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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

-

L E D A R E

Bästa läsare av Vaskulär Medicin
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Anders Gottsäter
Avgående ordförande för SVM

Det är nu dags att summera de fem 
och ett halvt för föreningen inne-
hållsrika och för mig lärorika år 

som jag haft ert förtroende att vara ord-
förande i Svensk förening för hypertoni, 
stroke och vaskulär medicin (SVM). Jag är 
förstås väl medveten om att detta är frukten 
av ett långsiktigt arbete av tidigare styrelse-
medlemmar innan jag tillträdde. 

På det nationella planet har SVM in-
valts som fullvärdig sektion i både Svenska 
Läkaresällskapet (SLS) och Svenska Hjärt-
förbundet, organisationer med vilka vi för-
visso tidigare haft ett långvarigt samarbete 
på adjungerad basis. Fullvärdigt medlem-
skap ökar vårt inflytande, och kommer vad 
gäller Hjärtförbundet sannolikt även att 
innebära praktiska fördelar vad gäller kans-
lisamarbete. Den formella anknytningen 
till SLS får än större betydelse i framtiden 
då medlemskap i sektionen SVM formellt 
kommer att samordnas med medlemskap i 
modersällskapet SLS.

Föreningens utbildningsaktiviteter för 
sjuksköterskor har formaliserats i form av 
två regelbundet återkommande varianter 
av kursen Evidensbaserad omvårdnad vid 
hypertension och inrättande av en arbets-
grupp med denna inriktning. Vi har under 
2016 säkrat utgivningen av Vaskulär Medi-
cin till och med 2020, med ett nytt och för 
SVM mer fördelaktigt avtal än det tidigare. 
Ett pris i flytande form har instiftats för att 
stimulera till publikation av goda artiklar. 
SVM har genom ett avtal med Medkonf AB 
numera även ett sekretariat som servar oss 
med en uppdaterad medlemslista i elektro-
nisk form och ett månatligen utkommande 
elektroniskt informationsbrev.

Nuvarande eller tidigare styrelsemed-
lemmar sitter i ledningsgrupperna för flera 
inflytelserika internationella organisationer 
till vilka SVM är affilierade; European and 
International Societies of Hypertension 
(ESH, ISH), World Hypertension League 
och European Society of Vascular Medi-

cine. Ett flertal symposier har arrangerats 
i SVMs namn vid organisationernas kon-
gresser, och unga kollegor har deltagit i 
deras olika forskarutbildningskurser och 
forskarskolor. Förvisso accepterades inte 
SVMs anbud på att få arrangera ESH/ISH 
kongressen i Stockholm 2020, men då vi 
var bland de sista kandidaterna att slås ut 
i omröstningens slutomgång pågår arbetet 
med ett nytt anbud inför kongressen 2022. 

En avgående ordförande ursäktas för-
hoppningsvis för att fokusera sin sista ledare 
på retrospektion, och överlåta framåtblick-
andet till en ny dynamisk ordförande och 
dito styrelse. Dessa är dock i stort behov av 
support från medlemmarna för att forma 
SVMs verksamhet under de kommande 
åren. Engagera er!  
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Är ingefära bra mot diabetes och andra 
kardiovaskulära riskfaktorer?

Introduktion
Ingefära är en av de mest omtyckta kryd-
dorna i världen. Från sin uppkomst i syd- 
östra Asien har den brett ut sig till Europa 
och har en lång tradition inom alternativ-
medicin som botemedel för diverse åkom-
mor. Ingefäran har ofta använts vid kräk-
ningar, tarmrubbningar och förkylningar. 
I nyare tid har det emellertid också fram-
kommit intresse runt ingefärans effekter 
mot cancer, blodproppsbildning, inflam-
mation och smärta. Däremot har det varit 
mindre fokus på ingefärans effekter på me-
tabola sjukdomar som t.ex. diabetes. Djur-
studier och prövningar på individer från 
Mellanöstern har visat på lovande resultat.

Patofysiologi
Experimentell grundforskning in vitro, 
in vivo och på djur har visat att ingefära 
kunnat påverka kolhydrat metabolism, in-
sulin utsöndring/känslighet och lipidprofil. 
Dessutom har det även visats effekter på 
diabetiska komplikationer (lever, njurar, 
nerver och ögon) [1]. Ingefäraextrakt har 
in vitro kunnat hämma enzymerna α-amy-
las och α-glukosidas och den hämmande 
effekten korrelerade med gingerol och sho-
gaol i ingefäraextrakten. In vitro studier 
har också kunnat visa att ingefäraextrakt 
och gingerol ökat glukosupptaget i muskel 
och fettceller. In vivo studier har visat på 
ökade plasma insulinnivåer ackompanjerat 
med sänkta glukosnivåer. Studier på djur 
har bl. a. kunnat visa på skyddande effekter 
på β-celler med återställda insulinnivåer. I 
flertalet olika djurstudier och djurmodeller 
med diabetes eller hyperlipidemi har ing-
efära kunnat sänka total kolesterol, LDL 
och fria fettsyror och höja HDL [1].

Metaanalyser
Daily et al publicerade 2015 en systema-
tisk översiktsartikel, tillika metaanalys, 
över ingefärans effekter på typ 2 diabetes 
[2]. Artikelförfattarna fann fem randomi-
serade kliniska prövningar som passade 
inklusionskriterierna: Andallu et al 2003 

[3]; Mahluji et al 2013 [4]; Arablou et al 
2014 [5]; Mozaffari-Khosravi et al 2014 
[6]; Khandouzi et al 2015 [7]. Fyra av 
dessa bedömdes som högkvalitativa studier 
som varade över 8 veckor och en bedöm-
des som lågkvalitativ och studiedurationen 
var i denna endast 30 dagar. Alla patienter 
hade haft diabetes minst 2 – 10 år och hade 
inga allvarliga diabeteskomplikationer. Pa-
tienterna intog torkad ingefära i puder-
form i doser 1,6 - 3 g/dag och mellan 30 
till 84 dagar. Fyra studier utfördes i Iran 
och en i Indien. I fyra studier användes en 
tvåarmad parallell studiedesign (ingefära 
och placebo) och i en studie användes en 
fyrarmad parallell design. Huvudfyndet i 
metaanalysen var att ingefärasupplement 
signifikant sänkte fastande glukos, - 18,74 
mg/dl (- 34,70; - 2,77) och HbA1c nivåer, 
- 1,66 % (- 2,04; - 1,29), men visade inga 
signifikanta effekter på fastande insulinni-
våer eller HOMA-IR. 

Författarna konkluderade att ”denna 
metaanalys, tillsammans med komplette-
rande bevis från djur- och cellstudier, var 
ett starkt bevis på att ingefära hade effekt 
på blodglukosnivåer och att effekterna var 

både förebyggande och terapeutiska för 
diabetes typ 2”. Resultatet begränsades av 
de relativt få kliniska prövningarna med 
ringa mängd individer i varje prövning. 
Begränsningarna kompenserades dock av 
överenstämmelsen i resultaten mellan stu-
dierna [2].

Mazidi et al publicerade 2016 en syste-
matisk översiktsartikel tillika metaanalys 
över ingefärans effekter på inflammation, 
lipider och glukos [8]. Författarna sökte ef-
ter artiklar i den befintliga litteraturen upp 
till juli 2016. De fann slutligen nio studier 
som passade inklusionskriterierna. Åtta 
studier var utförda i Iran och en i USA. 
Studierna var publicerade mellan 2008 och 
2015 och studiepopulationen varierade 
mellan 10 upp till 88 individer. Medelål-
dern var mellan 24 år upp till 58 år. Doser 
ingefära som användes av interventions-
grupperna varierade mellan 1 till 3 g/dag 
och studielängden varierade mellan 2 till 
3 månader. Fyra av studierna baserades på 
diabetespatienter, två inkluderade dialyspa-
tienter, två studier inkluderade överviktiga 
och den sista inkluderade individer med 
hyperlipidemi. Tre av de fyra studierna som 
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inkluderade diabetespatienter var samma 
som studerades av Daily et al [2] i metaana-
lysen ovan. Den fjärde var utförd av Shidfar 
et al och publicerad 2015 [9]. Resultaten 
visade på en signifikant reduktion i serum 
CRP koncentration - 0,84 mg/L (- 1,38; - 
0,31), fasteblodsocker - 1,35 mg/dl (- 2,04; 
- 0,58), HbA1c - 1,01 (- 1,28; - 0,72) och 
triglycerider - 1,63 (- 3,10; - 0,17). Dessut-
om sågs en signifikant ökning i HDL med 
1,16 mg/dl (0,52; 1,08).

Författarna konkluderade att ”deras 
översikt visat att supplement med ingefära 
kunnat förbättra CRP-nivåer, glykemiska 
index och lipidprofil, effekter som kunde 
vara av värde för att förebygga och behand-
la kardiovaskulär risk” [8].

Jafarnejad et al publicerade 2017 en me-
taanalys över ingefärans effekter på socker 
och lipider hos patienter med diabetes eller 
hyperlipidemi [10]. Den befintliga littera-
turen genomsöktes fram till oktober 2016 
och i allt nio randomiserade kontrollerade 
studier som passade inklusionskriterierna 
valdes ut. Tre av studierna baserades på in-
divider med hyperlipidemi och sex studier 
på diabetespatienter. Av de sex diabetesstu-
dierna hade 4 varit del av underlaget till de 
ovannämnda två metaanalyserna av Daily 
et al [2] och Mazidi et al [8]. De andra två 
diabetesstudierna hade publicerats av Talaei 
et al 2012 [11] och Azimi et al 2015 [12]. 
Jämfört med kontrollgruppen reducerade 
ingefäraintag den viktade medeldifferen-
sen i triglycerider med - 8,84 (- 11,95; - 
5,73), totalkolesterol - 4,42 (- 8,70;- 0,13) 
och fastande blodglukos - 14,93 (- 19,83; 
- 10,04). Dessutom sågs en signifikant 
ökning av den viktade medeldifferensen i 
HDL på 2,87 (0,88; 4,86). 

Författarna konkluderade att ”deras meta- 
analys stödde idén att ingefära hade effek-
ter på glukos och lipider, att biverkningar 
var begränsade, och att effekter kan vara 
skiftande beroende på den underliggande 
sjukdomen” [10].

Den allra senaste systematiska översikten 
och metaanalysen publicerad 2018 utför-
des av Zhu J et al [13]. Författarna hade 
som mål att undersöka ingefärans effekter 
på diabetes och komponenter av metabo-
la syndromet. Den befintliga litteraturen 
genomsöktes fram till maj 2017. De fann 
i allt tio kontrollerade randomiserade stu-
dier med totalt 490 individer. Fem av de 
tio studierna baserades på diabetespatienter 
och var de samma som inkluderats i meta- 
analyserna ovan, dock utan Talaei et al 
2012 [11], Azimi et al 2015 [12] och 

Khandouzi et al 2015 [7]. De övriga fem 
studierna baserades på patienter med över-
vikt (3 stycken), dialys (1 styck) och hyper-
lipidemi (1 styck). Nio av studierna hade 
utförts i Iran och en i Indien. Jämfört med 
kontrollgruppen reducerade ingefäraintag 
den samlade medeldifferensen av HBA1c 
med - 1,00 % (- 1,56; - 0,44), faste insu-
lin med -1,62 (-2,20; -1,05), HOMA-IR 
med - 0,59 (-1,01;-0,17), triglycerider 
med - 24,8 (-36,1;-13,5), total kolesterol 
med - 8,22 (-16,0;-0,45), LDL med - 6,66 
(-12,4;-0,88), och slutligen ökade HDL 
med 1,34 (0,03; 2,65) av ingefäraintag 
jämfört med kontrollgruppen.

Författarna konkluderade att deras resul-
tat framförde ”övertygande bevis för ingefä-
rans effekt på glukoskontroll, insulinkäns-
lighet och förbättringar i blodlipidprofil”. 
Dessutom, ”baserat på de positiva effekterna 
och de negligerbara biverkningarna, kunde 
ingefära vara en lovande hjälp för typ 2 dia-
betes och metabola syndromet” [13].

Diskussion
Flera nyligen publicerade metaanalyser, ba-
serade på kontrollerade studier, har visat att 
ingefärakonsumtion kunnat ha fördelakti-
ga effekter på glukos- och lipidmetabolism 
hos patienter med diabetes. I studierna 
sågs en sänkning av fastande blodsocker, 
HbA1c, total kolesterol, triglycerider och 
en höjning av HDL.

Totalt hade de fyra metaanalyserna, som 
presenterats i denna artikel, inkluderat 8 
oberoende studier baserat på patienter med 
diabetes. De fyra metaanalyserna hade inte 

citerat varandra vilket tydde på att de an-
tingen inte kände till varandras forskning 
eller hade andra skäl att inte citera varan-
dra. Något som talar för det förstnämnda 
kan vara Zhu et als [13] utlåtande i början 
av deras diskussionsdel där de skriver att: 
”To the best of our knowledge, this is the 
first article to evaluate the effects of ginger 
on type 2 diabetes mellitus and compo-
nents of the metabolic syndrome” – ett ut-
låtande som uppenbart är felaktigt.

Efter det sista inklusionsdatumet i meta-
analyserna i maj 2017, har det tillkommit 
kontrollerade studier på området. En av 
dessa är en studie genomförd av Makh-
doomi Arzati et al [14]. Studien utfördes 
mellan år 2015 och 2016 i Iran på 45 pa-
tienter med diabetes typ 2. Patienterna var 
mellan 30 och 60 år gamla och hade haft 
diabetes mellan 1 till 10 år. De randomise-
rades med hjälp av ”permuted randomized 
block design” till antingen intervention med 
2 gram mald ingefära eller placebo med 
2 gram vitt mjöl. Preparaten togs som 2 
kapslar á 500 mg stycket x 2 i 10 veckor. 
Det var inga signifikanta skillnader i de-
mografi mellan grupperna vid baslinjen. 
Jämfört med placebo reducerade ingefära-
interventionen fastande blodglukos, - 26,3 
mg/dL ± 35,3 vs 11,9 mg/dL ± 38,6, och 
HBA1c, - 0,38  % ± 0,35 vs 0,22 % ± 0,29, 
signifikant. Dessutom reducerades LDL/
HDL-kvoten signifikant i ingefäragruppen.

