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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 ämnes-
området” enligt intentionerna ovan. 

De senaste åren har dock förutsättning-
arna för denna typ 

Anders Gottsäter
Ordförande för SVM

--

L E D A R E

Bästa kollegor
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Jonas Spaak
Ordförande för SVM

"Som läkare måste vi hjälpas åt att verka för att de styrmått vi 
använder verkligen är kopplade till bra vård och nytta

för våra patienter."

Efter ännu en vanlig arbetsdag på det stora sjuk- 
huset förundras man alltjämt över alla kollegors och 
medarbetares hängivenhet till patienterna och sitt 

arbete. Som bakjour efter en fullbokad mottagningsdag, 
kl. 15, alla ordinarie platser belagda, men ”någon har hört 
att infektion har flera platser”. Kl. 21, alla överbelägg-
ningar belagda, och på övriga kliniker på sjukhuset likaså; 
beslut om ”extraordinärt läge”. Kl. 23 är också de extra-
ordinära överbeläggningsplatserna belagda. De patienter 
på akuten som behöver läggas in får således stanna till 
kommande förmiddag, var till sist bara fyra personer. En 
viss frustration kan anas, men aldrig i kontakten med 
patienterna som också de oftast har en stor portion tåla-
mod. För ett antal år sedan upplevde jag att ganska många 
patienter som sökte akut nog bättre skulle kunnat skötas i 
öppenvården. Så är det inte längre. De som söker är sjuka 
”på riktigt”; gamla och multisjuka men ändå förvånansvärt 
vitala. Vi får hoppas att våra politiker – och tjänstemän – 
inser att detta är bara början på vår resa mot en åldrande 
men pigg och multisjuk befolkning, med behov av både 
bättre bemanning och kontinuitet i öppenvården men 
även fler sjukhussängar när de blir allvarligt sjuka. På en 
del håll i landet öppnas nu geriatriska akutmottagningar. 
Detta verkar som en utmärkt lösning, då det nog krävs en 
speciell kompetens för att handlägga just dessa patienter. 
Risk för överbehandling och onödig diagnostik är stor.

Nåväl, jag ser fram mot ljusnande vår(d)dagar!

Innan dess hoppas jag vi ses på föreningens årsmöte 
kl. 9:00 den 10:e april i Göteborg. Se separat kallelse i 
detta nummer. Utöver styrelseval erbjuds bl.a. utdelning av 
pris för 2018 års bästa artikel och seniorprofessor Lars H 
Lindholm utses till Hedersledamot för sina stora insatser 
inom hypertonibehandling och prevention nationellt och 
internationellt.

Jag hoppas också att vi ses vid det direkt efterföljande 
21:a Kardiovaskulära vårmötet 10-12 april. Föreningen 
medverkar där bl.a. vid en pro-con debatt om de nya 
blodtrycksmålden, samt i symposier om njurartärstenos 
och screening för olika kärlsjukdomar. Se mkon.nu/var-
motet2019.

Efter sommaren är vi glada att kunna erbjuda en Nord-
isk forskarutbildningskurs i hypertoni. Ordnas i Gdansk, 
19-21 september. En rad av Europas främsta experter 
kommer föreläsa bl.a. om kopplingen mellan hypertoni 
och stroke, kognitiv nedsättning och det sympatiska nerv-
systemet. Tipsa gärna eventuella doktorander! Anmälan 
sker till mig före 15:e april.

Med vänliga hälsningar,

WWW.VÅRMÖTET.SE

21:a Svenska 
Kardiovaskulära Vårmötet

  10-12 april 2019, Göteborg  
Vårmötet är en unik mötesplats!

Mötet samlar årligen ca 1500 läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, BMA och annan vårdpersonal inom hjärt-
kärlsjukvården, samt representanter från industrin. Vi har ett brett program med ca 180 st. föreläsningar, som 
involverar ca 280 inbjudna föreläsare och moderatorer. I samband med mötet anordnar vi en utställning där ett 
70-tal företag visar upp sin verksamhet.

Tänk på att Kardiovaskulära Vårmötet är en LIPUS-granskad kurs som är intygsgivande för ST-utbildningen inom berörda 
specialiteter. Vårmötet är dessutom ett bra tillfälle att skicka in och presentera vetenskapliga projekt- och kvalitetsarbeten 
som ingår i ST-utbildningen.

Hjärtligt välkomna till det 21:a Kardiovaskulära Vårmötet!

Organisationskommittén



Kakao, choklad och kardiovaskulär risk 
– vad säger den aktuella evidensen?

Introduktion
Kardiovaskulär sjukdom är den vanligaste 
dödsorsaken i västvärlden med uppskatt-
ningsvis 17,5 miljoner människor som 
dör årligen från kronisk hjärtsjukdom eller 
stroke. Ett tillvägagångssätt för att motverka 
den ökade bördan av kardiovaskulär sjuk-
dom är olika livsstilsförändringar som t.ex. 
förändringar i matvanor. Konsumtionen av 
polyfenolrika livsmedel har varit relaterad 
till en lägre risk för kardiovaskulära händel-
ser (kardiovaskulär mortalitet, hjärtinfarkt 
och stroke) i flera interventions- och epi-
demiologiska studier både hos allmänheten 
och hos patienter med kardiovaskulära risk-
faktorer. Polyfenoler är en klass av naturliga 
bioaktiva ämnen med många anti-aterogena 
egenskaper, såsom anti-inflammatoriska, 
anti-aggregatoriska och vasodilaterande 
effekter, förmågan att sänka blodtrycket 
och förbättra glukos- och lipidprofiler [1].

Kardiovaskulär sjukdom representerar 
ett kontinuum som börjar med riskfakto-
rer såsom t.ex. högt blodtryck och utveck-
las till endoteldysfunktion, ateroskleros, 
organskada och i slutändan hjärtinfarkt, 
hjärtsvikt, stroke eller dödsfall. Eftersom 
risken för kardiovaskulär sjukdom är linjär 
med hela blodtrycksintervallet, kan ett stort 
segment av befolkningen, som inte har fått 
diagnosen hypertoni, fortfarande ”vara i 
fara”. Därför kan sänkning av blodtrycket, 
även i det normala intervallet, med hjälp 
av t.ex. livsmedel minska organskada som 
orsakas av högt blodtryck. Livsstilsmodifi-
kationer, inklusive kostvanor, har betydande 
effekter på riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdo-
mar. Ökad konsumtion av frukt och grön-
saker har rekommenderats som en viktig 
del av en hälsosam kost för förebyggande 
av hjärt-kärlsjukdomar [2].

Frukt, grönsaker, te, choklad och vin 
innehåller en stor mängd polyfenoler. Bland 
dem är kakaobönor en av de rikaste källorna 
till flavonoider, och deras skyddande egen-
skaper har erkänts och använts av flera kul-
turer under århundraden. Konsumtionen 
av kakao, uppskattad för sina uppfriskande 

och hälsosamma effekter, skilde sig från idag: 
Man brukade lösa upp torkade kakaobönor 
i vatten, tillsatte kanel och peppar för att 
förbättra den starka och bittra smaken. Med 
sin ankomst till Europa under 1500-talet 
kommersialiserades kakao till en söt dryck 
och blev snabbt en lyxvara. Under de senaste 
hundra åren har kakao och choklad kopplats 
till hypertoni, diabetes, övervikt och fetma. 
Men under de senaste två decennierna har 
de hälsoframbringande verkningarna hos 
kakao och choklad börjat omvärderas, och 
dess egenskaper har relaterats till det höga 
innehållet av flavonoider, medlemmar av 
den bredare polyfenolklassen. Även om fla-
vanoler med största sannolikhet är ansvariga 
för kakaons fördelaktiga effekter, förloras de 
under konventionell chokladtillverkning, så 
att den totala flavanolhalten i kommersiell 
choklad varierar stort. Hos människor ökar 
serumkoncentration av flavanol på ett dos-
beroende sätt efter intag, och når dess topp 
normalt 2-3 timmar efter kakaointag och 
detekteras fortfarande i plasma 8 timmar 
efter konsumtion. Flera epidemiologiska och 
interventionella studier tyder på att kakao- 
intag, såväl som grönsaks- och fruktintag, 
har många fördelaktiga effekter på hjärt-kärl-
sjukdom, inklusive sänkning av blodtrycket, 
förbättrad vaskulär funktion, minskning av 
trombocytaggregation, har antiinflammato-
riska egenskaper, och förbättrar glukos och 
lipidmetabolism. Dessa positiva effekter har 
konstaterats hos friska försökspersoner såväl 
som hos patienter med riskfaktorer (hyper-
toni, diabetes och rökare) eller etablerad 
kardiovaskulär sjukdom. Olika potentiella 
mekanismer, inklusive ökad biotillgäng-
lighet av kväveoxid (NO) och antiinflam-
matoriska förmågor ska vara ansvariga för 
kakaons skyddande egenskaper [1].

Jag har tidigare (2011) skrivit en över-
siktsartikel om kakao och choklad i både 
Läkartidningen [3] och Vaskulär Medicin 
[4] och i och med denna artikel vill jag upp-
datera evidensen. Intresset för forskning om 
kakao och choklad har fortsatt varit stort. 
Då forskningsfältet är så brett har jag valt 

att begränsa denna översiktsartikel till att gå 
igenom de metaanalyser som tillkommit de 
senaste åren med fokus på olika riskfaktorer 
och kardiovaskulära sjukdomar.

Metaanalyser på prospektiva studier
Larsson et al [5] undersökte om choklad-
konsumtion var associerad med reducerad 
risk för ischemisk hjärtsjukdom. De utförde 
dels en egen prospektiv studie men också 
en metaanalys över andra prospektiva stu-
dier. Den egna prospektiva studien inklu-
derade 67 640 kvinnor och män från “The 
Cohort of Swedish Men” (COSM) och “The 
Swedish Mammography Cohort” (SMC). 
Individerna hade alla svarat på ett frågefor-
mulär om sina matvanor och hade ingen 
kardiovaskulär sjukdom vid baslinjen. Över 
en period på 13 år registrerades 4417 fall av 
hjärtinfarkt. Chokladkonsumtion visade sig 
vara inverst relaterad till risken att få en hjärt-
infarkt. Jämfört med de som inte åt choklad 
var den relative risken för dem som åt ≥ 3 
till 4 portioner/vecka 0,87 (0,77 – 0,98). 
Författarna letade också igenom den befint-
liga litteraturen (Pubmed/Embase) fram till 
februari 2016 för att hitta prospektiva stu-
dier om chokladkonsumtion och ischemisk 
hjärtsjukdom. De hittade 5 stycken och 
tillsammans med sin egen undersökning 
utfördes en analys på 6 studier med totalt 
6851 fall av ischemisk hjärtsjukdom. Den 
relativa risken för den högsta jämfört med 
den lägsta chokladkonsumtionen var 0,90 
(0,82 till 0,97). Författarna konkluderade 
att chokladkonsumtion associerades med 
en lägre risk för hjärtinfarkt och ischemisk 
hjärtsjukdom.

I en annan studie också utförd av Lars-
son et al [6] undersöktes om där fanns en 
association mellan chokladkonsumtion och 
förmaksflimmer. Även i detta fall utförde 
författarna en egen prospektiv studie men 
också en metaanalys av andra prospektiva 
studier. Deras prospektiva studie baserades 
på COSM och SME och bestod av 40 009 
män och 32 486 kvinnor. Under en upp-
följningsperiod på 14,6 år diagnostisera-

F R Å N  R E D A K T I O N E N

VASKULÄR MEDICIN 2019 · NR 14



F R Å N  R E D A K T I O N E N

VASKULÄR MEDICIN 2019 · NR 1 5

des 9978 fall av förmaksflimmer. Jämfört 
med icke-chokladkonsumenter var risken 
för förmaksflimmer för den grupp som åt 
mest choklad (≥ 3 till 4 portioner/vecka) 
0,96 (0,88 – 1,04). Författarna letade också 
igenom den befintliga litteraturen (Pubmed) 
fram till september 2017 och fann totalt 5 
prospektiva studier med 180 454 deltagare 
och 16 356 fall av förmaksflimmer. Risken 
för förmaksflimmer var 0,96 (0,90 – 1,03) 
för dem som åt mest choklad jämfört med 
dem som åt minst choklad. Författarna kon-
kluderade att utifrån tillgängliga data finns 
det ingen association mellan chokladkon-
sumtion och risk för förmaksflimmer.

Eftersom epidemiologiska studier visat på 
inkonsekventa fynd gällande associationen 
mellan chokladkonsumtion och risken för 
hjärtsvikt, utförde Gong et al [7] en meta- 
analys över prospektiva studier. De gran-
skade den befintliga litteraturen (Pubmed, 
Web of Science, Scopus) fram till decem-
ber 2016. Fem prospektiva studier med 
106109 individer och 4832 fall av hjärt-
svikt inkluderades i analysen. Medelålder 
var 64 år och 59 % av individerna var män. 
Studierna utfördes i USA och Europa och 
ansågs vara av hög metodologisk kvalitet. 
De individuella uppföljningstiderna sträckte 
sig från 9 till 14 år och justering för stör-
faktorer såsom ålder, BMI, energiintag, rök-
ning, och alkohol hade utförts i de flesta 
fall. Jämfört med ingen chokladkonsumtion 
var risken för hjärtsvikt 0,86 (0,82 – 0,91) 
för låg till moderat chokladkonsumtion (< 
7 portioner/vecka) och 0,94 (0,80 – 1,09) 
för högre konsumtion. Det utfördes även en 
dos-respons metaanalys som visade en risk 
på 0,92 (0,88 – 0.97), 0,86 (0,78 – 0,94), 
0,93 (0,85 – 1,03), och 1,07 (0,92 – 1,23) 
för 1, 3, 7, och 10 portioner/vecka. Förfat-
tarna konkluderade att moderat choklad-
konsumtion kunde associeras till minskad 
risk för hjärtsvikt.

Yuan et al [8] utförde en metaanalys på 
prospektiva studier för att undersöka sam-
bandet mellan chokladintag och risken för 
kranskärlssjukdom, stroke och diabetes. De 
letade i den befintliga litteraturen (Pubmed, 
Embase) fram tom mars 2017. De fann 
totalt 14 prospektiva studier med 508 705 
deltagare där uppföljningstiden varierade 
mellan 5 till 16 år. I den underliggande 
populationen inträffade över tid totalt 7267 
fall av kranskärlssjukdom, 8197 strokes och 
13271 diabetesfall. Den relativa risken för 
högsta jämfört med lägsta chokladintaget 
var 0,90 (0,82 – 0,97; n=6) för kranskärls-
sjukdom, 0,84 (0,78 – 0,90; n=7) för stroke 

och 0,82 (0,70 – 0,96; n=5) för diabetes. 
Dos-respons metaanalysen visade på en 
icke-linjär association mellan choklad och 
alla händelser. För både kranskärlssjukdom 
och stroke fanns ingen större riskreduktion 
av att äta ≥ 3 portioner/vecka (1 portion = 
30 g choklad). För diabetesrisken låg den 
största nyttan av choklad på 2 portioner/
vecka, 0,75 (0,63 – 0,89), utan någon ytter-
ligare nytta när chokladintaget ökade över 6 
portioner/vecka. Författarna konkluderade 
att chokladkonsumtion var associerad med 
minskad risk för kranskärlssjukdom, stroke 
och diabetes, och den optimala mängden 
choklad skulle vara ≤ 6 portioner/vecka för 
att förebygga dessa sjukdomar.

Gianfredi et al [9] utförde en systematisk 
översikt och metaanalys av litteraturen för att 
bedöma relationen mellan chokladintag och 
kardio-cerebrovaskulär risk I den allmänna 
populationen. De sökte efter epidemiolo-
giska studier i den befintliga litteraturen 
(Pubmed) fram till september 2016. Studier 
som hade evaluerat risken för kardiovasku-
lära sjukdomar som stroke, akut hjärtinfarkt, 
hjärtsvikt och kranskärlssjukdom inkludera-
des. Totalt 16 studier hittades och resultaten 
i dessa studier hade justerats för åtminstone 
fyra störfaktorer; BMI, kön, rökvanor och 
ålder. Alla studierna var prospektiva för-
utom 3 som var tvärsnittsstudier. De flesta 
av studierna visade en skyddande effekt av 
chokladintag jämfört med icke-exponerade 
individer. Den samlade individpoolen blev 
344 453 individer och den samlade risken 
för kardiovaskulär sjukdom för det högsta 
chokladintaget jämfört med det lägsta var 

0,77 (0,71 – 0,84). På samma vis var risken 
för hjärtinfarkt 0,78 (0,64 – 0,94), för stroke 
0,73 (0,63 – 0,86), för kranskärlssjukdom 
0,53 (0,40 – 0,71) och för hjärtsvikt 0,83 
(0,55 – 1,26). Dessutom värderades den 
kardiovaskulära risken bland 152 342 kvin-
nor. Risken för det högsta chokladintaget 
jämfört med det lägsta intaget var 0,85 (0,77 
– 0,95). Författarna konkluderade att deras 
analys visade på en potentiellt skyddande 
effekt av moderat chokladintag på kardio-
vaskulär risk, speciellt för kvinnor och för 
kranskärlssjukdom för båda könen.

