcker det med att sikta på blodtrycksmålet 140/90 mmHg, eller behöver
vi vara mer ambitiösa (4)? Isåfall, hos vilka
patientgrupper?
Under företagssymposierna kommer att
presenteras kliniska erfarenheter av nya
orala antikoagulantia (NOAK) och behand-

lingsindikationer för proprotein convertas
subtilisin/kexin typ 9 (PCSK-9) hämmare. Under 2016 har fas-3 studierna med
PCSK-9 hämmaren bococizumab avslutats
i förtid då preparatet av tillverkaren inte
ansågs tillföra något av värde för vare sig
patienter, läkare eller aktieägare (5). Andra
preparat i gruppen introduceras däremot
nu i klinisk användning, och frågorna kring
till vilka patienter de skall förskrivas är högaktuella för alla oss som behandlar aterosklerossjukdom.
Sammanfattningsvis kommer den kärl-

intresserade läsaren av Vaskulär Medicin att
ha mycket att hämta på vårmötet, och det
är med glädje jag hälsar er alla välkomna
att njuta av föreningsårsmöte, vetenskapligt program och blommande magnolior i
Malmö i april.
Anders Gottsäter
Ordförande SVM

Referenser
1. Hiatt WR, Fowkes FGR, Heizer G, et al, for the
EUCLID trial steering committee and investigators. Ticagrelor versus clopidogrel in symptomatic peripheral artery disease. N Engl J Med
2017;376:32-40.
2. Schuyler Jones W, Baumgartner I, Hiatt WR, et al,
on behalf of the international steering committee
and investigators of the EUCLID trial. Ticagrelor
compared with clopidogrel in patients with prior
lower extremity revascularization for peripheral
artery disease. Circulation. 2016 Nov 13. pii:
CIRCULATIONAHA. 116.025880. [Epub ahead
of print]
3. Brunström M, Eliasson M, Nilsson PM, et al.
Blood pressure treatment levels and choice of antihypertensive agent in people with diabetes mellitus: an overview of systematic reviews. J Hypertens. 2016 Nov 18 [Epub ahead of print]
4. Xie X, Atkins E, Lv J, Bennett A, et al. Effects of
intensive blood pressure lowering on cardiovascular and renal outcomes: updated systematic review
and meta-analysis. Lancet 2016;387:435-43.
5. http://www.pfizer.com/news/press-release/
press-release-detail/pfizer_discontinues_global_
development_of_bococizumab_its_investigational_pcsk9_inhibitor
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Kallelse till ÅRSMÖTE
för Svensk förening for hypertoni, stroke
och vaskulär medicin, tillika för Stiftelsen
Svenska hypertonisällskapet
Torsdagen den 27 april 2017 kl. 13.10–14.10,
i samband med XIX Svenska Kardiovaskulära vårmötet.
Årsmötet kommer att hållas i lokalen Malmö Live 9.
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14
§ 15
§ 16

Mötets öppnande
Val av ordförande och sekreterare
Fastställande av dagordningen
Val av två justeringsmän
Styrelseberättelse för föreningen
Revisionsberättelse för föreningen och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Information om Stiftelsen Svenska hypertonisällskapet
Val av styrelse, revisorer och valberedning
Fastställande av årsavgift för 2018
Fastställande av traktamenten
Framtida mötesaktiviteter
Information om tidskriften Vaskulär Medicin
Information om föreningens hemsida
Prisutdelning till författarna av bästa artikel i Vaskulär Medicin 2015 respektive 2016
Övriga frågor
Mötets avslutande

Föreningens årsberättelse för 2016-05 – 2017-04 finner du på föreningens hemsida www.hypertoni.org

Nytt medlemsår 2017
Bäste/bästa tidigare, nuvarande eller
blivande medlem i SVM.
Det nya året 2017 närmar sig med stora
steg, och vi hoppas att du vill fortsätta att
vara medlem i SVM! Det är nu dags att förnya ditt medlemskap.

har fått in någon medlemsavgift från dig de
senaste åren! 2014 gjorde vi ju en revision
i vårt medlemsregister och de medlemmar
som ej betalt avgiften på ett par år togs bort.
Du är i så fall varmt välkommen tillbaka
om du betalar årsavgiften.

Anmäl Dig

Hur går jag tillväga för att betala?

Om du som läser dessa rader inte är medlem redan, anmäler du dig enklast med
hjälp av det elektroniska formuläret under
fliken ”Medlemsinformation” på vår hemsida: www.hypertoni.org
Om du inser att du trillat ur vårt medlemsregister, så beror detta på att vi inte
4
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Vid årsmötet 2016 togs ett beslut att höja
medlemsavgiften till 200 kr, avgiften sätts
lättast in på vårt bankgiro 383-0114.
Glöm inte att ange namn och mailadress på
talongen. Du som är läkare och medlem i
Sveriges läkarförbund, kan även betala per
automatik, genom avisering från Sveriges

läkarförbund. Men då måste du anmäla detta till Sveriges läkarförbund eller enklast till
mig via mail, ingar.timberg@skane.se
En blygsam summa

200 kr är en blygsam summa, men ditt bidrag i form av betald medlemsavgift är ändå
viktigt för föreningen!
Vi hoppas därför på ditt fortsatta/nya
stöd och medlemskap genom att du betalar
200 kr till SVM.
För styrelsen i SVM
Ingar Timberg
kassör

ingar.timberg@skane.se

FRÅN REDAKTIONEN

Från redaktionen

I

detta nummer 1 av Vaskulär Medicin
2017 går det att läsa om e-cigaretter,
vaskuliter, diabetes utifrån ett afrikanskt perspektiv, strokeprevention vid
förmaksflimmer, hemostas och hypertoni.
I artikeln om e-cigaretter får läsaren en
översikt över e-cigaretternas hälsoeffekter
på bl.a. hjärta/kärl och en inblick i hur
forskningsresultat relaterade till dito kan
tolkas utifrån olika perspektiv – beroendeställningen till forskningen. Artikeln om
vaskulitkursen ger en bra överblick över
och uppdatering om många olika vaskulitsjukdomar och avslutade studier där det
stundar spännande resultat. I artikeln om
mötesdagarna i samband med SSTH:s 10års dag går det att läsa om NOAK och dess
framfart inom vår kliniska vardag och hur
dessa underlättat för patienterna. I detta
nummer kan vi också följa framfarten av
diabetes i Afrika och de speciella problem
den ökade diabetesprevalensen medför
bl.a. i förhållande till ackompanjerande
sjukdomar som HIV och tuberkulos. I reserapporten från ESH:s sommarskola kan vi
läsa om genetik och livsstil vid hypertoni
och i ett referat från en aktuell avhandling
kan vi läsa att det fortfarande finns en underanvändning av oral antikoagulation för
att förebygga stroke hos patienter med förmaksflimmer.
Artikeln ”Djurägarskap och kardiovaskulär

risk” blev korad som bästa artikel 2015
av Vaskulär Medicins läsare. En orsak till
detta kan vara att många är intresserade av djur, har husdjur och/eller märker
att de påverkas positivt av dem på många
vis. Av den anledningen vill jag passa på
att referera till en nyligen publicerad artikel i Journal of Hypertension av Xu et al
[1]. De genomförde en tvärsnittsstudie på
9354 barn i ådern 5 till 17 år och fann att
djurägarskap var negativt associerat med

hypertoni hos pojkar och flickor. Mera specifikt fann de att ”vara exponerad för djurägarskap just nu”, jämfört med att inte vara
det, medförde en signifikant lägre prevalens
för hypertoni, 31 % lägre för pojkar och
34 % lägre för flickor. Prevalensen för hypertoni var 23 % lägre för pojkar och 33 %
lägre för flickor om de hade 1 djur, men
hela 66 % lägre om de var pojkar och hade
≥ 3 djur. Hade de hundar och ”andra djur”
medförde det en lägre prevalens. Särskilt
intressant var att om de var pojkar och
var exponerad för djurägarskap ”in utero”,
dvs. där fanns djur i familjen medan poj-

karna ännu var foster, var prevalensen för
hypertoni sänkt med 34 %! Författarna
har i sin artikel gjort en sammanställning
över studier på hypertoni och djurägarskap
som kan vara intressant att ta del av för den
som är sugen på att läsa mera om detta.
Isak Lindstedt
Från redaktionen

Referenser
1. Xu S-L, Trevathan E, Qian Z, et al. Prenatal and
postnatal exposure to pet ownership, blood pressure, and hypertension in children: The Seven
Northeastern Cities Study. J Hypertens 2017; 35:
259-265.

Jag vill uppmana alla medlemmar i vår förening och alla som läser vår tidskrift att
skicka in bidrag för publicering i framtida utgåvor av Vaskulär Medicin. Något som
kunde vara riktigt fint att få med, och som lyst med sin frånvaro i tidskriften, är
fallbeskrivningar. Många av oss är kliniskt verksamma och har otaliga patientmöten
i vardagen. Spännande fall dyker upp dagligen och kan vara värda att dela med sig
till andra!
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E-cigarett – framtidens lösning
för tobaksindustrin?
Cigarettrökning bidrar årligen till cirka
6 miljoner dödsfall i bland annat cancer,
lung- och hjärtkärlsjukdom. I västvärlden
har vi under de senaste årtiondena bevittnat en stadig nedgående trend av cigarettrökning. Internationell tobaksindustri har
sett sina vinster reduceras betydligt och
detta har medfört att man letat efter andra produkter att sälja istället för traditionell röktobak [1].

E

xempel på sådana satsningar är ecigarett och det svenska portionssnuset. Den internationella tobaksindustrin studerade först under årtionden
det svenska portionssnuset och (i samarbete med svenska snusproducenten Swedish
Match) ompaketerade man till slut sin
produkt till snus efter svensk modell. Detta
lanseras nu i bland annat i USA sedan ett
förbud mot snus hävts 2011. Det svenska
portionssnuset lanseras mot alla tänkbara
marknadssegment, såväl unga som gamla,
för rökare (på platser där de inte får röka)
och för icke-rökare. Det har även lanserats
som en metod för rökavvänjning. Svenskt
portionssnus har potential att bli räddningen för en amerikansk tobaksindustri som
under många år jobbat i motvind och bara
under 2015 såldes 1,5 miljarder dosor snus
i USA.
Tobaksindustrin är påhittig och har förutom enorma finansiella muskler en stor
portion tålamod. Fallet med lanseringen
av svenskt snus i USA är intressant då den
föregåtts av många års intensiv nationell
lobbying samt flera nationella och internationella testlanseringar bland annat i
Danmark under sjuttiotalet.
En annan sådan storsatsning för tobaksindustrin är e-cigarett. Denna uppfanns
och patenterades i Kina 2004 som ett alternativ till cigarettrökning. E-cigaretten
består av en liten behållare (av varierande
storlek) och en elektronisk förångningskammare. Behållaren fyller användaren
med en speciell vätska (E-liquid) som är
baserad på glycerol och propylenglykol som
innehåller olika mängder nikotin. Glycerol
är en godkänd förtjockningstillsats inom

