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LEDARE

Bästa kollegor
"SLS är vår enda oberoende professionsorganisation,
Enligt SVMs stadgaroch
(vilka du
enklast hittillsammans
har vi större möjlighet att påverka."
tar på vår hemsida www.hypertoni.org )
är vår förenings ändamål ”att utveckla läkekonsten med avseende på hypertoni, stroke och kärlsjukdomar”. I stadgarna anges att vi skall uppnå ändamålet genom att
”stödja forskning
ochläkaresällskapet
utbildning, samt
attär vår svenska modervenska
(SLS)
väcka intresseorganisation,
för och sprida
om aviserats ansöker vi
ochkunskap
som tidigare
ämnesområdet”.
nu om att bli fullvärdig medlemsförening i SLS. Vår

S

ansökan kommer tas upp vid SLS fullmäktige i maj och
öreningens
styrelse
medlemmarsedan träda
i krafthar2021.
För SVM:s räkning tycker vi
nasdet
uppdrag
att
se
till
att
ovanstående
är utomordentligt viktigt
med ett starkt SLS i dagens
åstadkoms
bästa sätt.
de vik- frågor som rör etik,
pressade på
sjukvård,
förEtt
attavförsvara
tigaste ärprioriteringar,
förstås genom forskning,
utgivningenutbildning
av den och kvalitet. SLS
tidskrift är
duvår
justenda
läseroberoende
– Vaskulärprofessionsorganisation,
Medicin.
och tillDock sammans
har SVM har
ävenvien
långmöjlighet
tradition att
av påverka. För dig som
större
att arrangera
kurser,
vetenskapliga
mötenFör
etc det första behöver vi
medlem
berör
detta två saker.
för att ytterligare
”sprida
kunskap
om
ämnesjustera våra stadgar så att våra rättigheter och skyldigheter
området”gentemot
enligt intentionerna
ovan. Förslag till nya stadgar finns
SLS förtydligas.
De senaste
åren
har
dock
förutsättningpå föreningens hemsida (hypertoni.org), samt styrelsens
arna för yttrande
denna typöver dessa. Omröstning om dessa kommer ske
Anders
Gottsäter
vid vårt årsmöte
kl. 9:00
den 22: a april (se separat kalOrdförande
lelse i detta nummer).
Niför
är SVM
alla varmt välkomna! För
det andra innebär medlemskap i SVM nu automatiskt
medlemskap i SLS. SVM kommer från 2021 betala SLS
140 kr för varje läkarmedlem i SVM (lägre för medlemmar
i flera sektioner), som då samtidigt blir medlem i SLS,
och slipper betala SLS avgift vilket tidigare kostat 700 kr
per år. Detta gör att vi kommer behöva höja vår idag låga
medlemsavgift för att täcka denna kostnad.

F

En annan stor nyhet är som bekant att Sveriges Kom-

muner och Regioner inför ett nytt system för kunskapsstyrning genom så kallade vårdförlopp. Två av dessa som
rör vår förening är nu ute på öppen remiss; Stroke och
TIA samt Kritisk benischemi. Senare under våren kommer
också Hjärtsvikt. Tidigare kallades dessa för standardiserade vårdförlopp (SVF) i analogi med de som införts
inom cancervården, men nu har man bytt namn till
Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (PSV).
Stroke och TIA berör egentligen bara akut vård vid stroke
och avslutas vid utskrivning från specialistklinik, emedan
Kritisk benischemi tar ett större grepp från tidig diagnostik