Metaanalyser på randomiserade kliniska 
studier
Eftersom mörk choklad innehåller mättade 
fetter och är en källa på kalorier ville Tokede 
et al [10] bestämma ifall konsumtion av 
mörk choklad kunde påverka blodlipid-
profilen. De sökte igenom den befintliga 
litteraturen (Medline, Central, Clinicaltrials.
gov) för randomiserade kliniska prövningar 
fram till maj 2010; studier som undersökt 
effekten av flavanolrika kakaoprodukter 
eller mörk choklad på lipidprofil. Tio kli-
niska prövningar bestående av 320 delta-
gare inkluderades i analysen. Längden på 
behandlingen varade mellan 2 till 12 veckor. 
Interventionen reducerade signifikant LDL- 
och totalkolesterol med respektive -5,90 mg/
dl (-10,47; -1,32) och -6,23 mg/dl (-11,60; 
-0,85). Där sågs ingen signifikant effekt på 
HDL-kolesterol eller triglycerider. 

Hooper et al [11] ville systematiskt gå 
igenom effekterna av choklad, kakao och 
flavan-3-oler på kardiovaskulära riskfaktorer. 

Foto: Sebastian Duda, Adobe Stock.
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De sökte igenom den befintliga litteraturen 
(Medline, Embase, Cochrane) efter rando-
miserade kliniska prövningar och inklude-
rade hela 42 prövningar som var av både 
kortare och längre duration (≤18 veckor) 
med totalt 1297 deltagare i allt. Insulinre-
sistensen förbättrades (HOMA-IR: -0,67: 
-0,98; -0,36) av choklad/kakao på grund 
av reduktion i seruminsulin. Flödesmedi-
erad vasodilatation (FMD) förbättrades 
också efter både kronisk (1,34 %: 1,00 %; 
1,68 %) och akut (3,19 %: 2,04 %; 4,33 %) 
intervention. Det kunde också observeras en 
reduktion med interventionen i både diasto-
liskt blodtryck (-1,60 mm Hg: -2,77; -0,43) 
och medelartärblodtrycket (-1,64 mm Hg: 
-3,27; -0,01) och gränssignifikanta effekter 
på LDL-kolesterol (-0,07 mmol/L: -0,13; 
0,00) och HDL-kolesterol (0,03 mmol/L: 
0,00; 0,06). Författarna konkluderade att 
prövningen påvisat konsekventa effekter 
på FMD och tidigare icke-rapporterade, 
lovande resultat på insulinmetabolismen.

Eftersom kakaoflavanoler kan förbättra 
kardiometabolhälsa och evidensen från små 
randomiserade kliniska prövningar av kort 
duration var inkonsekventa, och större ran-
domiserade kliniska prövningar av längre 
duration saknades, ville Lin et al [12] 
undersöka saken närmare. De utförde en 
systematisk översikt och metaanalys av ran-
domiserade kliniska prövningar för att kvan-
tifiera effekten av intaget kakaoflavanoler 
på kardiometabola biomarkörer. De letade 
igenom den befintliga litteraturen (Pubmed, 
Web of Science, Cochrane) och inkluderade 
19 randomiserade kliniska prövningar med 
totalt 1131 deltagare. Mängden kakaofla-
vanoler varierade mellan 166 till 2110 mg/
dag och interventionerna varierade mellan 
2 till 52 veckor. De undersökte möjliga 
effektförändringar i förhållande till längden 
på prövningarna, designen, ålder, kön, co- 
morbiditeter, och typen och mängden 
kakaoflavanolintag. Kakaoflavanolintag för- 
bättrade signifikant insulinkänsligheten och 
lipidprofilen. T.ex. den viktade medeldiffe-
rensen mellan interventionen och placebo 
var -0,10 mmol/L (-0,16; -0,04) för tri- 
glycerider, 0,06 mmol/L (0,02; 0,09) for 

HDL-kolesterol, -2,33 µIU/mL (-3,47; 
-1,19) för fastande insulin och -0,83 mg/dL 
(-0,88; -0,77) för C-reaktivt protein. Förfat-
tarna konkluderade att kakaoflavanolintaget 
har fördelaktiga effekter på selekterade kar-
diometabola biomarkörer hos vuxna men 
även att det behövs randomiserade kliniska 
prövningar av längre duration för att kunna 
bedöma om kakaoflavanolintag minskar 
risken för diabetes och kardiovaskulära 
händelser.

Ried et al [13] bedömde kakaoprodukters 
effekt på blodtrycket hos vuxna. Kravet var 
att de konsumerade dessa produkter dagli-
gen i minst 2 veckor. De sökte efter rando-
miserade prövningar i litteraturen fram till 
november 2016. Författarna fann 35 studier 
med totalt 40 behandlingsjämförelser. Studi-
erna var korta, 2 till 12 veckor, med endast 
en som var hela 18 veckor. 1804 övervä-
gande friska vuxna individer inkluderades. 
Interventionsgruppen intog 30 till 1218 mg 
flavanoler (medel var 670 mg) i 1,4 g till 
105 g kakaoprodukter/dag. Sju av studierna 
sponsorerades av företag som hade kommer-
siella intressen i resultaten och rapporterade 
resultat var också något större i dessa studier. 
Metaanalys av 40 behandlingsjämförelser 
påvisade en liten men statistiskt signifikant 
sänkning av både systoliskt och diastoliskt 
blodtryck på 1,8 mmHg. Författarna kon-
kluderade att den lilla behandlingseffekten 
på blodtrycket kunde komplettera andra 
behandlingsmöjligheter för att reducera 
risken för kardiovaskulära sjukdomar, men 
samtidigt rekommenderades prövningar 
med längre duration för att avgöra om fla-
vanolrika kakaoprodukter har fördelaktiga 
effekter över tid och om de har några biverk-
ningar när de tages dagligen.

Metaanalyser på prospektiva och rando-
miserade kliniska studier
Veronese et al [14] utgick ifrån att litteratu-
ren över chokladens potentiella hälsoeffekter 
var oklar och att den epidemiologiska trovär-
digheten inte hade testats systematiskt, sam-
tidigt som styrkan av ett eventuellt samband 
inte var avgjort. Därför ville de använda sig 
av en så kallad ”paraplyöversikt” över syste-

matiska översikter. De fann 10 systematiska 
översiktsartiklar (var av 8 inkluderade en 
metaanalys) med totalt 84 studier (36 pro-
spektiva observationsstudier och 48 rando-
miserade placebo-kontrollerade prövningar). 
Studierna omfattade hela 19 olika effekt- 
variabler. Bland de observationella studierna, 
med totalt 1 061 637 individer, tydde resul-
tatet på att chokladkonsumtion var associe-
rat med reducerad risk för kardiovaskulär 
död (n = 4 studier), akut hjärtinfarkt (n = 6 
studier), stroke (n = 5 studier) och diabetes 
(n = 6 studier); men effekterna baserades på 
en svag bevistrovärdighet. Ingen signifikant 
effekt sågs för kranskärlssjukdom, förmaks-
flimmer eller hjärtsvikt. I metaanalyser med 
interventionsstudier visade chokladkonsum-
tion signifikanta effekter på FMD i studier 
med duration på 90-150 minuter (n = 3 
studier) och i studier med duration på 2 till 
18 veckor (n = 3 studier) och i studier med 
markörer på insulinresistens (n = 2 studier). 
Dock var bevisbördan för dessa effektmått 
låg eller mycket låg. Inga signifikanta effek-
ter sågs för de andra effektvariablerna såsom 
övriga mått på insulin, glukos, lipider eller 
blodtryck. Författarna konkluderade därför 
att där endast fanns en svag evidens för att 
chokladkonsumtion var associerad med för-
delaktiga hälsovinster.

Diskussion
I min översiktsartikel i Läkartidningen 2011 
[3] konkluderade jag och Peter M. Nilsson 
att ”Epidemiologiska förhållanden, studier 
av kunaindianernas matkultur och andra 
observationella studier har visat på ett inverst 
förhållande mellan chokladkonsumtion och 
kardiovaskulär risk. Detta är lovande fynd, 
men de har inte i sig själva tillräckligt stark 
beviskraft för att man ska kunna belägga om 
det finns ett orsakssamband mellan choklad- 
intag och kardiovaskulär risk. Ett flertal expe-
rimentella studier och interventionsstudier har 
visat att flavanolrika kakaoprodukter har posi-
tiva effekter på flera riskfaktorer. Studierna 
är dock överlag små och av kort duration, 
och evidensen är inte entydig; det finns även 
studier med negativa resultat.” Efter att ha 
gått igenom den senaste litteraturen, håller 

"De utförde en systematisk översikt och metaanalys av randomiserade
kliniska prövningar för att kvantifiera effekten av intaget

kakaoflavanoler på kardiometabola biomarkörer."
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denna konklusion fortfarande måttet på gott 
och ont.

Det goda: Där har tillkommit flera obser-
vationella, experimentella och interventio-
nella studier som i sig själva och som en del 
av metaanalyser visar på chokladens, kaka-
ons och flavanolernas positiva hälsoeffekter. 
Observationella studier fram till nu har visat 
att chokladkonsumtion fortfarande är asso-
cierad med reducerad risk för kardiovaskulär 
död, akut hjärtinfarkt, stroke, men även dia-
betes [15]. Ingen signifikant effekt sågs för 
förmaksflimmer och effekten på hjärtsvikt 
är inte absolut, effekt vid moderat choklad-
konsumtion men inte vid hög konsumtion. 
Interventionsstudierna fram till nu visar på 
fortsatt lovande effekter av choklad/kakao 
på olika metabola parametrar såsom blod-
tryck, flödesmedierad dilatation, lipider och 
insulinkänslighet. Om kakao kan påverka 
de metabola riskfaktorerna i rätt riktning är 
det ju rimligt att anta att de observationella 
fynden är trovärdiga.

Det onda: Som så ofta är fallet måste 
vi tyvärr bevara en sund skepticism i för-
hållande till utfallet av de observationella 
studierna. Resultaten baseras till stor del på 
frågeformulär och register. T.ex. hur säkra 
kan vi som tolkar resultaten vara på att stu-
diepopulationen rapporterat korrekt mängd 
choklad som de ätit på 1 vecka, 1 månad, 
etc.? Svaret är såklart att vi inte alls kan vara 
säkra på det! 1. Först måste vi utgå ifrån 
att de har varit ärliga. 2. Därnäst måste vi 
utgå ifrån att de har kommit ihåg rätt? 3. 
Ytterligare måste vi lita på deras kunskap, 
dvs. vet de vilka produkter som innehåller 
kakao/choklad? Därtill kommer så många 
andra faktorer, inte minst olika störfakto-
rer. Vad gäller interventionsstudierna så har 
de fortfarande varit små, av kort duration 
och interventionen har bestått av väldigt 
varierande kvantitet och kvalitet. Om man 
dessutom börjar titta på hur olika kakaopro-
dukter skiljer sig innehållsmässigt (mängden 
kakao, flavanoler, socker, fett etc.) och hur 
dess upptag i kroppen kan påverkas på olika 
sätt av innehållet i produkten, produktens 
formulering (fast/flytande), andra livsmedel 
som intages samtidigt, var i magtarmsyste-
met upptaget sker och hur det påverkas av 
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den friska magslemhinnan med sin bakte-
rieflora och en ev. sjuk magtarmslemhinna, 
förstår man att det hela kan bli rätt kompli-
cerat och oförutsägbart [16].

Hur som helst, om vi utgår ifrån att sam-
banden och resultaten är äkta, kan det få 
stora konsekvenser för hälsan. Som vi läst 
ovan, hade Ried et al [13] i sin metaana-
lys på 40 behandlingsjämförelser påvisat en 
liten men statistiskt signifikant sänkning 
av både systoliskt och diastoliskt blodtryck 
på 1,8 mmHg vid intag av kakaoproduk-
ter. Det har t.ex. för blodtryckets del på 
populationsnivå uppskattats att om det 
systoliska blodtrycket sänks med 2 mmHg, 
sänks den relativa risken för stroke med 6 %, 
kranskärlssjukdom med 4% och mortalite-
ten med 3 % [17].

I den allmänna befolkningen och i synner-
het i populärvetenskaplig litteratur verkar 
det finnas en stor acceptans för tanken att 
choklad kan ge stora hälsofördelar. I dessa 
kretsar är det mer en fråga om hur mycket 
choklad som bör intas snarare än om chok-
lad bör ätas överhuvudtaget. Frågan är 
såklart svår att svara på. Ett sätt att svara på 
den är att titta på mängden choklad som 
förtärdes av studiepopulationen i några av 
de studier som haft bäst studiedesign. Ett 
annat sätt är att utföra dos-respons analyser 
på större underlag, något som Ren et al [18] 
precis gjort. De inkluderade 14 publikatio-
ner (totalt 23 studier omfattande 405 304 
individer och 35 093 kardiovaskulära sjuk-
domsfall). De fann att chokladkonsumtion 
reducerade den relativa risken för total 
kardiovaskulär sjukdom med 12 % (stroke 
16,3 %; cerebral infarkt 13,5 %; hjärnblöd-
ning 17,1 %; hjärtinfarkt 16,3 %). För varje 
ökning med 20 g choklad per vecka redu-
cerades den relativa risken med 1,8 % för 
total kardiovaskulär sjukdom. De fann en 
icke-linjär association mellan chokladintag 
och kardiovaskulär sjukdom med den största 
riskreduktionen på 45 g/vecka. De konklu-
derade att det var möjligt att reducera kar-
diovaskulär risk genom att äta upp till 100 g 
choklad per vecka, men sedan avtog nyttan 
pga. mindre lämpliga effekter associerade till 
högre total sockerkonsumtion.

Isak Lindstedt

"De fann en icke-linjär association mellan chokladintag 
och kardiovaskulär sjukdom med den största

riskreduktionen på 45 g/vecka."
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Inbjudan till den 5:e nordisk-baltiska regionens forskarutbildningskurs i 
Gdansk, Polen, den 19–21 september 2019

HYPERTENSION AND CARDIOVASCULAR DISEASE: FOCUS ON 
BRAIN, COGNITION, STROKE, AND SYMPATHETIC NERVOUS 

SYSTEM ACTIVITY 

Efter de fyra framgångsrika kurserna 
i Köpenhamn 2009 och sedan i 
Oslo, Ystad och igen Köpenhamn 

har vi nöjet att åter bjuda in till en forskar- 
utbildningskurs. Vi erbjuder 40 unga forsk-
ningsintresserade personer med intresse för 
hypertoni, stroke, hjärt-kärlsjukdom och 
kardio-metabola störningar som är eller pla-
nerar att bli doktorandregistrerade att delta. 

Kursen arrangeras gemensamt av de 
polska, danska, norska, finska, ryska, est-
niska, lettiska, litauiska hypertonifören-
ingarna och Svensk förening för hypertoni 
stroke och vaskulär medicin, i samarbete 
med Medicinska Universitetet i Gdansk, 
International Society of Hypertension och 
European Society of Hypertension.

Kursen avser att knyta samman aktuell 
grundforskning och klinisk forskning. Dess 
övergripande mål är att: 1) öka kunskapen 
om patofysiologin vid hjärt-kärlsjukdom; 
2) öka unga forskares förmåga att kommuni-
cera och förmedla vetenskap; 3) att utveckla 
nätverket mellan unga och seniora forskare 
i den nordisk-baltiska regionen. 