läkemedels- och livsmedelsindustrin, men
det är oklart vilka effekter den har när den
upphettas och inandas. Propylenglykol är
mest känd för sin användning i rökmaskiner på till exempel diskotek och teatrar.
Dessutom finns det över 8000 registrerade
olika smaker på e-vätskorna som köps separat när de förbrukats. E-cigaretten består
också av en elektronisk förångare som upphettar e-vätskan tills dess att den förångas.
Denna ånga andas sedan e-cigarettanvändaren in. Utbredningen av e-cigarett började
initialt som något av en undergroundrörelse med små företag som producerade och
sålde vätskor och e-cigaretter. Så småningom upptäcktes e-cigarett av några av de
stora tobakskonsortierna som med sina redan etablerade försäljningsvägar och kundunderlag förmådde sprida den globalt i
mycket stor skala. I likhet med det svenska
portionssnuset lanserades e-cigarett i USA
brett med smaker och dofter designade för
att appellera till en mycket bred publik, –
även unga. E-vätskan kan smaka och dofta
alltifrån olika frukter till godis och populära
läskedrycker. Utan tvivel är detta avsett att
appellera till en mycket ung publik och i
förlängningen leda dessa in denna i ett livslångt nikotinberoende. I USA ökar försäljningen av e-cigarett exponentiellt. Försäljningsmarginalen för e-cigarett förväntas vid
slutet av 2017 överträffa den för konventionella cigaretter och uppnå 10 miljarder
dollar [2]. I Kina beslutade år 2014 den kinesiska tobaksindustrin att gå in i kinesisk
e-cigarettindustri. I Kina utgör de cirka 300
miljoner rökarna (cirka 28 % av den vuxna
befolkningen) ett enormt potentiellt kundunderlag när cigarettrökningens konsekvenser börjar bli tydliga även för de breda
kinesiska massorna.
I Sverige har e-cigarett fram till och med
i februari 2016 klassats som läkemedel och
reglerats via läkemedelsverket. Försäljning
över disk har varit förbjuden men produkten och alla dess kringprodukter har varit
tillgänglig för var och en via näthandel. Efter långa överläggningar och överklaganden
beslutades nyligen av högsta förvaltnings-

domstolen att beslutet om att betrakta ecigarett som medicinsk produkt skulle upphävas. Detta har lett till att det nu sedan
2016 är tillåtet att sälja e-cigarett även över
disk. E-cigarett är i dagsläget helt oreglerad i Sverige. Detta har medfört att de för
närvarande inte beskattas på ett särskilt sätt
eller att det finns något reklamförbud eller
restriktioner om vem som får köpa produkten. I andra länder som t.ex. USA har regleringen av produkten nått längre.
Är e-cigarett farligt?

I e-cigarettångan och e-vätskan har man
utöver nikotin funnit flera olika gifter, inklusive nitrosaminer, acetaldehyder, polycykliska aromatiska kolväten (PAH), metaller och flyktiga organiska föreningar [37]. Dessa gifter som har cancerogena och
pro-inflammatoriska egenskaper finns oftast
i lägre nivåer än i vanlig cigarettrök. Dock
är det viktigt att nämna att inget av dessa
toxiner har någon nedre gräns för när de
upphör att vara giftiga och vissa kan ackumuleras i kroppen. En forskargrupp fann
reaktiva syreradikaler i e-cigarettångan som
låg i nivå med dem som uppmätts i cigarettrök [8].
Hittills har in vitro-studier gett varierande resultat. En forskargrupp fann
att cellinjer som exponerats för e-cigarettånga påverkades negativt och fick
ökad apoptos och nekros, oavsett nikotinhalt [9], medan andra studier påvisat
liten eller ingen cytotoxicitet [10-12].
Det finns bara ett fåtal studier som jämför
halten av partiklar i e-cigarettånga med
konventionell cigarettrök. Realtidsmätning
efter e-cigarettanvändning påvisade lägre
nivåer av partiklar jämfört med konventionell cigarettrökning [13]. En studie gjord av
forskare med koppling till tobaksindustrin
rapporterade att e-cigarettånga innehöll
mycket lägre nivåer av små och ultrasmå
partiklar än cigarettrök [14]. Å andra sidan
har en industrioberoende studie visat att
den ånga som inandas från e-cigarett hade
liknande antal och storleksfördelning av
partiklar som vanlig cigarettrök [15].
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Det finns ännu relativt få humanstudier gjorda med e-cigarett. Dock har man
kunnat påvisa ökad luftvägsinflammation
efter e-cigarettexponering, med ökade
koncentrationer av kväveoxid (FeNO) i
utandningsluft [6]. Mätning av FeNO i
utandningsluft används bland annat för
att bedöma inflammation i luftvägarna hos
astmatiker. När det gäller kardiovaskulära
effekter finns det mycket få studier. En nyligen publicerad studie kunde emellertid
påvisa ökad kärlstyvhet direkt efter e-cigarettanvändning [16]. Ökad kärlstyvhet är en
oberoende riskfaktor för både hjärtinfarkt
och stroke [17]. Några långtidsstudier finns
inte men dessa akuta effekter skulle kunna
vara indikatorer på att e-cigarett på längre
sikt kan ge negativa hälsoeffekter.
E-cigarett för rökavvänjning

En till stor del inflammerad diskussion föreligger angående användandet av e-cigarett
som potentiellt medel för rökavvänjning.
Många framhäver e-cigarett som ett effektivt sätt att bli kvitt cigarettrökning. Dock
finns än så länge inga övertygande bevis för
dess effektivitet. Tvärtom finns en risk för
dubbelanvändning av både konventionella
cigaretter och e-cigarett. Det finns ännu
inga övertygande bevis på att e-cigarett skulle vara effektivare än konventionella rökavvänjningsmetoder. Trots detta har e-cigarett framhållits som ett hälsosammare alternativ till rökning och för rökavvänjning
[18-22].

8
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E-cigarettens effekter på hjärta och kärl

I en randomiserad cross-over-studie exponerade vi 16 friska sporadiskt cigarettrökande män och kvinnor för 10 inhalationer av e-cigarett. Forskningspersonerna var
sina egna kontroller och samma mätningar
gjordes med och utan föregående e-cigarettexponering med en veckas mellanrum.
Vi mätte endoteliala progenitorceller och
cirkulerande mikrovesiklar före och efter
exponering [23].
Endoteliala progenitorceller (EPC) är en
typ av stamceller som cirkulerar i blodet
och som har förmåga att differentiera till
endotelceller. Majoriteten av EPC rekryteras från benmärgen som svar på vaskulär
skada och deras funktion är att ta sig till
platsen för skadan och initiera reparation
[24]. EPC är centrala vid reparation av kärlskador och dess mängd i blodet är omvänt
korrelerad till ökad risk för hjärtinfarkt och
stroke.
Ökad mängd av cirkulerande mikrovesiklar (MV) kan också kopplas till en ökad risk
för kardiovaskulära sjukdomar. Vid cellulär
aktivering och vid celldöd (apoptos) bildas
små sfäriska membranvesiklar genom avknoppning av fragment från cellmembranen. Vesiklar med diameter mellan 0.1-1 μm
benämns MV. Dessa MV kan utöva effekter
på andra celler och biologiska system. Vesiklarnas eventuella biologiska funktioner
bestäms utifrån cellmembranets komposition med uttryck av ytmolekyler, samt vesiklarnas innehåll. Frisättning av MV kan

vara ett sätt på vilket celler påverkar sin
omgivning. Kombinationer av uttryck av
receptorer och molekyler på vesiklarnas yta
kan vara ett sofistikerat sätt att sända biologiska budskap och utöva effekter. Mikrovesiklar kan visa hur kärlen mår, påverka
sjukdomsutveckling, och användas i riskbedömning för hjärtkärlsjukdom.
Blodkärlets innersta lager består av endotelceller. Endotelcellslagret spelar en central
roll i regleringen av kärltonus, koagulation,
fibrinolys och inflammation. Dess funktion
försämras gradvis, dels med ålder och dels
på grund av sjukdom. Ett dysfunktionellt
endotel associeras med ökad dödlighet i
hjärtkärlsjukdom, instabil angina och stroke. Endoteldysfunktion är ett av de tidigaste tecknen på åderförkalkning och
förekommer långt innan anatomiskt synbar plackbildning etablerats. Cirkulerande
nivåer av EPC har föreslagits tillsammans
med endoteliala mikrovesiklar som en
framtida biomarkör för endoteldysfunktion
och är omvänt korrelerade till kardiovaskulära riskfaktorer [17].
I en studie som under hösten 2016 publicerades i tidskriften Atherosclerosis samlade vi
blodprover vid baseline respektive 1, 4 och
24 timmar efter inhalationer från e-cigarett.
Omedelbart efter e-cigarettinhalation ökade nivåerna av endoteliala progenitorceller
för att sedan återgå till baseline inom 24
timmar [23]. Vi noterade icke-signifikanta
trender till ökning av antalet mikrovesiklar.
Vad gäller EPC sågs samma mönster som

Endothelial progenitor cells (EPCs) during e-cigarette inhalation and control. Two-way, multiple measures ANOVA were significant for the interaction of exposure and time ( p = 0.002). Separate time point analysis was significant for 1 h vs . baseline: * p = 0.003
and 4 h vs . baseline: † p = 0.036.
(Antoniewicz et al, Atherosclerosis 2016)

när vi i en tidigare studie exponerade friska
forskningspersoner för konventionell cigarettrök. EPC steg omedelbart efter e-cigarettinhalation och gick inom 24 timmar
tillbaka till baseline.
Kort e-cigarettanvändning skapar sammanfattningsvis en patofysiologisk respons
som också kan ses vid kärlretning och skada, och som dessutom ses efter cigarettrökning. Långvarigt bruk skulle kunna innebära upprepade ökningar i blodet av endoteliala progenitorceller, vilket leder till en
utarmning av benmärgens reserv av dessa
kärlreparerande celler. Detta skulle på sikt
kunna leda till åderförkalkning och ökad
risk för hjärtinfarkt och stroke.
Vikten av oberoende forskning

Trots att vår studie om effekter av exponering för e-cigarett var liten, visade den på
tydliga negativa hälsoeffekter och rönte stor
uppmärksamhet i framförallt brittisk och
tysk press. Ett visst intresse för vår studie
fanns även i svensk press, men Sverige har
ännu inte kommit dit där Tyskland och
England befinner sig just nu. Där har ecigarett kunnat köpas över disk i många år
och tillgängligheten varit hög, något som
medfört fler e-cigarettbrukare. Vi tror att
e-cigarettanvändandet om några år kommer upp till samma nivåer som i Tyskland
och England eftersom e-cigarettförsäljningen nu nyligen släppts fri i Sverige. Studiens
stora uppmärksamhet beror sannolikt på att

det för närvarande råder ett stort sug efter
information om e-cigarettens potentiella
hälsoeffekter och att vi bidrar till att fylla
igen kunskapsluckor.
Hos e-cigarettindustrin finns det givetvis
en ovilja mot att dylika resultat uppmärksammas eftersom dessa har potential att
hota framtida intäkter. Därför dröjde det
inte länge förrän ett ”letter to the editor”
dök upp på tidskriften Atherosclerosis i
vilket två forskare kopplade till e-cigarettindustrin ifrågasatte resultaten. Då e-cigarettindustrin till stor del har köpts upp av
tobaksindustrin, finns det en mäktig lobbyverksamhet kring e-cigarett. Bara genom
en enkel sökning kan man se att det görs
e-tidskrifter om e-cigarett, e-cigarettbloggar
och videobloggar m.m. I en genomgång
av publicerad forskning framkommer att
en tredjedel av forskningspublikationerna
har kopplingar till e-cigarettindustrin [25].
Forskare med kopplingar till e-cigarettindustrin framhåller hur e-cigarett är ofarligt,
framförallt i jämförelse med konventionella
cigaretter. En så kallad expertgrupp som nyligen uttalade sig i området påstod att enligt
den forskning som för närvarande finns så
skulle e-cigarett vara 95 % mindre farligt än
konventionella cigaretter [26]. Expertgruppen som har tydliga kopplingar till e-cigarettindustrin har tagit fram siffran genom
att konstruera och använda sig av en vetenskapligt sett mycket tveksam modell. Utifrån den mycket sparsamma information

som finns på området (bland annat saknas
epidemiologiska långtidsstudier) är det
svårt att förstå expertgruppens resonemang.
Tyvärr hade denna rapport ett stort inflytande på den allmänna uppfattningen om
e-cigarett i Storbritannien då Public Health
England (PHE), motsvarande svenska Socialstyrelsen, använde just denna siffra för
att informera allmänheten om fördelar med
e-cigarett [27].
Det är sannolikt att användning av e-cigarett är mindre skadligt än vanlig tobaksrökning. Emellertid bör man vid diskussion om e-cigarettens potentiella hälsofara
ha i åtanke den stora nyrekrytering som
sker, framförallt bland unga människor
som aldrig har rökt, eller haft för avsikt att
röka konventionella cigaretter. Därför är
en jämförelse med att överhuvudtaget inte
bruka något nikotinpreparat också i högsta grad rimlig. Sammanfattningsvis har
e-cigarettindustrin ett stort inflytande över
forskningsfältet, och för att vi skall få en så
bra bild av e-cigarettens hälsoeffekter som
möjligt bör ett större vetenskapligt initiativ
komma från den industrioberoende akademiska forskarvärlden.
Magnus Lundbäck
(medicine doktor)