(dock inte primärprevention) till uppföljning och sekundärprevention. I grunden är det mycket positivt att vårdgivarna vill gå ifrån styrmodeller baserade på produktion till
mer kvalitetsrelaterade mått. Det finns dock flera viktiga
punkter att beakta i de versioner som gått ut på remiss,
som vi i styrelsen kommer lämna synpunkter på. Ni får
gärna kontakta mig om ni önskar kommentera något
från föreningen. Det har blivit tydligt att dessa PSV inte
ersätter riktlinjer, utan kan ses som en sammanfattning
och svensk praktisk applikation av dessa. Man specificerar
vad som ska registreras och mätas, i form av andel som får
viss utredning och vård och ledtider för detta, men har
även med medicinska utfallsmått vilket är positivt. Det
är dock svårt att se att dessa speglar namnbytet, då de
knappast är personcentrerade, möjligen patientcentrerade
men snarast organisationscentrerade. Hur samarbete och
kunskapsöverföring ska ske mellan specialistvård och primärvård är otydligt och primärprevention berörs ej. Risk
för undanträngningseffekter berörs inte, vilket bevisligen
skett inom cancervården, se exempelvis debattartikel i
SvD från från 2019-10-06 (www.svd.se/skrota-dyrtexperiment-inom-cancervarden). I min mening är PSV
dock ett god ansats i rätt riktning som dock behöver utvärderas, utvecklas och justeras i en kontinuerlig process framöver, tillsammans med primärvården.
Det är mycket roligt att vår kommande ”Grundkurs i evi-

densbaserad omvårdnad vid hypertoni” för sjuksköterskor
redan är fulltecknad. Annelie Joelsson, sjuksköterska på
Närsjukvården i Finspång, med stöd av Eva Drevenhorn
sköter denna fina verksamhet. Det kommer sedan en fortbildningskurs nästa vår.
För er som har möjlighet så hoppas jag vi ses vid årsmötet i samband med det 21: a Kardiovaskulära vårmötet
i Malmö!

Jonas Spaak

Ordförande för SVM
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FRÅN REDAKTIONEN

Bästa läsare av Vaskulär Medicin!
"I flera inlägg kan ni även läsa om behandling
vid diabetes och kardiovaskulär sjukdom."

I

detta nummer av Vaskulär Medicin
kan Ni läsa om Vasc Age Net som är ett
nytt EU forskarnätverk med fokus på
vaskulärt åldrande. Intresset för vaskulärt
åldrande har ökat och forskningsinsatser för
att kartlägga orsakssamband och finna mer
effektiv behandling pågår runt omkring i
Europa. Nu har ett nybildat EU-finansierat nätverk av unga forskare startat för att
befrämja dessa aktiviteter. Dessutom kan
ni läsa om anti-inflammatoriska läkemedel
och deras förmåga att skydda mot hjärtkärlsjukdom. Inflammation bidrar till utveckling av aterosklerotisk hjärtkärlsjukdom,
och inflammationsdämpande läkemedelsbehandling har under de senaste åren prövats i ett flertal uppmärksammade kliniska
studier. I flera inlägg kan ni även läsa om
behandling vid diabetes och kardiovaskulär
sjukdom. Eftersom det under senare år tillkommit nya behandlingsalternativ vid typ
2-diabetes, och även av andra riskfaktorer
för kardiovaskulära komplikationer, är det

av stort betydelse att närmare granska de
internationella riktlinjer och rekommendationer som nu publicerats under de senaste
månaderna.
SGLT2-hämmare har visat goda effekter
på hjärtkärlsjukdom vid typ 2-diabetes, särskilt på hjärtsvikt. Det är stor samsjuklighet
mellan hjärtsvikt och typ 2-diabetes och
hjärtsvikt är betydligt vanligare hos individer med typ 2-diabetes än de som inte
har typ 2-diabetes. Hjärtsvikt hos patienter
med typ 2-diabetes kan förklaras av många
olika underliggande faktorer och prognosen
är mycket dålig. Ytterligare går det att läsa
om en ny studie där forskare planerar att
undersöka om flödescytometri kan påvisa
signifikanta skillnader i trombocyter hos
patienter med MPN (Philadelphiakromosom negativa myelo-proliferativa neoplasier)
med och utan tidigare trombos jämfört med
en kontrollgrupp. MPN består bland annat
av Polycythemia Vera, Essentiell Trombocytemi samt Primär Myelofibros.