Av de underliggande studierna i meta- 
analyserna var det endast en studie som var 
utförd på en västerländsk population [15], 
för övrigt dominerade studier från Iran och 
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enstaka studier från Indien. Denna solitära 
randomiserade ”cross-over” studie utfördes 
i USA på ett begränsat individunderlag (10 
överviktiga män i 40-års-åldern) och effek-
ten på interventionen, 2 g ingefärapuder 
upplöst i varmt vatten, utvärderades efter få 
timmar. Det sågs inga signifikanta effekter 
på inflammatoriska markörer, glukos, in-
sulin eller lipider, även om dessa var något 
lägre i interventionsgruppen. 

Det kan därför konstateras att vi utifrån 
dessa metaanalyser inte säkert kan dra någ-
ra slutsatser till hur konsumtion av ingefära 
i en västerländsk patientpopulation skulle 
påverka riskfaktorer. Å andra sidan har det 
successivt flyttat in många människor från 
mellanöstern till Sverige och då en stör-
re andel av den svenska befolkningen har 
denna bakgrund kanske studierna från Iran 
och Indien kan ha viss betydelse. Frågan är 
dock om inflyttarna fortsätter att äta inge-
fära, eller de ändrar sin diet? Har de samma 
effekt av konsumerad ingefära i Sverige, 
taget den svenska livsstilen i betraktning, 
som är annorlunda än den från hemlandet?

Det kan således konstateras att det saknas 
studier utförda på västerländska populatio-
ner. Därutöver, verkar det saknas randomi-
serade studier med ingefära intervention 
där dess effekt jämförs på patienter med 
tidigare kardiovaskulära händelser som 
t.ex. stroke eller hjärtinfarkt. I en studie av 
Bordia et al, som inte var randomiserad, 
gjordes dock en undersökning på patienter 
med kranskärlssjukdom med placebo-kon-
trollerad design [16]. 30 patienter i kon-
trollgruppen intog placebo i 3 månader 
och 30 patienter i interventionsgruppen 
intog 4 gram ingefärapuder i 3 månader. 
Där sågs ingen signifikant skillnad i blod-
socker eller blodfetter mellan grupperna. 
Ingefära hade inte heller någon effekt på 
trombocytaggregation eller fibrinolys.

Det är alltid intressant att titta på vad 
tvärsnitts- och observationsstudier har 
visat, även om de inte kan ge ett säkert 
besked om orsakssamband. I en nyligen 
genomförd tvärsnittsstudie av Wang et 
al [17] på hela 4628 individer från Kina 
(1823 män; 2823 kvinnor) i åldrarna 18 – 
77 år, undersöktes prevalensen av kroniska 
sjukdomar och ingefärakonsumtion. Data-
insamlingen kom från både frågeformulär 
och inhämtning från medicinska journaler/
register. Resultaten från tvärsnittsstudien 
visade på signifikanta associationer mellan 
ingefäraintag och kranskärlssjukdom; 13 % 
lägre prevalens av kranskärlssjukdom för 
individgruppen > 18 år och > 40 år och 
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flammation in type 2 diabetes patients. The 
Review of Diabetic Studies 2015; 11: 258-
266.

13. Zhu J, Chen H, Song Z, et al. Effects of 
Ginger (Zingiber officinale Roscoe) on Type 
2 Diabetes Mellitus and Components of the 
Metabolic Syndrome: A Systematic Review 
and Meta-Analysis of Randomized Control-
led Trials. Evid Based Complement Alternat 
Med 2018; Article ID 5692962.

14. Makhdoomi Arzati M, Mohammadzadeh 
Honarvar N, Saedisomeolia A, et al. The Ef-
fects of Ginger on Fasting Blood Sugar, He-
moglobin A1c, and Lipid Profiles in Patients 
with Type 2 Diabes. Int J Endocrinol Metab 
2017 Aug 27;15(4):e57927.

15. Mansour MS, Ni YM, Roberts AL, et al. 
Ginger consumption enhances the thermic 
effect of food and promotes feelings of satie-
ty without affecting metabolic and hormo-
nal parameters in overweight men: A pilot 
study. Metabolism 2012; 61: 1347-52.

16. Bordia A, Verma SK, Srivastava KC. Effect 
of ginger (Zingiber officinale Rosc.) and fe-
nugreek (Trigonella foenumgraecum L.) on 
blood lipids, blood sugar and platelet aggre-
gation in patients with coronary artery di-
sease. Prostaglandins Leukotrienes Essential 
Fatty Acids. 1997;56(5):379–84.

17. Wang Y, Yu H, Zhang X, et al. Evaluation of 
daily ginger consumption for the prevention 
of chronic diseases in adults: a cross-section 
study. Nutrition 2017; 36: 79-84.

16 % lägre prevalens för gruppen > 60 år. 
Dessutom sågs en prevalensreduktion på 
8 % för hypertoni i grupperna > 18 år och > 
40 år. Sannolikheten för sjukdom minskade 
med högre ingefära intag (0 - 2 g; 2 - 4 g; 
4 - 6 g).

Forskarna konkluderade att ”ingefära 
hade en potentiellt preventiv förmåga för 
vissa kroniska sjukdomar, främst hypertoni 
och kranskärlssjukdom” [17]. Det intres-
santa för vår del var att forskarna inte fann 
något samband mellan ingefära och diabe-
tes eller hyperlipidemi, som också studera-
des.

Sammanfattning
Flera nyligen publicerade metaanalyser, 
baserade på kontrollerade studier, har visat 
att ingefärakonsumtion kan ha fördelakti-
ga effekter på glukos- och lipidmetabolism 
hos patienter med diabetes. I studierna 
sågs en sänkning av fastande blodsocker, 
HbA1c, total kolesterol, triglycerider och 
en höjning av HDL. 

Isak Lindstedt
Från redaktionen
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Kallelse till ÅRSMÖTE
för Svensk förening for hypertoni, stroke
och vaskulär medicin, tillika för Stiftelsen
Svenska hypertonisällskapet

Onsdagen den 25 april 2018 kl. 12.10 –12.55 i rum 31 på Waterfront,
i samband med Svenska Kardiovaskulära vårmötet i Stockholm.

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av ordförande och sekreterare
§ 3 Fastställande av dagordningen
§ 4 Val av två justeringsmän
§ 5 Styrelseberättelse för föreningen
§ 6 Revisionsberättelse för föreningen och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 7 Information om Stiftelsen Svenska hypertonisällskapet
§ 8 Val av styrelse, revisorer och valberedning
§ 9 Fastställande av årsavgift för 2019
§ 10 Fastställande av traktamenten
§ 11 Framtida mötesaktiviteter
§ 12 Information om tidskriften Vaskulär Medicin
§ 13 Information om föreningens hemsida
§ 14 Prisutdelning till författarna av bästa artikel i Vaskulär Medicin 2016 och 2017
§ 15 Övriga frågor
§ 16 Mötets avslutande

Föreningens årsberättelse för 2017-05 – 2018-04 finner du på föreningens hemsida www.hypertoni.org
och i detta nummer av Vaskulär Medicin.
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Könsskillnader och läkemedel i 
allmänhet och antikoagulantia-

behandling i synnerhet

Läkemedelsbehandling är den vanligaste åtgärden inom 
sjukvården (1) och år 2016 hämtade nästan 6,5 miljoner 
svenskar ut åtminstone ett receptbelagt läkemedel (2). 

Totalt hämtade 74 % av alla flickor/kvinnor och 59 % av alla män 
ut ett receptbelagt recept (2). Även om hormonella preparat räk-
nas bort hämtar fler kvinnor ut receptbelagda läkemedel jämfört 
med män (3). Generellt anses läkemedelsbiverkningar vara något 
vanligare hos kvinnor (4). Detta reflekterar sannolikt ett antal fak-
torer utöver högre läkemedelsanvändning hos kvinnor, till exem-
pel ökad känslighet för biverkningar, större benägenhet att söka 
vård och ökad risk för överdosering på grund av farmakokinetiska 
skillnader (5).

Det finns vissa generella skillnader mellan män och kvinnor när 
det gäller farmakokinetik (6-7). Vad gäller absorption påverkas 
den gastrointestinala motiliteten av könshormon och transittiden 
är ofta längre hos kvinnor (8-9). Distribution av läkemedlet ut 
i kroppen påverkas också av kön. Läkemedel som transporteras 
av p-glykoproteiner (Pgp) har generellt lägre biotillgänglighet 
hos kvinnor som har lägre nivåer av Pgp (10). På grund av olika 
kroppskonstitution har kvinnor vanligen en större distributions- 
volym för lipofila läkemedel beroende på en större andel kropps-
fett (6-7). Män, å andra sidan, har generellt en större distribu-
tionsvolym för hydrofila läkemedel till följd av högre kroppsvikt 
och mer kroppsvätskor. De vanligaste enzymerna involverade i 
läkemedelsnedbrytning är cytokrom P450 (CYP)-isoenzymer, 
uridindifosfatglukuronyltransferas (UGT) och N-acetyltransferas 
(NAT). Aktiviteten i dessa enzymer beror på flera faktorer varav 
kön är en. Ofta har dock dessa farmakokinetiska könsskillnader 
begränsad effekt. Njurutsöndring, däremot, har ofta en stor på-

verkan på koncentration och därmed både effekt och risk för bi-
effekter (6-7). Generellt har kvinnor ca 10 % lägre glomerulär fil-
trationshastighet (GFR) än män. GFR relaterar förutom till ålder 
både till kroppsvikt och kön. Vid beräkning av eGFR används ofta 
en korrigeringsfaktor på 0,75-0,85 för kvinnligt kön (11). Den 
minskade renala elimineringen är en anledning till att kvinnor har 
mer dosrelaterade biverkningar än män (12). I farmakokinetiska 
studier viktjusteras vanligen doser, utanför intensivvård, cytostati-
kabehandling och pediatrik är det trots allt sällan vi gör rutinmäs-
siga viktrelaterade dosjusteringar. Farmakodynamiska skillnader 
mellan män och kvinnor förekommer också (6-7, 12). Mest väl-
studerat är sannolikt hormonell påverkan på olika verkningsmeka-
nismer t.ex. kvinnliga könshormons påverkan på QT-tid som man 
tror medverkar till kvinnors högre risk att utveckla den fruktade 
rytmrubbningen Torsade de Pointe (13). 

Det är inte alltid lätt att hitta information om könsskillnader 
och läkemedel. I en intervjustudie där distriktsläkare intervjuades 
angav flera att de hade dåliga kunskaper om detta (14). För att 
försöka förenkla kunskapsinhämtning startade professor Karin 
Schenck-Gustafsson för ett par år sedan ett projekt finansierat av 
SKL som syftar till att leta fram och sammanställa publicerad infor-
mation om könsskillnader (15). Arbetet med att ta fram underlag 
och sammanställa texter görs i ett samarbete mellan avdelningen 
för E-hälsa och strategisk IT på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
i Stockholm och Klinisk farmakologi på Karolinska Universitets-
sjukhuset. Arbetsgruppen har varierat under åren med förutom 
Karin, jag själv (Mia von Euler) och Linnea Karlsson-Lind som ett 
fast nav. Databasen är åtkomlig för alla och kan hittas på http://
www.janusinfo.se/Beslutsstod/Janusmed-kon-och-genus/.

Figur 1. Antal män respektive kvinnor i Sverige som hämtat ut ett per oralt 
antikoagulantia under år 2014-2016 (källa: Socialstyrelsens statistikdatabas 
(2)).

Figur 2. Antal män respektive kvinnor som hämtat ut per orala antikoagu-
lantia under år 2014-2016 uppdelat på respektive preparat (källa: Socialsty-
relsens statistikdatabas (2)).
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Förutom sammanställning av resultaten av faktasökningarna 
presenteras även uthämtningsdata från läkemedelsregistret. Det-
ta för att illusterar om det föreligger könsskillnader i användning 
av de olika preparaten. Ett område där kvinnor under många år 
använt mindre läkemedel än män är antikoagulantiabehandling 
vid förmaksflimmer (Figur 1-2) (16-18). Intressant nog har det-
ta ändrats på senare år och vi kunde i en artikel publicerad förra 
året visa att könsskillnaderna mellan kvinnor och män försvunnit 
förutom i den allra äldsta gruppen (19). I den studie som vi gjor-
de, baserad på registerdata från Vårdanalysdatabasen i Stockholms 
läns landsting fann vi att andelen patienter med förmaksflimmer 
i Stockholm som hämtat ut något per oralt antikoagulantia ökade 
från 53 % av männen och 48 % av kvinnorna år 2011 till 70 % 
av både män och kvinnor år 2015. I gruppen med förmaksflim-
mer och ett CHA2DS2-VASc score ≥2 var andelen 75 % hos både 
kvinnor och män (19). Denna utveckling har visats även i andra 
populationer (20-22). 