Lukasz Antoniewicz

(doktorand)
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Vaskulitkurs i Cambridge
Inom Europa har det från 1990-talet etablerats en grupp forskare och läkare med
intresse för småkärlsvaskuliter, initialt enbart ANCA-associerade vaskuliter. Med tilltagande ålder och aktivitet har gruppen utökats och omfattar numera även vaskuliter i
mellanstora och stora blodkärl. Denna europeiska grupp ”EUVAS” (European Vasculitis
Society” www.vasculitis.org) har designat och fullföljt flera kliniska behandlingsstudier
av småkärlsvaskuliter och efter många år så kunde vi till slut arrangera den första vaskulitkursen; ”EUVAS Cambridge Vasculitis Course” på Clare College 11-13 januari 2017.(1)

J

ag har varit med i EUVAS gruppen
sedan starten 1994, och åkte iväg tillsammans med en yngre njurmedicinsk
kollega, som även siktar på en kardiologisk specialitet. Detta är sannolikt en attraktiv kombination, inte minst inom en
nära framtid då vi ser allt mer som pekar
på samband mellan kronisk njursjukdom,
albuminuri och hjärt-kärlsjukdom. Efter
att ha lämnat ett gråmulet Skåne anlände
vi på förmiddagen till Cambridge. Vädret
var som hemma och efter en fin promenad
genom Cambridges centrum med dess smala vindlande små gator så kom vi till Clare
College. Detta college är det näst äldsta i
Cambridge, grundades 1326. Det erhöll
några år senare ett generöst bidrag från
Lady Elizabeth de Clare (Lady de Burgh)
och är ganska stort med stora vackra gräsmattor som omger de anrika byggnaderna.
Drygt 600 år efter att Clare College bildats
var man redo att ta emot kvinnliga studenter. Som alltid på engelska college så anmä-

ler man sin ankomst i ”Porters lodge” där
man tas emot av en vänlig herre med en
distinkt vacker engelska.
Eftersom vi inom organisationskommittén för kursen hade velat hålla anmälningsavgifter och kostnader låga så passade
det bra att utnyttja college då studenterna
hade ferie. Alla kursdeltagare kunde därför
bo på colleget, vilket naturligtvis också underlättade diskussioner och samvaro utanför föreläsningarna. Vi välkomnades av en
”stående” lätt lunch och sedan startade programmet.
Dr. David Jayne, som är president i EUVAS, chef för ”Vasculitis and Lupus Clinic”
på Addenbrooke’s Hospital i Cambridge
och som var kursansvarig höll i introduktionen. Första sessionen gav en överblick
över vaskuliter; definition, epidemiologi
och patogenes. Vaskuliter indelas ju främst
efter storleken på de blodkärl som är afficerade vid vaskuliten, d.v.s. storkärlsvaskuliter

(aortit, GPA) mellanstora kärl (Polyarteritis
nodosa) respektive små kärl och där dominerar ANCA-associerade vaskuliter (ANCA
Anti Neutrofil Cytoplasmatisk Antikropp)
(2).
Även vaskulit hos barn behandlades.
Det var intressant att lyssna på Paul Brogan, från London som berättade bl.a. om
Kawasaki sjukdom, med en ökande incidens som nu ligger på cirka 8/100 000, men
som är betydligt högre på Hawaii nämligen
40/100 000. Symtomen är feber > 5 dagar, konjunktivit, rash, rodnad och senare
fjällning av handflator och fotsulor, illröda
läppar och tunga, cervikal unilateral adenit.
Behandling är högdos intravenöst gammaglobulin och acetylsalicylsyra. Takayashu’s
arterit kan också drabba barn, och här finns
ofta en oroväckande fördröjning av diagnostiken!
Första eftermiddagen ägnades helt åt
ANCA-associerad vaskulit (AAV). Som bekant kan denna vaskulit drabba vilket organ
som helst, men vanligast är att luftvägar och
njurar afficeras. Men engagemang av ögon,
hud, perifera nerver inte ovanligt. Här finns
dock också dokumenterade fall av granulom i mammarkörtel respektive prostata.
Den kliniska bilden och organengagemang
skiljer sig något mellan de kliniska diagno-

Gruppfoto taget på torsdagen föreställande EUVAS-delegater, talare, etc.
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Clare College, the Old Court, från floden Cam.

serna. Den årliga incidensen är cirka 20 fall/
miljon vuxna, medan PAN (Polyarteritis
nodosa) endast drabbar en individ/miljon
invånare (3). Prevalensen av AAV har ökat
tack vare en bättre diagnostik, behandling
och uppföljning och enligt en svensk studie
har vi, åtminstone i södra sjukvårdsregionen, cirka 250 fall/miljon (4).
AAV kan subgrupperas efter klinisk presentation i tre undergrupper. Granulomatös polyangit (GPA) som tidigare benämdes
Wegener’s granulomatos, är oftast associerad med cirkulerande antikroppar mot proteinas3 (PR3-ANCA) men en del (10 %)
har istället antikroppar mot myeloperoxidas
(MPO-ANCA). Mikroskopisk polyangit
(MPA) är däremot oftare associerad med
MPO-ANCA (65 %) men hos cirka 25 %
finns istället PR3-ANCA. En tredje form
av AAV är Eosinofil granulomatos med
polyangit, som tidigare benämndes ChurgStrauss. AAV är inte vanliga folksjukdomar,
men de är inte heller helt ovanliga. Eftersom dessa småkärlsvaskuliter har en förkärlek för att engagera njurarna så är det inte
helt ovanligt att det är en AAV som är orsak
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till akut njursvikt hos en tidigare tämligen
frisk patient. Sjukdomen drabbar fr.a. äldre,
men även barn och ungdomar kan insjukna. Naturligtvis är det angeläget att försöka
identifiera dessa patienter innan de hamnar
på akuten med njursvikt. Hur skall man
då kunna identifiera dem? De flesta har
allmänsymtom såsom trötthet, migrerande
led-muskelvärk. Typiskt är just att värken
”hoppar runt” t.ex. invalidiserande värk i
ett knä under några dagar, för att sedan vara
symtomfri en period och därefter kommer
exempelvis värk i en arm. Vanligt är också
subfebrilitet-feber. Urinundersökning avslöjar alltid en mikroskopisk hematuri om
njurengagemang finns. Däremot finns inte
någon albuminuri, såvitt inte sjukdomen
har pågått en längre tid och inte heller behöver plasma kreatinin värdet vara stegrat!
Ett förhöjt kreatininvärde innebär oftast en
avsevärd sänkning av den glomerulära filtrationshastigheten. Histopatologiskt har vi
fått ett graderingsskala för att bedöma afficerad njurvävnad, där vissa faktorer också
kan användas för att förutspå prognosen(5).
Behandlingen av AAV indelas i två faser; en

induktionsbehandling för att uppnå remission och en andra fas för att underhålla
remissionen och försöka förhindra recidiv
av vaskuliten. Den immunosuppressiva behandlingen har visat sig vara framgångsrik,
men den är inte kurativ och den har en hel
del biverkningar (6). Alternativet d.v.s. att
inte behandla med immunsuppression är
dock betydligt sämre. Patientöverlevnaden
efter 2 år var 10-20 % innan immunsuppression introducerades. För den som vill
veta mer om så kan jag rekommendera
Europeiska guidelines som nyligen har reviderats och publicerats (7). Patogenesen
är fortfarande oklar, och det förklarar också varför det fortfarande saknas en kurativ
terapi.
Den betydligt mer sällsynta formen av
AAV, eosinofil granulomatos med polyangit (Churg Strauss) som presenterar sig med
astma, hosta, perifer eosinofili i blodet och
en småkärlsvaskulit som ofta drabbar hjärtat. Därför skall alla patienter med misstänkt EGPA genomgå UKG och ev. MR av
hjärtat! En del EGPA-patienter har ANCA
och då är det oftast njur- och gastrointes-

"Vi, inom EUVAS, har tillsammans med utomeuropeiska
vaskulitkollegor nyligen avslutat inklusion i PEXIVAS-studien
som undersöker effekten av plasmaferes respektive olika steroiddoser
vid induktionsbehandling av AAV."
tinalt engagemang, de som saknar ANCA
har oftare hjärt- och lungengagemang.
Efter en informell middag så hade vi en
session ”Meet the professor” med diskussion kring klinik och patologi. Det blev
både roliga och stimulerande diskussioner.
Den andra dagen fortsatte med småkärlsvaskulit. Sedan höll dr Omer Karadag,
Ankara & Cambridge, en mycket givande
och intressant presentation om Behçets
sjukdom. Denna sjukdom ser vi allt oftare i Norden idag, och kunskap om den
är viktig eftersom den kan vara svår att
identifiera. Behçets sjukdom kännetecknas av ulcera i munhåla och genitalier, ev.
kutana papulo-pustler som är sterila. Engagemang av intestinalkanalen är vanligt
fr.a. hos Behçet-patienter i Fjärran Östern,
medan genitala ulcerationer är mer vanligt
hos kaukasier. Trombosbenägenheten är
välkänd, och man avråder från antikoagulantia då patienterna ofta har pulmonella
artäraneurysm som kan blöda och resultera
i livshotande hemoptys (8). Behandlingen
är immunsuppression t.ex. azatioprin, steroider. (9)
Storkärlsvaskulit som t.ex. Jättecellsarterit och Takayasu’s arterit presenterades också, men dessa lämnar jag av utrymmesskäl.
Värt att nämna är dock att det är extremt
viktigt med en snabb diagnos vid misstanke
om temporalisarterit – risken för blindhet
är överhängande!
Det kan vara värt att nämna att man bör
misstänka Takayasu’s arterit hos en patient
< 40 års ålder och som har hypertoni, en
skillnad av uppmätt blodtryck > 10mmHg
mellan höger och vänster arm, blåsljud,
svag eller frånvaro av perifer puls, klaudicatio i arm eller ben, carotidyni, angina
och med samtidig akut fasreaktion i blodet.
Dessa symtom bör lysa som en röd flagga
enligt Justin Mason London, UK (10).
Torsdag eftermiddag hade fokus på organspecifika vaskulityttringar. Värt att nämna
är att de flesta småkärlsvaskuliter är nekrotiserande d.v.s. den normala arkitekturen
förstörs och läkning sker med fibros som
ger stelhet, funktionsnedsättning eller till
och med funktionsförlust av organet ifråga.