Vaskulär Medicin nr 1 2020 inkluderar
också verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019-04-10 – 2020-04-23 för
Svensk förening för hypertoni, stroke och
vaskulär medicin. Den är i högsta grad värd
att läsa igenom då den sammanfattar all aktivitet som pågått och pågår i vår förening och
beskriver både aktiviteter på nationell som
internationell nivå.
Till sist vill jag som vanligt uppmana alla
som läser Vaskulär Medicin att överväga
att skicka in ett manus för publicering i
Vaskulär Medicin. Det kan vara allt ifrån
patientfall, referat, översikter, till nya rön,
kommentarer eller reseberättelser.
Isak Lindstedt
Redaktör

Instruktionsfilmer för dig och dina patienter

medicininstruktioner.se

Beställ kostnadsfria påminnelsekort: info@medicininstruktioner.se

Medicininstruktioner Sverige AB · 070-7913329

Stripe_180x40mm_2019.indd 1
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Vasc Age Net
– Ett nytt EU forskarnätverk med
fokus på vaskulärt åldrande
Intresset för vaskulärt åldrande och forskningsinsatser för att kartlägga mekanismer
och finna en mer effektiv behandling pågår runt om i Europa. Nu har ett nybildat nätverk av unga forskare, VascAgeNet, startat med finansiering av EU för att befrämja
dessa aktiviteter. Projektet är fyra-årigt och omspänner idag 30 länder och nära 160
forskare. På agendan står att validera mätapparater, men även att kartlägga mekanismer samt initiera nya interventionsstudier med randomiserad registerdesign. Man har
planer på att applicera artificiell intelligens (”machine learning”) på stora datamängder
från kohortstudier för en bättre individuell hemodynamisk profilering.

I

ntresset för vaskulärt åldrande, dess
utbredning, mekanismer och behandling har ökat under senare år. Ett antal
forskare har nu gått samman för att bilda ett
nätverk kring dessa frågor med stöd av EU
inom Horizon 2020 satsningen och European Cooperation in Science and Technology (COST) Action. Detta specifika projekt
har titeln ”Network for Research in Vascular Ageing” och akronymen VascAgeNet
(COST Action CA18216). Finansiering
startade i juni 2019 och beräknas pågå under
fyra år. Ett första konstituerande möte med
representanter från medlemsländer hölls i
Bryssel 5 november 2019, och ett utvidgat arbetsmöte i Paris den 19–21 februari
2020 då även Management Board sammanträdde. Det är sammanlagt 30 europeiska
länder som deltar med nästan 160 företrädesvis unga forskare och några seniora. För
svenskt vidkommande är det forskningsstiftelsen VINNOVA som formellt utser
representanter i EU COST Action projekt
där läkaren och internmedicinaren Louise
Dencker-Ziegler, Danderyds sjukhus, är
ordinarie och undertecknad vice representant tills vidare. Här följer en kort sammanfattning av de aktiviteter som nyligen
startat inom ramen för fem arbetsgrupper
(Working Groups, WG 1-5) i VascAgeNet.

De övergripande forskningsfrågorna för
VascAgeNet kan sammanfattas som nedan:
1. Vad menas med vaskulärt åldrande?
2. Hur kan man mäta det vaskulära åldrandet?
3. Hur kan biomarkörer för det vaskulära
åldrandet användas för att utveckla och
förbättra kardiovaskulära riskalgoritmer?
4. Vem kan ha mest nytta av att få mäta det
vaskulära åldrandet?
5. Vad är orsaken till att vissa individer/
patienter drabbas av ett tidigt vaskulärt
åldrande (”Early Vascular Ageing”, EVA)
medan andra inte gör det?
6. Hur påverka eller behandla det vaskulära
åldrandet?
Första större nätverksmötet för
VascAgeNet i Paris

Under tre dagar i Paris diskuterades dessa
forskningsfrågor, dels gruppvis och dels i
plenum, för att forma en strategi för aktiviteter inom forskarnätverket. Detta handlar
inte enbart om riktad forskning utan även
om utåtriktade aktiviteter riktade såväl till
professionen som till patienter, men även till
media och en bredare allmänhet. För detta
syfte är en web-sida under snar lansering,
vilken drivs av representanter för ett Tekniskt Institut i Wien, Österrike, som sitter i
ledningen för VascAgeNet. Där arbetar bl.a.
ingenjören Christopher Mayer som sitter
i ledningen för VascAgeNet jämte läkaren
Rosa-Maria Bruno, Europeiska sjukhuset
Georges-Pompidou AP-HP, Paris, tillsammans med två av pionjärerna inom området, professorerna Stéphane Laurent och