Programmet har avsatt stort utrymme 
för interaktiva presentationer och diskus-
sioner. I särskilda sessioner får deltagarna 
i mindre grupper presentera och diskutera 
egna projektförslag och forskning med 
en erfaren fakultet. Ett antal framstående 
europeiska föreläsare garanterar hög kvalitet 
genom att närvara under hela kursen, delta 
i diskussioner, utvärdera och återkoppla 

deltagarnas egna projektpresentationer och 
utveckla deltagarnas forskningsnätverk. 
Detta har vid de tidigare kurserna visat 
sig vara ett uppskattat och framgångsrikt 
koncept. En programöversikt finns nedan 
(faktaruta). Du kan också finna ett detal-
jerat preliminärt program på föreningens 
hemsida (http://hypertoni.org/sites/default/
files/Programme_Gdansk_2019.pdf )

Gdansk är en fantastisk stad med rik his-
toria och tydlig anknytning till Sverige och 
övriga Östersjöstater. I Gdansk finns mycket 
stark forskning inom hypertoni och kardio-
vaskulär medicin. Avståndet till Gdansk är 
mindre än Du tror och det finns flera billiga 
snabba flygförbindelser från Sverige. 

Gdansk, hamnen och gamla stan. © Mariusz Świtulski, Adobe Stock.
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PROGRAM OUTLINE
September 19, 2019. Epidemiology, genetics and mechanisms of hypertension and its 
complications
• Worldwide trends in blood pressure and other risk factors: implications for future 

cardiovascular disease mortality
• Epidemiology of hypertension: novel insights from the Finn-Home Study and the 

Framingham Heart Study. 
• Genetics: focus on stroke and dementia. 
• The early life influences on neuroendocrine and nervous function. 
• Arterial damage and cognitive decline in chronic kidney disease patients. 
• Blood pressure variability and risk of cardiovascular endpoints with focus on stroke.
• Students´ project session 1. Project presentations and discussions in four parallel 

groups (with five faculty members in each group).

September 20, 2019. The integrated clinical approach – Treatment aspects
• Early vs late-onset hypertension. 
• Do randomized controlled trials and observational data yield the same results? 
• Renin-angiotensin-aldosterone system and cerebrovascular disease 
• How does blood pressure control influence the benefits of anticoagulant therapy?
• Treatment of acute stroke – insights from the SCAST Study. 
• Blood pressure in acute ischemic stroke: challenges in trial interpretation and clinical 

management. 
• Blood pressure control after the stroke: does the type of stroke matter?
• Why we need multidisciplinary care in vascular disease and stroke. 
• Telemedicine and E-health in hypertension management. 
• Mobile-based hypertension applications. 
• Pro-con debates involving all PhD students. 
• Students´ project session 2. Project presentations and discussions in four parallel 

groups (with five faculty members in each group).

September 21: The brain and nervous system in perspective
• Sympathetic nervous system and hypertension: old theory – new data. 
• Device-based hypertension therapy: focus on autonomic modulation. 
• Potassium, blood pressure and stroke: epidemiological and mechanistic relationships.
• Sympathetic activation and the heart: from stroke to Takotsubo syndrome. 
• Students´ project session 3. Project presentations and discussions in four parallel 

groups (with five faculty members in each group).
• Interventions improving drug adherence in hypertension. 
• State-of-the-art: Reversibility of early vascular aging: to what extent?

Denna internatkurs omfattar tre dagar 
(med möjlighet att resa till och från Gdansk 
första och tredje kursdagen). Kurskostnad 
med övernattning (två nätter, Hotel Almond 
Business & Spa ****), alla måltider, konfe-
rensfaciliteter, material och socialt program 
är endast EUR 400 (resa till Gdansk till-
kommer). Det finns vissa möjligheter att 
få ett begränsat ekonomiskt stöd för del-
tagande. Kontakta professor Peter Nilsson, 
Malmö (peter.nilsson@med.lu.se), profes-
sor Thomas Kahan, Stockholm (thomas.
kahan@sll.se) eller docent Jonas Spaak, 
Stockholm (jonas.spaak@ki.se) för vidare 
upplysningar rörande detta.

Anmäl Ditt deltagande direkt till ordfö-
randen i Svenska förening för hypertoni, 
stroke och vaskulär medicin: docent Jonas 
Spaak (jonas.spaak@ki.se) om möjligt före 
15 april. Senare anmälningar accepteras i 
mån av kvarvarande kursplatser.

Frågor angående kursen kan Du ställa 
till professor Peter Nilsson, Malmö (peter.
nilsson@med.lu.se), professor Thomas 
Kahan, Stockholm (thomas.kahan@sll.se) 
eller docent Jonas Spaak, Stockholm (jonas.
spaak@ki.se). 

Välkommen med Din anmälan!

Thomas Kahan
thomas.kahan@sll.se

Historiska byggnader i Gdansk. © tilialucida, Adobe Stock.
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Kallelse till ÅRSMÖTE
för Svensk förening for hypertoni, stroke
och vaskulär medicin, tillika för Stiftelsen
Svenska hypertonisällskapet

Onsdagen den 10 april 2019 kl. 09.00 –10.00 i rum 33 på Svenska Mässan,
Göteborg, i samband med 21:a Svenska Kardiovaskulära vårmötet.

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av mötesordförande och sekreterare
§ 3 Fastställande av dagordningen
§ 4 Styrelsens verksamhetsberättelse
§ 5 Revisionsberättelse för föreningen och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 6 Information om Stiftelsen Svenska hypertonisällskapet
§ 7 Val av styrelse, revisorer och valberedning
§ 8 Fastställande av årsavgift för 2020
§ 9 Fastställande av traktamenten
§ 10 Information om framtida mötesaktiviteter
§ 11 Information om tidskriften Vaskulär Medicin
§ 12 Information om föreningens hemsida
§ 13 Prisutdelning, bästa artikel i Vaskulär Medicin 2018 samt 

Hedersmedlemskap, professor Lars H Lindholm
§ 14 Information om Svenska Läkaresällskapets planer för sektionsmedlemskap
§ 15 Övriga frågor
§ 16 Mötets avslutande

Föreningens årsberättelse för 2018-04-25 till 2019-04-10 finner du på föreningens hemsida www.hypertoni.org 
samt i vår tidskrift Vaskulär Medicin nr 1, 2019.
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Reseberättelse från ESH
Summer School 2018

Bussen kryper fram längs serpentin-
vägen. Små byar passerar utanför 
fönstret mellan vindruveodlingarna 

och runtomkring oss hörs trevande samtal 
mellan blivande kursdeltagare. De är precis 
som vi utvalda av sina nationella hypertoni- 
föreningar för att representera sitt land på 
ESH Summer School 2018, som denna gång 
går av stapeln i Les Diablerets i de schwei-
ziska alperna. 

Hypertoniintresserade forskare och läkare 
från över 30 länder i Europa samt bl.a. Syd-
korea, Kazakstan och Argentina samlades i 
september under fem dagar i den lilla alpbyn 
för att ta del av föreläsningar och delta i dis-
kussioner med några av världens mest fram-
stående personer inom hypertonifältet. Den 
årligen återkommande kursen som anord-
nas av European Society of Hypertension 
arrangerades i år av professor Renata Cífková 
från Prag och professor Michel Burnier från 
Lausanne. 

Les Diablerets är en vintertid väldigt 
aktiv skidort och bjuder sommartid på 
utmanande bergsklättring, fjällvandring 
och andra höghöjdsäventyr utgående från 
sina 1200 höjdmeter på Les Diableretsmas-
sivets norra sida. En känd turistattraktion 
i området är den stora glaciären, Glacier 
3000, som på sina svindlande 3000 meter 
över havet också skulle utgöra utflyktsmål 
och skådeplats för ett höghöjdsexperiment 
under ledning av Gianfranco Parati senare 
under kursen. 

Kursen inleddes av Renata Cífková med 
en övergripande föreläsning om hypertonins 
epidemiologi. Föreläsningar om hypertoni 
från alla tänkbara perspektiv varvades där-
efter med utvalda presentationer av kurs-
deltagarnas forskning i form av muntliga 
presentationer samt postersessioner. Anna 
Hellman från Stockholm fick här möjlighe-
ten att presentera sin pågående forskning i 
studien PREFERS Hypertension, en studie 
som syftar till att kartlägga utvecklingen av 
HFpEF-fysiologi hos individer med hyper-
toni.

Fysiologi
Fysiologi är en given del på en kurs om 
hypertoni och föreläsarna varvade nya med 
gamla rön för att ge en gedigen bakgrund 
och för att belysa nya intressanta fält inom 
området. Krzysztof Narkiewicz från Gdansk 
guidade oss igenom det sympatiska nervsys-
temets roll och visade hur högt sympatiskt 
påslag kan få omedelbara kardiovasku-
lära konsekvenser med en studie från fot-
bolls-VM i Tyskland 2006, där man såg en 
kraftig ökning av incidensen av hjärtinfarkt 
i München i samband med värdnationens 
landskamper. 

Francesco Cappuccio från Warwick 
föreläste om den ofta förbisedda roll som 
natrium och kalium spelar i hypertoni- 
utvecklingen och belyste de studier som styr-
ker saltkonsumtionens hypertensiva effekter 
samt de samhällsekonomiska fördelar som 
ett reducerat saltintag skulle innebära. Kali-
umets roll är än mindre bekant för många 
och det finns mycket som tyder på att ett 
lågt kaliumintag korrelerar med hypertoni-
utveckling och att intaget av kalium ofta är 
för lågt i många länder. 

Thomas Kahan från Stockholm liksom 
Enrico Agabiti Rosei från Brescia höll upp-
skattade föreläsningar om organskada vid 
hypertoni där vänsterkammarhypertrofi och 
fibrosutveckling och dess prognostiska bety-
delse belystes särskilt.

Avbrott för höghöjdsexperiment
Halvvägs genom kursen bjöds deltagare på 
ett avbrott från allt stillasittande i konfe-
renslokalen med en dagsutflykt till Glacier 
3000. Utflykten kombinerades med ett 
fysiologiskt höghöjdsexperiment som leddes 
av Gianfranco Parati, som har många års 
erfarenhet av forskning inom området hög-
höjdsfysiologi. Han har bl.a. lett det veten-
skapliga arbetet på flera expeditioner inom 
HIGHCARE-projektet, som syftar till att 
utreda kardiovaskulära och respiratoriska 
förändringar och adaptationsmekanismer 
vid hypobar hypoxi på hög höjd, och har 
bland annat utfört försök på Mount Everest. 

Syftet med kursens experiment var att 
påvisa den blodtryckshöjning som sker vid 
vistelse på hög höjd och att reproducera de 
data man har funnit tidigare om att ett lång-

Idylliska vyer i Les Diablerets.
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sammare andningsmönster guidat av musik 
till stor del kan reversera dessa effekter genom 
ett ökat gasutbyte och förbättrad satura-
tion. Nio frivilliga försökspersoner bland 
deltagarna, däribland Gustav Ribom, fick 
ambulatoriska blodtrycksmätare påkopplade 
innan avfärd och väl på toppen av glaciären 
genomgå andningsövningar och mätning av 
syrgassaturation med pulsoximeter. Det låga 
syrgastrycket var kännbart på 3000 m höjd 
och även mindre ansträngning resulterade i 
lufthunger. Andningsövningarna minskade 
känslan av andfåddhet samt gav en antydd 
ökning av uppmätt perifer saturation hos 
flera deltagare. Vi väntar dock fortfarande på 
de slutliga resultaten inklusive blodtrycks- 
registreringarna som förhoppningsvis 
kommer att presenteras i en artikel framöver. 

Högaktuella riktlinjer
Väl tillbaka i konferenslokalen kretsade 
en stor del av kursens föreläsningar och 
diskussioner givetvis kring de nyligen pre-
senterade europeiska riktlinjerna, till vilka 
flera av kursens föreläsare är medförfattare. 
Gianfranco Parati och Guido Grassi från 
Milano framhöll värdet av hemmonitorering 
och ambulatorisk blodtrycksmätning, och 
Bernard Waeber från Lausanne lyfte förde-
larna med att inleda med en kombination 
av två läkemedel och varför kombinations-
preparat är att föredra. Giuseppe Mancia 
från Milano motiverade utöver detta även 
det nya konceptet med lägre ”target range” 
jämfört med tidigare målblodtryck och lyfte 
skillnaderna i de europeiska riktlinjerna jäm-
fört med riktlinjerna från AHA/ACC som 
presenterades 2017.

Skillnaderna mellan de europeiska och 
amerikanska riktlinjerna demonstrerades 
även tydligt i en av kursdeltagarnas pre-
sentationer, där deltagaren Annina Vischer 
från Basel i en studie på drygt 800 patien-
ter kunde visa en relevant ökning av antalet 
individer som klassificerades som hyperten-
siva när de amerikanska riktlinjerna för blod-
trycksmätning och definition av hypertoni 
applicerades, jämfört med de europeiska.

Ett ämne som också lyfts i de nya rikt-
linjerna och som uppmärksammandes av 
flera föreläsare under kursen var ”drug adhe-
rence”. Maciej Tomaszewski, Michel Burnier 
och apotekaren Marie Paule Schneider gav 
exempel på olika tekniska hjälpmedel, bio-
kemisk screening och särskilt inrättade kli-
niker för att detektera bristande adherence, 
och hur de rent praktiskt arbetar intensivt 
med att monitorera och hantera non-adhe-
rence på sina kliniker i Manchester, Lau-

Utsikt över Glacier 3000.

Lunch med kurskamrater. Artikelförfattarna sitter mitt emot varandra näst längst in vid bordet.
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sanne och Genève. Non-adherence är vanligt 
vid hypertoni, ökar kraftigt ju fler läkeme-
del patienten ordineras och bör sannolikt 
övervägas som orsak till dåligt kontrollerad 
hypertoni oftare än vi tror. Kanske kommer 
vi framöver att få se liknande program för 
adherence-monitorering även i Sverige?

Nya områden
Två föreläsare som speciellt engagerade 
kursdeltagarna och tog sikte på framtiden 
var Murielle Bochud och Peter Vollenwei-
der från Lausanne och deras forskning om 
genetisk riskvärdering, framför allt inom 
det s.k. ”CoLaus”-projektet som är en stor 
populationsbaserad studie som bl.a. syftar 
till att identifiera genetiska determinanter 
som är associerade med kardiovaskulära 
riskfaktorer.

En annan uppskattad föreläsare som rik-
tade in sig på framtidens kardiovaskulära 
forskning var Peter Nilsson från Malmö, 
som utöver genetik även lyfte betydelsen av 
tarmfloran samt vilka faktorer som skyddar 
de typ 1-diabetiker som undgår komplika-
tioner trots lång sjukdomsduration.

För att inspirera alla kursens hypertoniin-
tresserade deltagare till fortsatt forskning på 

området avslutade Sverre Kjeldsen från Oslo 
med att lista en lång rad frågeställningar om 
hypertoni som än idag lämnats obesvarade 
av alla stora studier och meta-analyser.

Inte bara studier
Utanför det ambitiösa föreläsningsprogram-
met bjöds också gott om tillfällen att nät-
verka och lära känna de andra deltagarna. 
På luncher och middagar umgicks vi med 
kollegor från bl.a. Kroatien, Finland, Norge, 
Slovakien, Ryssland, Argentina och Pales-
tina och det visade sig att flera deltagares 
forskning hade gemensamma nämnare. Den 
spektakulära omgivningen lockade till vand-
ringar, promenader och cykelutflykter och 
efter den fyrarätters middag som avrundade 
varje kursdag samlades många av deltagarna 
i en pingisturnering i hotellets garage. Den 
sista kvällen bjöds vi på en festlig avslut-
ningsmiddag med den lokala specialiteten 
ostfondue och kvällen avslutades med stil 
på byns lokala diskotek.

Tidigt nästa morgon står vi alla med väs-
korna packade och utbyter kontaktuppgif-
ter, delar ut avskedskramar och löften om att 
ses igen – kanske tänkte någon åka på vårens 
ESH-konferens i Milano? Såhär i backspe-

geln kan vi konstatera att dessa dagar inte 
bara varit ett fantastiskt tillfälle för oss att 
fördjupa oss inom hypertoni och inspireras 
till nya forskningsfrågeställningar med hjälp 
av Europas expertis, utan kanske framför allt 
har varit ett unikt tillfälle att knyta kontak-
ter med likasinnade kollegor världen över 
och lägga grunden till vad som kanske kan 
komma att bli långlivade vänskaper och 
forskningssamarbeten.

Vi vill rikta ett stort tack till Svensk för-
ening för hypertoni, stroke och vaskulär 
medicin som givit oss möjligheten att delta 
i ESH Summer School, och rekommenderar 
alla landets hypertoniintresserade läkare och 
forskare som någon gång erbjuds samma 
möjlighet att ta chansen. Ni kommer inte 
att ångra er!