Middagen avnjöts i den stora matsalen,
med mörk mahogny på väggar, porträtt i
guldram, podium på vilket honnörsborden
var placerade. Det var inte utan att många
fick association till ”Harry Potter”.
På fredagen avhandlades bl.a. livskvalitetundersökningar, läkemedelstoxicitet t.ex.
infektioner, skelettproblem och malignitet.
Ett stort och viktigt kapitel. Slutligen gav
David Jayne en resumé angående kliniska
studier inom vaskulitfältet. Vi, inom EUVAS, har tillsammans med utomeuropeiska
vaskulitkollegor nyligen avslutat inklusion
i PEXIVAS-studien som undersöker effekten av plasmaferes respektive olika steroiddoser vid induktionsbehandling av AAV.
Dessutom har vi inom EUVAS också nyligen avslutat studie beträffande effekten av
antiCD20 som underhållsbehandling av
AAV. Vi ser fram emot resultaten av dessa
studier, men fr.a. så välkomnas studier
avseende patogenes så att vi kan finna en
mer adekvat och riktad terapi. Än så länge
betraktar vi de flesta vaskuliter som idiopatiska. De sekundära formerna kan oftast
fås under kontroll om den bakomliggande
orsaken, t.ex. hepatit eller annan infektion
behandlas.
Kursdeltagarnas omdöme om kursen har
varit övervägande positivt och vi planerar
uppföljande kurser. För vidare information
v.g. se www.vasculitis.org
Jag vill samtidigt passa på och välkomna
er till Malmö i september 2017! Då har vi
en kurs i ”Renal Implications of Advances in Immunology and Inflammation”
v.g. se https://mkon.nu/cme och i direkt
följd kommer sedan ”Nordiska njurdagar”;
https://mkon.nu/nsn_2017

Kerstin Westman

Ordförande Svensk Njurmedicinsk Förening
Överläkare Docent
Njurmedicin Skånes Universitetssjukhus Lund-Malmö
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Annons

Svenska Sällskapet för Trombos och
Hemostas, SSTH, fyllde 10 år
Symposium nr 10 hölls i Linköping 21-22 april 2016.

J

ag fick förmånen att åka dit och vara
med under dessa två dagar och fick
uppleva ett vårligt men lite kyligt Linköping. Vi var 220 deltagare, sjuksköterskor, BMA och läkare som samlades, för att
lyssna på olika föredrag, titta på utställarnas
montrar och utbyta erfarenheter.
Vi höll till på Kårhuset som ligger intill
den ståtliga och vackra domkyrkan. Jag
som bor i Lund upplever att Linköping och
Lund har en del gemensamt, båda städerna
präglas av studenter.
SSTH är ett nationellt nätverk som bygger på vetenskaplig och klinisk praxis om
blödningar och trombos.
Överläkare Kerstin Arbring och Professor Tomas Lindal, båda verksamma i Linköping hälsade oss välkomna och dagen
började med att vi tittade på en film om
bemötande, en film som skapade eftertanke
speciellt idag när vi har många flyktingar
och asylsökande som kommer hit.
Första föreläsare var professor Marc
Carrier från Ottawa som talade om venös
trombos och cancer.
Trombos kan vara första tecken på cancer, patienter med idiopatisk cancer behöver inte screenas men dr Carrier betonade
vikten av en bra anamnes, och bakgrund.
Tromboembolism är en av de vanligaste
dödsorsakerna hos cancerpatienter.
NOAK, nya orala antikoagulantia benämns

numera DOAK, direktverkande orala antikoagulantia kom ut på marknaden 2011.
Mika Skeppholm, överläkare på Danderyds
sjukhus talade om mätning av NOAK, När
och varför ska vi mäta? Vi fick anledning att
återkomma till frågorna vid flera tillfällen.
Förmaksflimmer har blivit en folksjukdom med 3 % prevalens. De patienterna
har 4 % större risk att drabbas av stroke.

Därför är det viktigt att behandla dessa
grupper.
Jag som arbetar på en AK-mottagning
har märkt att antalet patienter som sätts in
på NOAK har ökat den senaste tiden, när
det gäller patienter med venösa tromboser
är det övervägande NOAK som används.
Numera är NOAK även godkänt vid elkonvertering och ablation.
Patienter med mekaniska klaffar har endast warfarin som alternativ, NOAK var
sämre i de kliniska studier som gjorts.
Det finns vissa läkemedel som inte går så
bra ihop med NOAK, därför poängterade
dr Skeppholm vikten av att välja utifrån
patientens riskprofil och individanpassa behandlingen.
Dr Mikael Makris professor på Sheffields
Universitet talade om hemofili i Europeiskt
perspektiv.
Ett ämne jag själv inte kan så mycket
om, han betonade vikten av att ha ett webbaserat nätverk, ett för patienter och ett för
läkare.
Dagen fortsatte med två olika sessioner, en
för läkare och en för sjuksköterskor. Professor Peter Svensson från Malmö talade om
NOAK och nedsatt njurfunktion, sjuksköterskan Camilla Nilsson var moderator.
NOAK utsöndras till viss del via njurarna
därför är det viktigt att kontrollera njurvärden regelbundet. Nu börjar man också se
effekten av NOAK, något färre hjärnblödningar men lite ökad risk för GI-blödning.
Kvinnor i fertil ålder har också problem
med menstruationsblödning. Sjuksköterskorna fick här chans att ställa frågor till dr
Svensson, ett uppskattat inslag.
Det är svårt att idag fastställa exakta terapiområden när det gäller NOAK, Warfarin
är lättare då man mäter PK-INR värdet.

Dr Svensson tog upp situationer när man
måste mäta läkemedelskoncentration som
visar noggrannare värden än en skattning
baserad på e-GFR och absolut GFR kan ge.
Detta gäller t.ex. vid akut blödning, akut
operation, trauma, trombolys, njursvikt
och bruk av antidot några timmar innan
operation. Förmaksflimmer påverkar ofta
njurfunktionen, cardiorenalt syndrom.
Ofta kan detta bero på andra läkemedel,
som t.ex. ACE-hämmare. Patienter som
ligger mellan 70-80 år är riskpatienter.
Vi diskuterade utsättning av NOAK inför operation, där har vi idag PM som vi
kan följa, antal dagar beror också bl.a. på
vilken njurfunktion patienten har, om det
är ett stort eller mindre ingrepp.
Vi sjuksköterskor, som arbetar på antikoagulationsmottagningar runt om i landet
och tar hand om remisser har ett stort ansvar.
Vad gör vi med patienter som inte lämnar
prov?
När ska vi kontakta ansvarig läkare?
Undersökningar visar att patienter som
står på NOAK har följsamhet på 90-95 %.
Vår uppgift är att vara medmänniskor
patienten har alltid ett egenansvar, men en
välinformerad patient är viktigt. Det är viktigt att använda våra omdömen.
Kardiologen Anna Holm talade över ämnet

akuta blödningar efter akuta coronara syndrom.
Hjärtinfarkt och blödning innebär en
ökad risk för att dö inom ett år, kvinnor har
en två gånger så hög risk än män.
Torsdagskvällen avslutades med en trerätters middag och vi fick underhållning av
medicinstudenter. Ett glatt gäng som sjöng
och spexade. I samband med middagen delades stipendier ut.

VASKULÄR MEDICIN 2017 · NR 1 17

Fredagen inleddes med en rolig film som

personalen på klin. kem. lab. i Linköping
spelat in. De verkar ha kul på sitt arbete!
Efter filmen fick deltagarna åter chans att
ställa frågor till vår expertpanel Peter Svensson och Tomas Lindal. Det blev diskussioner om tromboser och hur vi tar prover
på våra patienter som står på NOAK. Dr
Svensson poängterade vikten av selekterade prover annars finns det risk för oro och
dessutom blir det en extra kostnad.
NOAK har underlättat så att riskpatienter, som har haft trombos och avslutat sin
behandling och ska göra längre flygturer,
numera endast behöver äta en lägre dos av
Xarelto inför flygresan och även inför hemresan. Det behövs inte sprutor och intyg
längre.
Diskussioner angående lågmolekylärt
heparin (bridging) togs också upp. Det används numera nästan enbart hos patienter
med mekanisk klaff. Nya riktlinjer är på
gång. Bridging ger större risk för blödning
än att det förhindrar propp enligt dr Svensson. Det måste dock finnas kvar den första
månaden efter att patienten fått en venös
trombos.
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Överläkare Margareta Holmström pratade i ämnet venös trombos på ovanliga
ställen.
Den absolut högsta risken att drabbas av
trombos är hög ålder, över 80 år. Incidens
ökar med åldern.
Graviditet eller kvinnor som äter P-piller,
kan också innebära ökad risk att drabbas.
Dr Holmström tog också upp sinustrombos, den är svår att behandla eftersom den
också kan ge blödning. Män som tränar
mycket kan få ökad risk för armtrombos.
Vener kan komma i kläm och man kan
t.o.m. behöva operera bort ett revben.
Föreläsningar och diskussioner handlade
mycket om NOAK eftersom de kommer
mer och mer. Warfarin är lättare att ha kontroll över eftersom vi mäter PK, det är viktigt för oss sjuksköterskor att få våra patienter att förstå vikten av att ta sina tabletter, vi
har idag inga exakta mätvärden vi kan luta
oss mot.
Ett av de sista föredragen handlade om en

trombocyts liv, dr Sofia Ramström docent
vid Linköpings lasarett har forskat om detta. Trombocyterna bildas från megakarocy-

ter i benmärg, blodbanan och lungvävnaden. De är 1/10 000 dels cm stora och lever
i blodbanan. Där lever de i 9-11 dagar. De
håller till nära kärlväggen och bildar blodplättar och fibrintrådar om skada uppstår.
Trombocyterna har många uppgifter, alla
behövs. En speciell tanke väcks hos mig som
arbetar med trombocythämmande läkemedel.
Två dagar går fort, jag åkte hem med ny
kunskap lite nya kontakter och en känsla av
hur viktigt arbetet på våra mottagningar ute
i landet är. Vi ska sträva efter samma riktlinjer oavsett var man bor Därför är det viktigt
med dessa sammankomster.
Tack till arrangörer och medverkande!

Maria Ask

Sjuksköterska,
Antikoagulationsenheten Malmö

Diabetes – ett afrikanskt
perspektiv

V

i bevittnar en global ökning av antalet patienter med diabetes (1).
Det har beräknats att 70 % av den
ökande diabetesprevalensen under de fyra
senaste decennierna kunnat tillskrivas befolkningstillväxt samt ökad genomsnittlig
livslängd, medan resterande 30 % berott
på ökande ålders-specifik prevalens, som
sannolikt i första hand kunnat tillskrivas
förändrade livsstilsvanor (2). Prevalensen av
diabetes beräknas år 2030 överstiga 7 % av
världens befolkning, och merparten av denna ökning beräknas ske i utvecklingsländer
(3). Vi riktar därför i denna översiktsartikel
vår uppmärksamhet mot diabetes-situationen i Afrika, framförallt Afrika söder om
Sahara, där vi kan förvänta oss ett stort behov av att utveckla diabetesvården i framtiden.
Diabetes-epidemiologi söder om Sahara