Om utvecklingen vi ser beror på större medvetenhet inom 
förskrivarkåren, intoduktionen av ett poäng för kvinnligt kön i 
CHADS-Vasc, den ökade uppmärksamheten i media om risken 
för stroke vid förmaksflimmer i och med introduktionen av di-
rektverkande antikoagulantia (DOAK även kallade NOAK, non- 
vitamin K antikoagulantia) eller på att NOAK uppfattas som lätt-
are att sköta än warfarinbehandling är oklart. Sannolikt är det en 
kombination av dessa faktorer. Biverkningar av läkemedel är inte 
så lätt att följa med hjälp av administrativa register utan det krävs 
vanligen kvalitetsregister och ofta samkörning av flera register för 
att kunna studera detta. En anledning till lägre användning av 
warfarin bland kvinnor med förmaksflimmer har ibland föreslagits 
vara att det får mer biverkningar. I en studie av spontanrapporte-
rade biverkningar till det svenska biverkningsregistret relaterade vi 
dessa till data på uthämtade läkemedel. Vi fann då ingen skillnad 
mellan kvinnor och män avseende rapporterade warfarinbiverk-
ningar (23). Detta talar emot att det skulle vara biverkningsbenä-
genheten som orsakat könsskillnaden. 

Oavsett vad som är orsaken är det glädjande att både kvinnor 
och män nu i ökande utsträckning behandlas med per orala anti-
koagulantia vid förmaksflimmer för att undvika stroke. Sannolikt 
bidrar detta till de lägre incidenserna av stroke som vi sett under 
de senaste åren (24).

Mia von Euler
Klinisk Farmkologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm,

Karolinska Institutet, Institutionerna för Medicin, Solna
och Klinisk forskning och utbildning Södersjukhuset

Mia.Von.Euler@ki.se

Figur 3. Visar antalet registrerade stroke i Riksstroke år 2011-2012 (källa: Riks-
strokes Årsrapport 2016).
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Minskat salt förbättrar folkhälsan
I en debattartikel i Läkartidningen, ”Sänk saltet – för folkhälsans skull” (Läkartidningen 2018; 
115:EZXH; Läkartidningen.se 2018-02-16), skriver författarna, Mattias Aurell, professor eme-
ritus, Erik Persson, professor emeritus, Lena Hulthén, professor och Olle Melander, profes-
sor, som tillika utgör ledningsgruppen för WASH Sweden (World Action on Salt and Health 
in Sweden) om de potentiella fördelarna med att minska saltintaget i befolkningen. Denna 
artikel är ett referat från debattartikeln.

Högt blodtryck är vår stora folkhäl-
sofråga och den överlägset största 
riskfaktorn för död och insjuk-

nande i stroke och kardiovaskulär sjukdom 
i Sverige [1]. Uppemot 30 procent av den 
vuxna befolkningen har högt blodtryck, 
varav över hälften är obehandlade [2]. Lös-
ningen går ut på att spåra upp och behand-
la så många som möjligt. Enligt författarna 
till debattartikeln ägnas lite utrymme åt 
de fyra i huvudsak viktigaste orsakerna till 
högt blodtryck: ärftlighet, stress, stillasit-
tande och högt saltintag [2]. Var för sig är 
de inte så starka, men i kombination för-
stärker de varandra högst avsevärt [3, 4]. 
Särskilt tydligt är samspelet mellan ärftlig-
het, stress och salt [5].

Människan klarar sig med mindre än 
ett gram salt per dag men i Sverige är in-
taget i genomsnitt 11–12 gram/dag, hu-
vudsakligen beroende på överskottssalt i 
industriproducerade livsmedel. Även mat i 
lunchmatsalar, färdigmat och snabbmat är 
ofta onödigt saltrik. Målet enligt författar-
na till debattartikeln bör vara en halvering 
av dagens saltintag, det vill säga 6 gram/

dag (högsta rekommenderade intag), vil-
ket endast 10 procent av befolkningen når 
[6, 7]. Nära en miljon svenskar lever i dag 
med ständig påverkan på det kardiovasku-
lära systemet på grund av obehandlat eller 
bristfälligt behandlat blodtryck [2].  Det 
positiva med att sänka saltintaget på be-
folkningsnivå är att åtgärden når alla, också 
de som ännu inte har upptäckt att de har 
ett högt blodtryck eller inte fått adekvat be-
handling. I våra nordiska grannländer, och 
i många andra delar av världen, har man 
infört åtgärder mot högt saltintag [8]. Att 
reducera intaget är en rationell åtgärd som 
direkt kan påverka blodtrycket på popula-
tionsnivå.

Enligt författarna till debattartikeln 
framhåller motståndarna till generella åt-
gärder att reducerat salt endast sänker blod-
trycket hos dem med förhöjt tryck, och har 
liten betydelse vid normalt tryck [9, 10]. 

Därmed anser de att det inte är motiverat 
att sänka saltintaget i hela befolkningen. 
Motståndarna hävdar också att lågt salt-
intag skulle öka kardiovaskulär sjuklighet. 
Det saknas dock tillförlitliga studier som 
visar detta enligt debattartikelförfattarna. 
PURE-studien [11], som ofta lyfts fram, 
har ett lågt antal deltagare i försöksgruppen 
med lågt saltintag, vilket öppnar för påver-
kan av andra faktorer. Framför allt har stu-
dien kritiserats för den tveksamma metod 
som använts för bedömning av saltintaget.

Författarna till debattartikeln tycker det 
är hög tid att tänka nytt om behandling 
av högt blodtryck. Åtgärder mot det höga 
saltintaget inom befolkningen är en hörn-
sten i framtidens blodtrycksbehandling. Vi 
ligger här långt efter våra nordiska grann-
länder och Storbritannien [12]. Saltreduk-
tion är en förebyggande behandling som 
når alla, och planer för minskat saltintag 
har tagits fram av Livsmedelsverket och 
Folkhälsomyndigheten (maj 2017) [12]. 
Debattartikelförfattarna tycker att reger-
ingen måste se till att planerna blir verk-
lighet, samhället se det både som en insats 
för folkhälsan och som en möjlighet att 
reducera sjukvårdskostnaderna och önskar 
Socialstyrelsens röst i frågan.

Redaktionen

Foto: ©orcea david, Adobe Stock.
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Reserapport från ESH
Summer School 2017

Vila 23, Snagov, var platsen för årets European Society of Hypertension Summer School.

Vi fick äran att representera Sverige 
vid 2017 års upplaga av European 
Society of Hypertension (ESH) 

Summer School som denna gång arrange-
rades i Snagov, ca 30 minuters bilfärd norr 
om Bukarest i Rumänien. Under ledning 
av Professor Renata Cífková från Tjeckien 
samt professor Maria Dorobantu från ru-
mänska föreningen för hypertoni deltog 
närmare sextio yngre läkare och forskare 
från trettiotre länder, däribland även Ar-
gentina. 

Från kl 8.00 till 18.30 fick vi under 5 da-
gars tid ta del av föreläsningar som innehöll 
historiska tillbakablickar, nutida framsteg 
samt framtida visioner inom ämnesområ-
det hypertoni. En av dagarna innehöll även 
praktiska moment där vi i grupper bland 
annat fick öva på ekokardiografi och caro-
tis doppler. Många nya professionella och 
vänskapliga band skapades under dagarna 
som förutom vetenskap även innehöll be-
sök i Bukarest samt vid den plats där verk-
lighetens greve Dracula skall vara begraven.

Som unga läkare och forskare var det 
onekligen intressant att under första dagen 

få lyssna på 91-årige Alberto Zanchetti från 
Italien som vid sin föreläsning gav ett his-
toriskt perspektiv hur antihypertensiv be-
handling har utvecklats genom åren samt 
hur viktigt det är att på ett tidigt stadium 
kunna identifiera de individer som ut-
vecklar hypertoni. Trots att behandlingen 
gjort stora framsteg under historiens lopp 
är det fortsatt ett faktum att blodtrycks- 
behandlingen ej når alla de individer som 
är i behov av den. Ställ detta i kontrast till 
farmakogenetik där man hoppas kunna väl-
ja blodtryckspreparat utifrån blodanalys på 
ett mikrochip, en typ av “Precision Med-
icine”, något som Anna Dominiczak från 
Glasgow föreläste om. Alberto Zanchetti 
förespråkade istället “Realistic Medicine”, 
där vi utgår från vad vi har och vet om idag.

Ett uppskattat moment under kursdagar-
na var att utvalda kursdeltagare fick möj-
lighet att presentera sina forskningsfynd. 
Däribland var Monique van Kleef från 
Nederländerna som presenterade ett arbete 
där man i CALM-FIM-studien undersökt 
om Endovascular Baroreflex Amplification 

(EBA) kan vara en alternativ behandlings-
metod vid resistent hypertoni. I studien 
som nyligen publicerats i Lancet har man 
på 30 patienter med resistent hypertoni 
inopererat en stent i karotissinus som ökar 
aktiviteten av baroreceptorer med resul-
tat att blodtrycket sjunker. Deras resultat 
visar att medelblodtrycket som vid inklu-
sion var 184/109 mm Hg (±18/14) sjönk 
med 24/12 mm Hg (13–34/6–18) under 
6 månaders uppföljningstid (p=0,0003 
för systoliskt och p=0,0001 för diastoliskt 
blodtryck). Studien var dock behäftad med 
komplikationer hos 4 av studiedeltagarna 
som utvecklade hypotoni (n=2), förvär-
rad hypertoni (n=1) och lokal sårinfektion 
(n=1) 1.

Henrik Hellqvist, ST-läkare i kardiologi 
från Danderyds sjukhus, presenterade även 
första dagen en poster med sin nyligen 
påbörjade forskning som undersöker nya 
aspekter av artärstelhet och olika sätt att 
mäta den på, vilket kan bidra till förbättra-
de metoder att bedöma kardiovaskulär risk 
och att optimera preventiva åtgärder.
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Demens
Efter några timmars sömn var det dags för 
dag 2 som inleddes av professor Antonio 
Coca från Barcelona som i sökandet efter 
subklinisk organskada har studerat om hy-
pertoni kan innebära en risk för nedsätt-
ning av kognitiva funktioner och utveck-
ling av demens. I tidigare studier har man 
kunnat se att hypertoni i medelåldern ökar 
risken för att utveckla demens i äldre ålder. 
Att tidigt inducera behandling för att sänka 
blodtrycket har visat sig minska risken för 
att på sikt utveckla demens 2.

Hannes Holm, doktorand och AT-läkare 
vid sjukhuset i Malmö, presenterade under 
mötet sina nyligen publicerade fynd från 
populationsstudien Malmö förebyggan-
de medicin där individer med ett förhöjt 
blodtryck i medelåldern hade ökad risk 
för att utveckla vaskulär demens under en 
uppföljningstid på 24 år 3. En tänkbar bak-
omliggande mekanism som också Antonio 
Coca betonade är att hypertoni leder till 
vitsubstansförändringar vilket i sig är asso-
cierat till nedsatt kognitiv funktion4.

Artärstyvhet
Sverige representerades även av Professor 
Peter Nilsson som rest från Malmö för att 
under tredje kursdagen hålla två mycket 
uppskattade föreläsningar om vaskulärt 
åldrande. Under sin första föreläsning gav 
Peter en överblick om hur bristande glu-
koskontroll är associerat till tidigt vasku-
lärt åldrande och att en djupare förståelse 
av vaskulärt åldrande kan leda till nya be-
handlingsmetoder samt preventionsmöjlig-
heter. Artärstyvhetsmätning som mått på 
vaskulärt åldrande är en väl validerad me-
tod som Peters tidigare doktorand Mikael 
Gottsäter från Malmö nyligen visat vara 
beroende av HDL kolesterol, HbA1c, BMI 
och triglycerider 5. 

Bukarest
Under den fjärde dagen var det dags för en 
resa till Bukarest vars nutidshistoria starkt 
präglats av landets tidigare diktator Nico-
lae Ceaușescu som styrde Rumänien mel-
lan 1965 till 1989. Vi besökte bland annat 
parlamentet som Ceaușescu lät bygga 1984 
som ett flärdfullt presidentpalats. Byggna-
den som idag räknas till en av de största 
parlamentariska byggnaderna i världen 
var till största delen ofullbordat vid hans 
död 1989 och fullbordades först 1994. På 
kvällen avnjöt vi en sann rumänsk måltid 
som bland annat innehöll ciorbă som är 
ett samlingsnamn för olika soppor med en 
karaktäristisk syrlig smak. 

Hypertoni och graviditet
Under den femte och sista dagen höll kurs-
ledaren, tillika professorn Renata Cífková 
från Tjeckien, den avslutande föreläsning-
en om hypertoni vid graviditet där hon 
bland annat berörde en nyligen publicerad 
studie i New England Journal of medicine 
där man jämfört låg dos behandling med 
ASA (150 mg) med placebo hos kvinnor 
med hög risk för preeklampsi. Resultaten 
för denna studie som inkluderade 1776 
kvinnor visade att lågdosbehandling med 
ASA gav minskad risk för preeklampsi 6.

 Vi vill visa vår uppskattning och rikta 
ett stort tack till Svensk förening for hyper-
toni, stroke och vaskulär medicin för att vi 
fått åka på den här kursen. Det har varit 
otroligt spännande och utöver att få ta del 
av givande föreläsningar har vi också skaf-
fat kontakter från hela Europa som vi redan 
utbytt nyttiga erfarenheter med. 

Källor:
1. Spiering W. Lancet 2017 Sep 1. doi: 

10.1016/S0140-6736(17)32337-1.
2. Coca. A. High Blood Press Cardiovasc Prev. 