Anna Hellman
ST-läkare, Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus

anna.hellman@sll.se

Gustav Ribom
Specialistläkare, Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus

gustav.ribom@sll.se

Samtliga kursdeltagare och del av kursledningen.
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Ny behandling av
kronisk migrän

Migrän är en folksjukdom och 
rankas i Global Burden of 
Disease som den tredje mest pre-

valenta sjukdomen med den sjunde högsta 
sjukdomsbördan (1). I Sverige har man upp-
skattat att 12–15 procent av befolkningen 
har migrän i någon form under någon del 
av livet. Även barn kan ha migrän och fram 
till puberteten är förekomsten ganska lika 
hos pojkar och flickor. Efter puberteten är 
migrän vanligare hos kvinnor än hos män 
(2). Migrän är delvis ärftlig och det är vanligt 
att det förekommer i familjen. På svenska 
huvudvärkssällskapets hemsida finns utför-
lig beskrivning av diagnoskriterier, ovanliga 
migränformer, migränkomplikationer och 
behandlingstrappa (3). Det har uppskattats 
att cirka 40 procent av alla som har migrän 
skulle ha nytta av anfallsförebyggande 
behandling, men enbart 3–13 procent 
använder det (4). Orsakerna som föresla-
gits till detta är underdiagnostik och under-
behandling på grund av bristande kunskap 
hos patienter (som inte söker) och läkare 
(som inte identifierar problemet och före-
slår behandling) (5). Tillgången till migrän- 
intresserade läkare varierar över landet. Den 
vanliga rekommendationen är att anfallsfö-

rebyggande behandling bör erbjudas per-
soner som har migränanfall tre gånger eller 
oftare per månad (6). Läkemedel som kan 
användas är betablockare (som metoprolol 
eller propranolol), angiotensin II-hämmare 
(som kandesartan), kalciumantagonister 
(som verapamil eller amlodipin), antiepilep-
tika (som topiramat, eller valproat) eller det 
tricykliskt antidepressiva amitriptylin (3). 

Man brukar skilja på episodisk och kronisk 
migrän. Vid episodisk migrän har personen 
färre än 15 migränattacker per månad (7). 
Kronisk migrän definieras som huvudvärk 
under minst 15 dagar per månad under en 
tremånadersperiod med minst åtta av dessa 
dagar med typisk migränhuvudvärk. Per-
sonen ska dessutom tidigare ha haft minst 
fem migränattacker (7). I denna migränform 
ingår även huvudvärksdagar med spännings-
huvudvärksliknande huvudvärk/milda mig-
rändagar utan alla migräntypiska symtom. 
Attackerna blandas ofta och blir svårav-
gränsade när huvudvärken är så frekvent 
att den ena attacken går över i den andra. 
Det finns ofta även inslag av läkemedels-
inducerad huvudvärk. (3). Prevalensen för 
kronisk migrän är inte helt klar. I en syste-

matisk översikt fann man prevalenssiffror 
mellan 0 och 5,1 procent men vanligen i 
spannet 1,4–2,2 procent (8). Beräknat på 
en folkmängd på 10 miljoner motsvarar en 
prevalens på 2 procent 200 000 personer i 
Sverige. Förekomsten hos kvinnor har visats 
vara 3 till 6 gånger högre än hos män (8).

Aimovig är försäljningsnamnet på erenu-
mab, en human monoklonal antikropp som 
blockerar CGRP (kalcitoningenrelaterad 
peptid) -receptorn (9, 10). Teorin bakom 
läkemedlet är att CGRP frisatt från aktive-
rade sensoriska trigeminala nerver inducerar 
kärldilatation och neurogen inflammation 
(10). Genom att antikroppen blockerar 
CGRP-receptorn förhindras detta. Effekten 
av erenumab har studerats i flera randomise-
rade, placebokontrollerade studier vid både 
episodisk migrän (4‒15 huvudvärksdagar 
per månad) i STRIVE (11) och ARISE 
(12) och kronisk migrän (fler än 15 huvud-
värksdagar per månad) (13). Gemensamt för 
dessa studier är att ett av inklusionskriteri-
erna var att patienterna måste kunna föra 
huvudvärksdagbok före och under studien. 
Detta för att kunna säkerställa huvudvärks-
frekvens och effekt av behandlingen.
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I STRIVE-studien, där 955 deltagare 
med episodisk migrän randomiserades till 
två olika doser erenumab eller placebo (70 
mg erenumab (317 patienter), 140 mg ere-
numab (319 patienter) samt placebo (319 
patienter), var medelvärdet 8,3 migrändagar 
per månad och man fann en placebojusterad 
minskning med 1,4 respektive 1,9 migrän-
dagar för 70 respektive 140 mg erenumab 
vilket var en signifikant effekt (11).

I ARISE-studien, där 577 episodiska 
migränpatienter deltog, var resultatet lik-
artat med en placebojusterad minskning 
med 1 migrändag per månad. Man fann att 
39,7 % i erenumabgruppen och 29,5 % i 
placebogruppen reducerade antalet månat-
liga migrändagar, dvs 10 procentenheter fler 
i behandlingsgruppen (12). I den så kallade 
295-studien på kronisk migrän, hade de 
667 deltagarna i snitt 18 migrändagar per 
månad. Man fann att antalet huvudvärks- 
dagar minskade med 3,5 respektive 4,1 
dagar i erenumabgrupperna (70 respektive 
140 mg) och 1,6 dagar i placebogruppen 
(13). Således 2‒2,5 dagars mindre huvud-
värk per månad om man justerar för place-
boeffekten. 

Aimovig ges som en subkutan injektion 
var fjärde vecka och standarddosen är 70 
mg (14). Aimovig har indikation vid både 
episodisk migrän och kronisk migrän. Priset 
för Aimovig ligger på 4568 kr kronor per 
injektion vilket ger en dygnskostnad på 163 
kr (14). Vid kronisk migrän (men inte vid 
episodisk) är behandlingen subventionerad 
med vissa förbehåll (15). Patienten ska ha 
dokumenterad kronisk migrän (dokumen-
tation i form av patientdagbok, före och 
under behandlingen), diagnos ska ha satts 
och förskrivning ske av neurolog eller läkare 
verksam vid neurologklinik eller klinik/
enhet specialiserad på behandling av patien-
ter med kronisk migrän. Patienten ska inte 
heller haft effekt av eller inte tolererat minst 
två olika migränförebyggande läkemedels- 
behandlingar (i adekvat dos och under 
adekvat tid, minst 6 veckor) (16). Förskri-
vande neurolog/smärtläkare måste följa upp 
effekten och om inte huvudvärksfrekvensen 
minskar bör behandlingen sättas ut efter 3 
månader och annan behandling övervägas. 
Eftersom migränintensiteten ofta varierar 
påtagligt över tid så bör utsättningsförsök 
göras efter 12‒18 månader hos de patien-
ter som har effekt. Eftersom denna patient-
grupp är förhållandevis ung och även om 
biverkningarna man sett i studierna är 
ganska godartade så är långtidseffekterna 
inte kända varför långvarig läkemedelsbe-
handling bör undvikas.

Aimovigbehandling är föremål för struk-
turerat införande och följs av både Natio-
nella Programområdet för nervsystemets 
sjukdomar, rådet för nya terapier-NT-rådet 
och TLV. Detta är en helt ny typ av mig-
ränförebyggande behandling som för vissa 
patienter kan ha god effekt. Effekten på 
gruppnivå är dock måttligt. Migränvården 
varierar över landet och en ytterligare anled-
ning till uppföljningen är jämlik vård.
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Kampen mot kolesterolet
Hjärtats främsta fiende
Anders G. Olsson, seniorprofessor i invärtesmedicin vid Linköpings universitet och specialist 
i kardiologi, har precis utkommit med en ny bok. Vi som är läsare av Vaskulär Medicin får här 
möjligheten att ta del av ett utdrag ur boken. Professor Olsson har forskat mycket om koleste-
rolets roll vid hjärtkärlsjukdom. Håll tillgodo! 

En skakande upplevelse
Många något så när gamla människor kan nog, när man tänker på 
vad man upplevt, erinra sig ögonblick då livet tog en ny vändning. 
Ett sådant avgörande tillfälle fick jag vara med om, när jag som 
ung medicine kandidat på 60-talet vikarierade över helger på olika 
provinsialläkarmottagningar, som husläkarmottagningarna hette på 
den tiden. Min plan under utbildningstiden var att bli infektions-
läkare. Jag fann specialiteten fascinerande på grund av den klara 
diagnostiken och behandlingsmöjligheterna. Jag hade till och med 
gått en kurs i tropikmedicin utanför det ordinarie schemat för läkar-
studerande. Nu hade jag åtagit mig att vara jourhavande läkare i en 
mindre stad i Stockholms närhet, för att förbättra studentekonomin.

Sent en kväll ringer en kvinna och säger att hennes man, som var i 
50-årsåldern, plötsligt insjuknat i bröstsmärtor. Jag far hem till paret 
och finner en kraftigt smärtpåverkad, kallsvettig man. På den tiden 
fanns inte hjärtinfarktavdelningar, man ansåg att vad en patient med 
hjärtinfarkt behövde var strikt sängläge och vila. På mottagningen 
fanns en liten bärbar EKG-apparat, som såg ut som en limpa och 
mätte patientens hjärtslag. Den hade tre elektroder i ena ändan och 
ett oscilloskop, en liten bildruta, i den andra. Om man placerade 
elektroderna på patientens bröst kunde man se EKG-komplex i 
oscilloskopet. Jag placerar mackapären på patientens bröst och får 
fram EKG. Så mycket kan jag se. Men inget mer! Min okunnig-
het och/eller den primitiva apparatens prestanda tillåter ingen fin- 
diagnostik. Men patientens tillstånd är av den arten att jag förstår 
att han har drabbats av en hjärtinfarkt. Jag ger patienten en lug-
nande och smärtstillande spruta och lovar att se till honom följande 
morgon. 

Innan jag hinner ge mig iväg hem till paret morgonen därpå ringer 
hustrun och berättar att patienten är död. Det var den första patient 
som avlidit under min vård och jag skakades av nyheten. Varför 
skulle denne man, som verkat frisk fram tills nu, plötsligt ryckas 
bort? Skuldkänslor grep tag i mig. Kunde jag gjort något annor-
lunda? Skulle jag ha skickat honom i ambulans till närmaste sjukhus? 
Hade jag gjort något fel? Jag kände mig okunnig och frågade mig 
om detta dödsfall verkligen var nödvändigt. En till synes frisk man 
mitt i livet avlider plötsligt dramatiskt. Jag behövde veta mer.

Det skulle visa sig att inte bara min egen okunnighet om den 
akuta sjukdomen var chockerande. Hela den medicinska världen och 
samhället stod handfallen inför den formliga epidemi av hjärtinfark-
ter och för tidig död hos medelålders människor som drabbade hela 
västvärlden efter andra världskriget. Så min upplevda okunnighet 
om aterosklerossjukdomen visade sig delas med en hel medicinsk 
värld. Men just då förstod jag inte det.

Vad hade hänt min patient? 
Först måste vi gå en snabblektion i kolesterolomsättningen: Kole- 
sterolmolekylen upptäcktes av den franske kemisten M.E. Chevreul 
1815. Vi har alltså känt till den molekylen i över 200 år. Kolesterol 
är ett fett, vilket också kallas lipid. Kolesterol behövs för att bygga 
upp cellernas väggar och är därför livsnödvändigt. Alla celler med 
cellkärna, till och med bakterier, kan själva tillverka kolesterol för 
sina behov, vilket visar på ämnets stora biologiska nödvändighet. 
Organismer med blodomlopp kan också transportera kolesterol i 
blodet. Men då blodet är en vattenlösning och kolesterol ett fett, 
måste kroppen hitta på ett sätt att transportera kolesterolet i blodet. 
Det gör den genom att koppla fettet till äggviteämnen, så kallade 
lipoproteiner. Detta sker för det mesta i levern. Kolesterolet kan 
då med hjälp av äggviteämnet lösas i blodet. Det är i denna form 
kolesterol kan bli farligt om det finns för mycket av det i blodet. 
Det lipoprotein som framförallt fraktar kolesterol i blodet heter 
apolipoprotein B, med slangförkortningen apoB. Det brukar oftast 
definieras genom sin täthet och kallas då för low-density lipoprotein 
eller LDL. Det är egentligen detta kolesterolhaltiga lipoprotein 
som är boven i dramat i aterosklerosbildningen. Stora studier har 
pekat på vilken nivå av LDL-kolesterol som är farlig, och i linje med 
dem har man formulerat riktlinjer för hälsosamma halter av LDL- 
kolesterol i blodet. För människor som är fria från kärlsjukdom har 
LDL-kolesterolnivån under 3,0 millimol per liter blod (mmol/L) 
föreslagits och för människor som drabbats av aterosklerossjukdom, 
till exempel hjärtinfarkt, har man rekommenderat att nivåerna bör 
vara under 1,8 mmol/L.

Nyckelhändelsen i tillkomsten av aterosklerotisk hjärtkärlsjukdom 
är kvarhållandet och ansamlingen av kolesterolrika LDL-partiklar 
från blodet i det innersta lagret i artärväggen – den som kallas 
intiman (uttalas med betoning på första stavelsen). Detta inträffar 
på utsatta ställen i artärväggen, till exempel i hjärtats kranskärl. 
Dessa förser hjärtmuskeln med syresatt och näringsrikt blod. En 
förhårdnad, så kallat plack, bildas i artärväggen av de kolesterolrika 
partiklarna. Mycket i denna bok kommer att handla just om LDL 
och det kolesterol som är bundet i detta lipoprotein. Om LDL- 
kolesterolhalten i blodet ökar förmår artärväggen inte att forsla ut 
allt igen, utan det ansamlas inne i intiman till aterosklerotiska plack. 
Boven i dramat är alltså i själva verket apoB-partikeln, som skyfflar 
in sitt kolesterol i kärlväggen. Detta LDL-kolesterol kallas därför 
ofta ”det onda kolesterolet”. 

När LDL stannat för länge i kärlintiman utsätts det för påver-
kan av oxiderande eller härsknande ämnen, oxidanter, vilket gör 
att det härsknade LDL:et uppfattas som främmande av kroppens 
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immunsystem. Kroppen svarar på detta med inflammation. Atero- 
sklerosförändringarna i artärväggen är därför en kombination av 
LDL(apoB)-ansamling och inflammation. Processen med invand-
ring av inflammationsceller gör att plackvolymen ökar och kan 
göra det så mycket att artärväggen spricker och inflammatoriskt 
material kommer in i blodströmmen. Ett sår har uppkommit i den 
inre artärväggen. Detta försvarar sig i sin tur kroppen mot genom 
att bilda en blodlevring, precis som kroppen gör vid ett ytligt sår. 
Denna kan täppa till artären helt, vilket gör att blod inte kan komma 
till hjärtmuskeln. Om hjärtmuskeln inte får syrgas och näring dör 
den. I svåra fall kan då inte hjärtmuskeln utföra sitt uppdrag att 
pumpa blodet till kroppens alla vävnader. Vi får en hjärtinfarkt, det 
vill säga död hjärtmuskelvävnad. Hjärtinfarktens storlek kan variera 
från symtomfri (tyst) till plötslig död. 

Det var detta som hänt min patient. Samma dag som detta hände 
kontaktade jag fysiologiska laboratoriet på Karolinska sjukhuset för 
att höra om jag kunde komma och få lära mig mer om hur man 
tolkar EKG och ställer diagnosen hjärtinfarkt. Jag hade turen att få 
komma dit nästan omedelbart. Jag skulle då anträda en bana som 
skulle göra mig delaktig i 50 års kamp mot den allmänna veten-
skapliga okunnigheten kring orsak till och behandling av atero- 
sklerossjukdomen.

Den första kontakten med kolesterol
– en förutseende professor
Min mamma skolkökslärarinnan (senare hushållsläraren) var på 
1950-talet angelägen om att följa med hur kosten skulle läggas upp 
för att vara nyttig och god. Hon läste om vad professor Haqvin 
Malmros pläderade för, nämligen att man skulle välja rätt sorts fett 
och undvika matvaror som innehöll mycket kolesterol. Jag minns att 
mamma livligt diskuterade faran med kolesterol i maten med sina 
kollegor. I slutändan hände väl inte så mycket med vår mathållning 

hemma. Vi fortsatte nog att äta både ägg och smör, med tillägget 
att mamma började använda omättade fetter i större utsträckning. 
Någon större skillnad i kostbetingad kärlsjukdomsrisk är nog svår 
att urskilja i vår familj på den tiden. Båda mina föräldrar dog i hög 
ålder av aterosklerossjukdom.