En av de största epidemiologiska analyserna
av förekomsten av diabetes i Afrika utgörs
av en sammanställning där data från Benin,
Guinea, Kenya, Liberia, Moçambique, Namibia, Sydafrika, Tanzania, Togo, Uganda
samt ögrupperna Komorerna och Seychellerna räknats samman (4). Sedvanliga diagnoskriterier för diabetes applicerades,
och kompletterades med uppgifter om hur
många personer som använde blodsockersänkande diabetesläkemedel. Data från
sammanlagt 38 311 personer analyserades.
Medianåldern var 39 år och andelen kvinnor var 58 %. Diabetesprevalensen i hela
kohorten var 6 %, med en spridning mellan
länderna från som lägst 2 % (Moçambique)
till som högst 14 % (Seychellerna). Medianåldern bland patienter med diabetes var 51
år, och andelen av patienterna med diabetes
som var kvinnor var 57 %. Andelen av patienterna med diabetes som hade samtidig
övervikt eller fetma var 60 %, vilket som
förväntat var högre än i hela kohorten, där
endast 27 % hade övervikt eller fetma. Man
hade även tillgång till vissa kvalitetsparametrar avseende diabetesvården. En påfallande
låg andel av patienterna med diabetes före-

föll vara medvetna om sin diagnos. Medianvärdet mellan länderna var endast 27 %,
med en stor spridning mellan länderna: i
Liberia uppgav endast drygt 10 % av patienterna med diabetes att de fått information
om sin diagnos, medan motsvarande siffra
på Seychellerna var över 60 %. Medianandelen av patienter med diabetes som fått
rådet att antingen gå ned i vikt eller att
motionera var 15 %. Median-andelen av
patienterna med diabetes som behandlades
med perorala diabetesläkemedel var 25 %,
med en stor spridning, där återigen Liberia
stod för den lägsta andelen (under 10 %)
och Seychellerna för den högsta andelen
(cirka 60 %). Insulin-användandet var
generellt sett lågt: median-andelen i hela
kohorten var 11 % och andelen insulinanvändare översteg inte 20 % i något av
länderna. Det fanns tecken på att patienternas socioekonomiska status var kopplad
till kvaliteten på diabetesvården: personer
med längre utbildning (≥ 8 år) hade knappt
5 gånger högre sannolikhet att ha fått livsstilsråd och cirka dubbelt så stor sannolikhet att ha fått läkemedelsbehandling mot
diabetes, jämfört med personer med kortare

eller ingen utbildning (<1 år). Kvinnor hade
något högre sannolikhet än män att ha fått
råd om viktreduktion, men man fann ingen
skillnad mellan kvinnor och män avseende
sannolikheten att ha fått råd om fysisk aktivitet, eller avseende sannolikheten att ha
fått läkemedelsbehandling mot diabetes.
Urbaniseringens påverkan

Cirka en tredjedel av befolkningen i Afrika
söder om Sahara bor i stadsmiljö. Urbaniseringen går emellertid snabbt, och enligt
aktuella beräkningar uppskattas att en större andel av befolkningen kommer att bo i
stadsmiljö än i landsbygdsmiljö redan år
2035. Denna förändring kan förmodas påverka incidensen av såväl övervikt och fetma som diabetes. Även om alla data inte är
samstämmiga, så talar mycket nämligen för
att den livsstil som förknippas med stadsliv
innebär en ökad risk att utveckla diabetes.
I en tvärsnitts-studie av 1459 personer från
Kenya (5) har man exempelvis funnit att
stadsbor (bosatta i Nairobi) hade signifikant högre BMI och midjeomfång jämfört
med kontroller bosatta på landsbygden.
Bland männen, men inte bland kvinnor-
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na, noterades även att de som var bosatta i
Nairobi hade signifikant lägre grad av fysisk
aktivitet, estimerad med ambulatorisk pulsmätare och accelerometer. Alla studiedeltagare genomförde även ett oralt glukostoleranstest, och utifrån detta fann man att den
ålders-standardiserade prevalensen av försämrad glukostolerans var 8.6 % på landsbygden, men signifikant högre (13.2 %)
i Nairobi. Ännu större skillnad noterades
för den ålders-standardiserade prevalensen
av diabetes, som var 2.2 % på landsbygden
men nära sex gånger högre (12.2 %) i Nairobi. En styrka med studien är att diabetesdiagnos verifierades med laboratoriediagnostik, så det förefaller inte enbart vara en
ökad tillgång till diagnostik som förklarar
den ökade diabetesprevalensen i storstaden. Eftersom det rör sig om epidemiologiska tvärsnittsdata är det naturligtvis inte
säkerställt att stadsmiljöns levnadsvanor
verkligen orsakar en ökad risk att drabbas
av diabetes, men det förefaller rimligt att
anta att ökad urbanisering påskyndar den
afrikanska diabetes-epidemin.

1-diabetes var median-HbA1c skyhögt,
hela 109 mmmol/mol (vilket motsvarar
en beräknad medelglukosnivå på drygt
16 mmol/l). Andelen patienter som hade
HbA1c < 64 mmol/mol (vilket motsvarar
en beräknad medelglukosnivå på cirka 10
mmol/l) var endast 28 %. Samtidigt rapporterade 54 % av barnen och ungdomarna
att de haft en eller flera assistanskrävande
hypoglykemier under en 6-månads-period.
Det är således lätt att förstå att sannolikheten att drabbas av såväl kort- som långsiktiga diabeteskomplikationer är mycket
hög bland dessa barn och ungdomar. Det
brukar anses att det framförallt är de mikrovaskulära komplikationerna som dominerar
bland de afrikanska diabetes-patienterna.
Proliferativ retinopati och makulaödem är
till exempel inte ovanligt, minst en tredjedel av patienter med 5-10 års genomsnittlig
diabetesduration har angetts ha antingen
mikro- eller makroalbuminuri, och neuropati anges som en vanligare orsak än perifer
kärlsjukdom till diabetes-fotsår (7).

Mikrovaskulära diabetes-komplikationer
är vanliga

Typ 2-diabetes med keto-acidos har rapporterats oftare bland populationer med afrikansk härkomst, även om det förekommer
bland patienter av alla etniska bakgrunder
(8). Tillståndet har tidigare benämnts bland
annat ”Flatbush diabetes”, vilket dock inte

Den metabola kontrollen är ofta otillfredsställande. I en nyligen publicerad studie
från Kenya (6), fann man exempelvis att
bland 82 barn och ungdomar med typ
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Flatbush diabetes – atypisk diabetesdebut

har något med den afrikanska bushen att
göra, utan syftar på en stadsdel i Brooklyn
varifrån ett antal fallbeskrivningar publicerades i början av 1990-talet. Det rörde
sig om personer med afrikanskt eller karibiskt ursprung, som vid diabetesinsjuknandet hade keto-acidos, men som saknade
de autoantikroppar som klassiskt brukar
förknippas med typ 1-diabetes. Patienter
med ketos-benägen typ 2-diabetes har ofta
övervikt, en positiv familjehistoria för typ
2-diabetes, och kraftigt förhöjt HbA1c redan vid diagnosen. Tillståndet rapporteras
oftare hos män än hos kvinnor. Den akuta handläggningen skiljer sig inte från den
som rekommenderas vid typ 1-diabetes
med keto-acidos, men vid uppföljningen
infinner sig ofta en långvarig insulinfri remissions-period.
Dubbel sjukdomsbörda – diabetes och
tuberkulos

Latent tuberkulos beräknas förekomma hos
en tredjedel av världens befolkning, med
en uttalad dominans bland världens fattiga
(9). Framförallt i Afrika finns en betydande
samsjuklighet mellan tuberkulos och HIV
(10). Latent tuberkulos innebär en symptomfri infektion av Mycobacterium tuberculosis hos en individ där immunförsvaret
förmår begränsa spridningen av, men inte
avdöda, mikroberna. Risken att under sin

"Ett barn som får diabetes på landsbygen i
Moçambique har en förväntad överlevnad
på mindre än ett år."

livstid progrediera från latent till aktiv tuberkulos har skattats till mellan 5-15 %.
Diabetes är en riskfaktor för aktivering av
latent tuberkulos, och diabetes förknippas
även med sämre behandlingsresultat av
aktiv tuberkulos (11). Det finns även data
som talar för att patienter med tuberkulos
och diabetes har mer uttalade radiologiska
lunglesioner och kaviteter än patienter med
tuberkulos som inte har diabetes. Tuberkulos är i sin tur kopplat till lägre sannolikhet
att uppnå god metabol kontroll vid diabetes, och kronisk tuberkulös inflammation
kan bidra till mer uttalad insulinresistens.
Denna typ av komplicerande samsjuklighet mellan infektionssjukdomar och kroniska sjukdomar brukar benämnas dubbel
sjukdomsbörda, och är en verklighet som
många patienter i Afrika tvingas leva med.
Det ställer även speciella krav på diabetesvården. Rifampicin, som tillsammans med
isoniazid utgör hörnstenen under såväl
induktions- som underhållsbehandlingen
av tuberkulos (12), inducerar exempelvis
leverns läkemedelsmetabolism så att sulfonylurea-preparat metaboliseras hastigare
(13). Detta föranleder behov av individuell
dosjustering av sulfonylurea-preparat när
behandling av tuberkulos inleds. Metformin metaboliseras inte av samma enzymsystem, men å andra sidan är gastrointestinala biverkningar vanliga vid tuberkulosbehandling, vilket ökar risken för dehydrering och metformin-orsakad laktat-acidos.
Det finns också data som talar för att personer med diabetes uppnår lägre plasmakoncentrationer av rifampicin jämfört med
personer utan diabetes (13). Att screena
personer med tuberkulos för diabetes har
diskuterats, men blir endast etiskt försvarbart om det finns god diabetesvård att erbjuda för dem som diagnostiseras i screeningprogrammet, vilket tyvärr inte alltid är
självklart.

Tillgänglighet – diabetesvårdens akilleshäl

Många patienter med diabetes har inte tillgång till insulin. The International Insulin
Foundation, som arbetar för att förbättra
tillgängligheten på insulin i utvecklingsländer, har genomfört flera analyser av vilka
faktorer som kan bidra till undermålig diabetesvård. I inventeringar från Zambia och
Moçambique (14), som genomfördes 2003,
har man exempelvis konstaterat att även om
insulin köptes in på nationell nivå, så saknades ofta en effektiv logistik. Detta medförde exempelvis att det i Moçambique endast
fanns ständig tillgång till insulin på ett av
de fem undersökta sjukhusen, och att inte
någon av de tillfrågade hälsocentralerna på
landsbygden rapporterade ständig tillgång
till insulin. I Zambia var motsvarande siffror bättre men fortfarande nedslående: här
fanns visserligen ständig tillgång till insulin
på samtliga 13 undersökta sjukhus, men
på färre än hälften av de tillfrågade hälsocentralerna. Insulin var ofta subventionerat
eller kostnadsfritt för patienterna inom den
offentligt finansierade sjukvården, men på
grund av bristande tillgång var patienterna
ändå i praktiken ofta hänvisade till privata
aktörer, vilket innebar kraftigt ökade kostnader. Samma förhållanden gällde för nödvändiga injektionshjälpmedel. Endast 6 %
av hälsocentralerna i Moçambique, och
25 % av hälsocentralerna i Zambia, hade
tillgång till blodglukosmätare – man kunde
alltså helt enkelt inte kontrollera det blodprov som vi ju i Sverige ofta benämner ”det
enda akuta blodprovet”. Avsaknaden av
diagnostiska hjälpmedel bidrar säkerligen
till feldiagnostik av akuta diabeteskomplikationer, som särskilt hos barn kan komma
att klassas som cerebral malaria istället. Det
är också lätt att förstå att den rapporterade
incidensen av typ 1-diabetes, som ofta anges som låg i Afrika, sannolikt till stor del
förklaras av att det helt enkelt saknas meto-

der för att ställa en korrekt diagnos. Detta
innebär ju i sin tur även en låg prevalens,
eftersom överlevnaden blir låg på grund
av utebliven diagnos och behandling vid
insjuknandet. Ett barn som får diabetes på
landsbygen i Moçambique har en förväntad
överlevnad på mindre än ett år (14).
Vägen framåt