2016 Jun;23(2):97-104. doi: 10.1007/
s40292-016-0144-5.

3. Holm. H. Eur J Epidemiol. 2017 
Apr;32(4):327-336. doi: 10.1007/s10654-
017-0228-0.

4. Sierra. C. ScientificWorldJournal. 2006 Apr 
21;6:494-501.

5. Gottsäter. M. J Hypertens. 2015 May;33(5):957-
65. doi: 10.1097/HJH.0000000000000520.

6. Rolnik. DL. N Engl J Med. 2017 Aug 
17;377(7):613-622. doi: 10.1056/NEJ-
Moa1704559.
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Nya rön förenklar prevention 
av kontrastmedels-inducerad 

njurskada (KMN)

Under 2017 publicerades två ran-
domiserade kontrollerade studier 
i vilka man studerade effekter-

na av preventiva behandlingar mot kon-
trastmedels-inducerad njurskada (KMN). 
AMACING-studien presenterade i början 
av året i Lancet (1) och i november public-
erades PRESERVE-studien i New England 
Journal of Medicine (2). Resultaten från 
studierna avfärdar behandlingar som dagli-
gen har getts runt om i världen i tron om att 
de förhindrar KMN. PRESERVE-studien 
visade att infusion av Natriumbikarbonat 
inte var bättre än isoton NaCl samt att per 
oralt acetylscystein inte minskade risken 
jämfört med placebo. Resultaten från den 
kontroversiella AMACING-studien visa-
de att risken för KMN inte var ökad hos 
patienter som inte fick någon profylaktiskt 
behandling överhuvudtaget jämfört med 
de som fick standard behandling med isto-
ton NaCl. Hur skall vi förhålla oss till pro-
fylax av KMN efter dessa studier? Spelar 
det någon roll vad vi gör?

Hur vanligt är njurskada efter jodkon-
trastmedel?
Akut KMN ses som regel inom 2-3 dygn 
efter undersökning med jodkontrastme-
del och njurskadan brukar vara reversibel. 
Den klassiska definitionen av akut KMN 
som används i de flesta studier är en ök-
ning av p/s-kreatinin ≥44 µmol/L (0.5 mg/
dl) eller med ≥25 % inom 3 dygn efter un-
dersökningen. Förloppet är emellertid inte 
alltid godartat och studier har visat att akut 
KMN är associerat med förlängd vårdtid, 
kvarstående eller progressiv njurfunktions-
nedsättning, samt ökad mortalitet (3-5). 
Incidensen av KMN varierar mycket mel-
lan olika studier bl.a. beroende på att 
mängden jodkontrastmedel varierar med 
typ av undersökning och att studie-popula-
tionerna haft olika riskprofil. Den viktigas-
te riskfaktorn för utveckling av akut KMN 

är en befintlig njurfunktionsnedsättning 
med estimerat glomerulär filtrationshastig-
het (eGFR) <45 ml/min/1.73m2, särskilt i 
kombination med andra riskfaktorer som 
diabetes, hjärtsvikt, dehydrering, hemody-
namisk instabilitet eller läkemedel såsom 
NSAIDs.

njurskada som ses ”in real life” efter radio-
logisk undersökning med jodkontrastme-
del och att kontrastmedlet blir den droppe 
som får bägaren att rinna över. Författarna 
till PRESERVE-studien har anammat det-
ta tankesätt och använder genomgående 
begreppet ”contrast-associated” njurskada 
istället för ”contrast-induced”. 

PRESERVE-studiens syfte och upplägg
En mängd små, inkonklusiva, studier har 
tidigare gjorts där man studerat om be-
handling med Natriumbikarbonat, eller 
acetylcystein, minskar risken för KMN 
jämfört med standardbehandling med 
enbart isoton NaCl. Resultaten har varit 
minst sagt spretiga och det har inte funnits 
någon konsensus om dessa behandlingars 
kliniska roll. 

PRESERVE-studien var en stor, rando-
miserad, dubbelblind, multicenter studie 
med en 2x2 faktoriell design som möjlig-
gjorde separat analys av två olika interven-
tioner (2). Syftet var att jämföra intravenös 
infusion med Natriumbikarbonat mot 
isoton NaCl, och per oral behandling med 
acetylcystein gentemot placebo. Infusions-
behandlingen gavs både innan, under och 
efter kontrastmedels-undersökningen. Ace-
tylcystein, eller placebo, gavs i dosen 1200 
mg en timme före och en timme efter un-
dersökningen. Därefter gavs 1200 mg två 
gånger dagligen under de kommande fyra 
dagarna. Majoriteten av de 5177 patienter 
som inkluderades kom från USA. En nack-
del med studien var att den gjordes inom 
”Veterans Affairs” vilket medförde att 94 % 
av deltagarna var män.

Inklusionskriterier var att patienterna 
skulle ha en planerad angiografisk under-
sökning (i 90 % av fallen koronarangio-
grafi) och en ökad risk för KMN definie-
rat som eGFR <45 ml/min/1.73m2 eller 
eGFR <60 ml/min/1.73m2 om patienten 
hade diabetes. Således exkluderas patienter 

Stora metaanalyser på patienter som ge-
nomgått datortomografi med jodkontrast-
medel visar en incidens av akut KMN på 
cirka 5-10 % (5, 6). Intressant är att några 
retrospektiva studier visat att incidensen 
av akut njurskada inte skiljt sig åt mellan 
väl matchade patienter som genomgått 
radiologisk undersökning med eller utan 
jodkontrastmedel (7, 8). Resultaten ifrå-
gasätter om det verkligen finns ett kausalt 
samband mellan jodkontrastmedel och 
njurskada. Det är dock väl visat i experi-
mentella djurmodeller att jodkontrastme-
del kan orsaka både strukturella njurskador 
och sänkt GFR (9). Sannolikt är det så att 
flera olika faktorer bidrar till den akuta 
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där angiografin gjordes akut och deltagarna 
i studien var generellt kliniskt stabila. Yt-
terligare ett exklusionskriterium var eGFR 
<15 ml/min/1.73m2.  

Den primära utfallsvariabeln var en kom-
posit av död, dialyskrävande njursvikt eller 
kvarstående stegring av s-kreatinin ≥50 % 
av utgångsvärdet mätt 90-104 dagar efter 
angiografin. Som sekundärt utfallsmått 
hade man bl.a. akut KMN definierat som 
en ökning av s-kreatinin ≥44 µmol/L eller 
med ≥25 % 3-5 dygn efter undersökning-
en. Noterbart var att man inte valde akut 
KMN som primärt utfallsmått utan istället 
valde avsevärt mer kliniskt betydelsefulla 
och relevanta händelser.

PRESERVE-studiens resultat
Det primära utfallsmåttet inträffade hos 
110 patienter (4.4 %) som fick intravenös 
Natriumbikarbonat jämfört med 116 
patienter (4.7 %) som fick isoton NaCl 
(P=0.62). Resultaten för grupperna som 
fick antingen per oral acetylcystein eller pla-
cebo var nästan identiska och det fanns inte 
en tillstymmelse till skillnad mellan grup-
perna avseende det primära utfallsmåttet 
(P=0.88). Det fanns inte heller några statis-
tiskt signifikanta skillnader mellan behand-
lingsgrupperna avseende de sekundära ut-
fallsmåtten. Incidensen av akut KMN var 
cirka 9 % i alla grupper. Sammantaget vi-
sade studien att intravenös Natriumbikar-
bonat inte var bättre än isoton NaCl och 
att per oralt acetylcystein inte hade några 
fördelar jämfört med placebo.

AMACING-studien
Denna studie hade en så kallad ”non-in-
feriority” design och syftet var att jämföra 
etablerad profylaktisk behandling med in-
travenös isoton NaCl mot ingen profylak-
tiskt behandling alls (1). Hypotesen var att 
undanhållandet av profylaktisk behand-
ling inte skulle leda till ökad förekomst av 
KMN jämfört med isoton NaCl. Studien 
var randomiserad, öppen, och genomfördes 
endast på ett center (Maastricht, Holland). 
Antalet randomiserade patienter (n=660) 
var betydligt lägre än i PRESERVE-stu-
dien. Detta var förmodligen den första 
studien som genomförts där patienter med 

ökad risk för KMN randomiserades till en 
intervention bestående av ingen profylak-
tisk behandling överhuvudtaget.  

Inklusionskriterier var att patienterna 
skulle ha en planerad radiologisk undersök-
ning med jodkontrastmedel och en ökad 
risk för KMN definierat som eGFR 30-59 
ml/min/1.73m2. Patienter med eGFR <30 
ml/min/1.73m2 exkluderades. Precis som i 
PRESERVE-studien var ingreppen elektiva 
och patienterna kliniskt stabila. 

Den primära utfallsvariabeln var akut 
KMN definierat som en ökning av s-kreati-
nin ≥44 µmol/L eller med ≥25 % inom 2-6 
dygn efter undersökningen. Man hade ock-
så som pre-specificerat utfallsmått skillnad 
i kostnader mellan de två interventionerna.

AMACING-studiens resultat
Akut KMN inträffade hos 8 patienter 
(2.7 %) som fick isoton NaCl och hos 8 
patienter (2.6 %) som inte fick någon pro-
fylaktiskt behandling alls (P=0.47). Inte 
oväntat var det billigare att inte ge någon 
profylaktisk behandling. Författarna kon-
kluderade att det inte var sämre att avstå 
profylaktiskt åtgärd än att ge sedvanlig iso-
ton NaCl och dessutom var det mer kost-
nadseffektivt.

Studien har mött en hel del kritik. Anta-
let patienter var lågt och endast ett fåtal pa-
tienter utvecklade akut KMN vilket gjorde 
att den statistiska kraften urholkades. Stu-
dien var öppen och genomfördes på enbart 
ett center vilket också utgör svagheter. 
Dessutom är det viktigt att komma ihåg 
att studiepopulation hade relativt låg risk 
för KMN; de patienter som vi vet har den 
klart högsta risken (de med eGFR <30 ml/
min/1.73m2) var exkluderade!

Sammanfattande konklusion
PRESERVE-studien ger starkt stöd för att 
behandling med Natriumbikarbonat och 
acetylcystein inte minskar risken för KMN 
jämfört med isoton NaCl på kliniskt stabila 
patienter som genomgår elektiva radiolo-
giska ingrepp. Vi kan nu känna oss trygga 
med att avstå från dessa experimentella be-
handlingar. Avseende AMACING-studien 
så ändrar den inte mitt kliniska agerande. 
Resultaten behöver konfirmeras i en större 
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studie som inkluderar patienter med högre 
risk för KMN. Tillsvidare fortsätter jag att 
korrigera dehydrering hos alla patienter som 
skall exponeras för jodkontrastmedel och jag 
ordinerar isotona kristalloida lösningar till 
patienter med hög risk för KMN.
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gregor.guron@vgregion.se

"Vi kan nu känna oss trygga med att avstå från
dessa experimentella behandlingar."
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Aktuell avhandling

Betydelsen av renin-angiotensin-
aldosteronsystemet för kärlfunktion 
och endotelfunktion vid hypertoni

Andreas Jekell försvarade den 23 mars 
2018 framgångsrikt sin avhandling “Vas-
cular and endothelial function in human 
hypertension, and the importance of the 
renin-angiotensin-aldosterone system” 
vid Karolinska Institutet. Fakultetsoppo-
nent var professor Peter M Nilsson, Lunds 
universitet. Handledare var professor 
Thomas Kahan och med dr Majid Kalani. 
Här följer en sammanfattning av avhand-
lingsarbetet.

Bakgrund
Hypertoni leder till förändringar i blodkär-
len och hjärtat vilket orsakar en ökad kärl-
styvhet och utveckling av vänsterkammar-
hypertrofi. Detta är kända riskfaktorer för 
framtida kardiovaskulär sjukdom och död. 
Hypertoniorsakad organskada förutsäger 
framtida risk och ett ökat augmentations-
index (Aix) och en ökad kärlstyvhet med 
ökad pulsvågshastighet (PWV) är surro-
gatmarkörer för kardiovaskulära händelser, 
vilka ger viktig tilläggsinformation och 
förbättrar den kardiovaskulära riskbedöm-
ningen [1,2]. Även en störd kärlreaktivitet 
i hudens mikrocirkulation och reducerad 
koronar mikrocirkulation mätt som sub- 
endokardiellt viabilitetsratio (SEVR; som 
kan beräknas från pulsvågsanalys med app-
lanationstonometri och sedvanlig kommer-
siell utrustning för pulsvågsanalys) relaterar 
till kardiovaskulär risk i olika populationer 
[3-6]. Endoteldysfunktion i konduktans- 
kärl relaterar till störd koronarcirkulation 
[7]. En ökad kärlstyvhet påverkar också 
kärlfunktionen i mikrocirkulationen med 
en anpassning till ett ökat pulsatilt flöde 
på grund av en snabbare och tidigare re-
trograd pulsvågsreflektion och ökad perifer 
vaskulär resistans. Detta talar för en så kall-
lad ”cross talk” mellan makro- och mikro-
cirkulationen. En ”aorto-brachial stiffness 
mismatch” med ökad PWV carotis–femo-
ralis i förhållande till PWV carotis–radialis 
(cfPWV/crPWV) förutsäger också en ökad 
risk för kardiovaskulära händelser [8]. 

Regleringen av blodtrycket styrs bland 
annat av det sympatiska nervsystemet 
och renin-angiotensin-aldosteronsystemet 
(RAAS). Ett aktiverat RAAS leder till en 
ökad bildning av angiotensin II, vilket akti-
verar AT1-receptorer som medierar inflam-
mation och strukturella förändringar i hjär-
ta och kärl (Figur 1). Om AT 1-receptorer 
blockeras av receptorspecifik blockad, kan 
istället effekterna av aktiverade AT2-recep-
torer, som har bland annat kärlprotektiva 
egenskaper, att överväga. Det finns resultat 
som talar för att blodtrycksmediciner som 
blockerar RAAS har positiva effekter utö-
ver effekter av att sänka blodtrycket [9-11]. 
Angiotensin-receptorblockad och angio-

tensin converting enzyme (ACE)-hämma-
re har visat sig reducera centralt blodtryck 
effektivt och minska tidig pulsvågsreflek-
tion jämfört med andra läkemedelsklasser 
[12,13]. ACE-hämmare kan ha fördelak-
tiga effekter genom en att öka halterna av 
bradykinin som inducerar vasodilatation. 
ACE-hämmare reducerar risk för kardio-
vaskulära händelser hos patienter med hög 
risk, talande för additiva effekter utöver 
blodtryckssänkningen [14,15]. Det är dock 
fortfarande oklart om endotelfunktionen 
förbättras av RAAS hämning jämfört med 
andra läkemedelsklasser. Det är även oklart 
hur endotelfunktionen i olika kärlbäddar 
relaterar inbördes.