Haqvin Malmros var den första svenska läkaren som förstod att 
man kunde påverka sin risk att drabbas av kärlsjukdom genom 
att förändra sin livsstil. Han var på detta område en banbrytare 
men är tyvärr i stort sett glömd i dag. Malmros fann att dödlighe-
ten hjärtkärlsjukdom i Skandinavien sjönk drastiskt under andra 
världskriget. Han drog slutsatsen att dödligheten i denna sjukdom 
är starkt föränderlig med tiden och att den sannolikaste skälet för 
denna nedgång var den mer spartanska mathållning som kriget 
nödvändiggjort.

Malmros undersökning var ingen sofistikerad koststudie, och 
saknade de strikta krav som i dag ställs på undersökningar som 
vill binda samman en viss faktor till sjukdom. Han jämförde bara 
nationella siffror för olika kostbeståndsdelar med de officiella död-
lighetstalen. Men han lyfte fram en ny idé och var mycket tidig med 
detta. Han blev också vida internationellt citerad för sina tanke-
gångar kring valet av livsstil och dess effekter på sjukdom och död. 

Efteråt har man nog mest tagit fasta på de råd han gav, som visade 
sig oriktiga, till exempel att man skulle undvika att äta äggula på 
grund av dess höga kolesterolinnehåll. ”3–4 ägg i veckan kan man 
väl tillåta sig såvida inte blodkolesterolet ligger för högt” skriver 
Malmros i sin bok Ät rätt fett från 1979. 

Senare forskning har visat att människan i hög grad kan påverka 
sin egen kolesterolbildning i levern och kompensera ett ökat intag 
med mindre egenproduktion av kolesterol. Vår lever kan ”rätta 
mun efter matsäcken” och minska den egna kolesterolbildningen 
om man äter mycket kolesterol och därmed hålla blodets kolesterol 
halt oförändrad.

Som exempel på hur fel Malmros hade med faran att äta för 
mycket ägg med dess höga kolesterolinnehåll kan Emma Morano 
nämnas, världens äldsta människa 2016, 117 år gammal, som varje 
dag i hela sitt liv hade ätit två råa ägg. Varje äggula innehåller ca 
250 mg kolesterol. Om Emma ätit två äggulor i hela sitt liv från 
17 års ålder hade hon satt i sig 2 x 365 x 100 + 25 skottår = 73 025 
ägg, vilket motsvarar över 18 kg kolesterol på en livstid. Och hennes 
kärl har hållit henne vid liv i 117 år. Det bör dock tilläggas att vissa 
individer kan reagera med högre blodkolesterol om de ökar kole- 
sterolmängden i maten. Genetiken spelar in här. 

Malmros verkade i en tid utan tillgång till läkemedel mot högt 
kolesterol. Man såg helt enkelt kosten som det enda tillgängliga 
sättet att söka påverka den kolesterol framkallade kärlsjukdoms- 
risken. Därför letade man med ljus och lykta efter alla möjliga sätt 
att minska blodets kolesterolhalt, varav att minska matens koleste-
rolmängd således föreföll logiskt men kom att bli ett felaktigt råd. 
Det må vara Malmros förlåtet att han sköt lite över målet: Hans 
äggråd kan knappast ha skadat någon.

Haqvin Malmros budskap har i långa stycken förkättrats på senare 
år. Malmros hade fel, sägs det. Det är en orättvis slutsats.

Malmros viktiga roll för att få svenska folket att förstå att livs- 
stilen har betydelse för vår framtida hälsa, har helt glömts bort i hans 
fakultet och på hans sjukhus i Lund. Här finns ingen föreläsningssal 
uppkallad efter honom, än mindre en årlig föreläsning eller annan 
hedersmanifestation. Ingen är profet i sin egen stad!

Visst har våra kunskaper om kostens betydelse för vår hälsa ökat 
väsentligt på senare år. Men om man i dag läser hans bok Ät rätt 
fett så kan sägas att mycket av Malmros budskap alltjämt står sig.



VASKULÄR MEDICIN 2019 · NR 120

A novel mechanism of
platelet regulation:
Gradient-dependent inhibition

Platelets are important players in stop-
ping the bleeding but at the same time 
a major contributor to atherothrom-

bosis. Due to this dual nature, it is desirable 
to inhibit the unwanted platelet activation 
in the treatment of cardiovascular diseases 
without increasing the risk of major blee-
ding. To reduce such complications, we need 
to better understand how platelet activation 
is regulated together with new means of 
inhibiting platelets which could be a step 
towards safer antithrombotic treatment. Pla-
telet activation is mediated through various 
G protein-coupled receptors1 (GPCRs) 
on membrane like ADP receptors and 
thromboxane receptor, protease-activated 
receptors (PARs; thrombin receptors), and 
non-GPCR like glycoprotein-VI, the colla-
gen receptor. They are critical for triggering 
platelet hemostatic activities such as adhe-
sion, granule exocytosis, and aggregation. 
Therefore, they must be regulated to ensure 
efficient hemostasis while concurrently avoi-
ding unnecessary activation, which could 
potentially lead to excessive clot growth and 
thus thrombosis or vessel occlusion. These 
GPCRs are targets for current anti platelet 
drugs such as clopidogrel, prasugrel, ticagrelor 
(ADP-receptor P2Y12), aspirin (thromboxane 
synthesis), and vorapaxar (thrombin receptor 
PAR1) which reflects the importance of plate-
let GPCRs in the pathophysiology of arterial 
thrombosis, however, they all are associated 
with major bleeding as a side effect.

When a blood vessel is damaged, the 
concentration of soluble agonists acting 
on GPCRs rises rapidly, whereas away 
from the injury site or outside the throm-
bus core it changes slowly due to dilution, 
diffusion and agonist degradation. Recent 
studies of intra-thrombus architecture have 
shown that spatial differences in thrombus 
porosity result in distinct diffusion rates 
of solutes, leading to heterogeneous con-
centration gradients of soluble agonists 
in different regions inside and outside a 
developing thrombus2. Under healthy con-
ditions, platelet hemostatic activity is con-
fined to areas near an acute vessel injury. 
The intracellular mechanisms responsible 
for this spatiotemporal regulation of platelet 
activation are not well known. By systema-
tically characterizing gradient-dependent 
effects on stimulatory GPCR signaling in 
platelets, we have identified a novel physio-
logical mechanism of platelet regulation, the 
‘gradient dependent inhibition (GDI)’. It 
means, the activation of platelets is depen-
dent not only the concentration of agonists 
but also the rate of the agonist encounter. 
Thus, when platelets receive the agonists at 
higher or steeper rate, they get activated and 
exhibit their functions, however, when the 
same concentration of agonists received at a 
lower or shallower rate, they do not respond, 
but rather get inhibited. We have demon-
strated that gradient-dependent inhibition 
is a common feature of all major platelet 

stimulatory GPCRs (thrombin, ADP and 
thromboxane, receptors), while platelet acti-
vation via the non-GPCR Glycoprotein-VI, 
the receptor for collagen, is strictly concen-
tration-dependent. Additionally, we identi-
fied significant differences in susceptibility 
to GDI among the stimulatory receptors, 
a finding with potential consequences for 
the physiological roles of these agonists in 
vivo. To study this phenomenon, we used 
a novel instrumental setup consisting of 
computer-controlled pumps connected to 
aggregometers to continuously infuse the 
activators to platelet samples and monitor 
their response to temporal agonist gradients. 
By evaluating effects of agonist gradients on 
various platelets functions, we found that 
gradient dependent inhibition effect platelet 
aggregation, granule release and, calcium 
mobilization. GDI, also triggers complex 
signaling events inside the platelet and exhi-
bit structural differences compared to resting 
or highly activated platelets. 

GDI and receptor desensitization are dis-
tinct phenomena because GDI does not 
render platelets unresponsive to subsequent 
stimulus, GDI effect is dynamic, continuous 
and achieved very rapidly compared to very 
slow onset of desensitization and lastly, it 
do not involve any receptor internalization 
or endocytosis which is a common mecha-
nism of desensitization3. Mechanistically, 
our study identified an important role for 

Aktuell avhandling

"Together, our findings suggest that GDI may represent a new 
general mechanism for hemostatic regulation in platelets. "
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the cAMP-dependent pathway in GDI and 
it suggest that GDI can be dynamically 
modulated by prostacyclin (e.g. PGI2) and 
adrenoceptor (e.g. adrenaline) signaling to 
adapt platelet responsiveness to GPCR sti-
mulation. Together, our findings suggest that 
GDI may represent a new general mecha-
nism for hemostatic regulation in platelets. 
GDI may also explain previous findings of 
non-responsive, “exhausted”, platelets in 
different diseases which involves excessive 
diffusion of soluble platelet agonists, for 
example cancer4, sepsis5, and intensive care6. 
The observation that the collagen activation 
pathway was found to be unaffected by GDI 
in our study is noteworthy, as collagen is not 
a diffusible agonist but remains attached to 
the damaged vessel wall upon injury. Thus, 
platelets will only get exposed to collagen 
to the immediate vicinity of vessel damage, 
making GDI physiologically irrelevant as 
a regulatory mechanism. GDI represents a 
previously unknown mechanism for dyna-
mic regulation of GPCR signaling, adap-
tively modifying platelet pro-hemostatic 
activity as a response to different spatio-
temporal distributions of agonist concentra-

Ankit Macwan
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tions. Since these GPCRs are very common 
in the human body, especially on cells in 
the circulation, this phenomenon may have 
wider implications. The full research article 
for this study has been recently published 
in the open-access journal ‘Haematologica’ 
(doi:10.3324/haematol.2018.205815).
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Kurs i akut koagulation 
11-13 november 2019
i Linköping

Till hösten är det dags för en ny kurs i akut koagulation i Linkö-
ping. Kursen 2018 fick mycket goda omdömen och vi vill därför ge 
kursen igen. Samtidigt kommer en kurs för sjuksköterskor/BMA att 
hållas parallellt. Kursen för läkare är i första hand lämplig för ST- 
läkare inom olika specialister, men i mån av plats kan även specia-
lister beredas. Kursen kommer att LIPUS-anmälas och information 
om kursen kommer att göras tillgänglig på vår hemsida www.ssth.se  
Ett preliminärt schema bifogas. Du erbjuds en omväxling mellan 
diskussion av patientfall och traditionella föreläsningar om olika 
aspekter av akut koagulation.

Observera att kursdatum är framflyttat en vecka jämfört med vad 
som tidigare aviserats i Vaskulär Medicin.

Preliminärt kursschema akut koagulation 11-13 November 2019 Linköping
Kurslokal: Scandic Frimurarehotellet Linköping

Måndag 11/11

09.30-10.00  Kaffe, registrering

10.00-11.00 Presentationsrunda. Introduktion
  Akut koagulation – vad är det?
  Patientfall
  Margareta Holmström

11.00-12-00 Grundläggande mekanismer och koagulationsanamnes
  Tomas Lindahl och Kerstin Arbring

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.30 Akut venös trombos
  Kerstin Arbring
  Antikoagulationsbehandling igår, idag och imorgon
  Margareta Holmström

14.30-15.00 Fika

15.00-16.30 Akut Stroke
  Mia von Euler
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Tisdag 12/11

08.30-09.30 Massiv blödning 

09.30-10.00 Fika

10.00-11.30 Patientfall blödningar 
  Jonas Wallvik

11.30-12.30 Lunch

12.30-13.30 Lite för mycket? Reversering av antikoagulantia och behandling vid 
  allvarlig blödningmed patientfall 
  Anders Själander

13.30-14.30 Den omöjliga balansgången- patienter med både blödning och propp. 
  DIC. Venös trombos på ovanligt ställe 
  Margareta Holmström

14.30-15.00 Fika

15.00-16.00 Akut koagulation i praktiken 
  Margareta Holmström

Onsdag 13/11

09.00-10.00 Antikoagulantia vid hjärtsjukdom 
  Lars Karlsson

10.00-10.30 Fika

10.30-11.30 Den akut blödande kvinnan. Akut antikoagulation hos den gravida kvinnan. 
  Gynekologen/obstetrikerns perspektiv 
  Margareta Hellgren

11.30-12.30 Lunch 

12.30-13.30 Kunskapsprov

13.30-14.00 Avslut, utvärdering

Föreläsare
Kerstin Arbring, Överläkare Medicinska och Geriatriska akutkliniken,Universitetssjukhuset Linköping
Margareta Hellgren, Professor, Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Margareta Holmström, Bitr Professor, Överläkare, Medicinska och Geriatriska Akutkliniken, 
Universitetssjukhuset Linköping 
Tomas Lindahl, Professor, Klinisk kemi, Universitetssjukhuset i Linköping
Lars Karlsson, Överläkare, Kardiologen, Universitetssjukhuset i Linköping
Jan Sörbo, Överläkare, Kardiologen, Kungälv
Mia Von Euler, Docent, Överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset
Anders Själander, Professor, Medicinkliniken, Sundsvalls Sjukhus
Jonas Wallvik, Överläkare, Medicinkliniken, Sundsvalls Sjukhus
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Simvastatin
Inledning
Simvastatin är ett blodfettsänkande läke-
medel inom läkemedelsgruppen statiner och 
var den första statin som lanserades i Sverige 
år 1988 (1). Indikationer för behandling 
med simvastatin är primärprevention för 
personer med hög risk att utveckla atero- 
sklerotisk sjukdom, som sekundärpreven-
tion vid manifest aterosklerotisk sjukdom 
samt vid familjära blodfettsrubbningar 
(2). Det finns ett starkt samband mellan 
lipidnivåer i blodet och risken att utveckla 
aterosklerotisk hjärtkärlsjukdom, och dys-
lipidemi har identifierats som den enskilt 
viktigaste riskfaktorn för hjärtinfarkt (3). 
Behandling med statiner sänker lipidnivåer 
och minskar därmed hjärt-kärlsjuklighe-
ten hos både män och kvinnor och därför 
rekommenderar Läkemedelsverket statin-
behandling till båda kön med samma indi-
kationer (Rekommendationsgrad A) (4). 
Algoritmen SCORE används för att skatta 
behovet av kardiovaskulär prevention i form 
av bland annat statiner hos personer utan 
känd kardiovaskulär sjukdom, diabetes eller 
andra kända riskfaktorer. SCORE skattar 
10-års-risken för kardiovaskulär död base-
rat på ålder, kön, systoliskt blodtryck, total- 
kolesterol och rökning (4).

Enligt Socialstyrelsens statistik om döds-
orsaker 2017 stod hjärt- och kärlsjukdo-
mar för 34 % av alla dödsfall i Sverige och 
är fortsatt den sjukdomsgrupp som orsa-
kar flest dödsfall. Dödstalen på grund av 
hjärt-kärlsjukdom har dock minskat kraftigt 
under de senaste 30 åren, en minskning med 
närmare 60 % sedan 1987. En stor del av 
minskningen står ischemisk hjärtsjukdom 
för, där incidensen har minskat samtidigt 
som överlevnaden ökat (5). Simvastatin 
20−40 mg/dygn som lipidsänkande behand-
ling för prevention av hjärt-kärlsjukdom är 
förstahandsval på Kloka Listan (6). År 2017 
medicinerade 960 046 personer i Sverige 
med något blodfettsänkande medel, varav 
431 224 personer med simvastatin. Den 
största patientgruppen är i åldrarna 65–80 
år (7).

Familjär hyperkolesterolemi (FH) är 
en av de vanligaste ärftliga sjukdomarna i 
världen. Det är en autosomalt dominant 

nedärvd sjukdom med en global prevalens 
av heterozygot FH på ca 1:500. I vissa sub-
populationer är FH dock betydligt vanligare 
och förekomsten bedöms vara 1:200–300 
i västerländska populationer. Sjukdomen 
orsakas av olika typer av mutationer av 
LDL-receptorn med försämrad metabolism 
av LDL och därmed förhöjda nivåer av LDL 
i blodet som följd. Individer med FH har 
en kraftigt ökad risk att insjukna i atero- 
sklerotisk hjärt-kärlsjukdom redan vid ung 
ålder utan behandling. Tidig upptäckt och 
behandling med statiner minskar den risken 
och förlänger därmed överlevnaden (8).