International Insulin Foundation har identifierat ett flertal faktorer som behöver
förändras för att förbättra situationen för
patienter med diabetes i utvecklingsländer
(15). De inkluderar:
• Förändring av sjukvårdens organisation,
från att fokusera enbart på akuta tillstånd, till att lägga mer resurser på kroniska sjukdomstillstånd och prevention.
• Förbättrad diagnostik, det vill säga tillgång till blodsockermätare på sjukvårdens alla nivåer.
• Utbildning av sjukvårdspersonal, som
behöver få kännedom om diabetes-sjukdomen och dess behandling.
• Bättre tillgång till läkemedel, framförallt
insulin men även perorala läkemedel.
• Modern patientutbildning och tillgång
till lättförståeligt utbildningsmaterial.
• Förbättrad monitorering i form av kvalitetsregister, som kan påbörjas i liten skala
och på lokal nivå.
• Utökat samarbete mellan sjukvården och
lokalsamhället.
• Åtgärdsplaner på nationell och internationell nivå för hur den växande diabetesförekomsten ska hanteras.
Framgångsrik sjuksköterskebaserad diabetesmottagning

Låt oss så även lyfta fram ett par positiva
exempel på projekt som lyckats göra en
skillnad till det bättre för patienter med
diabetes i Afrika. I Lhabisa-distriktet, på
den sydafrikanska landsbygden, påbörjade
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(18). Ur ett svenskt perspektiv, där vi ju ofta
baserar sjukvården på just sköterskeledda
mottagningar, kan det beskrivna systemet
förefalla självklart. Att även i utvecklingsländer implementera denna typ av strukturerade sköterskeledda mottagningar baserade på lokalt framtagna behandlingsalgoritmer, skulle säkerligen vara ett steg mot en
mer effektiv och patientcentrerad vård.
Åter till Moçambique

Figur 1. Algoritm för sköterskeledd diabetesmottagning. Förenklad och fritt översatt från referens 16.

man år 1993 ett projekt som syftade till att
förbättra och decentralisera behandlingen av kroniska sjukdomar (16). Man hade
identifierat ett flertal problem med den
befintliga vården av patienter med kroniska sjukdomar. Till att börja med saknades
journalhandlingar, så det var svårt att bilda
sig en uppfattning om hur vanliga dessa diagnoser var och hur de brukade behandlas.
Man saknade även lokala rutiner avseende
diagnoskriterier och handläggning. Slutligen hade man funnit att patienterna hade
dålig eller ingen kunskap om symptom
och förväntat sjukdomsförlopp avseende
sina diagnoser. De diagnoser man initialt
fokuserade på inbegrep, förutom diabetes,
även hypertoni, astma och epilepsi. Man
började med att införa ett enkelt journalsystem där demografiska uppgifter, diagnos och behandlingsplan registrerades för
varje patient. Tidigare hade diagnostik och
behandling krävt läkarbesök i distriktets
tätort. Man utvecklade nu enkla behandlings-algoritmer för var och en av de ovan
nämnda diagnoserna, och skapade decentraliserade sjuksköterskeledda mottagningar. Detta innebar att patienterna inte
längre behövde företa långa och kostsamma
resor för att få kontakt med sjukvården.
Patientutbildning och egenvård ingick i behandlingsplanen. En något förenklad och
fritt översatt illustration av den generella
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behandlingsalgoritmen presenteras i Figur
1. Sjuksköterskan kunde hela tiden återremittera patienten till läkarmottagningen,
till exempel om nya komplikationer eller
biverkningar uppstod. För diabetespatienternas del var behandlingsalgoritmen byggd
på livsstilsråd, följt av sulfonylurea, följt av
metformin. Insulin kunde vid behov initieras av läkare. Sjukdomskontroll uppnåddes
hos 82 % patienterna, men definierades
helt enkelt som symptomfrihet, det vill säga
varken symptomgivande hyper- eller hypoglykemier skulle förekomma. Det kan ju
synas vara en föråldrad definition på välbehandlad diabetes, men det kan då vara värt
att dra sig till minnes att i den nordamerikanska DCCT-studien, vars huvudresultat
publicerades samma år som projektarbetet
från Sydafrika påbörjades (17), hade man
faktiskt i stort sett haft samma övergripande behandlingsmål i den konventionellt behandlade gruppen som i det sydafrikanska
projektet: frihet från symptom på glukosuri
och frihet från symptomgivande hyperglykemi, samt avsaknad av frekventa eller allvarliga hypoglykemier. I det sydafrikanska
projektet kunde man konstatera förbättrat
genomsnittligt HbA1c redan efter 6 månader. En bestående förbättring av genomsnittligt HbA1c kunde detekteras ännu fyra
år efter att projektet startats, i den subgrupp
av patienter som följdes under en längre tid

Låt oss slutligen återvända till Moçambique, där vi tidigare konstaterat att diabetesvården var synnerligen resurs-svag enligt
den inventering som gjordes år 2003 (14).
Vad har hänt sedan dess? Mot bakgrund av
de alarmerande data som framkom vid inventeringen, förefaller frågan om diabetesvårdens resurser och utformning glädjande
nog ha fått en högre prioritet (19). Samarbeten har inletts mellan hälsovårdsministeriet i Moçambique, WHO och International Insulin Foundation. Detta har lett fram
till att en nationell handlingsplan tagits
fram, och arbetet med kroniska sjukdomar
(”non-communicable diseases”) har på ett
tydligare sätt prioriterats nationellt genom
att få en egen öronmärkt budget. I landets
samtliga elva provinser finner man numera
organisationer som verkar för att på lokal
nivå implementera behandlingsriktlinjer
för kroniska sjukdomstillstånd, inklusive
diabetes. Alltfler hälsoarbetare har fått utbildning om diabetes, och Moçambiques
diabetesförening AMODIA har i samarbete
med bland annat brittiska diabetesföreningen Diabetes UK tagit fram patientutbildningsmaterial. Diabetessjukdomen och
dess komplikationer har även fått en utökad
plats i läroplanen för läkarstudenter. World
Diabetes Day har på olika sätt årligen
uppmärksammats i Moçambique sedan år
2004, vilket lett till en ökad medvetenhet
i samhället om sjukdomen. Tidigare köptes
stora kvantiteter insulin in med långa mellanrum, vilket ledde till att delar av lagret
fick kasseras innan det kunde distribueras.
Genom förbättrad logistik och genomtänkta upphandlingar har man de senaste åren
kunnat öka tillgången till insulin, som nu
finns ständigt tillgängligt på samtliga tillfrågade sjukhus, trots att mängden importerat
insulin faktiskt minskat. Så visst finns det
hopp om att patienter med diabetes ska få
tillgång till god vård och behandling, även i
världens fattigaste länder.
Magnus Wijkman

Endokrinolog,
Vrinnevisjukhuset, Norrköping
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Blood Pressure
– Den internationella tidskriften
med skandinaviskt ursprung
Blood Pressure stöds av det Europeiska

hypertonisällskapet (European Society of
Hypertension) och alla de Skandinaviska
hypertonisällskapen. I tidskriften publiceras originalartiklar, kommentarer och
översiktsartiklar med relation till hypertoniforskning. Förlag är Taylor & Francis.
Tidskriften grundades av professor Lennart
Hansson 1990 som ett svar på tilltagande
hypertoniforskning i de nordiska länderna
och nödvändigheten till förbättrad tillgång
till publikationsmöjligheter. Lennart Hansson var initiativtagare till och ledare av flera
stora internationella behandlingsstudier.
Professor Hansson dog 2002 efter en längre
tids sjukdom [1].

Professor Thomas Hedner var chefredak-

tör för Blood Pressure från 2002 fram till
2016, då redaktörskapet togs över av Sverre
E. Kjeldsen, Michel Burnier och Suzanne
Oparil. Tidskriften har successivt lyckats
öka sin impact factor (IF) till nuvarande

Sverre E. Kjeldsen, chefsredaktör för Blood Pressure,
på ett möte någonstans i den stora vida världen.
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2,01. Detta är den första gången i Blood
Pressure´s historia som IF varit över 2. Den
ökande IF är ett starkt bevis på att Blood
Pressure effektivt konkurrerar med andra
internationella tidskrifter om originalmanuskript och översiktsartiklar av hög
kvalitet. Blood Pressure publiceras 6 gånger
per år och varje volym inkluderar c:a 60 –
70 manuskript med c:a 370 sidor om året.
Antalet inkomna manuskript har ökat med
tiden och det har lett till en lägre acceptansnivå på nuvarande 25 %. Godkända manuskript publiceras först online inom några
få veckor och sedan i tidskriften inom några månader [2]. Se exempel på innehållsförteckning från januari/februari-numret
volym 26 (1); 2017.
Isak Lindstedt
Peter M Nilsson
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Reserapport från

European Society of Hypertension
Summer School 2016
Första veckan i september hölls European
Society of Hypertension Summer School
i Desenzano del Garda, vid den vackra
Gardasjön. Två mycket förväntansfulla
unga forskare hade gjort sig redo för
en vecka med hypertoniskola, sol, bad,
träning och sena kvällar. Platsen låg cirka en timme från Verona. Ja, ni vet, där
Romeo träffade sin Julia? Väl framme
tycktes stället vara mer lämpat för en romantisk par-resa, än en gruppresa.

M

ed ett milt mikroklimat och utsikt över alpernas södra berg och
turkost vatten har området kring
Gardasjön länge dragit till sig konstnärer
och intellektuella som t.ex. Gustav Klimt
(1862-1918) och Johann Wolfgang von
Goethe (1749-1832). Den här gången var
det dock en grupp kliniker och forskare
med en stark vilja att lära sig mer om hypertoni som kom på besök, närmare bestämt
60 deltagare mellan 25 - 40 år, där såväl
läkare, övervägande kardiologer, och apotekare från hela Europa, men även från länder såsom Brasilien, Syrien och Ryssland,
var representerade. Kursen var förlagd till
Hotel Acquaviva del Garda. Det var ett fint
hotell med gym och spa, god frukost och
underbart läge med goda möjligheter till att
ta ett härligt dopp i Gardasjön eller i nå-

Utsikt från hotellbalkongen.
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av ca 1mm/0.5mm Hg i snitt. Professor
Dominiczak passade också på att berömma
svensk forskning, och då särskilt Olle Melanders grupp från Malmö som kunnat visa
starka samband mellan hypertoni och loci i
uromodulingenen.

got av hotellets simbassänger. Redan första
kvällen fick vi börja vänja oss vid medelhavskultur med mycket vin, mera vin, och så
lite mera vin. Och långa väntetider. Det gav
oss möjlighet till långa pratstunder med de
andra kursdeltagarna, och allt ifrån forskning, klinik, familj och politik avhandlades
i bussen, på trottoarer, i besöken på museerna, under simtur i Gardasjön och kring de
runda borden i middagsrestaurangen.
Under veckan bjöds på ett fullspäckat
schema, med föreläsningar, diskussioner,
och abstractpresentationer med möjlighet
till feedback från några av de största namnen inom europeisk hypertoniforskning.
Hela kursen kan omöjligt refereras här, men
här följer en kort beskrivning av några verkliga några höjdpunkter!

Ikonen Alberto Zanchetti, Milano, Italien,
som verkat som forskare och lärare inom
hypertoni de senaste 40 åren i Europa, höll
två föreläsningar den första föreläsningsdagen om hypertonins historia och de senaste
meta-analyserna han gjort av randomiserade studier, där de kommit fram till att dessa
visar fördelaktighet för samtliga blodtryckssänkande randomiserade studier gjorda på
hypertensiva patienter, och då framförallt
för stroke och hjärtsvikt.