nuvarande chefen för vaskulär forskning på
sjukhuset, professor Pierre Boutouyrie.
Det EU-finansiella stödet är således ämnat
för att bygga forskarnätverk och infrastruktur med syfte att stödja forskning och aktiviteter av betydelse för vaskulärt åldrande,
men inte riktade projektanslag som forskare
därför får söka på annat håll eller inom andra
EU finansierade projekt.
De fem arbetsgrupperna omfattar:
WG1. Ledning och koordination.
WG2. Fysiologisk och teknisk bakgrund
– ”from bench to bedside”
WG3. Tekniska aspekter, utvecklingsarbete
för nya mättekniska genombrott
WG4. Data och forskningsstudier – Big Data
WG5. Disseminering och utbildning – lansering av vaskulärt åldrande
Intressant förslag om artificiell intelligens
för hemodynamisk profilering

Några nya och innovativa idéer kom fram
vid mötet i Paris, inte minst från unga forskare från olika länder i dialog med mer
erfarna forskare. Det finns t.ex. ett behov
av att insamla en ny uppdaterad europeisk
databas med uppgifter om pulsvågshastighet som ett mått på artärstyvhet, men även
av kohortdata med uppföljning för risk av
kardiovaskulära och andra kliniska händelser. Den tidigare europeiska databasen,
som publicerades 2010 [1] är fortfarande
användbar men behöver uppdateras och fr.a.
kompletteras med uppgifter om kliniska
händelser. Ett annat förslag var att validera
alla mätmetoder för pulsvågshastighet,
såväl direkta som indirekta metoder, och
att använda en stor mängd data för att med
artificiell intelligens (”machine learning”)
kunna komma fram till en mer avancerad
bestämning av individers hemodynamiska
profil för såväl perifer som central cirkulation.
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Kan randomiserade register-baserade
studier användas?

Ett djärvt förslag var att kunna använda
moderna metoder för s.k. randomiserade
register-baserade studier, där bl.a. Sverige
varit pionjär genom studier i fr.a. SWEDHEART, och nya riktlinjer publicerats av
forskare i Uppsala [2]. Ett annat aktuellt
exempel utgör den nystartade SMARTEST
studien för randomisering av primärvårdspatienter med typ 2-diabetes i behov av
läkemedel till antingen metformin eller
en SGLT2-hämmare (dapagliflozin) för
uppföljning i nationella diabetesregistret
(NDR), och med stöd av Vetenskapsrådet
och Hjärtlungfonden (HLF) [3]. Tanken
är att om VascAgeNet kan samla in nya
kohortdata för pulsvågshastighet, och
erhålla informerat samtycke av deltagare, så
kan sedan en uppföljning göras i nationella
register när dessa deltagare randomiserats till
en behandling styrd av målet att specifikt
minska pulsvågshastighet via riskfaktorkontroll, eller till sedvanlig behandling baserad
på europeiska riktlinjer. Detta påminner
om den snart avslutade SPARTE-studien
[4] i Frankrike, under ledning av Stéphane
Laurent, som beräknas kunna rapportera
senare i år eller i början av 2021. Där har
cirka 500 patienter randomiserats just till
denna angivna studiedesign, men deltagarantalet har blivit lägre än beräknat varför
den statistiska styrkan för att uppnå studiens
målsättning kan visa sig bli för låg. Av detta
skäl behövs en större europeisk multicenter
studie med liknande design för att kunna
testa ifall en pulsvågsbaserad behandlingsstrategi ger större vinster än en konventionell behandlingsstrategi. Det vetenskapliga
antagandet som ligger till grund för detta
är att en ökad pulsvågshastighet över aorta
(artärstyvhet) utgör en summation av en rad
mätbara och icke-mätbara riskfaktorer/markörer, sammanfattade i konceptet om ”Early
Vascular Ageing”, EVA [5, 6] och därför på
teoretiska grunder skulle kunna antas vara
överlägset en mer traditionell riskprofilering
som först fördes fram i Framingham Risk
8
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Score och senare i det allmänt vedertagna
europeiska SCORE, som från början byggde
på data från ett antal kohorter undersökta
fr.a. på 1970-talet – en historisk period snart
50 år tillbaka i tiden som kanske inte speglar
dagens riskpanorama för hjärtkärlsjukdom
på ett adekvat sätt. Inte minst för hypertonipatienter kan EVA konceptet vara av
värde att applicera eftersom kärlpåverkan
hos dessa även bestäms av inflytandet från
en rad andra kända och okända riskfaktorer,
inte minst hyperglykemi och dyslipidemi i
många fall, liksom av faktorer från tidiga
livsfaser [7].
Utåtriktad verksamhet för det vaskulära
åldrandet som koncept