Verkningsmekanism
Läkemedelsgruppen statiner är HMG- 
CoA-reduktashämmare. Enzymet HMG- 
CoA-reduktas katalyserar omvandlingen 
av HMG-CoA till mevalonat, vilket är det 
hastighetsbestämmande steget i kolesterol-
syntesen. Hämning av detta enzym leder till 
minskad kolesterolsyntes och därmed sänkta 
koncentrationer av kolesterol i levern. Hepa-
tocyterna uttrycker då fler LDL-receptorer 
vilket leder till minskade nivåer av cirkule-
rande LDL-kolesterol i blodet (9).

Statiner inhiberar även den hepatiska 
syntesen av apolipoprotein B100, det pri-
mära proteinet i LDL-kolesterol. På så vis 
minskar statiner LDL-nivåer även i patienter 
med familjär homozygot hyperkolesterolemi 
där patienterna har icke-funktionella LDL- 
receptorer (9).

Farmakokinetik
Simvastatin är en inaktiv lakton som 
hydrolyseras i levern till en betahydroxisyra, 
en potent hämmare av HMG-CoA-reduk-
tas. Den orala absorptionen av simvastatin 
uppgår till 60–85 % och därefter sker en 
omfattande förstapassagemetabolism i levern 
som är det primära målorganet för statiner. 
Biotillgängligheten därefter är mindre än 
5 %. Maximal plasmakoncentration uppnås 
ca 1–2 timmar efter administrering och 
halveringstiden är ca 2–5 timmar. Simvasta-
tin metaboliseras av cytokrom p-450 (CYP) 
systemet, främst CYP3A4. Eliminering sker 
främst via gallan men till viss del även i urin 
(9).

Kontraindikationer
Simvastatin ska ges med försiktighet till 
patienter med aktiv leversjukdom eller oför-
klarlig ihållande ökning av serumtransami-
naser. Risken för allvarlig levertoxicitet har 
dock visat sig vara låg i större studier (10). 
Läkemedelsverket rekommenderar att lever-
transaminaser kontrolleras före insättning av 
simvastatin för att få ett utgångsvärde samt 
vid misstanke om leverpåverkan. Rutinmäs-
siga transaminaskontroller under pågående 
statinbehandling anses inte nödvändiga (4).

Samtidig behandling med läkemedel som 
är potenta CYP3A4-hämmare kan leda till en 
ökning av plasmakoncentrationen av statiner 
och därmed öka risken för potentiella biverk-
ningar som myalgi och rabdomyolys (4).

Simvastatin bör användas med försik- 
tighet under graviditet. Det saknas säkra 
epidemiologiska data kring användning 
av simvastatin under graviditet. Data från 
det svenska medicinska födelseregistret 
visar att något fler barn än förväntat fötts 
för tidigt och/eller med missbildningsdi-
agnos bland mödrar som medicinerat med 
HMG-CoA-reduktashämmare. Medicine-
ring med simvastatin under amning avrådes 
(11).

Effekt
Den första viktiga stora studien om effekt 
och säkerhet av behandling med simvastatin 
var the Scandinavian Simvastatin Survival 
Study (4S) som publicerades i Lancet 1994 
(12). Det var en dubbelblindad randomise-
rad klinisk prövning (RCT) som studerade 
4444 patienter, varav 827 kvinnor (19 %), 
med angina pectoris eller tidigare genom-
gången hjärtinfarkt och s-kolesterol 5,5–8,0 
mmol/L trots lipidsänkande diet. Studie-
deltagarna randomiserades till behandling 
med simvastatin 20 mg per dag eller pla-
cebo, och medianuppföljningstid var 5,4 år. 
Studiens primära utfall var total mortalitet. 
Den relativa risken för total mortalitet vid 
behandling med simvastatin jämfört med 
placebo var 0,70 (95 % CI 0,58−0,85; 
p=0,0003). Den relativa risken för död på 
grund av hjärtsjukdom minskade (0,58 
[0,46−0,73]), liksom risken för allvarlig 
hjärt-kärlhändelse så som hjärtinfarkt och 
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hjärtstopp utan dödsfall (0,66 [0,59−0,75]; 
p<0,00001). För både de primära och 
sekundära utfallen fanns ingen signifikant 
skillnad gällande behandlingseffekt avseende 
varken kön eller ålder (<60/>60 år). Redan 
efter 1 års behandlingstid hade 72 % av 
patienterna som behandlades med simvas-
tatin nått behandlingsmålet om total-koles-
terol <5,2 mmol/L. När studien avslutades 
hade lipidnivåerna hos patienterna som 
behandlats med simvastatin i genom-
snitt förändrats med sänkningar av total- 
kolesterol (-25 %), LDL-kolesterol (-35 %), 
s-triglycerider (-10%) och en höjning av 
HDL-kolesterol (+8 %). Motsvarande för-
ändring i placebogruppen var +1 %, +1 %, 
+7 % respektive +1 %. Avseende säkerhet 
sågs inga signifikanta skillnader av nega-
tiva händelser (cancer, suicid och trauma) 
mellan grupperna. Ett fall av rabdomyolys 
noterades hos en kvinna som behandlades 
med simvastatin, hon blev helt återställd vid 
utsättning. Studien 4S visade att behandling 
med simvastatin är säkert och ökar över-
levnaden hos hjärt-kärlsjuka patienter (12).

År 2004 publicerades en uppföljning 
av 4S i Lancet, med 10 års uppföljning av 
samma studiepopulation som i original- 
studien (13). Det som främst studerades var 
cancerincidens och -mortalitet. Den relativa 
risken för total mortalitet vid behandling 
med simvastatin jämfört med placebo efter 
10 år var 0,85 (0,74–0,97; p=0,02), fram- 
förallt på grund av den tydligt minskade 
risken för död på grund av hjärtsjukdom 
i simvastatin-gruppen (0,76 [0,64–0,90]; 
p=0,0018) (13). Under 1990-talet fanns 
en oro att en sänkning av kolesterolvär-
den skulle ge en ökad risk för cancer (14). 
Efter 10 år med simvastatin kunde 4S inte 
påvisa någon signifikant skillnad i cancer-
risk jämfört med placebo (0,81 [0,60−1,08]; 
p=0,14). Ingen särskild typ av cancer ökade 
heller bland de som behandlades med sim-
vastatin (13).

I the Heart Protection Study (HPS), som 
publicerades i Lancet 2003, studerades 
20 536 patienter (25 % kvinnor), varav 5963 
med diabetes mellitus och 14 573 med ate-
rosklerotisk kärlsjukdom. Studiedeltagarna 
randomiserades till 40 mg simvastatin dag-
ligen eller placebo under 5 års tid. Det pri-
mära utfallet var allvarlig kärlhändelse . Den 
relativa risken för det primära utfallet vid 
behandling med simvastatin jämfört med 
placebo i hela studiepopulationen var 0,76 
(0,72–0,81; p<0,0001). HPS visade även att 
simvastatin signifikant minskar risken för 

hjärtinfarkt och död på grund av hjärtsjuk-
dom (0,77 [0,62–0,85]; p<0,0001), stroke 
(0,76 [0,61–0,94]; p=0,01) och allvarliga 
kärlhändelser i stort (0,78 [0,70–0,87]; 
p<0,0001) hos patienter med diabetes, oav-
sett tidigare hjärt-kärlsjukdom eller lipid- 
nivåer (15).

Det publicerades en uppföljning av HPS 
i Lancet 2011, med 11 års uppföljning av 
mortalitet och morbiditet av studiepopu-
lationen från originalstudien (16). Under 
de dryga 5 år som den första HPS-studien 
pågick gav behandling med 40 mg simvas-
tatin en genomsnittlig minskning av LDL 
med 1.0mmol/L och en proportionell mins-
kad incidens av allvarlig kärlhändelse med 
23 % (0,77 [0,72–0,81]; p <0,0001), med 
signifikant divergens mellan grupperna för 
varje år. Under uppföljningstiden i den 
senare studien hade en majoritet av patien-
terna i placebo-gruppen påbörjat behandling 
med simvastatin, vid uppföljning efter 11 år 
var behandling och lipidnivåer lika mellan 
grupperna. Då sågs inte heller några fortsatta 
signifikanta skillnader i allvarliga kärlhän-
delser mellan grupperna (0,95 [0,89−1,02]; 
p=0,17). Sett över hela perioden sågs inga 
signifikanta skillnader i cancerincidens eller 
-mortalitet (16).

På senare tid har flera större studier 
undersökt om en mer intensiv sänkning av 
LDL kan vara fördelaktigt med bibehållen 
säkerhet, bland annat studien SEARCH som 
publicerades i Lancet 2010 (17). Det var 
en dubbelblindad RCT med 12 064 över-
levare av hjärtinfarkt, varav 2052 kvinnor 
(17 %), som randomiserades till behand-
ling med 80 mg eller 20 mg simvastatin 
dagligen. Det primära utfallet var allvarlig 
kärlhändelse och medianuppföljningstid var 
6.7 år. Behandling med 80 mg simvastatin 
gav en genomsnittlig sänkning av LDL med 
0,35mmol/L mer än behandling med 20 mg 
och minskade risken för det primära utfallet 
(0,94 [0,88−1,01]; p=0,10). Däremot ökade 
risken för biverkningar med högre behand-
lingsdos, 2 av 6033 (0,03 %) fick myopati i 
gruppen som behandlades med 20 mg jäm-
fört med 53 av 6031 (0,9 %) i gruppen som 
behandlades med 80 mg (17).

Andelen kvinnor är betydligt lägre än 
andelen män i studiepopulationerna i 
samtliga ovan nämnda studier. Cholesterol 
Treatment Trialists’ Collaboration (CTT) 
publicerade i Lancet 2015 en metaanalys 
av 27 RCT med totalt 174 000 deltagare 
får att undersöka skillnader och likheter i 
statinbehandlings effekt och säkerhet bland 

kvinnor och män. Simvastatin var studerat i 
flera av de större studier som ingick i meta-
analysen. Slutsatsen av analysen var att sta-
tinbehandling är lika effektivt att förebygga 
allvarlig kärlhändelse, och lika säkert, bland 
kvinnor och män med risk för hjärtkärlsjuk-
dom (18).

Säkerhet
De vanligaste biverkningarna som rapporte-
rats är transaminasstegring och muskelvärk. 
Dessa biverkningar är dosberoende klass-
effekter (4). En övergående transaminas-
stegring har setts, men risken för allvarlig 
levertoxicitet har visat sig vara låg i större 
studier (10). SEARCH-studien, som jäm-
förde behandling med 80 mg simvastatin 
med 20 mg simvastatin dagligen, kunde inte 
påvisa någon skillnad i varaktig stegring av 
levertransaminaser, men däremot en sig-
nifikant skillnad i kreatinkinas-nivåer och 
incidens av myopati. Få av studiedeltagarna 
fick förhöjt kreatinkinas under studietiden 
men av de som drabbades behandlades 
övervägande med 80 mg. Bekräftad myo-
pati sågs i 53 av 6031 (1 %) deltagare som 
behandlades med 80 mg simvastatin jämfört 
med två av 6033 (0,03 %) som behandla-
des med 20 mg. Under studiens gång sågs 
en ökad risk (baserat på åtta fall) för myo-
pati hos de patienter som stod på 80 mg 
simvastatin kombinerat med amiodaron 
(CYP3A4-hämmare). Rabdomyolys diag-
nosticerades i 7 studiedeltagare som behand-
lades med 80 mg simvastatin jämfört med 
noll fall i gruppen som behandlades med 
20 mg (17). I HPS-studien som jämförde 
behandling med 40 mg simvastatin dagligen 
mot placebo klagade 6–7 % av patienterna på 
muskelvärk vid återbesöken i båda grupperna 
utan att någon signifikant skillnad sågs (15).

I en stor registerbaserad kohortstudie var 
risken för måttlig till svår myopati högre vid 
behandling med lipofila statiner som simvas-
tatin och atorvastatin. Justerad hazard ratio 
för användning av simvastatin var bland 
män 6,14 (5,09–7,40) jämfört med kvinnor 
3,03 (2,35–3,91). Ingen könsskillnad sågs 
vid användning av hydrofila statiner som 
rosuvastatin och pravastatin (19).

Läkemedelsinteraktionen mellan stati-
ner och CYP3A4-hämmare är välkänd. 
Risken för myopati och rabdomyolys vid 
statinbehandling ökar vid samtidig använd-
ning av andra läkemedel som är potenta 
CYP3A4-hämmare då det kan leda till en 
ökning av plasmakoncentration av statiner 
(4, 9).
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Det finns en teori att sänkning av kole- 
sterolvärden kan öka risken för cancer. Flera 
randomiserade kliniska studier har dock inte 
kunnat påvisa några signifikanta skillnader i 
cancerincidens eller -mortalitet vid behand-
ling med simvastatin jämfört med placebo, 
ej heller vid behandling med högre doser av 
simvastatin (12, 13, 16, 17).

Användning i särskilda populationer
Patienter upp till 80–85 års ålder har deltagit 
i större kliniska prövningar. Subgruppsana-
lyser talar för en likvärdig relativ riskreduk-
tion mellan åldersgrupper och därmed en 
större absolut riskreduktion hos äldre (16, 
17). Äldre patienter ska därför erbjudas sta-
tinbehandlingar på samma indikationer som 
för yngre, nyttan med behandlingen bör 
snarare relateras till biologisk än kronologisk 
ålder. Hänsyn bör tas till ökad biverknings-
risk, framförallt på grund av polyfarmaci 
med risk för interaktioner (4).

HPS-studien, som randomiserade 5963 
diabetespatienter till behandling med 40 mg 
simvastatin dagligen jämfört med placebo, 
visade att simvastatin signifikant minskar 
risken för allvarlig kärlhändelse hos patien-
ter med diabetes oavsett tidigare lipidni-
våer eller hjärt-kärlsjukdom. Författarna 
drog därför slutsatsen att simvastatin bör 
ingå i rutinbehandling av diabetes oavsett 
patientens serum-kolesterolnivåer (15). 
Behandling med statiner har i vissa studier 
setts ge en liten ökning av diabetesincidens. 
Läkemedelsverket bedömer dock att nyttan 
av statiner överstiger de möjliga negativa 
effekter av en blodsockerstegring (4). I 
SEARCH-studien, som jämförde behand-
ling med 80 mg simvastatin med 20 mg 
bland 12 064 studiedeltagare, sågs ingen 
signifikant skillnad i nyinsjuknande i dia-
betes mellan grupperna under studietiden 
(RR 1,07 [0,95−1,19]) (17).

Statiner är en viktig del av behandlingen 
vid FH. Eftersom dessa patienter har en ökad 
risk att drabbad av aterosklerotisk hjärt-kärl-
sjukdom redan i tidig ålder är det viktigt 
att livslång statinbehandling startas så snart 
sjukdomen är upptäckt, om möjligt redan i 
barndomen. En systematisk översikt publi- 
cerad i Cochrane 2017 visade att behand-
ling med statiner är effektivt och säkert hos 
barn under 18 år med FH. Däremot saknas 
än så länge studier med långtidsuppföljning 
av statinbehandling hos barn, det är därför 
viktigt med noggrann monitorering av dessa 
patienter (20).

Etiska aspekter
Enligt Tandvårds- och läkemedelsförmåns- 
verkets (TLV) senaste genomgång av läke-
medel vid blodfettrubbningar från 2009 är 
generiskt simvastatin det mest kostnads-
effektiva alternativet i samtliga godkända 
doser. Det är baserat på beräkningar av 
pris för lika stor sänkning av LDL-kole- 
sterol med övriga godkända statiner på den 
svenska marknaden (1). Under senare år har 
dock ett flertal generika till atorvastatin dykt 
upp på marknaden och vid jämförelse av 
atorvastatin 20 mg med simvastatin 80 mg 
(som bedöms ha likvärdig effekt) är ator-
vastatin nu billigare. Simvastatin och ator-
vastatin är numera båda förstahandsval som 
lipidsänkande behandling på Kloka Listan 
(6). Det verkar finnas individuella skillnader 
i hur de olika statinerna tolereras av olika 
patienter, därför är det viktigt att fortsatt 
kunna erbjuda olika typer av statinpreparat 
på marknaden. Simvastatin ett välbeprö-
vat läkemedel med stark evidens avseende 
effekt och säkerhet i många populationer, 
nya stora studier inom välstuderade områ-
den kan därför anses mindre nödvändiga. 
Detta sparar både ekonomiska resurser och 
miljö, samt minskar risken för den integri-
tetskränkning det kan innebära att delta i 
en studie.