Figur 1. Renin-angiotensin-aldosteronsystemet och receptormedierade effekter av angiotensin II.
Från [16].
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Det övergripande syftet med detta pro-
jekt var att öka kunskapen om strukturella 
och funktionella kärlförändringar vid hy-
pertoni hos människa. Vidare studerades 
hur blodtrycksbehandling kan påverka 
kärlstyvhet och endotelfunktion. Blod-
trycksmediciner som hämmar RAAS jäm-
fördes med mediciner som hämmar det 
sympatiska nervsystemet för att studera 
behandlingseffekter utöver blodtryckssänk-
ningen. 

Material och metoder
Denna avhandling [16] baseras på två 
kliniska studier. I SILVHIA (Swedish ir-
besartan left ventricular hypertrophy in-
vestigation versus atenolol) [17] studerades 
115 patienter med hypertoni och vänster-
kammarhypertrofi, som randomiserades 
till behandling med en angiotensin II- 
antagonist (irbesartan) eller en beta-recep-
torblockerare (atenolol) under 48 veckor. 
Dessa jämfördes med en grupp som hade 
hypertoni utan vänsterkammarhypertrofi 
och en grupp friska kontroller med nor-
malt blodtryck. Olika mått på kärlstyvhet 
och cirkulerande biomarkörer för endotel-
cellsaktivitet och inflammation studerades 
vid studiestart samt efter 12 och 48 veckors 
behandling. 

I DoRa (Doxazosin-ramiprilstudien) 
[18-20] studerades 71 patienter med obe-
handlad mild till måttlig primär hypertoni. 
Patienterna randomiserades till blodtrycks-
sänkande behandling med en ACE-häm-
mare (ramipril) eller en alfa-receptorblock-
erare (doxazosin) under 12 veckor. Effek-
ten på kärlstyvhet mättes på två sätt: med 
pulsvågsanalys och applanationstonometri 
(SphygmoCor) och med en oscillometrisk 
metod med blodtrycksmanschett (Arterio- 
graph). Endotelfunktionen mättes samti-
digt i flera kärlbäddar med olika icke-in-
vasiva metoder: flödesmedierad vasodilata-
tion (större konduktanskärl), pulsvågsana-
lys med beta 2-agoniststimulering (mindre 
resistenskärl), laser Doppler-fluxmetri med 
jontofores (hudens mikrocirkulation) och 
pulsvågsanalys med applanationstonometri 
(kranskärlens mikrocirkulation). Under-
sökningarna genomfördes vid studiestart 
och efter 12 veckors behandling.

Resultat och slutsatser 
Patienter med hypertoni visade tecken på 
en ökad inflammatorisk aktivitet, mätt 
med cirkulerande biomarkörer, och en 
ökad kärlstyvhet (Figur 2) [17]. Graden 

av inflammation var oberoende relaterad 
till blodtryck, och kärlstyvheten var obe-
roende relaterad till blodtryck och till vän-
sterkammarmassa |17]. Behandling sänkte 
blodtrycket och minskade kärlstyvheten. 
Blodtrycksmediciner som hämmade RAAS 
minskade kärlstyvheten mer än mediciner 
som hämmade det sympatiska nervsyste-
met (Figur 3–4) [17,18]. Däremot sågs 
inga effekter av behandling på endotel-
funktionen mätt med de olika metoderna 
[18]. Även på cirkulerande biomarkörer 
för endotelaktivering och inflammation var 
oförändrade hade behandlingen liten effekt 
[17,18]. Den användarvänliga oscillome-
triska metoden med blodtrycksmanschett 
för pulsvågsanalys (Arteriograph) föreföll 
väl lämpad för att utvärdera effekter av 
behandling på kärlfunktion [19]. Den os-
cillometriska manscettbaserade metoden 
relaterade väl till pulsvågsanalys med app-

lanationstonometri (Figur 5), men indivi-
duella mätvärden med de olika metoderna 
var inte direkt jämförbara [19]. PWV mätt 
med två metoderna visade däremot en sva-
gare (men signifikant) relation. 

Endoteldysfunktion mätt i underams- 
cirkulationen relaterade till 10 års risk för 
fatal kardiovaskulär händelse beräknad 
med SCORE [19]. I hudmikrocirkula-
tionen var det den totala mikrovaskulära 
vasodilatationen efter lokal uppvärmning 
som omvänt relaterade till SCORE [19]. 
Störd mikrovaskulär reaktivitet i huden 
relaterade till ”aorto-brachial mismatch ra-
tio” (cfPWV/crPWV) (Figur 6). Det fanns 
ingen relation mellan endotelfunktion och 
hypertensiv hjärtsjukdom (mätt med eko-
kardiografi) [19]. Detta talar för att olika 
riskfaktorer bidrar till utvecklingen av en-
doteldysfunktion och hypertensiv hjärt-
sjukdom. 

Figur 2. Relationer mellan blodtryck, vänsterkammarhypertrofi och markörer för kärlstelhet och sys-
temisk inflammation. NT, normotensiv kontroll; HT, hypertoni; LVH, vänsterkammarhypertrofi; AASI, 
ambulatoriskt arteriellt stelhetsindex; SV/PP, kärlkomplians i form av slagvolym/pulstryck; PP, pulstryck; 
hs-CRP, högkänsligt C-reaktivt protein; IL-6, interleukin 6. Från [17] med tillstånd för tidskriften.
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Figur 3. Effekter av blodtrycksbehandling med irbesartan 
eller atenolol på kärlstyvhet. AASI, ambulatoriskt arteriellt 
styvhetsindex; SV/PP, kärlkomplians i form av slagvolym/
pulstryck; PP, pulstryck. Från [17] med tillstånd för tidskriften.

Figur 4. Effekter av behandling med doxazosin eller ramipril på armblodtryck och centralt
aortablodtryck och mått på kärlstyvhet. Från [18] med tillstånd för tidskriften.

Figur 5. Jämförelse mellan en oscillometrisk manscettbaserad metod (Arteriograph) och pulsvågsanalys med applanationstonometri (SphygmoCor) på 
centralt aortablodtryck och kärlstyvhetsmått. Från [19] med tillstånd för tidskriften.
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Endotelfunktionsmätningar i olika kärl-
bäddar var inte relaterade, vilket talar för 
att utvärdering av endotelfunktion i stora 
och små blodkärl inte är direkt jämförba-
ra [19]. Antihypertensiv behandling som 
hämmar RAAS har fördelaktiga tilläggs-
effekter på strukturella kärlförändringar 
utöver den blodtryckssänkande effekten 
hos patienter med primär mild till mått-
lig hypertoni. Dock sågs ingen effekt av 
behandling på endotelfunktion eller cir-
kulerande markörer för endotelaktivering 
och inflammation. Detta kan tala för att 
patienter med mild–måttlig hypertoni inte 
har en uttalad endoteldysfunktion och att 
en mer avancerad aterosklerotisk sjukdom 
kan behövas för att effekter av behandling 
på endotelfunktion ska kunna detekteras.

Det är viktigt att kunna uppskatta kardio-
vaskulär risk hos patienter med hypertoni. 
Våra resultat visar att SCORE relaterar till 
endoteldysfunktion i olika kärlbäddar och 
därför är det viktigt att bedöma endotel-
funktionen som en del i riskevalueringen. 
Även kärlstyvhet är viktigt att bedöma och 
vi visar att den lättanvända oscillometriska 
manschettmetoden kan vara lämpad för att 
studera effekter av behandling på centralt 
blodtryck och kärlstyvhetsmått. Effekter av 
behandling utöver blodtryckssänkning är 

idag möjlig att bedöma med olika non-in-
vasiva metoder och bör om möjligt ingå i 
den kardiovaskulära riskbedömningen och 
för att utvärdera behandlingseffekter på 
kärlfunktion.

Sammanfattningsvis visar våra resultat 
att läkemedelsbehandling som hämmar 
RAAS har fördelaktiga tilläggseffekter på 
strukturella kärlförändringar utöver den 
blodtryckssänkande effekten hos patienter 
med primär mild–måttlig hypertoni. Det-
ta talar för att patienter med hypertoni i 
första hand bör behandla blodtrycket med 
läkemedel som hämmar RAAS. 

Figur 6. Relationer mellan endotelfunktion mätt som flödesmedierad vasodilatation i underarmen 
(FMD) och subendocardial viability ratio (SEVR) som mått på mikrovaskuär myokardiell funktion i 
relation till pulsvågshastighet (car-fem PWV); och mikrovaksulär reaktivitet i huden (mätt med lokal 
provokation med acetylkolin (Ach) eller värme) i relation till ”aortic-brachial artrerial mismatch ratio” 
(car-femPWV/car-radPWV). Från [20].
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Kan musik påverka upplevelsen 
av vin genom kognitiv priming?

Vad påverkar vinupplevelsen?
Den individuella upplevelsen av ett vin beror av många faktorer; 
här är några utan inbördes ordning:
Flaskans design. Etiketten. Årtalet. Producenten. Druvan. Typ av 
vin. Priset. Vinets färg, smak, aromer och struktur. Alkoholhalt, 
syra, socker, kemikalier. Typ av jäst. Vinets temperatur. Recen-
sioner. Sammanhanget när vinet konsumeras. Sinnesstämningen. 
Kombination med mat.

Många håller säkert med om att ovanstående faktorer har en 
inverkan på hur ett och samma vin upplevs. Men det finns andra 
mer speciella faktorer som kanske kan påverka vinets smaker och 
aromer. Biodynamiker påstår att månen och planeternas konstella-
tioner påverkar vinupplevelsen. Vissa dagar smakar vinet som bäst. 
På internet kan man ladda ner en applikation som heter ”When 
wine tastes best” vilken baseras på den s.k. månkalendern. Detta 
kan tyckas vara ”hokus pokus” men seriösa tester tycks indikera 
att det kan finns en viss substans i påståendet. En metod baserad 
på kognitiv psykologi för att påverka upplevelsen av ett vin är att 
förbereda luktsinnet med musik genom s.k. ”priming”.

Hur kan musik påverka upplevelsen av vin?
Musik är en påverkansfaktor som börjat uppmärksammas i vin-
sammanhang. Musik är en direkt påverkan av hjärnans komplexa 
neuronnät och synaptiska kopplingar till associationer och hur vi 
upplever impulser från våra sinnen. Musik kan göra oss alltifrån 
euforiska, glada och uppsluppna till att bli allvarliga, vemodiga 
och nedstämda. Musik kan delas in i tre grundläggande kompo-
nenter; rytm, melodi och harmoni. Rytm är tempot eller hastig-
heten i musiken. Melodi är serier av toner som bildar harmoniska 
mönster. Harmoni kan sägas bestå av en serie välklingande toner. 
Det anses att rytmen påverkar kroppen fysiologiskt medan melo-
din och harmonin påverkar känslorna. Känslor är ursprungliga, 
elementära delar av känslolivet och om det skall bli en koppling 
mellan musik och dofter är troligen musikstyckets melodi och 
harmoni viktigare än dess rytm. Musik påverkar våra känslor som 
har sitt säte i det limbiska system där även dofter behandlas. En 
koppling mellan musik och upplevelsen av en doft är därför en 
rimlig hypotes.

När vi doftar på ett vin når lättflyktiga aromer, i form av doft-
molekyler, övre delen av näshålan där de mottas av receptorer i två 
kvadratcentimeter stora områden. Signalerna överförs till luktbul-
ben där de bearbetas och skickas till amygdalaområdet i det limbis-
ka systemet som är en del av det centrala nervsystemet. Det limbis-
ka systemet anses som hjärnans känslocentrum. Det är primitivare 
än de områden där syn- och hörselsignaler bearbetas. Luktsinnet är 
därför mer direkt och snabbare än de andra sinnena. Luktsinnet är 
egentligen en ”molekyldetektor”. För att kunna känna en viss lukt 
fodras av receptorerna i näshålan passar mot de gasmolekyler som 
kan detekteras. Koldioxid och metan är exempel på gaser som är 

helt luktlösa eftersom deras ”molekylnycklar” inte passar i recepto-
rernas lås. Luktsinnet är kopplat till vårt känslosinne och inte till 
det verbala sinnet. Det är därför vi kan känna igen en lukt men har 
kanske svårt att sätta ord på lukten. Det är även svårt att framkalla 
en lukt genom att tänka på den. Prova!

Musik kan påverka våra känslor och våra sinnen på ett liknade 
sätt som dofter via det limbiska systemet. Hypotesen att musik 
kan ha en förstärkande effekt på aromerna av ett vin verkar därför 
trolig. 

Kognitiv ”priming” förbereder luktsinnet med musik
Priming har sin bas i kognitiv psykologi som relaterar till associa-
tiva minnen. Det är en omedveten process där stimuli av ett sinne 
(t.ex. hörsel/musik) kan påverka upplevelsen från ett annat sinne 
på ett positivt eller negativt sätt. I sjukhusmiljö uppmärksamma-
des detta av Florence Nightingale. Under Krimkriget använde hon 
musik i tron på dess läkande effekt på soldaterna. Hon noterade 
olika effekter beroende på vilken musik som spelades. Hon men-
ade att lugn musik som påminde om vindens susande hade en 



positiv inverkan på den läkande processen. I USA startades 1926 
”National Association for Music in Hospitals” som förespråkade 
användning av musik som del i behandlingen genom dess pri-
mingeffekt. 

Hur kan man då använda kognitiv priming för att öka upplevel-
sen av vin? Tekniken är att lyssna på ett lämpligt musikstycke som, 
vad gäller melodi och harmoni, är i samklang med det vin man 
skall prova. Om man skall prova ett Riojavin kanske ledmotivet 
ur operan Carmen kan vara lämplig att starta några minuter innan 
det är dags att lyfta vinglaset och dofta. Genom att lyssna på ett 
musikstycke innan man provar ett vin förbereds luktsinnet vilket 
kan medföra en kraftigare stimuli av en viss vinarom än om sinnet 
inte varit förberett. Priming lär även förkorta reaktionstiden.