Av särskild betydelse är de seminarier och
forskarmöten som VascAgeNet avser att
organisera, men även aktiviteter riktade till
patienter och allmänhet, bl.a. en ”Vascular
Ageing Day” i anslutning till de May Measurement Month (MMM) kampanjer som
sedan 2017 bedrivs på initiativ av International Society of Hypertension [8]. Detta
handlar i hög grad om utåtriktad kommunikation byggd på en media-strategi där
målgrupper definieras och kontakter byggs
upp, i kontakt med såväl samhällsinstitutioner som med industri och den bredare
allmänheten. Då kan en web-sida spela stor
roll, men de unga forskarna inom VascAgeNet är även mycket aktiva inom sociala
medier (facebook, twitter, etc.) och kan där
befrämja informationsutbyte och nätverk.
För mig personligen var det mycket
givande att få lära känna denna stora och
växande grupp av unga forskare som nu
med stor entusiasm vill driva vetenskapliga
frågor vidare om det vaskulära åldrandet och
dess bestämningsfaktorer, men även finna
nya vägar för tekniska applikationer samt
behandlingsstrategier. En kurs kommer att
arrangeras för unga forskare under dagarna
före nästa möte med ARTERY Society i
Nancy, Frankrike, den 22–24 oktober 2020.
Vidare studier behöv för samband aortastelhet och hjärtfunktion

Utan att vilja vara kritisk så kan jag dock
tycka att samband mellan det vaskulära
åldrandet och hjärtats morfologi och patologi saknades i debatten, något som vinner
ökad uppmärksamhet nu inom begreppet
”aorto-ventricular coupling” för att förstå
interaktionen mellan aorta och hjärta på ett
bättre sätt. [9] Detta har kommit mer i fokus
sedan det visat sig att nya läkemedel mot typ
2-diabetes, fr.a. SGLT-2 hämmare, påtagligt
och snabbt kan minska risken för hjärtsvikt

jämfört med placebo [10]. Detta kan ju bero
på såväl förbättrad kardiell metabolism som
en mer gynnsam situation avseende den centrala hemodynamiken via blodtryckssänkning och minskad artärstyvhet.
VascAgeNet nätverket kommer säkert att
även kunna ta upp sådana frågor i ett brett
perspektiv, och jag kan bara önska dessa
unga forskare all lycka till med sitt ambitiösa
projekt! Den som önskar mer information
om nätverket är välkommen att kontakta
mig.
Peter M Nilsson

prof/öl, Klinisk forskningsenhet, SUS, Malmö,
e-mail: peter.nilsson@med.lu.se
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Kan anti-inflammatoriska läkemedel
skydda mot hjärtkärlsjukdom?
"Intressant är att gamla anti-inflammatoriska läkemedel nu prövas på nytt,
på nya kardiovaskulära indikationer."
Inflammatoriska processer bidrar till utveckling av aterosklerotisk hjärtkärlsjukdom, och inflammationsdämpande läkemedelsbehandling har under de senaste
åren prövats i ett flertal uppmärksammade kliniska studier. Här presenteras
två aktuella studier där anti-inflammatoriska läkemedel som traditionellt används inom reumatologin prövats inom
det kardiovaskulära fältet – metotrexat
i CIRT-studien, och kolkicin i COLCOTstudien. Vi tittar även närmare på de bägge preparatens spännande historia.