Styrkor och svagheter
Simvastatin är det äldsta statinpreparatet på 
den svenska marknaden och har hunnit bli 
välstuderat i många olika typer av popula-
tioner. Det finns därmed stark evidens för 
att simvastatin är effektivt och säkert att 
ge både som primär- och sekundärpreven-
tion, till båda kön, och till både barn och 
äldre. Svagheter hos simvastatin är risken 
för biverkningar, främst påvisat i form av 
muskelvärk och en viss ökad risk för rab-
domyolys. Biverkningarna är dosrelaterade 
klasseffekter som i studier inträffat först vid 
höga doser (simvastatin 80 mg), även om det 
då fortfarande varit en mycket liten andel 
som drabbats (17). Många statiner har nu 
funnits en längre tid på marknaden och evi-
densen ökar. En omfattande metaanalys av 
statinpreparat publicerad 2010 bedömer till 
exempel atorvastatin 20 mg som ett säkrare 
alternativ, med mindre risk för myopati, vid 
behov av större kolesterolsänkning (21). 
Generiskt atorvastatin är också numera mer 
kostnadseffektiv i denna högre dos.

Sammanfattning
Simvastatin är ett blodfettsänkande läke-
medel inom läkemedelsgruppen statiner 
som är väletablerat på marknaden sedan 
1990-talet. 8–10 % av Sveriges befolkning 
medicinerar med något statinpreparat och 
simvastatin står för knappt hälften av för-
skrivningarna. Det finns stark evidens i lit-
teraturen för simvastatins effekt både som 
primärprevention och sekundärprevention 
av aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom, samt 
hos barn och vuxna med FH. Simvastatin 
har en likvärdigt hjärt-kärlskyddande effekt 
i alla åldrar och är säkert att ge till äldre. 
Även äldre patienter bör därför erbjudas sta-
tinbehandling på samma indikationer som 
yngre, något som blir allt viktigare att tänka 
på när medellivslängden fortsatt förväntas 
öka. I standarddos är generiskt simvasta-
tin fortfarande det mest kostnadseffektiva 
alternativet, men när kraftigare kolesterol-
sänkning är önskvärt finns nu andra sta-
tiner på marknaden som ger en likvärdig 
sänkning med mindre biverkningsrisk och 
till ett något lägre pris. Simvastatin delar 
därför numera förstaplatsen på Kloka Listan 
med atorvastatin. Individuella skillnader i 
hur väl enskilda statinpreparat tolereras har 
setts och det är således viktigt att fortsatt ha 
valmöjligheter. Slutligen finns utrymme för 
vidare forskning kring statiner, trots att det 
numera är ett välstuderat preparat. Långtids-
uppföljningar gällande statiners säkerhet vid 
behandling av barn är än så länge bristande, 
där rekommenderas idag tät monitorering 
för att stärka säkerheten. Ett annat växande 
område är simvastatin i kombination med 
andra kolesterolsänkande terapier, vilka hit-
tills visat gynnsamma effekter. 
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– En effektiv blodfettssänkare
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Läkemedel – val och värdering idag och imorgon

Inledning
Atorvastatin är en blodfettssänkare ur grup-
pen statiner (HMG-CoA-reduktashäm-
mare) och säljs i filmdragerad tablettform 
i styrkorna 10, 20, 40 och 80 mg samt i 
tuggtablettform i styrkorna 10 och 20 mg. 
Indikationerna för användning är hyper- 
kolesterolemi samt prevention av kardio-
vaskulär sjukdom (1).

Aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom 
är den vanligaste dödsorsaken i Europa och 
orsakar 42 % respektive 38 % av dödsfallen 
hos kvinnor och män under 75 års ålder (2). 
I Sverige har dödligheten halverats under 
de senaste decennierna där prevention varit 
en viktig faktor, främst genom nedgång i 
blodtryck, kolesterol och rökning vilka har 
varit stora riskfaktorer för insjuknande i 
kardiovaskulär sjukdom (2). En samman-
vägd kardiovaskulär riskskattning kan göras 
m.h.a. SCORE-algoritmen som skattar 
10-årsrisken för kardiovaskulär död, base-
rat på ålder, kön, systoliskt blodtryck, total- 
kolesterol och rökning (3). I första hand är 
livstilsåtgärder indicerat för personer med 
ökad kardiovaskulär risk. Blodfettssänkande 
läkemedel bör dock, tillsammans med korri-
gering av övriga riskfaktorer, övervägas som 
tilläggsbehandling för personer som skattas 
ha hög risk för kardiovaskulär mortalitet, 
där statiner är den gruppen som är mest 
väldokumenterad avseende riskreduktion 
(3). Statiner är även indicerat som sekun-
därprevention vid manifest aterosklerotisk 
kardiovaskulär sjukdom (4).

Det finns ett orsakssamband mellan atero- 
sklerosutveckling och nivåer av totalkole- 
sterol och LDL-kolesterol, medan nivå av 
HDL-kolesterol är omvänt relaterat till risk 
för insjuknande (3). Atorvastatin är därför 
indicerat vid flertalet tillstånd associerade 
med förhöjt totalkolesterol, LDL-koleste-
rol, apolipoprotein B och/eller triglycerider 
(1, 3). 

Verkningsmekanism
Atorvastatin är en selektiv, kompetitiv HMG- 
CoA-reduktashämmare. HMG-CoA-reduk-
tas är det hastighetsreglerande enzymet som 
omvandlar HMG-CoA till mevalonsyra som 
är en prekursor till bl.a. kolesterol (1).

Farmakokinetik
Atorvastatin absorberas snabbt efter 
peroralt intag och uppnår maximal plasma- 
koncentration inom 1-2h. Den absoluta 
biotillgängligheten är ca 12 % med en sys-
tematisk tillgänglighet på ca 30 % avseende 
HMG-CoA-reduktashämmande aktivitet, 
som till ca 70 % tillskrivs aktiva metaboliter 
som bildats via cytokrom P450 3A4. Halve-
ringstiden i plasma är ca 14h för atorvasta-
tin och 20-30 timmar för reduktashämning 
p.g.a. aktiva metaboliter. Eliminering sker 
primärt via gallan (1). 

Kontraindikationer
Utöver överkänslighet är kontraindika-
tioner för användning av atorvastatin 
aktiv leversjukdom, kvarstående förhöjda 
serumtransaminaser (> 3 ggr övre gränsen 
för normalvärden), graviditet och amning 
(1).

Effekt
I en nordamerikansk dubbel-blind, place-
bokontrollerad klinisk multicenterstudie 
randomiserades 56 patienter med primär 
hypertriglyceridemi till behandling med 
kolesterolsänkande diet och antingen 5 mg 
atorvastatin, 20 mg atorvastatin, 80 mg 
atorvastatin eller placebo. Genomsnittlig 
reduktion hos grupperna gällande nivåer av 
totala serum-triglycerider -26,5 %, -32,4 %, 
-45,8 % respektive -8,9 %. Minskningarna 
i 20 mg och 80 mg grupperna var statis-
tiskt signifikanta (p<0.05) jämfört med pla-
cebo och tydde på dosrelaterad effekt (4). 
I Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes 

Lipid Lowering Arm Trial (ASCOT-LLA) 
studerades effekten av atorvastatin hos olika 
grupper och avseende olika utfallsmått. Hos 
10.305 patienter med välbehandlad hyper-
toni och minst tre andra kardiovaskulära 
riskfaktorer samt totalkolesterol ≤6,5 mmol/l 
undersöktes effekten av atorvastatin som pri-
märprevention för kardiovaskulär sjukdom. 
Patienterna fick antihypertensiv behandling 
samt atorvastatin 10 mg dagligen eller pla-
cebo. Patienterna följdes upp i 3,3 år och 
resultaten visade att den relativa riskreduk-
tionen i atorvastatingruppen jämfört med 
placebogruppen för fatal kranskärlssjukdom 
eller icke-fatal hjärtinfarkt var 36 % (HR 
0.64 [95 % CI 0.50–0.83], p=0.0005), för 
fatal och icke-fatal stroke var 27 % (HR 
0.73 [95 % CI 0.56–0.96], p=0.024), för 
totala kardiovaskulära händelser var 21 % 
(HR 0.79 [95 % CI 0.69–0.90], p=0.0005) 
och för totala kranskärlshändelser var 29 % 
(HR 0.71 [95 % CI 0.59–0.86], p=0.0005). 
Dessutom sjönk totalkolesterolvärdet med 
1.1 mmol/L mer i atorvastatingruppen jäm-
fört med i placebogruppen (5). 

I en randomiserad, dubbel-blind studie 
(MIRACL) studerades effekten av atorvasta-
tin som sekundärprevention efter akut koro-
nart syndrom. 3086 patienter med instabil 
angina eller icke-Q-vågs hjärtinfarkt tillde-
lades antingen atorvastatin 80 mg dagligen 
eller placebo under 16 veckor. Kombinerade 
primära utfallsmåttet definierades som död, 
icke-fatal hjärtinfarkt, återupplivat hjärtstil-
lestånd eller tecken på myokardiell ischemi 
med sjukhusinläggning. Riskreduktionen 
för detta utfallsmått var 16 % i atorvasta-
tingruppen jämfört med i placebogruppen 
(RR 0.84 [95 % CI 0.70-1.00], p=0.048). 
När de olika sekundära utfallsmåtten jäm-
fördes var för sig sågs dock endast statistisk 
signifikant riskreduktion för myokardiell 
ischemi med sjukhusinläggning (RR 0.74 
[95 % CI 0.57–0.95], p=0.02) (6).
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Säkerhet
I FASS noteras för atorvastatin nasofa-
ryngit, allergiska reaktioner, hyperglykemi, 
mardrömmar, sömnlöshet, huvudvärk, 
dimsyn, faryngolaryngeal smärta, epitaxis, 
förstoppning, flatulens, dyspepsi, illamå-
ende, diarré, nässelutslag, hudutslag, klåda, 
alopeci, myalgi, ledvärk, smärta i armar 
och ben, muskelryckningar, ledsvullnad, 
ryggvärk, onormala leverfunktionstest och 
förhöjt kreatinkinas i blodet som vanligt 
förekommande biverkningar (1-10 fall 
per 100 individer) (1). I en review-artikel 
publicerad 2016 i The Lancet (7) diskuteras 
evidensen för effekt och säkerhet av stati-
ner, där man bl.a. uppskattat hur stor andel 
av de behandlade som drabbas av allvarli-
gare biverkningar. Bland 10.000 patienter 
behandlade med en effektiv regim (t.ex. 
atorvastatin 40 mg) beräknades ca 5 fall av 
myopati (som i sin tur kunde leda till rab-
domyloys om behandling ej avbröts), 5-10 
fall av hemorragisk stroke och 50-100 fall 
av diabetes orsakas till följd av statinbehand-
ling (7). I samma artikel diskuteras risken 
för förhöjda kreatinkinasnivåer i blod (> 10 
ggr övre gränsen för normalvärden), som 
enligt FASS bör mätas innan insättning hos 
patienter med predisponerande faktorer för 
rabdomyolys (1, 7). I en översiktsartikel (8) 
jämfördes patienter med hyperkolesterolemi 
som i 44 kliniska studier randomiserats till 
behandling med atorvastatin, andra statiner 
eller placebo. Hos alla jämförda statinbe-
handlingar noterades ökad risk för förhöjda 
serumtransaminaser (> 3 ggr övre gränsen 
för normalvärden) jämfört med placebo. 
Därför rekommenderas vid atorvastatinbe-
handling uppföljning avseende transamina-
ser och då risken är dosberoende kan dosen 
antingen sänkas eller preparatet utsättas vid 
högt uppmätta värden (1, 8).

Användning av preparatet i särskilda
populationer
Atorvastatin är kontraindicerat vid gravi-
ditet eftersom säkerhet hos gravida kvin-
nor inte är fastställt då de inte deltagit i 
kontrollerade kliniska studier. Atorvastatin 
bör således heller inte användas av kvinnor 
som försöker bli gravida. Det är även okänt 
huruvida atorvastatin eller dess metaboliter 
utsöndras i modersmjölk och därför är ator-
vastatin kontraindicerat under amning (1). 

Då det finns ökad risk för förhöjda serum-
transaminaser bör atorvastatin användas 
med försiktighet vid nedsatt leverfunktion 
och preparatet är kontraindicerat vid aktiv 

leversjukdom (1, 8). Försiktighetsåtgärder 
bör även vidtas vid muskelsjukdom eller 
ärftlighet för sådan (1, 7). 

I en stor brittisk registerbaserad kohort-
studie (9) inkluderande 26.000 män och 
24.000 kvinnor behandlade med atorvas-
tatin sågs en högre risk för måttlig-svår 
myopati hos män jämfört med kvinnor. 
Vid doser på 10 mg dagligen var justerad 
HR för män 6.11 [95 % CI 4.70–7.93] och 
för kvinnor 2.98 [95 % CI 2.09–4.26]. Vid 
doser på 20/40/80 mg dagligen var justerad 
HR för män 8.18 [95 % CI 5.82–11.50] 
och för kvinnor 2.62 [95 % CI 1.42–4.84].

Vid familjär hyperkolesterolemi behöver 
oftast någon av de högre doserna ges och i 
kombination med andra typer av blodfetts-
sänkare (3).

Plasmakoncentrationen av atorvasta-
tin kan öka vid samtidig behandling med 
CYP3A4- eller transportprotein-hämmare 
vilket i sin tur ökar risken för myopati och 
rabdomyolys. Även samtidig behandling 
med fusidinsyra, fibrinsyraderivat och eze-
timib är associerad med ökad risk för dessa 
tillstånd (1).

Inga specifika risker ses avseende behand-
ling hos äldre (> 70 år), vid nedsatt njur-
funktion eller i pediatrisk population (det 
finns dock begränsade data hos barn mellan 
6-10 års ålder avseende säkerhet och effekt, 
därför är atorvastatin inte indicerat hos 
dessa) (1).

Etiska aspekter
I den tidigare nämnda review-artikeln 
publicerad i The Lancet (7) diskuterades 
medicinska fördelar och nackdelar med 
atorvastatin. Man beräknade att för varje 
10.000 behandlade individer undveks 1.000 
fall av allvarligare kardiovaskulära händel-
ser vid sekundärprevention och 500 fall 
av sådana händelser vid primärprevention. 
Risken för insjuknande minskar år efter år 
tack vare statinbehandling. Fördelarna med 
behandling uppväger riskerna för allvarligare 
biverkningar som dels förekommer i mycket 
lägre grad, och som till stor del kan motver-
kas med utsättning av läkemedlet. 

I en annan studie, som diskuteras under 
rubriken ”Styrkor och svagheter”, jämför-
des atorvastatin med simvastatin som är en 
annan vanlig statin, och trots att atorvastatin 
hade högre direkt kostnad än det jämförda 
preparatet så visade det sig vara mer kost-
nadseffektivt ur ett samhällsperspektiv då 
indirekta kostnader togs med i beräkning-
arna (10).

Styrkor och svagheter
I en randomiserad, dubbel-blind multi-
centerstudie (11) jämfördes effekten av 
atorvastatin med effekten av simvastatin. 
De 177 inkluderade patienterna hade alla 
hyperkolesterolemi och tilldelades antingen 
atorvastatin 10 mg eller simvastatin 10 mg. 
Om inte LDL-kolesterol målvärdet (≤ 3.36 
mmol/L) uppnåddes vid vecka 16, ökades 
dosen till 20 mg. Vid vecka 16 sågs signi-
fikanta skillnader i atorvastatingruppens 
favör avseende minskning av LDL-kole- 
sterol (37 % vs 30 %), totalkolesterol 
(29 % vs 24 %) och triglycerider (23 % 
vs 15 %), medan ingen skillnad sågs avse-
ende HDL-kolesterol (7 % vs 7 %). Efter 
16 veckor uppnådde 46 % av patienterna i 
atorvastatingruppen LDL-kolesterol målvär-
det jämfört med 27 % i simvastatingruppen. 
Efter 52 veckor var siffrorna 51 % respektive 
48 %. Liknande resultat i atorvastatins favör 
har observerats i en RCT jämförandes med 
pravastatin vilken är en annan vanlig statin 
som används kliniskt (12). En annan fördel 
med atorvastatin är att det kan administreras 
när som helst under dagen till skillnad från 
simvastatin och pravastatin som bör admi-
nistreras kvällstid (1). 

I en observationell studie inkluderande 
13.584 amerikanska arbetare med statin-
behandling observerades att jämfört med 
simvastatin var atorvastatin associerad med 
reducerad risk för kardiovaskulära händelser, 
högre compliance och reducerade indirekta 
samhällskostnader (10).