Praktiska försök
Vid Heriot Watt Universitet i Skottland har Adrian North, pro-
fessor i psykologi, forskat om musik och dess inflytande på upple-
velsen av vin. Ett av de första försöken med att se hur musik kan 
påverka var att, i ett varuhus med vinförsäljning, spela olika musik. 
Under två veckor spelades på låg volym i varuhusets högtalare ena 
dagen typisk fransk musik och den andra dagen typisk tysk. Hy-
potesen var att musiken skulle kunna medföra en ”priming” så att 
kunderna valde viner som omedvetet associerade till musiken. Re-
sultat visade en tydlig tendens. Under dagarna med fransk musik 
såldes fem gånger fler franska viner är tyska. Under dagarna med 
tysk musik såldes dubbelt så mycket tyska viner som franska.

Nästa steg var att se om olika musikstycken kunde påverka upp-
levelsen av ett vin i en viss riktning. I en mindre studie fick ett 
antal försökspersoner kategorisera olika musikstycken som ansågs 
framhäva ett antal attribut som brukar användas för att beskriva 
vin. Studien resulterade i att man valde nedanstående musikstyck-
en som typiska:

Resultatet visade tydligt att musiken påverkade vinupplevelsen. 
Det vita vinet upplevdes 32 % mer kraftfullt och tungt när Carmi-
na Burana spelades och 40 % friskare när Just Can´t Get Enough 
spelades. Det röda vinet upplevdes 60 % kraftfullare när Carmina 
Burana spelades och 25 % fylligare när Slow Breakdown spelades. 
Slutsatsen var att musikvalet påverkade försökspersonerna i den 
riktning som man avsåg och att man inte kunde finna några skill-
naden mellan kvinnor och män. ”Priming” av vårt luktsinne med 
lämplig musik är alltså en effektiv metod för att påverka smak och 
arom av ett vin. 

Prova själv med att kombinera musik och vin
Varför inte prova primingtekniken tillsammans med några vänner? 
Berätta inte vad provningen går ut på. Börja med att prova t.ex. 
3 olika viner utan musik. Efter en paus prova samma viner men 
låt deltagarna tro att det är nya viner. Gör nu provningarna med 
musik. Spela ett passande musikstycke några minuter innan och 
när ni smakar på vinet. Musiken skall helst vara instrumental så att 
man inte påverkas av sångtexter. Lämplig musik kan man hitta och 
spela gratis via spotify.com. Experimentera och ha trevligt! Några 
av författarens grundtips till musikstycken för olika typer av vin:

Champagne & Mousserande viner:
• Oboe Quartet in F-Major, Mozart
• Symphony No.4 in A-Major. Op 90, Mendelsson

Vita viner:
• La Campanella in G-Sharp Minor, Liszt
• Liebestraum No.3 in A-Flat Major, Liszt
• Connie´s Wedding, Nino Rota

Lätta röda viner och rosé:
• La vie en Rose, Édith Piaf (till en fransk Pinor Noir)

Röda viner:
• Carmen Act2: Toreador Song, Bizet (perfekt till en Rioja)
• Speak Softly Love, The film Score Orchestra (till ett kraftigt rött 

från Sicilien)
• O Sole Mio, André Rieu (till en Italiensk Tempranillo)

Rudolf Sillén
Naturvinsakademien.
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250 personer rekryterades för att vara med i studien. De inde-
lades i 10 grupper och fick var sitt glas av rött vin (Cabernet Sau-
vignon) och vitt vin (Chardonnay). Försökspersonerna fick sedan 
gå in i fem olika rum där de olika musikstyckena spelades och 
ombads att beskriva upplevelsen av vinet med de fyra attributen 
som motsvarade respektive musikstycke. I ett av rummen spelades 
ingen musik. I den sensoriska försöksplanen ingick både män och 
kvinnor.

Attribut som skall framhävas Lämpligt musikstycke

Kraftfull och tung Carmina Burana 
– Orff

Subtil och raffinerad Waltz of the Flowers 
(Nötknäpparen)

Frisk och vederkvickande Just Can´t Get Enough
– Nouvelle Vague

Fyllig och dämpad Slow Breakdown 
– Michel Brook
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Avhandling om antiarytmika 
och antikoagulantia 
vid förmaksflimmer

Aktuell avhandling

Förmaksflimmer är den vanligaste 
behandlingskrävande arytmi som 
drabbar ca 3 % av befolkningen. Det 

förekommer oftare bland äldre samt hos 
patienter med diabetes, hypertoni, hjärt-
svikt, klaffvitier, obesitas, alkoholmissbruk, 
sömnapné och KOL. Prevalensen av för-
maksflimmer förväntas att öka på grund av 
ökad förekomst av predisponerande fakto-
rer i den åldrande befolkningen. 

Behandlingen av förmaksflimmer inne-
fattar identifiering och eliminering av 
eventuella utlösande faktorer, rytm- och 
frekvensreglering samt profylax mot trom-
boemboliska komplikationer. Huvudsyftet 
med avhandlingen var att undersöka hur 
man kan behandla förmaksflimmer med 
antiarytmika och antikoagulantia. 

Delarbete I beskriver nuvarande praxis vid 
insättning av antikoagulantia vid nydebu-
terat förmaksflimmer och undersöker vilka 
faktorer som påverkar terapivalet. Förskriv-
ning av warfarin, NOAK (non-vitamin K 
orala antikoagulantia) och ASA (acetylsali- 
cylsyra) undersöktes i populationsbaserad 
kohort bestående av samtliga 13 837 pa-
tienter som har diagnostiserats med FF i 
Skåne inom sluten- och öppenvård samt 
primärvården under 2011-2014. Relevanta 
komorbiditeter undersöktes med hjälp av 
ICD-koder i Region Skåne Vårddatabas. 

Följsamheten till ”European Society of 
Cardiology” riktlinjerna för behandling av 
förmaksflimmer med antikoagulantia har 
ökat under studieperioden från 48 % till 
66 %, framför allt tack vare minskad under-
behandling. Den totala andelen av patienter 
med CHA2DS2-VASc score ≥ 2 som fick 
behandling med antikoagulantia var 53 %.

Användning av antikoagulantia bland 
dessa patienter har ökat från 42 % till 63 % 
och användning av ASA har minskat från 
30 % till 15 % 2011-2014 (Figur 1). Ande-
len av patienter som fick behandling med 
NOAK har ökat från 2 % år 2012 till 25 % 
år 2014. Ju högre stroke- och blödnings-

risken, desto vanligare var användning av 
ASA istället för antikoagulantia. 

Överbehandling bland patienter med 
förmaksflimmer utan några dokumentera-
de riskfaktorer för stroke och utan andra 
indikationer för antikoagulantia var 35 %. 
Underbehandling var vanligast bland kvin-
nor < 65 år med riskfaktorer för stroke 
samt äldre > 84 år. 

Slutsatsen är att betydande andel av 
patienter med nydiagnostiserat förmaks-
flimmer inte fick adekvat profylax mot 
tromboembolism, trots ökad följsamhet 
till behandlingsriktlinjerna. Åtgärderna för 
att ytterligare minska underbehandlingen 
bör framför allt riktas mot kvinnor < 65 år 
samt äldre > 84 år. 

Delarbete II undersöker trenderna i in-
cidensen av ischemisk stroke i popula-
tionsbaserad kohort bestående av samtliga 
11 500 patienter diagnostiserade med FF 
i Region Skåne 2011-2013. Kumulativa 
incidensen av ischemisk stroke har mins-
kat från 2.87 % (95 % CI 2,49-3,66 %) år 
2011 till 2,33 % (95 % CI 1,90-2,85 %) år 
2012 och 1,92 % (95 % CI 1,54 – 2,41 %) 
år 2013 medans andelen av patienter be-
handlade med antikoagulantia han ökat 
(Figur 2). Linjär regression bekräftade kor-
relationen mellan minskning av incidensen 
av ischemisk stroke och ökade andel av pa-
tienter som fick behandling med antikoa-
gulantia (regressionskoefficient -0,08; 95 % 
CI -0,09 till -0,007). 

Figur 1. Andel patienter med nydebuterat förmaksflimmer och CHA2DS2-VASc score ≥ 2 som fick be-
handling med NOAK (non-vitamin K orala antikoagulantia), Waran eller ASA (acetylsalicylsyra) 2011-2014.
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Ingen minskad prevalens av komorbidi-
teter som predisponerar för stroke har no-
terats i kohorten under studietiden. Ökad 
användning av antikoagulantia kan vara en 
rimlig förklaring till minskade incidensen 
av ischemisk stroke. Detta med reservation 
för att vi inte har några uppgifter om hur 
behandlingen av modifierbara riskfaktorer 
(exv. hypertoni) har förändrats under stu-
dietiden. Om våra resultat kan extrapoleras 
till patienter med prevalent förmaksflim-
mer, motsvarar denna incidensminskning 
cirka 400 färre fall av ischemisk stroke per 
år i Region Skåne. 

Dronedaron och dabigatran är ofta 
indicerade i samma patientpopulation. 
Dronedaron är en potent pgp-inhibitor 
som fördubbla biotillgängligheten av dabi-
gatran. Samtidig behandling är kontrain-
dicerad baserat på en studie på 16 friska 
frivilliga som fick behandling med droned-
aron 400 mg x 2 i kombination med dabi-
gatran 150 mg x 2. 

Delarbete III rapporterar plasmakoncetra-
tion (dalvärdet) av dabigatran hos 33 för-
maksflimmerpatienter en vecka respektive 
en månad efter start av samtidig behandling 
med lägre dos av dabigatran 110 mg x 2 i 
kombination med dronedaron 400 mg x 2. 

Mediankoncentrationen av dabigatran 
var 102 ng/ml och 84 ng/ml en vecka res-
pektive en månad efter starten av kombina-
tionsbehandling. Detta är jämförbart med 
mediankoncentrationen av dabigatran på 
93 ng/ml i RELY-studien under behandling 
med 150 mg x 2 utan samtidig dronedaron. 
Behandlingen med dabigatran i dosen 150 
mg x 2 är välstuderad och förekomsten av 
blödning och tromboser är låg. Elimine-
ringen av dabigatran är i hög utsträckning 
beroende av njurfunktionen. Det var fler 
patienter med nedsatt njurfunktion i vår 
studie jämfört med RELY-studien. 

Slutsatsen blir att vår studie inte stödjer 
den nuvarande kontraindikationen och 
att man behöver flera större studier för att 
utvärdera säkerheten av kombinationsbe-
handlingen enligt ovan. 

Vernakalant är ett antiarytmiskt läkemedel 
som används för konvertering av nydebute-
rat förmaksflimmer. Det verkar genom att 
minskning av förmakets refraktäritet samt 
frekvensberoende minskning av impuls- 
överledningen. Cirka 52 % av patienterna 
förväntas svara på behandlingen jämfört 
med över 90 % vid elkonvertering. Elkon-

Figur 2. Kumulativ incidens av ischemisk stroke vs andel av patienter som behandlats med antikoagu-
lantia 2011-2013.

vertering kräver dock tillgång till narkoslä-
kare samt medför risker för patienten. Där-
för är det angeläget att kunna selektera pa-
tienter som förväntas att svara på vernaka-
lant och därmed kan slippa elkonvertering. 

I tidigare studier har parametrar framtag-
na från yt-EKG visat sig vara användbara 
för att förutse framgångsrik behandling 
av arytmier. Delarbete IV undersöker om 
markörer från yt-EKG kan hjälpa att förut-
se effekten av behandling med vernkalant. 
Studien har visat att dessa parametrar (atri-
al fibrillation rate, exponential decay och 
F-vågsamplitud) kan inte användas som 
prediktorer för att välja ut patienter som 
kan erbjudas konvertering med vernaka-
lant. 
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Aktuell avhandling

Hjärt-kärlfunktion under graviditet 
och fostertillväxt

Den 10 november 2017 försvarade Char-
lotte Iacobaeus en avhandling vid Karo-
linska Institutet, institutionen för medi-
cinska vetenskaper, Danderyds sjukhus, 
om hjärt-kärlfunktion under graviditet 
och fostertillväxt [1]. Fakultetsopponent 
var professor Christoph Lees, Imperial 
College, London, Storbritannien. Hand-
ledare var professor Ellika Andolf, profes-
sor Thomas Kahan, båda från Karolinska 
Institutet, institutionen för medicinska 
vetenskaper, Danderyds sjukhus och do-
cent Katarina Bremme, Karolinska Institu-
tet, institutionen för kvinnors och barns 
hälsa samt med dr. Eva Östlund, Karo-
linska Institutet, institutionen för klinisk 
forskning och utbildning, Södersjukhuset. 
Här följer en sammanfattning av arbetet.

Bakgrund
När en kvinna blir gravid sker en mängd 
förändringar i hennes kardiovaskulära sys-
tem. Redan några dagar efter befruktning-
en växer ägget in i livmoderns vägg och tro-
foblastceller producerar hormonet humant 
coriongonadotropin, hCG, som säkerstäl-
ler att ovarierna producerar östrogen och 
progesteron i ökande mängd fram till dess 
att moderkakan tar över hormonproduk-
tionen. Östrogen och progesteron dilaterar 
de maternella blodkärlen vilket leder till 
en minskad perifer resistens, ökad plasma- 
volym och en ökad hjärtfrekvens. Detta 
kan observeras hos den gravida kvinnan 
redan några få veckor efter befruktning-
en. I slutet av graviditeten härbärgerar den 
gravida kvinnan en extra liter blod för att 
tillgodose det växande fostrets behov och 
varje minut flödar en halv liter blod genom 
placenta. 