D

et har länge varit känt att inflammatoriska processer bidrar till utveckling av ateroskleros. Oxiderat
LDL-kolesterol som ansamlas i kärlväggarna
leder till ökat uttryck av adhesionsmolekylen
VCAM-1 (vascular-cell adhesion molecule
1), vilket i sin tur leder till en infiltration av
leukocyter in i kärlväggen. Framförallt är det
monocyter och lymfocyter som infiltrerar
det subendoteliala skiktet av kärlen. Denna
infiltration av inflammatoriska celler förefaller lokaliseras i synnerhet till de kärlsegment
som utsätts för hemodynamisk belastning i
form av så kallad shear stress. Monocyterna
som äntrat kärlväggen kommer att differentiera till makrofager, som genom sina
scavenger-receptorer och toll-lika receptorer kan ta upp oxiderat LDL-kolesterol.
När en större mängd oxiderat LDL-kolesterol internaliserats av makrofagerna,
transformeras dessa till lipidrika så kallade
skum-celler, som utsöndrar pro-inflammatoriska cytokiner. Makrofagerna kan också
verka som antigenpresenterande celler som
aktiverar de infiltrerande lymfocyterna. De
aktiverade lymfocyterna utsöndrar proinflammatoriska cytokiner såsom interferon-gamma, tumör-nekros-faktor (TNF)
och interleukin-1 (IL-1). Därmed initieras
en kaskad av ökad cytokin-syntes som leder
till ökade halter av interleukin-6 (IL-6) och
nedströms i kaskaden leder detta till ökad
syntes i levern av akutfas-reaktanter såsom
C-reaktivt protein (CRP).

CANTOS-studien – interleukinblockad
efter hjärtinfarkt

Inflammationshämning som kardiovaskulär
sekundärprofylax blev ett högaktuellt ämne
när den randomiserade placebo-kontrollerade CANTOS-studien (Canakinumab
Anti-inflammatory Thrombosis Outcomes
Study) publicerades. I CANTOS-studien
fann man att bland patienter som tidigare
haft hjärtinfarkt och som även hade förhöjd
halt av högkänsligt CRP ledde subkutana
injektioner av IL-1-receptor-antagonisten
canakinumab till lägre risk för ett kombinerat effektmått bestående av kardiovaskulär
sjuklighet och kardiovaskulär död. Å andra
sidan noterades ökad risk för allvarliga infektioner, och den totala dödligheten påverkades inte. Frågan uppstod om lågdos-regimer
av redan beprövade anti-inflammatoriska
läkemedel kunde erbjuda likartad kardiovaskulär protektion med lindrigare biverkningsprofil?

Metotrexat – från onkologi till reumatologi

Patologen Sidney Farber, verksam vid Boston´s Children Hospital, hade i början av
1940-talet konstaterat att barn med leukemi
som fick folsyratillskott uppvisade påskyndad sjukdomsprogress, vilket benämndes
”accelerations-fenomen”. Utifrån denna
observation påbörjades arbetet att syntetisera hämmare av folsyrasyntesen. Arbetet
leddes av den indisk-födde biokemisten
Yellapragada Subbarow, känd även som en
av utvecklarna av tetracyklin-antibiotika.
Subbarow hade vid denna tidpunkt lämnat
Harvard Medical School för läkemedelsföretaget American Cyanamide Pharmaceutical Company. Två preparat framställdes,
aminopterin och amethopterin. Amethopterin visade sig vara lättare att syntetisera
och mer stabilt, och var den molekyl som vi
idag känner under namnet metotrexat. Den
första framgångsrika studien av metotrexat
genomfördes på barn med leukemi och
publicerades år 1948, samma år som Subbarow avled. Under de följande decennierna
introducerades metotrexat som behandling
även av icke-maligna sjukdomar, såsom reumatoid artrit, men då i avsevärt lägre doser
än vad som används inom onkologin.
Metotrexat för kardiovaskulär prevention

Dr. Yellapragada Subbarow revolutionerade den pediatriska onkologin genom att utveckla metotrexat på
1940-talet.
Foto: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74758178