Det enda övriga statinet som verkar ha en 
aningen större kolesterolsänkande effekt än 
atorvastatin är rosuvastatin, vid både hyper-
kolesterolemi (13) och sekundärprevention 
efter akut koronart syndrom (14). I en meta-
analys (15) inkluderande 16 randomiserade 
kliniska studier visade sig rosuvastatin dock 
ha en sämre skyddande njureffekt än ator-
vastatin med 23 % högre grad av proteinuri 
(95 % CI: 1.05–1.43; I2=14 %; p=0.009). 
Dyslipidemi är en riskfaktor även för kro-
nisk njursjukdom, och detta resultat är en 
indikation för att det finns många olika 
faktorer som bör beaktas vid val av statin.

Sammanfattning
Kardiovaskulär sjukdom fortsätter vara 
den ledande orsaken till förtida död i väst-
världen. Utöver livsstilsförändringar har 
läkemedelsbehandling visat sig vara väldigt 
effektiv i preventionssyfte. Bland dessa har 
blodfettssänkare, framför allt statiner, visat 
sänka både morbiditet och mortalitet i kar-
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diovaskulär sjukdom. Denna rapport har 
dessutom presenterat studier som påvisar att 
atorvastatin är en mer effektiv kolesterolsän-
kande statin än simvastatin och pravastatin 
som är två av de andra vanliga statinerna i 
Sverige. Vid val av statin är det dock även 
viktigt att beakta biverkning- och interak-
tionsrisken då de olika statinerna visserli-
gen har liknande biverkningsprofiler och 
farmakokinetiska interaktioner, men före-
kommande i olika grad (3). Atorvastatin är 
enligt Läkemedelsverket rekommenderat i 
ordinär dos (10-20 mg) för individer med 
hög kardiovaskulär risk och LDL-kolesterol 
<4,9 mmol/L samt i hög dos (40-80 mg) 
för patienter med mycket hög risk och vid 
LDL-kolesterol >4,9 mmol/L (3).

Då atorvastatin och rosuvastatin verkar 
vara de två mest effektiva blodfettssänkarna, 
bör framtida jämförande studier inkludera 
bl.a. effekt av sjukdomsprevention, biverk-
ningar och kostnadseffektiva aspekter.

Karam Mansour
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Verksamhetsberättelse för verksamhetsår 2018-04-25 – 2019-04-10 
för Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin

Verksamhetsberättelse

Styrelsesammansättning och möten
Under verksamhetsåret har SVMs styrelse 
bestått av Ewa Drevenhorn, Jonas Spaak 
(ordförande), Elias Johansson (sekreterare), 
Isak Lindstedt (redaktör för tidskriften 
Vaskulär Medicin), Ingar Timberg (kassör) 
och Mia von Euler. Anders Gottsäter har 
varit adjungerad till styrelsen som stöd för 
den nytillträdde ordföranden, och Thomas 
Kahan har varit adjungerad som represen-
tant för Nordic-BAT studien och SPCCD 
databasen, samt med tanke på hans interna-
tionella nätverk inom European Society of 
Hypertension (ESH) och European Society 
of Cardiology (ESC). 

Föreningens administrativa sekreterare har 
varit Kjerstin Ädel Malmborg vid företaget 
Medkonf AB i Malmö. Ove K Andersson, 
Göteborg, och Björn Rogland, Kristianstad 
har varit föreningens revisorer, och valbe-
redningen har utgjorts av Bo Carlberg, 
Umeå, Jonas Spaak, Malmö, Peter Nilsson, 
Malmö (sammankallande) och Jan Öster-
gren, Stockholm.

Under verksamhetsåret har styrelsen haft 
ett konstituerande styrelsemöte 180425, sty-
relsemöte 181122 samt telefonmöte 180906 
samt 190131. 

Föreningen disponerar numera ett till-
förlitligt elektroniskt medlemsregister som 
administreras av Medkonf AB. Medlems- 
administrationen kommer under 2019 tas 
över av Svenska Läkaresällskapet. Medlems-
antalet har ökat något till 389 personer. I 
medlemssiffran ingår både betalande med-
lemmar och pensionärer, för vilka medlem-
skapet enligt stadgarna är avgiftsfritt. 

Tidskriften Vaskulär Medicin 
Föreningens tidskrift Vaskulär Medicin 
publiceras i samarbete med Mediahuset med 
4 nummer årligen i en upplaga på omkring 
5700 exemplar. Förutom till SVMs med-
lemmar distribueras denna till kardiologer, 
endokrinologer, diabetologer, nefrologer, 
internmedicinare, vårdcentraler och stroke- 

enheter. 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 2017 års bästa artikel i Vasku-
lär Medicin gick till Magnus Lundbäck och 
dennes doktorand Lukasz Antoniewicz för 
”E-cigarett – framtidens lösning för tobaks-
industrin?”. Prisutdelningen skedde vid års-
mötet 2018. 2018 års pristagare kommer att 
kungöras vid årsmötet 2019.

Under året har föreningens administra-
tiva sekreterare månadsvis skickat ett elek-
troniskt nyhetsbrev till medlemmarna, med 
bland annat information om kurser, konfe-
renser 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 hyperten-
sion och kardiovaskulär protektion i Bar-
celona 20180608-11. Thomas Kahan ingår 
dessutom i ESHs council (2017-19) och 
har varit med att författa ESH/ESCs nya 
riktlinjer för behandling av hypertoni som 
publicerades under året.

Jonas Spaak har representerat föreningen i 
Union Européenne des Medicins Spécialistes 
(UEMS), med syftet att utforma en gemen-
sam europeisk plattform för specialiteten 
angiologi/vaskulär medicin samt i Vascular 
Independent Research and Education Euro-
pean Organisation (VAS) som arbetar med 
en europeisk specialistexamen i angiologi. 

Anders Gottsäter har representerat för-

eningen i European Society for Vascular 
Medicines (ESVMs) styrelse, och planerar 
att medverka vid kommande kongress i 
Ljubljana, 20191010-12. Isak Lindstedt och 
Anders Gottsäter har deltagit i arbetet med 
ESVMs riktlinjer för perifer artärsjukdom 
som kommer att publiceras under 2019.

Föreningen lämnade under året ett anbud 
på att få arrangera ESH-kongressen 2022 i 
Stockholm, vilket tyvärr inte antogs. För-
eningen har dock beslutat ansöka om att 
anordna ESVMs kommande möte 2022.

European Stroke Organization (ESO) 
anordnade sin konferens ESOC i Göte-
borg 16-18 maj, där Mia von Euler och Per 
Wester ingick i den lokala kommittén.

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

Föreningens arbetsgrupp om perifer 
kärlfunktion medverkade till att arrangera 
First Northern Eastern Postgraduate course 
”Arterial stiffness and Vascular Aging” i 
Vilnius 20181115-16, där Thomas Kahan, 
Jonas Spaak och Peter Nilsson föreläste.

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 15 maj 2018 av Anders Gott-
säter. Föreningen stöder SLS planer på att 
framöver knyta sektionsmedlemsskap till 
SLS-medlemskap.

SVM utgör sedan mars 2017 en fullvär-
dig medlem av Svenska Hjärtförbundet, och 
representerades vid föreningens höstmöte 
20181025-26 av Jonas Spaak.

Vid det XX Kardiovaskulära Vårmötet i 
Stockholm 180425-27 anordnades ett sym-
posium om trombektomi vid stroke under 
ledning av Elias Johansson.



VASKULÄR MEDICIN 2019 · NR 1 33

Föreningens nationella arbetsgrupp för 
renal denervering (RDN) vid terapiresistent 
hypertension under ledning av Bert Anders-
son från Göteborg uppföljer behandlingsre-
sultaten hos svenska RDN-patienter genom 
ett nationellt register. 

En specialistutbildningskurs för blivande 
kärlkirurger arrangerades i Malmö 181004 
på uppdrag från Svensk Kärlkirurgisk för-
ening. Ansvarig var Anders Gottsäter, och 
som föreläsare för SVMs räkning medver-
kade även Bo Carlberg, Peter Nilsson och 
Jonas Spaak.

Fördjupningskurs i ”Evidensbaserad 
omvårdnad vid hypertoni” för sjuksköterskor 
arrangerades under ledning av Eva Dreven-
horn i Stockholm 20180321-22 och var 
mycket uppskattad. 

Gustav Ribom samt Anna Hellman nomi-
nerades av styrelsen och deltog i European 
Society of Hypertension Summer School in 
Les Diablerets, Switzerland, 20180907-13.

Planerade aktiviteter
Under det kommande verksamhetsåret pla-
nerar föreningen medverka vid det föres- 
tående 21:a Kardiovaskulära Vårmötet med 
bl.a. en debatt om de nya hypertonirikt- 
linjerna, samt symposier om njurartärstenos 
och screening för olika kärlsjukdomar.

Vid föreningens årsmöte kommer att för-
rättas prisutdelning till författarna av bästa 
artiklar i Vaskulär Medicin 2018, och pro-
fessor Lars H Lindholm kommer utses till 
Hedersmedlem.

Föreningen medverkar till en nordisk- 
baltisk forskarutbildningskurs i Gdańsk, 
Polen, 20190919-21 om Hypertension 
and Cardiovascular Disease: focus on Brain, 
Cognition, Stroke and Sympathetic Nervous 
System Activity.

Administrativa åtgärder
Föreningens hemsida har under året uppda-
terats för att korrekt informera att medlems-
registret hanteras enligt GDPR. 

Föreningen har tillsammans med Svenska 
Hjärtförbundet inlett ett administrativt 
samarbete med Svenska Läkaresällskapet 
som under 2019 kommer ta över med-
lemsregister, fakturahantering samt övriga 
administrativa funktioner.

Danderyd och Malmö, mars 2019

Jonas Spaak
ordförande

Anders Gottsäter
tidigare ordförande 



Djurrikets kungar och drottningar behöver hjälp. Trots att de är både starka och listiga 
har de ingen chans emot ett skarpladdat gevär. I femtio år har vi arbetat med att  
förhindra dödandet i skyddade områden runt om i världen. För att sätta stopp för den 
avancerade tjuvjakten arbetar vi med myndigheter för att både skärpa lagarna och få 
dem att tillämpas. Vi jobbar också för att efterfrågan på olagliga produkter ska minska.

Stöd vårt arbete, bli Tigerfadder idag! wwf.se/tigerfadder 
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NARKOTIKAKLASSADE MEDICINER – PÅ DEN ILLEGALA DROGMARKNADEN
av Gunnar Hermansson
F.d. kriminalinspektör vid Rikskriminalpolisen och polisens expert på anabola steroider och narkotikaklassade 
läkemedel på den illegala preparat marknaden. Numera verksam som chefredaktör för Svenska Narkotika-
polisföreningens tidskrift och skribent om drogproblematiken i samhället. Medförfattare till tre böcker om 
anabola steroider och en bok om partydroger.

Beställ på:
www.mediahuset.se

Läkemedelsdroger har sedan Rohypnol-perioden 
i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet 
tagit en allt större plats på den illegala drogmark-
naden. Förutom bensodiazepiner blev morfinlika 
opioider alltmer eftertraktade. Men samhällets 
intresse av att förhindra denna utveckling av de 
ibland legala och ibland illegala preparaten har 
varit av lägre prioritet än för traditionella illega-
la narkotika. När också amfetaminlika ADHD-
läkemedel omkring 2008 blev allt vanligare som 
missbruksdroger, började jag inse hotet från den 
legala narkotikamarknaden som erövrade en allt 
större andel av den illegala marknaden. 

Det var då jag bestämde mig för att någon gång 
skriva en bok hur narkotika klassade mediciner 
och andra beroendeframkallande läkemedel i allt 
högre grad blivit ett komplement eller ersätt-
ningsmedel för illegal narkotika. Dessa tankar 
har nu blivit verklighet och jag hoppas att med 
denna bok få tillfälle att öka insikten om ett all-
varligt och dödsbringande folkhälsoproblem, en 
utveckling som man under senare år sett i allt fler 
länder och inte minst i USA.  (Ur förordet)

Läkemedelsdroger har sedan Rohypnol-perioden i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet tagit en allt större plats på den illegala drogmarknaden. Förutom bensodiazepiner blev morfinlika opioider alltmer eftertraktade. Men samhällets intresse av att förhindra denna utveckling av de ibland legala och ibland illegala preparaten har alltid varit av lägre prioritet än för traditionella illegala narkotika. När också amfetaminlika ADHD-läkemedel omkring 2008 blev allt vanligare som missbruksdroger, började jag inse hotet från den legala narkotikamarknaden som erövrade en allt större andel av den illegala mark-naden. 

Det var då jag bestämde mig för att någon gång skriva en bok hur narkotika-klassade mediciner och andra beroendeframkallande läkemedel i allt högre grad blivit ett komplement eller ersättningsmedel för illegal narkotika. Dessa tankar har nu blivit verklighet och jag hoppas att med denna bok få tillfälle att öka insikten om ett allvarligt och dödsbringande folkhälsoproblem, en utveck-ling som man under senare år sett i allt fler länder och inte minst i USA. 
Till sist vill jag lyfta fram att arbetet på narkotikaroteln engagerade mig myck-et mer än något annat jag tidigare gjort inom polisen. Senare har jag förstått att många narkotikapoliser känner på samma sätt. Arbetet mot droger och drogmissbruk ständigt aktuellt samhällsproblem som engagerar djupt och varaktigt. 

Gunnar HermanssonF.d. kriminalinspektör vid Rikskriminalpolisen och polisens expert på ana-bola steroider och den illegala preparatmarknaden. Numera verksam som chefredaktör för Svenska Narkotikapolisföreningens tidskrift och skribent om AAS-problematiken i samhället. Medförfattare tillsammans med Tommy Moberg till böckerna Mandom, mod och morske män (2006), I huvet på en steroidanvändare (2014) samt informations skriften Anabola androgena steroider (2008, 2010 och 2014).
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Mars 16 -18
ACC – American College of Cardiology
New Orleans, USA
https://accscientificsession.acc.org

Mars 21-22
Fördjupningskurs i evidensbaserad omvårdnad 
vid hypertoni 
Ersta, Stockholm 
www.hypertoni.org

April 10-12
Svenska Kardiovaskulära Vårmötet
Göteborg
https://mkon.nu/varmotet2019

Maj 9-10 
International Society of Cardiovascular 
Pharmacotherapy (ISCP) 
Lugano, Schweiz 
www.iscp2019.com

Maj 22-24
5th European Stroke Organisation Conference
Milano, Italien
www.eso-conference.org

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

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

Juni 10-11
28th European Diabetes Congress
Edinburgh, Skottland
https://diabetesexpo.com/europe

Juni 10-11
7th International Conference on Hypertension and 
Healthcare
Helsingfors, Finland
https://hypertension.cardiologymeeting.com

Juni 21-24
ESH 2019 • 29th European meeting on Hypertension 
and Cardiovascular Protection
Milano, Italien
www.esh2019.eu

September 19-21 
Nordic-Baltic Region University Research Course
Gdańsk, Polen 
www.hypertoni.org 

September 25-26
2nd World Heart and Brain Conference
Helsingfors, Finland
https://heart-brain.conferenceseries.com

Oktober 7-8
9th International Conference on Neurological
Disorders and Stroke
Dublin, Irland
https://stroke.neurologyconference.com

VASKULÄR MEDICIN – Utgivningsplan 2019

Nr Manusstopp Utgivning

1 20 februari 28 mars

2 15 maj 20 juni

3 18 september 24 oktober

4 13 november 19 december

WWW.VÅRMÖTET.SE

21:a Svenska 
Kardiovaskulära Vårmötet

  10-12 april 2019, Göteborg  
Vårmötet är en unik mötesplats!

Mötet samlar årligen ca 1500 läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, BMA och annan vårdpersonal inom hjärt-
kärlsjukvården, samt representanter från industrin. Vi har ett brett program med ca 180 st. föreläsningar, som 
involverar ca 280 inbjudna föreläsare och moderatorer. I samband med mötet anordnar vi en utställning där ett 
70-tal företag visar upp sin verksamhet.

Tänk på att Kardiovaskulära Vårmötet är en LIPUS-granskad kurs som är intygsgivande för ST-utbildningen inom berörda 
specialiteter. Vårmötet är dessutom ett bra tillfälle att skicka in och presentera vetenskapliga projekt- och kvalitetsarbeten 
som ingår i ST-utbildningen.

Hjärtligt välkomna till det 21:a Kardiovaskulära Vårmötet!

Organisationskommittén