Cirka fem procent av alla gravida kvin-
nor drabbas av preeklampsi (havandeskaps-
förgiftning) som innebär högt blodtryck, 
en generell kärlskada och ofta läckage av 
proteiner i urinen. Ibland är också fostret 
tillväxthämmat. Trots omfattande forsk-
ning på området så är det fortfarande 
oklart vad som orsakar preeklampsi. Den 
dominerande teorin de senaste åren har 
varit den så kallade tvåstegsmodellen. I ett 

första steg så sker en avvikande implanta-
tion av det befruktade ägget vilket leder till 
att placentan inte växer ner i livmoderväg-
gen på ett optimalt sätt. Detta ger upphov 
till begränsningar i cirkulationen men den 
är ofta ändå tillräcklig i graviditetens första 
del. När fostret sedan växer och ställer stör-
re krav på placentacirkulationen uppstår 
steg två i denna teori. Placenta blir hypox-
isk och en mängd vasoaktiva och inflam-
matoriska faktorer bildas då i placenta och 
läcker sedan ut till mammans kardiovasku-
lära system. Det ger upphov till en generell 
endotelskada med hypertoni och protein- 
uri som följd. I den här teorin är det alltså 
en defekt placenta som anses vara startskot-
tet till den process som så småningom leder 
fram till preeklamspi. 

På senare tid har dock denna teori ifråga-
satts och betydelsen av mammans kardio-
vaskulära funktion har istället lyfts fram. 
Kvinnor som haft preeklampsi eller som 
fött ett tillväxthämmat barn har en två till 
tre gånger ökad risk för att insjukna i kar-

diovaskulära sjukdomar senare i livet. Gra-
viditeten kan således liknas vid ett stresstest 
som tidigt i livet avslöjar kvinnans kar-
diovaskulära status och hennes eventuella 
underliggande sårbarhet för senare sjuk-
lighet. Den nya teorin om orsaken till pre-
eklampsi bygger istället på att preeklampsi 
och tillväxthämning hos barnet beror på 
att mammans kardiovaskulära system inte 
orkar med att öka sin kapacitet tillräckligt 
mycket för att tillgodose det växande bar-
nets behov, och att det faktum att placenta 
blir hypoxisk istället beror på att mammans 
kardiovaskulära system inte klarar av att 
försörja placenta och fostret på ett optimalt 
sätt. I en sådan förklaringsmodell skulle 
etiologin till preeklampsi till stor del för-
klaras av kardiovaskulära riskfaktorer som 
finns redan före graviditeten. Kärnfrågan är 
alltså vad som kommer först i den process 
som leder fram till preeklampsi – en defekt 
placenta eller ett maternellt kardiovaskulärt 
system som inte klarar av den belastning 
som det växande fostret innebär?

Sammanfattning av avhandlingen:

Foto: © pressmaster, Adobe Stock.
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Avhandlingens syfte 
För att närma sig svaret på orsaken till pre-
eklampsi är det viktigt att förstå hur en 
normal kardiovaskulär anpassning till gra-
viditet ser ut, när mamman förblir normo-
tensiv och barnet växer som det ska. Vi har 
därför i detalj studerat hela kärlträdet, från 
hjärtfunktion ner till de minska kapillärer-
na, longitudinellt hos gravida kvinnor med 
normalt blodtryck och normalt utfall. Vi 
har också studerat hur fostrets tillväxt och 
placentas funktion relaterar till mammans 
kardiovaskulära funktion under gravidi-
tet. På så sätt hoppades vi kunna ta reda 
på huruvida mammans kardiovaskulära 
kapacitansökning påverkar fostrets tillväxt, 
och om det verkar vara avhängigt placen-
tas funktion eller inte. Genom att studera 
detta kan viktiga pusselbitar läggas till den 
komplexa bilden av preeklampsi, och möj-
liga tidiga markörer för ökad risk för gra-
viditetskomplikationer eller senare risk för 
kardiovaskulär sjukdom identifieras. 

Metoder
Vi undersökte 58 kvinnors kardiovaskulära 
funktion longitudinellt i graviditetsvecka 
11-14, 24 och 34, och sedan nio månader 
efter förlossningen. De undersökningar 
som utfördes vid varje tidpunkt var ekokar-
diografi, pulsvågsanalys (carotis–femoralis 
och carotis–radialis), ultraljud av carotider-
na samt undersökning av endotelberoende 
och oberoende vasodilatation i stora och 
små kärl i armen. Metoderna som använ-
des för att undersöka endotelberoende och 
oberoende vasodilatation i arteria brachi-
alis var flödesmedierad vasodilataiton 
(FMD) efter ischemi och efter nitroglyce-
rin (GTN). För att undersöka endotelbero-
ende och oberoende mikrovaskulär reakti-
vitet i hudens mikrocirkulation använde vi 
laser Doppler-fluxmetri efter jontoforetisk 
administration av acetylkolin (ACh), eller 
nitroprussid, (SNP). Barnets tillväxt mät-
tes med ultraljud och utifrån födelsevikten. 
Placentafunktionen mättes genom analys 
av ett placenta-specifikt protein i mater-
nellt blod, Pregnancy Associated Plasma 
Protein-A, PAPP-A, samt genom ultraljud 
av arteria uterina. 

Resultat
I studie I och II [2,3] visade vi att samt-
liga delar av mammans kärlträd ökar sin 
kapacitet rejält under normal graviditet, se 
figur 1. Hjärtas muskelmassa ökar främst 
i vänster kammare, hjärtminutvolymen 
ökar fram till mitten av graviditeten och 

hjärtfrekvensen ökar succesivt genom hela 
graviditeten. I första och andra trimestern 
sjunker blodtrycket och pulsvågshastighe-
ten minskar. I slutet av graviditeten stiger 
blodtrycket, pulsvågshastigheten ökar och 
den diastoliska funktionen i vänster kam-
mare försämras något. Aorta blir inte större 
under graviditeten, men däremot mer elas-
tisk, vilket innebär att större blodvolymer 
kan passera utan att blodtrycket stiger. 
De mindre konduktanskärlen ökar både i 
diameter och i endotelberoende vasodila-
tation, med den största ökningen redan i 
första trimestern. Mikrocirkulationen i hu-
den uppvisar också ett ökat blodflöde och 
både endotelberoende och oberoende mik-
rovaskulär reaktivitet ökar från den första 
trimestern. 

I studie III [4] undersökte vi sambandet 
mellan mammans kärlfunktion och bar-
nets storlek vid födseln. Vi fann att redan 

Figur 1. Kardiovaskulära förändringar under normal graviditet, uttryckt i procentuell förändring 
från icke-gravida nivåer. 

i första trimestern korrelerade både endo-
telberoende (FMD och ACh) och obero-
ende vasodilatation (GTN och SNP) i de 
stora, såväl som i de små kärlen, till barnets 
storlek vid födseln. Ju bättre förmåga kär-
len hade att dilateras, desto större blev bar-
net. Vi såg också att barnets tillväxt ökade 
ju högre vilohjärtfekvens mamman hade i 
första och andra trimestern.

I studie IV [5] ville vi undersöka om fyn-
det i studie III berodde på att mammans 
kärlfunktion speglar moderkakans funk-
tion, och därför undersökte vi sambandet 
mellan ett protein som bildas av moderka-
kan, PAPP-A, och mammans kärlfunktion. 
Vi fann att högre PAPP-A-nivåer korrele-
rade med ökad reaktivitet i hudens mikro- 
cirkulation, men att det var precis tvärtom 
i arteria brachialis: där var högre PAPP-A- 
nivåer istället korrelerade med lägre endo-
telberoende reaktivitet. 

A endotelfunktion; B arteriella diametrar och pulsvågshastighet; C reflekterande pulsvågens 
inverkan på pulstrycket ; D blodtryck och hjärtfrekvens. FMD, flow-mediated vasodilatation; 
GTN, vasodilatation efter nitroglycerin ; ACh, acetykolin; CCA, common carotid artery; PWV, 
pulse wave velocity (=pulsvågshastighet): AIx, augmentation index; MAP, mean arterial press-
ure ( =medelartärtryck)
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Slutsatser 
Under normala graviditeter sker stora för-
ändringar i hjärtat och kärlträdet hos den 
gravida kvinnan. Detta verkar vara nöd-
vändigt för att den maternella cirkulatio-
nen ska kunna härbärgera och transpor-
tera den ökade blodvolym som krävs för 
att försörja det växande fostret. Fram till 
den sista trimestern sker de kardiovasku-
lära förändringarna i regel åt ett positivt 
håll, med större elasticitet i kärlen, bättre 
endotelfunktion och lägre eller bibehållet 
blodtryck. Mot slutet ses en något mer an-
strängd situation med stelare kärl och ett 
högre blodtryck, möjligen som tecken på 
att den maternella cirkulationen når grän-
sen för sin kapacitet. 

Redan i första trimestern finns ett sam-
band mellan utebliven adaptation av det 
maternella kärlträdet och sämre fostertill-
växt under hela graviditeten. Därför är det 
mycket troligt att det maternella kärlträdets 
kapacitet är viktigt för ett normalt gravidi-

tetsförlopp. Vi har också funnit att placen-
tas funktion till viss del speglar maternell 
kardiovaskulär funktion, och drar därför 
slutsatsen att placentas och den maternella 
cirkulationens kapacitet till viss del följer 
varandra.

Charlotte Iacobaeus
Överläkare i obstetrik och gynekologi

BB Stockholm
182 88 Danderyds Sjukhus

charlotte.iacobaeus@bbstockholm.se
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Verksamhetsberättelse för verksamhetsår  2017-04-27 – 2018-04-25 
för Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin

Verksamhetsberättelse

Styrelsesammansättning och möten
Under verksamhetsåret har SVMs styrelse 
bestått av Ewa Drevenhorn, Anders Gott-
säter (ordförande), Elias Johansson, Isak 
Lindstedt (redaktör för tidskriften Vaskulär 
Medicin), Jonas Spaak (sekreterare), Ingar 
Timberg (kassör) och Mia von Euler. Fred-
rik Nyström har varit adjungerad till styrel-
sen som stöd till den nytillträdde redaktö-
ren, och Thomas Kahan har varit adjung-
erad som representant för Nordic-BAT 
studien och SPCCD databasen, samt med 
tanke på hans internationella nätverk inom 
European Society of Hypertension (ESH) 
och European Society of Cardiology (ESC). 

Föreningens administrativa sekreterare 
har varit Kjerstin Ädel Malmborg vid före- 
taget Medkonf AB i Malmö. Ove K An-
dersson, Göteborg, och Björn Rogland, 
Kristianstad har varit föreningens reviso-
rer, 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 170427, 
styrelsemöten 171124 och 180425, samt 
telefonmöten 170905 och 180208. 

Föreningen disponerar numera ett tillför-
litligt elektroniskt medlemsregister som ad-
ministreras av Medkonf AB. Medlemsanta-
let hade vid årsskiftet 2017-2018 ökat med 
5 % till 378 jämfört med fjolårets siffra på 
359. I medlemssiffran ingår både betalande 
medlemmar och pensionärer, för vilka med-
lemskapet enligt stadgarna är avgiftsfritt. 

Tidskriften Vaskulär Medicin 
Föreningens tidskrift Vaskulär Medicin 
publiceras i samarbete med Mediahuset 
med 4 nummer årligen i en upplaga på om-
kring 5700 exemplar. Förutom till SVMs 
medlemmar distribueras den till kardiolo-
ger, endokrinologer, diabetologer, nefrolo-
ger, internmedicinare, vårdcentraler och str- 
okeenheter. Tidskriften finns också att läsa 
på föreningens hemsida www.hypertoni.org

Nu gällande avtal med Mediahuset säker-
ställer utgivningen av Vaskulär Medicin till 
och med 2020.

Redaktör för tidskriften har varit Isak 
Lindstedt. Samarbetet med Svenska Sällska-
pet för Trombos och Hemostas och Svensk 
Njurmedicinsk Förening har fortsatt under 
verksamhetsåret. Priset för 2016 års bästa 
artikel i Vaskulär Medicin gick till Olafur 
Sveinsson, Lars Herrman, Tommy Anders-
son, Eva Mattson och Christina Sjöstrand 
vid Neurologiska kliniken, Karolinska Uni-
versitetssjukhuset Solna för artikeln Ovan-
liga orsaker till kardioembolisk ischemisk 
stroke, och 2017 års pristagare kommer att 
kungöras vid årsmötet 2018.

Under året har föreningens administra-
tiva sekreterare varje månad utskickat ett 
elektroniskt nyhetsbrev till medlemmarna, 
med bland annat information om kurser, 
konferenser och medicinska nyheter inom 
vårt intresseområde.

Internationella föreningsaktiviteter
SVM är affilierad ”National Society” i ESH, 
International Society of Hypertension 
(ISH) och World Hypertension League 
(WHL). Thomas Kahan representerade 
SVM vid ESHs representantskapsmöte i 
samband med föreningens kongress om hy-
pertension och kardiovaskulär protektion i 
Milano 170616-19. Thomas Kahan ingår 
dessutom i ESHs council och Peter Nilsson 
är styrelseledamot i WHL.

Två svenska delegater, Henrik Hellqvist, 
Danderyd samt Hannes Holm, Malmö del-
tog vid ESHs Summer School i Rumänien i 
september 2017. 

Vid ett planeringsmöte 180123 påbörja-
de föreningen arbetet med att utarbeta ett 
anbud på att få arrangera ESH-kongressen 
2022 i Stockholm. Samarbete har i detta 
syfte etablerats med Stockholm Convention 
Bureau och den internationella kongressar-
rangören AIM, med erfarenhet från flera 
tidigare ESH-kongresser. Anbudsarbetet har 
letts av Thomas Kahan och Anders Gottsäter.