I den randomiserade placebokontrollerade
CIRT-studien (Cardiovascular Inflammation Reduction Trial) testades hypotesen
att metotrexat i låg dos skulle kunna förebygga hjärtkärlsjukdom hos personer med
hög risk. Studiedeltagarna var 18 år eller
äldre och hade antingen haft hjärtinfarkt,
eller hade känd kranskärlssjukdom i kombination med diabetes och/eller metabolt
syndrom. Förhöjda inflammationsmarkörer
var inte ett inklusions-kriterium. Sedvanliga
kontraindikationer för metotrexat utgjorde
exklusionskriterier, och perorala glukokortikoider eller andra immuno-suppressiva
läkemedel fick ej användas. Under en fem
till åtta veckor lång oblindad run-in-period
titrerades metotrexat upp från en startdos
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"Dokumentation i Papyrus Ebers talar för att tidlösa användes som
läkeväxt redan på 1500-talet före Kristus i Egypten."

om 5 mg en dag per vecka till 15 mg en dag
per vecka, i kombination med 1 mg folsyra
per dag. Av de 6158 patienter som påbörjade run-in-fasen av studien var det 4786
som tolererade behandlingen utan biverkningar eller kardiovaskulära händelser, och
dessa randomiserades till fortsatt blindad
behandling med antingen metotrexat 15 mg
en dag per vecka (med upptitrering till 20
mg en dag per vecka efter fyra månader) i
kombination med 1 mg folsyra per dag, eller
till matchad placebo. Studiens primära endpoint var ett kombinerat effektmått bestående av kardiovaskulär död, hjärtinfarkt
och stroke, som nära studiens avslutande
expanderades till att även inbegripa oplanerad revaskularisering av kranskärlen. Efter
en median-uppföljningstid om 2.3 år var det
ingen signifikant skillnad mellan metotrexat
och placebogrupperna avseende det primära
effektmåttet (incidensen per 100 person-år
var 4.1 i metotrexat-gruppen och 4.3 i placebogruppen, motsvarande en hazard ratio
om 0.96; 95 % KI 0.79–1.16). Metotrexat-behandling medförde inte en reduktion
av nivåerna av IL-1, IL-6 och CRP. Bland
de metotrexat-behandlade patienterna
var måttlig leukopeni och stegrade nivåer
av transaminaser signifikant mer vanligt,
liksom förekomsten av hudcancer. När
studien avslutades hade behandlingen permanent avslutats i förväg av 21 procent av
patienterna i metotrexat-gruppen och av 22
procent av patienterna i placebo-gruppen.
Kolkicin – ett tidlöst läkemedel

Kolkicin utvinns ur den med liljeväxterna
besläktade plantan tidlösa (Colchicum
autumnale). Tidlösan blommar med vackert
bleklila blommor, men först om hösten, när
bladen vissnat bort. Denna sena blomning
har gett växten dess smeknamn ”den nakna
jungfrun”. Dess latinska släktnamn Colchicum tros härstamma från grekiskans Κολχίς
(Kolkis), som var ett antikt kungarike vid
Svarta Havets strand, i dagens Georgien, där
tidlösa var vanligt förekommande. Dokumentation i Papyrus Ebers talar för att tidlösa
användes som läkeväxt redan på 1500-talet
före Kristus i Egypten. Den första doku-
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Tidlösa (Colchicum autumnale) är en uråldrig läkeväxt ur vilken kolkicin kan utvinnas. Foto: ©Rafail - stock.adobe.com

mentationen som beskriver användning
av kolkicin mot giktattacker tillskrivs den
bysantinske läkaren Alexander från Tralles,
som på 500-talet även varnade för växtpreparatets irriterande inverkan på mage och
tarm. Rädslan för biverkningar och toxicitet gjorde att många inflytelserika läkare
var skeptiska till växtpreparatets fortsatta
användning. I Sverige finns kolkicin idag att
förskriva bland annat under handelsnamnet
Colrefuz, som är godkänt för behandling av
akut gikt, samt som profylax mot giktattack
vid behandlingsinitiering med urinsyrasänkande läkemedel. Kolkicin förespråkas även
i internationella behandlingsriktlinjer för
perikardit, och kan inom reumatologin även
användas som behandling av bland annat
familjär medelhavsfeber. Verkningsmekanismerna är ofullständigt klarlagda, men en
mitos-hämmande effekt genom påverkan på
cellers mikrotubuli brukar anföras som en
tänkbar mekanism. En modernare teori är
att kolkicin leder till hämning av enzymet
caspas-1, också känt som interleukin-1-konverterande enzym, och därmed liksom canakinumab hämmar den cytokin-kaskad som
aktiveras av IL-1.