Anna Dominiczak från Glasgow, Storbri-

Giuseppe Mancia från Milano, Italien, gav

tannien, gav en överblick i området hypertoni och genetik, där hon blickade framåt
mot en tid av personaliserad medicin där
var och en får behandling utifrån kunskaper om vilka läkemedel som kan förväntas vara effektiva vid just deras personliga
profil. Samtidigt belyste hon att monogena
tillstånd med hypertoni är mycket ovanliga, och att hypertoni bäst ses som en
polygen trait, där varje SNP ger en ökning

Poolen på hotellet.

en överblick av metoder att mäta blodtryck,
felkällor och fallgropar i tolkningen av olika former av hypertoni. Professor Mancia
höll också föreläsningar som beskrev farorna med vit-rocks-hypertoni och maskerad
hypertoni. Vid vit-rocks hypertoni ses en
bild av förhöjt blodtryck i samband med
mäting, särskilt av läkare, och vid maskerad hypertoni ses normala mätningar i samband med mätning på sjukhus, men förhöjt

"Som extra bonus för en saltreducerad diet
med lätt ökat fysisk aktivitet med sig en
förbättrad livskvalitet."
blodtryck vid andra aktiviteter i patientens
dagliga liv. Professor Mancia drar slutsatsen
att båda dessa är former av hypertoni där
individen har sårbarhet för blodtryckhöjningar i olika situationer, och också för med
sig hypertonins kända komplikationer.
Claudio Ferri från L’Acquila, Italien föreläste om livsstilsfaktorer och risk för hypertoni, samt livsstilsförändringar som del av
behandling av hypertoni. Han rekommenderar en diet med lägre saltintag än 5 g per
dag, och poängterade att thiaziddiuretika,
som är ett mycket vanligt läkemedel för
behandling av hypertoni har effekter som
liknar saltreducerad kost. Professor Ferri
förklarade också att även högt intag av kalium (vilket finns i frukt) leder till ökad utsöndring av natrium och menar därför att
en kost med mindre salt och mera frukt kan
ha en likartad och lika stor effekt på blodtrycket som thiaziddiuretika. Som extra bonus för en saltreducerad diet med lätt ökat
fysisk aktivitet med sig en förbättrad livskvalitet. Extra passande då att vi befann oss
på en plats med goda möjligheter till både
bad, löpturer, promenader och cykelturer i
den vackra naturen!

Båttur på Gardasjön med de nyfunna vännerna från forskarskolan.

Flera av den sista tidens viktigaste studier på hypertoniämnet diskuterades ingående, av flera föreläsare. Bland annat
SPRINT-studien, där man sett fördelar
med intensiv blodtrycksbehandling för
reduktion av kardiovaskulära events, och
HOPE-3 studien, där man visat fördelar
med behandling av blodtryck i övre normalintervallet även hos lågriskindivider.

Linda Johnson och Miriam Qvarnström
tackar SVM för finansieringen av resan tur
och retur. Vi rekommenderar varmt andra
unga intresserade av hypertoni att ta chansen
att åka med vid nästa år hypertonikurs, som
kommer att hållas 9-15 september 2017 vid
den vackra orten Snagov i Rumänien.
Linda Johnson
Miriam Qvarnström

Hotellets strand till Gardasjön.
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Aktuell avhandling

Strokeprevention vid
förmaksflimmer
Auroreferat av avhandlingen “Stroke prevention in atrial fibrillation” som försvarades
23 september 2016 i Sundsvall av Sara Själander, Institutionen för Folkhälsa och Klinisk
Medicin, Umeå universitet, Kardiologkliniken, Sundsvalls sjukhus.

Bakgrund

Förmaksflimmer är den vanligaste hjärtarytmin och finns hos åtminstone 3 % av
den vuxna befolkningen i Sverige. En betydande andel av populationen har dock
oupptäckt, symptomfattigt förmaksflimmer, varför prevalensen sannolikt är betydligt högre. Förmaksflimmer innebär att
hjärtats elektriska signal inte längre startar
i den normala pacemakern, sinusknutan,
utan att andra områden, vanligen belägna
vid lungvenernas mynning i vänster förmak, tagit över impulsstyrningen. Detta
leder till snabba och oregelbundna sammandragningar i hjärtats förmak och oregelbunden rytm i hjärtats kammare. Blodet
från förmaken pumpas inte ut i kamrarna
på samma sätt som vid normal sinusrytm,
vilket leder till blodstas i förmaken och
en ökad risk för bildande av blodproppar
i framför allt förmaksöronen. En fruktad
komplikation till förmaksflimmer är att
en sådan blodpropp lossnar och följer med
blodströmmen upp till hjärnan och orsakar
en hjärninfarkt, stroke.
Flera olika faktorer har visat sig öka risken för blodproppsbildning, som hjärtsvikt,
högt blodtryck, stigande ålder, diabetes
mellitus, tidigare stroke, kärlsjukdom och
kvinnligt kön. För personer med förmaksflimmer och minst en ytterligare riskfaktor
för stroke rekommenderas idag blodförtunnande behandling för att minska risken för
stroke. Behandling med blodförtunnande
läkemedel ökar dock risken för allvarliga
blödningar, där hjärnblödning är den mest
fruktade. Även risken för allvarlig blödning
påverkas av flera olika faktorer såsom högt
blodtryck, nedsatt njur- eller leverfunktion,
tidigare stroke, tidigare blödning eller anemi, stigande ålder, användande av trombocythämmande läkemedel samt riskbruk av
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alkohol. Nyttan med blodförtunnande behandling för att förebygga stroke måste därför noggrant vägas mot risken att drabbas
av en allvarlig blödning.
Upprepade studier har visat att blodförtunnande behandling med vitamin
K-antagonist (warfarin), trombinhämmare
(dabigatran) och faktor Xa-hämmare (rivaroxaban, apixaban, edoxaban) minskar
risken för patienter med förmaksflimmer
att drabbas av stroke jämfört med att inte
behandla. Behandling med acetylsalicylsyra har i de flesta studier inte kunnat visa
någon förebyggande effekt mot stroke. Behandling med warfarin kräver regelbundna
blodprovskontroller (INR) för att kontrollera intensiteten på blodförtunningen. Normalt eftersträvas ett värde mellan 2-3, där
ett värde på 2.5 är optimalt. Ett lägre värde
än 2 ger en sämre blodförtunnande effekt
och ökar risken för blodproppar medan
ett högre värde än 3 istället ökar risken för
blödningar. I Sverige sköts warfarinbehandling ofta via specialiserade mottagningar,
s.k. antikoagulationsmottagningar, vilket
har visat sig ge en hög kvalitet på behandlingen. Kvaliteten på warfarinbehandlingen
kan mätas på olika sätt, dels genom att undersöka frekvensen stroke och blödningar,
men också genom hur väl doseringen leder
till ett INR-värde inom önskat intervall.
Hur stor andel av tiden som en patient ligger i önskat INR-intervall kallas TTR. Ett
högt värde på TTR (dvs. stor andel av tiden i rätt INR-intervall) leder till minskad
risk för stroke och blödningar. ”Hit rate”
(träffsäkerhet) och ”mean error” (medelfel)
är två andra sätt att mäta kvaliteten på warfarinbehandlingen, vilka innebär hur stor
andel av doseringarna som träffar inom rätt
INR-intervall, respektive hur långt en dosering hamnar från den optimala nivån 2.5.

Avhandlingens syfte

Att undersöka om ett datoriserat doseringsprogram för warfarin kan leda till lika bra
eller bättre kvalitet på warfarinbehandlingen jämfört med manuell dosering. Att
ta reda på om trombocythämning med
acetylsalicylsyra leder till minskad risk för
stroke hos patienter med förmaksflimmer
i ett stort svenskt material. Vidare är avhandlingens syfte att undersöka antikoagulationsbehandling med warfarin hos patienter med förmaksflimmer vid speciella
tillfällen i form av elkonvertering av förmaksflimmer samt efter lungvensablation.
Frågeställningarna är om elkonvertering på
ett säkert sätt kan utföras utan föregående
blodförtunnande behandling samt om patienter som genomgått lungvensablation på
grund av förmaksflimmer fortsatt har nytta
av blodförtunnande behandling eller om
risken för stroke hos dessa patienter är så
låg att behandlingen kan avslutas.
Material

Studierna är retrospektiva och baserade på
information från svenska kvalitetsregister.
I studie I användes information från Auricula, i studie II från Nationella Patientregistret, Dödsorsaksregistret samt Läkemedelsregistret och i studie III användes information från Nationella Patientregistret och
Läkemedelsregistret. Studie IV inkluderade
information från Svenska Kateterablationsregistret, Auricula, Dödsorsaksregistret,
Nationella Patientregistret, Riksstroke och
Läkemedelsregistret.
Resultat

Delarbete I jämförde träffsäkerhet och
medelfel på INR-värden efter warfarindoseringar som är föreslagna av ett datoriserat
ordinationsprogram respektive doseringar

Aktuell avhandling

"Det finns fortfarande en underanvändning av oral antikoagulation
för att förebygga stroke hos patienter med förmaksflimmer."
som ändrats manuellt. Det visade sig att en
datoriserad doseringsalgoritm för warfarin
ledde till både bättre träffsäkerhet (0.72 vs.
0.67) och mindre medelfel (0.44 vs. 0.48)
än om warfarindosen hade ändrats manuellt.
Delarbete II visade att 32 % av patienterna
som fått diagnosen förmaksflimmer hade
acetylsalicylsyra (ASA) som enda strokeförebyggande behandling. Jämfört med
patienter helt utan antitrombotisk behandling hade inte patienterna som behandlades med acetylsalicylsyra någon strokeförebyggande effekt, efter propensity score
matching var andelen ASA-behandlade
patienter med ischemisk stroke 7.4 % /år
jämfört med 6.6 % /år för patienter utan
antitrombotisk behandling.
Delarbete III studerade patienter med förmaksflimmer som genomgår elkonvertering. Resultaten visade att patienter med låg
risk för stroke inte fick någon stroke under
de 30 första dagarna efter en elkonvertering. Patienterna med ökad risk för stroke
(CHA2DS2-VASc ≥2) som hade haft förbehandling med warfarin innan elkonverteringen fick färre stroke jämfört med de som
inte hade haft någon sådan behandling, resultat som kvarstod efter propensity score
matching.

Delarbete IV studerade följsamhet till riktlinjer gällande antikoagulation hos patienter med förmaksflimmer som genomgått
lungvensablation och hur det påverkade
risken för stroke och hjärnblödning. Resultaten visade att följsamheten till riktlinjer,
dvs. fortsatt antikoagulationsbehandling
till patienter med ökad risk för stroke även
efter lungvensablation är god i Sverige. De
patienter med riskfaktorer för stroke som
trots allt avslutade warfarinbehandlingen
hade en ökad förekomst av stroke (1.60 % /
år) jämfört med de som kvarstod på behandlingen (0.34 % /år).
Slutsatser

Det finns fortfarande en underanvändning
av oral antikoagulation för att förebygga
stroke hos patienter med förmaksflimmer. Patienter med riskfaktorer för stroke
(CHA2DS2-VASc ≥2p) har nytta av kontinuerlig antikoagulationsbehandling för att
minska risken för stroke, även i samband
med elkonvertering och efter lungvensisolering. Om man väljer warfarin som strokeförebyggande behandling kan ett datoriserat doseringsstöd standardisera doseringen och leda till bättre behandlingskvalitet.
Acetylsalicylsyra bör inte användas för att
förebygga stroke hos patienter med förmaksflimmer.
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Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse för verksamhetsår 2016-04-27 – 2017-04-25
för Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin

Styrelsesammansättning och möten

Under verksamhetsåret har SVMs styrelse
bestått av Ewa Drevenhorn, Anders Gottsäter (ordförande), Elias Johansson, Fredrik
Nyström (redaktör för tidskriften Vaskulär
Medicin), Jonas Spaak (sekreterare), Ingar
Timberg (kassör) och Mia von Euler. Thomas Kahan har varit adjungerad till styrelsen som representant för arbetsgruppen
för renal denervering, samt för kommande
kongressansökningar och SPCCD databasen.
Föreningens administrativa sekreterare
har varit Kjerstin Ädel Malmborg vid företaget Medkonf AB. Ove K Andersson,
Göteborg, och Björn Rogland, Kristianstad
har varit föreningens revisorer, och valberedningen har utgjorts av Bo Carlberg,
Umeå, Anders Gottsäter, Malmö, Peter
Nilsson, Malmö (sammankallande) och Jan
Östergren, Stockholm.
Under verksamhetsåret har styrelsen haft
ett konstituerande styrelsemöte 160427,
styrelsemöten 161125 och 170426, samt
telefonmöten 160915 och 170202.
Föreningen disponerar numera ett tillförlitligt elektroniskt medlemsregister som
adminstreras av Medkonf AB. Medlemsantalet hade vid årsskiftet 2016-2017 ökat
med 7 % till 359 jämfört med fjolårets
siffra på 336. I medlemssiffran ingår både
betalande medlemmar och pensionärer, för
vilka medlemskapet enligt stadgarna är avgiftsfritt.
Tidskriften Vaskulär Medicin

Föreningens tidskrift Vaskulär Medicin
publiceras i samarbete med Mediahuset
med 4 nummer årligen i en upplaga på omkring 2800 exemplar. Förutom till SVMs
medlemmar distribueras den till kardiologer, endokrinologer, diabetologer, nefrologer, internmedicinare, vårdcentraler och
strokeenheter. Tidskriften finns också att
läsa på föreningens hemsida:
www.hypertoni.org
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Under hösten 2016 har styrelsen förhandlat fram ett nytt avtal med Mediahuset, vilket säkerställer utgivningen av
Vaskulär Medicin under åren 2017-2020.
Redaktör för tidskriften har fram t.o.m.
2016 varit Fredrik Nyström, som vid årsskiftet ersattes av Isak Lindstedt. Fredrik
avtackades för sin långvariga redaktörsinsats vid styrelsemötet 161125. Samarbetet
med Svenska Sällskapet för Trombos och
Hemostas och Svensk Njurmedicinsk Förening har fortsatt under verksamhetsåret.
Under 2015 instiftades ett pris till den
skribent som av läsarna bedömts ha skrivit
årets bästa artikel. Priset för 2015 gick till
Isak Lindstedt och medarbetare för artikeln
Djurägarskap och kardiovaskulär risk, och
2016 års pristagare kommer att kungöras
vid årsmötet.
Under året har föreningens administrativa sekreterare regelbundet utskickat ett
elektroniskt nyhetsbrev till medlemmarna,
med bland annat information om kurser,
konferenser och medicinska nyheter inom
vårt intresseområde.
Nationella föreningsaktiviteter

Föreningen samarbetar i utbildningsfrågor
med Stiftelsen Svenska Hypertonisällskapet, samt utgör sedan 2013 en fullvärdig
sektion i Svenska Läkaresällskapet. SVM
representerades vid sällskapets fullmäktigemöte 160426 av Jan Östergren.
Föreningens nationella arbetsgrupp för
renal denervering (RDN) vid terapiresistent
hypertension under ledning av Bert Andersson från Göteborg uppföljer behandlingsresultaten hos svenska RDN-patienter.
Arbetsgruppen sammanträdde i Göteborg
i samband med kardiovaskulära vårmötet i
april 2016 under värdskap av SVMs sekreterare, Jonas Spaak. En sammanfattning av
de nationella resultaten av RDN är under
publikation.
SVM har även ställt sig bakom och stödjer officiellt en studie av baroreceptorstimu-

lering vid terapiresistent hypertension, som
bedrivs i Helsingfors, Odense, Oslo, Malmö och Göteborg. Thomas Kahan ingår i
studiens styrgrupp.
Den under 2015 inrättade arbetsgruppen
för omvårdnad vid kardiovaskulär prevention under ledning av Eva Drevenhorn har
6 medlemmar.
”Fördjupningskurs i evidensbaserad omvårdnad vid hypertoni” för sjuksköterskor
arrangerades under ledning av Eva Drevenhorn i Stockholm 20170323-24 och var
fulltecknasd. Kursen utgör en påbyggnad
på tidigare års kurs ”Evidensbaserad omvårdnad vid hypertoni”.
Vid Kardiovaskulära vårmötet i Göteborg
160427-29 arrangerades i föreningens regi
ett symposium om storkärlsvaskuliter med
Jan Holst och Anders Gottsäter som moderatorer. Reumatolog Elisabet Svenungsson,
Stockholm, gick igenom symtom och medicinska
behandlingsrekommendationer,
radiolog Karin Zachrisson från Göteborg
redovisade indikationerna för och möjligheterna till bilddiagnostik och kärlkirurg
Nuno Dias från Malmö möjligheterna till
invasiv behandling hos patienter med kvarstående ischemiska symtom trots adekvat
immunhämmande behandling.
SVM arrangerade tillsammans med
Svensk Internmedicinsk Förening (SIM)
vid SIMs utbildningsvecka i Göteborg
160929 en temaförmiddag om kärlsjukdomar. Mia von Euler medverkade med
föredrag om cerebrovaskulär sjukdom och
Anders Gottsäter med föredrag om perifer
artärsjukdom.
Elias Johansson och Mia von Euler har
representerat föreningen i Socialstyrelsens
konsensuspanel i arbetet med nationella
riktlinjer för strokesjukvård och Anders
Gottsäter har deltagit i Socialstyrelsens arbetsgrupp för utvärdering av screening för
bukaortaaneurysm. Föreningen har nominerat Elias Johansson som representant i
Läkemedelsverkets arbete med en rapport

om antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer.
Sekreterare Jonas Spaak har för föreningens räkning besvarat en remiss från SLS betitlad ”Driftsformer för universitetssjukhus”.
Internationella föreningsaktiviteter

SVM är affilierad ”National Society” i
European Society of Hypertension (ESH),
International Society of Hypertension
(ISH) och World Hypertension League
(WHL). Thomas Kahan representerade
SVM vid ESHs representantskapsmöte i
samband med föreningens kongress om
hypertension och kardiovaskulär protektion i Paris 160610-13. Thomas Kahan
ingår dessutom i ESHs council och Peter
Nilsson är styrelseledamot i WHL. Styrelsen har för föreningens räkning besvarat en
internationell enkät från WHL avseende
prevention av och kontrollprogram för arteriell hypertension.
Två svenska delegater, Miriam Qvarnström, Uppsala samt Linda Johnson, Malmö deltog vid ESHs Summer School i Italien i september 2016.

Föreningen har under året fortsatt arbeta
för profilområdet vaskulär medicin som en
medicinsk specialitet. Jonas Spaak har representerat föreningen i Union Européenne
des Medicins Spécialistes (UEMS), med
syftet att utforma en gemensam europeisk
plattform för specialiteten angiologi/vaskulär medicin. SVM har i programkommitten
för European Society for Vascular Medicines (ESVM) kongresser i Rom i maj 2016
och Graz i maj 2017, samt i ESVMs styrelse
representerats av Anders Gottsäter.
Styrelsen har uppdragit åt Elias Johansson och Mia von Euler att undersöka SVMs
möjligheter att representera Sverige i European Stroke Organization.

giska kollegor. Årsmötet kommer även att
innehålla prisutdelning till författaren av
bästa artikel i Vaskulär Medicin 2015 och
2016.
SVMs styrelse har även skriftligen inlämnat flera symposieförslag inför kommande
kongresser med ESVM i Graz 170507-09
och ESH i Milano 170616-19. Mer information om dessa aktiviteter kommer under
2017 att annonseras i Vaskulär Medicin.
Malmö och Danderyd, mars 2017
Anders Gottsäter
Jonas Spaak

Planerade aktiviteter

Under det kommande verksamhetsåret
2017-04 – 2018-04 planeras årsmöte och
symposier vid det omedelbart förestående
XIX Kardiovaskulära Vårmötet i Malmö
170426-28. Bl.a. kommer trombocythämmning vid perifer kärlsjukdom att uppmärksammas i ett symposium som förutom
SVMs ordförande engagerar fyra kärlkirur-

Annons
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KON GRESSK ALEN D ER

2017
April 6-8
EUROPREVENT 2017
Malaga, spanien
www.escardio.org/Congresses-&-Events/
EuroPrevent

Juni 9-13
77th American Diabetes Association, ADA
San Diego, Kalifornien, USA
Website: http://professional.diabetes.org/meeting/
scientific-sessions/77th-scientific-sessions

April 21-25
ISN World Congress of Nephrology 2017
Mexico City, Mexico
http://www.wcn2017.org/

Juni 16-19
European meeting on hypertension and cardiovascular protection
Milano, Italien
Website: http://www.esh2017.eu/

April 26-28
19:e Kardiovaskulära Vårmötet
Malmö, Sverige
http://www.malmokongressbyra.se/varmotet
Maj 4-6
Arteriosclerosis, thrombosis and vascular biology,
peripheral vascular disease, 2017
Minneapolis, Minnesota, USA
Website: http://professional.heart.org/professional/EducationMeetings/Meetings/ATVBPVD/
UCM_316902_ATVBPVD-Scientific-Sessions.jsp
Maj 7-9
ESVM. 3:rd annual congress of the European Society for Vascular Medicine and 23rd International
Union of Angiology European Chapter Congress
Graz, Österrike
http://esvm-congress.eu/
Maj 16-18
3rd European Stroke Organisation Conference 
Prag, Tjeckoslovakien
http://www.esoc2017.com/
Maj 20-23
19th European Congress of Endocrinology 2017
Lissabon, Portugal
http://www.ece2017.org/

Besök vår hemsida
www.hypertoni.org

Juli 8-13
26th ISTH, international Society on Thrombosis and
Haemostasis, congress
Berlin, Tyskland
Website: https://www.isth.org/?page=ISTHCongresses
Augusti 26-30
ESC Congress
Barcelona, Spanien
www.escardio.org/Congresses-%26-Events/
ESC-Congress
September 11-15
53rd Annual Meeting of the European Association
for the Study of Diabetes
Lissabon, Portugal
http://easdcongress2017.org/?gclid=CjwKEAiAyO_
BBRDOgM-K8MGWpmYSJACePQ9CIaSDj_rds14zANOkX1EFkYT37FWA4cz1kaa4MDMKyBoC3xnw_wcB

Anmäl adressändring

Via vår hemsida www.hypertoni.org
eller posta till: MedKonf AB,
Myntgatan 14, 214 59 Malmö
eller sänd uppgifterna till
info@medkonf.se

September 13-16
2017 Council on Hypertension scientific sessions
Kalifornien, San Francisco, USA
http://professional.heart.org/professional/
EducationMeetings/Meetings/Hypertension/
UCM_316905_Hypertension-Scientific-Sessions.jsp

Författaranvisningar
Vaskulär Medicin publicerar information för medlemmar i SVM och åt andra som är intresserade av
området vaskulär medicin. Redovisning av vetenskapliga data, översiktsartiklar, kongressrapporter, fallbeskrivningar liksom debattinlägg, notiser
och allmän information välkomnas.
Vaskulär Medicin sätts med hjälp av layoutprogrammet InDesign®. För att kunna redigera
effektivt önskas därför elektroniska filer via till
exempel e-mail. Eventuella figurer och tabeller läggs i separata dokument och namnges.
Ange författarnamn, titel, adress, telefonnummer så att redaktionen kan kontakta författaren
vid eventuella oklarheter. Sänd manus till: Specialistläkare Isak Lindstedt, Ekeby vårdcentral,
Storgatan 46 267 76 Ekeby.

Maj 22-24
World Heart Congress
Osaka, Japan
Website: http://heartcongress.conferenceseries.
com/
Maj 24-26
ESC 2017. European Stroke Congress
Berlin, Tyskland
http://eurostroke.eu/

isaklindstedt@hotmail.com
Tel. 042-40 60 920
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Nr

Manusstopp

Utgivning

1

22 februari

30 mars

2

10 maj

15 juni

3

13 september

19 oktober

4

8 november

14 december