Föreningen har under året fortsatt arbeta 
för profilområdet vaskulär medicin som en 
medicinsk specialitet. Jonas Spaak har re-
presenterat föreningen i Union Européen-
ne des Medicins Spécialistes (UEMS), med 
syftet att utforma en gemensam europeisk 
plattform för specialiteten angiologi/vasku-
lär medicin samt i Vascular Independent 
Research and Education European Organi-
sation (VAS) som arbetar med en europeisk 
specialistexamen i angiologi. 

SVM arrangerade vid European Society 
for Vascular Medicines (ESVM) kongress i 
Graz i maj 2017 ett symposium om aorta- 
aneurysm med medverkan av Rebecka 
Hultgren och Anders Gottsäter. Sistnämn-
de har även representerat föreningen i 
programkommittén för ESVM kongress i 
Prag i mars 2018 samt i ESVMs styrelse. 
Vid kongressen i Prag arrangerade SVM 
ett symposium om kärlmissbildningar 
med medverkan av Moncef Zarrouk. Från 
ESVMs sida har med föreningens medver-
kan under 2017 publicerats riktlinjer för 
behandling av Raynauds fenomen. 

Elias Johansson och Mia von Euler har 
sedan tidigare styrelsens uppdrag att under-
söka SVMs möjligheter att representera Sve-
rige i European Stroke Organization (ESO).

Thomas Kahan har representerat fören-
ingen i det europeiska samarbetet kring 
renal denervering; European Network 
COordinating research on Renal Denerva-
tion (ENCOReD).

Nationella föreningsaktiviteter
Föreningen samarbetar i utbildningsfrågor 
med Stiftelsen Svenska Hypertonisällska-
pet, samt utgör sedan 2013 en fullvärdig 
sektion i Svenska Läkaresällskapet (SLS). 
SVM representerades vid sällskapets full-
mäktigemöte 170509 av Jonas Spaak. För-
eningen stöder SLS planer på att framöver 
knyta sektionsmedlemsskap till SLS-med-
lemskap, och en stadgeändring i syfte att 
möjliggöra detta kommer att diskuteras vid 
årsmötet 180425.
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SVM utgör sedan mars 2017 en full-
värdig medlem av Svenska Hjärtförbun-
det, och representerades vid föreningens 
höstmöte 171005 av Elias Johansson och 
171006 av Anders Gottsäter.

Föreningens nationella arbetsgrupp för 
renal denervering (RDN) vid terapiresi-
stent hypertension under ledning av Bert 
Andersson från Göteborg uppföljer be-
handlingsresultaten hos svenska RDN-pa-
tienter. En sammanfattning av de nationel-
la resultaten av RDN har publicerats under 
2017.

SVM har även ställt sig bakom och stöd-
jer officiellt en studie av baroreceptorsti-
mulering vid terapiresistent hypertension, 
som bedrivs i Helsingfors och Odense, 
med planerat deltagande även från Oslo, 
Malmö och Göteborg. Thomas Kahan in-
går i studiens styrgrupp.

Den under 2015 inrättade arbetsgrup-
pen för omvårdnad vid kardiovaskulär pre-
vention under ledning av Eva Drevenhorn 
har 6 medlemmar.

Kursen ”Evidensbaserad omvårdnad vid 
hypertoni” för sjuksköterskor arrangerades 
under ledning av Eva Drevenhorn i Stock-
holm 20180322-23 och var fulltecknad. 

Vid Kardiovaskulära vårmötet i Malmö 
170426-28 arrangerades i föreningens regi 
ett symposium om trombocytaggregations-
hämning vid perifer artärsjukdom med 
Ulf Hedin och Anders Gottsäter som mo-
deratorer, samt föredrag av kärlkirurgerna 
Birgitta Sigvant, Karlstad, Carl Wahlgren, 
Stockholm och Björn Kragsterman, Väs-
terås. Föredragshållarna har under året 
publicerat ett flertal artiklar i detta ämne 
utgående från det data registrerade i det 
nationella kvalitetsregistret Swedvasc. För-
eningen representerades vid vårmötet även 
av Jonas Spaak som föreläste om njursvikt 
som komorbiditet vid kranskärlssjukdom.

Planerade aktiviteter
Under det kommande verksamhetsåret 
planeras vid det omedelbart förestående 
XX Kardiovaskulära Vårmötet i Stockholm 

180425-27 ett symposium om trombek- 
tomi vid stroke under ledning av Elias Jo-
hansson, samt även föreningens årsmöte 
under vilket kommer att förrättas prisut-
delning till författarna av bästa artiklar i 
Vaskulär Medicin 2016 och 2017.

Planeringsarbete pågår inför en forskar-
utbildningskurs om hypertension, tänkt att 
hållas i regi av de nationella hypertensions-
föreningarna i de nordiska och baltiska 
länderna. Kursen planeras i Gdansk 2019 
under ledning av Krzysztof Narkiewicz. 
Mer information kommer att publiceras i 
Vaskulär Medicin.

Malmö och Danderyd, mars 2018

Anders Gottsäter

Jonas Spaak

Annons
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Diabetes and the cardiovascular risk challenge 
– mechanisms, epidemiology and treatment aspects

Organising Committee: 
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Linda Mellbin, MD, PhD, Karolinska Institute
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Preliminary program

11.00–13.00 Registration at Jubileumsaulan, Malmö

13.00  Opening of symposium
  Stefan Lindgren, President, the Swedish Society of Medicine  
  Jan Nilsson, Chair of the scientific board, HLF Foundation 
  Peter M Nilsson, Chair, Organizing committee, Malmö

Session 1  Definition of diabetes and origins of cardiovascular complications
  Chair: Tbd

13.10–13.30 Diabetes – a disease with many faces. Leif Groop, Malmö
13.30–13.50 Lifestyle interventions in the context of precision medicine. Paul Franks, Malmö
13.50–14.10 The red blood cell in diabetes. John Pernow, Stockholm
14.10–14.30 The gene-diet-microbiota-metabolism link. Marju Orho-Melander, Malmö

14.30–15.00 Coffee, Posters

Session 2 Epidemiology and trends
  Chair: Annika Rosengren, Göteborg 

15.00–15.20 Life course perspectives. The Finnish experience. Johan Eriksson, Helsinki, Finland
15.20–15.40 Early life programming of cardiometabolic disease – Global perspectives.    
  Chittaranjan Yajnik, Pune, India
15.40–16.00 Factors contributing to the global rise in type 2 diabetes and impaired glucose regulation.  
  William Knowler, Phoenix, USA
16.00–16.20 Global trends in cardiovascular disease – increased disease burden, but not everywhere.   
  Helena Nordenstedt, Stockholm

Session 3 State-of-the-Art 1
  Chair: Leif Groop, Malmö 

16.20–16.50 Personalized medicine to treat patients with diabetes. Andrew Hattersley, Exeter, UK

16.50–17.00 Best poster abstract 1.

19.00  Welcome Reception at Malmö Town Hall (“Rådhus”) 
  hosted by the Malmö City Council. 

 

Wednesday May 23rd, 2018

More information & registration: http://www.sls.se/diabetes
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Session 4 Diabetes – the clinical spectrum
  Chair: Anna Norhammar, Stockholm 

08.30–08.50 Micro- and macrovascular complications. John Petrie, Glasgow 
08.50–09.10 Glucose variability and CVD. Antonio Ceriello, Milano 
09.10–09.30 Risk factors, omics and the heart in diabetes. Martin Magnusson, Malmö
09.30–09.50 Endocrine disturbances in diabetes and cardiovascular diseases. Olle Melander, Malmö

09.50–10.20 Coffee, Posters

Session 5 State-of-the-Art 2 
  Chair: Marju Orho-Melander, Malmö 

10.20–10.50 Lifestyle as the first step for prevention and treatment of diabetes.
  Mai-Lis Hellenius, Stockholm

Session 6 Primary prevention of CVD complications in diabetes
  Chair: Peter Rossing, Copenhagen 

10.50–11.10 Glycaemic control. Katarina Eeg-Olofsson, Göteborg
11.10–11.30 Lipid control. Mats Eriksson, Stockholm 
11.30–11.50 Blood pressure control. Karin Manhem, Göteborg
11.50–12.10 Cardio-renal protection. Per-Henrik Groop, Helsinki, Finland

12.10–13.00 Lunch, Posters

Session 7 Secondary prevention of CVD complications in diabetes
  Chair: Linda Mellbin, Stockholm 

13.00–13.20 The importance of a target driven multifactorial approach. 
  Lars Rydén, Stockholm
13.20–13.40 New lipid-lowering treatment and goals. Olov Wiklund, Göteborg
13.40–14.00 Arterial stiffness – A new treatment target? Peter M Nilsson, Malmö
 
  Pro-Pro debate
14.00–14.40 Second-line treatment for type 2 diabetes  
  – incretin active drugs or SGLT2 inhibitors as first choice?!
  Pro incretin drugs: Michael Nauck, Germany
  Pro SGLT2 drugs: Jan Eriksson, Uppsala

14.40–15.10 Coffee, Posters

Session 8 The role of guidelines for prevention of cardiovascular complications
  Chair: Lars Rydén, Stockholm 

15.10–15.30 European perspective. Francesco Cosentino, Stockholm
15.30–15.50 Transatlantic perspective. William M Herman, USA 
15.50–16.10 Swedish perspective. Carl Johan Östgren, Linköping

Thursday May 24th, 2018
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Session 9 State-of-the Art 3
  Chair: Lars Rydén, Stockholm 

16.10–16.40 Integration of basic and clinical science for prevention of  diabetes  
  complications – focus on the incretin system. Eberhard Standl, Germany
 
16.40–17.00 Best poster abstract 2 and 3
 
19.00  Symposium Dinner at the Scandic Triangeln in Malmö  
  Pre-registration is necessary.

Session 10   Quality Assessment and Developments, Registers
  Chair: Emil Hagström, Uppsala 

08.30–08.50 The National Diabetes Register, Sweden. Soffia Gudbjörnsdottir, Göteborg
08.50–09.10 SWEDEHEART, Sweden. Bertil Lindahl, Uppsala 
09.10–09.30 SEPHIA Register, Sweden. Margrét Leosdottir, Malmö
09.30–09.50 EUROASPIRE . Viveca Gyberg, Stockholm
 
09.50–10.20 Coffee, Posters

Session 11 The role of Patients, Relatives and the Health Care Organisation
  Chair: Mona Landin-Olsson, Lund 

10.20–10.40 Swedish Diabetes Association. Fredrik Löndahl, Helsingborg
10.40–11.00 Patient centered health care. Åsa Hörnsten, Umeå
11.00–11.20 Primary Health Care. Carl Johan Östgren, Linköping
11.20–11.40 The Steno Diabetes Centre Concept. Allan Flyvbjerg, Copenhagen, Denmark
  
Panel debate: Quality of diabetes care – New challenges for 2020!
  Chair: Anders Frid, Malmö 

11.40–12.30 Panelists: Karin Wikblad, Fredrik Löndahl, Carl Johan Östgren, Allan Flyvbjerg,
  Soffia Gudbjörnsdottir, Viveca Gyberg, Stig Attvall

12.30–12.40 Closing remarks. Lars Rydén and Peter M Nilsson

Friday  May 25th, 2018
 

Posters
You are most welcome to submit a poster abstract to the meeting! 
Please register for the meeting before you send in the abstract!
Max length 44 lines with Times New Roman 12 p.

A limited number of abstracts will be selected for an oral presentation in the poster sessions. 
Please send your abstract to annie.melin@sls.se, no later than 15 April, 2018. 
Poster boards at the meeting: approx size of 90 cm wide x 120 cm.  
If you already have a poster in larger size, two boards can be used.

More information & registration: http://www.sls.se/diabetes
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2018
April 13-15
ICTHIC
Bergamo, Italien
www.icthic.com

April 19-21
EuroPrevent 2018
http://hypertoni.org/europrevent-2018

Maj 5-8
European Atherosclerosis Society Congress
Lissabon, Portugal
https://eas2018.com/

Maj 23-26
25th Biennial International Congress on 
Thrombosis
Venedig, Italien
www.thrombosis2018.org

Maj 26-27
23rd Annual Scientic Meeting of the International 
Society of Cardiovascular Pharmacotherapy
Kyoto, Japan
http://hypertoni.org/23rd-annual-scientic-me-
eting-international-society-cardiovascular-phar-
macotherapy

Juni 7-9
EuroHeartCare 2018
Dublin, Irland
http://hypertoni.org/euroheartcare-2018

Juni 8-11
European Society of Hypertension (ESH) 2018 
Annual Meeting
Barcelona, Spanien
http://hypertoni.org/european-society-hyperten-
sion-esh-2018-annual-meeting

KONGRESSK ALENDER

Besök vår hemsida
www.hypertoni.org

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

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 layout-
programmet InDesign®. För att kunna redigera 
effektivt önskas därför elektroniska filer via till 
exempel e-mail. Eventuella figurer och tabel-
ler läggs i separata dokument och namnges. 
   Ange författarnamn, titel, adress, telefonnum-
mer så att redaktionen kan kontakta författaren 
vid eventuella oklarheter. Sänd manus till: Spe-
cialistläkare Isak Lindstedt, Ekeby vårdcentral, 
Storgatan 46 267 76 Ekeby.

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

Augusti 25-29
ESC Congress 2018
München, Tyskland
http://hypertoni.org/esc-congress-2018

September 20-23
International Society of Hypertension
Beijing, Kina
http://www.ish2018.org/

Oktober 18-21
World Congress of Internal Medicine
Kapstaden, Sydafrika
http://www.wcim2018.com

2019
Maj 29 - Juni 1
The 10th International DIP Symposium on Diabetes, 
Hypertension, Metabolic Syndrome & Pregnancy
Florens, Italien

VASKULÄR MEDICIN – Utgivningsplan 2018

Nr Manusstopp Utgivning

1 21 februari 29 mars

2 9 maj 14 juni

3 12 september 18 oktober

4 7 november 13 december