Kolkicin – från giktbehandling till hjärtkärlprevention?

I COLCOT-studien (Colchicine Cardiovascular Outcomes Trial) randomiserades 4745
vuxna patienter som haft hjärtinfarkt inom
30 dagar från studiestarten till behandling
med antingen kolkicin (0.5 mg per dag) eller
placebo. Förhöjda inflammationsmarkörer
var inte ett inklusions-kriterium. Efter en
medianuppföljningstid om 23 månader
hade en signifikant lägre andel av patienterna
i kolkicin-gruppen drabbats av någon av de
i det kombinerade primära effektmåttet
ingående händelserna (kardiovaskulär död,
hjärtinfarkt, stroke, oplanerad revaskularisering av kranskärlen och återupplivning
efter hjärtstopp). Skillnaden jämfört med
placebogruppen var statistiskt signifikant
(incidensen var i kolkicin-gruppen 5.5 procent, att jämföras med 7.1 procent i placebogruppen, hazard ratio 0.77; 95 % KI
0.61–0.96). Högkänsligt CRP analyserades
tyvärr hos endast en subgrupp av deltagarna,
och sjönk kraftigt under studiens gång, men
faktiskt inte signifikant mer i kolkicin- än
i placebogruppen. Detta kan tolkas som
en spontant avklingande inflammatorisk

aktivitet efter den nyligen genomgångna
hjärtinfarkten. Illamående och pneumoni
rapporterades mer ofta i kolkicin-gruppen
än i placebogruppen, men det var inte någon
signifikant skillnad avseende förekomst av
diarré, som annars brukar förknippas med
kolkicin-behandling. När studien avslutades
hade behandlingen permanent avslutats i
förväg av 18 procent av patienterna i kolkicin-gruppen och av 19 procent av patienterna i placebo-gruppen.
Sammanfattning

Kardiovaskulär inflammationsforskning
handlar inte länge enbart om att förstå aterosklerosutvecklingens patofysiologi på ett
djupare plan, utan även om att i kliniska
prövningar utvärdera möjligheten att modulera inflammationsaktiviteten. Terapier som
hämmar den cytokinkaskad som aktiveras
av IL-1 förefaller lovande. Kanske kan vi
identifiera patienter vars aterosklerotiska
sjukdom präglas av just förhöjd inflammationsaktivitet för att erbjuda mer individualiserad behandling. Intressant är att gamla
anti-inflammatoriska läkemedel nu prövas
på nytt, på nya kardiovaskulära indikationer.
Magnus Wijkman

Jean-Claude Tardif ledde COLCOT-studien, och berättar här om resultaten vid Brigham and Women´s Hospital Cardiovascular Grand Rounds. Foto: Magnus Wijkman.
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SGLT2-hämmare ur ett
hjärtsviktsperspektiv
"Före SGLT2-hämmare introducerades på marknaden fanns inga
diabetesläkemedel där en nytta vid hjärtsvikt kunnat visats."

Hjärtsvikt och typ 2-diabetes

Det är stor samsjuklighet mellan hjärtsvikt
och typ 2-diabetes och hjärtsvikt är betydligt
vanligare hos individer med typ 2-diabetes
än de som inte har typ 2-diabetes. Mer än
en av fem patienter med typ 2-diabetes över
65 år har också hjärtsvikt (1). Hjärtsvikt hos
patienter med typ 2-diabetes förklaras av
makro- och mikrovaskulär dysfunktion,
volymöverbelastning, njurfunktionsnedsättning och direkt påverkan på myocyterna i hjärtat av diabetessjukdomen (2-5).
Prognosen är dålig för dessa individer med
hjärtsvikt i kombination med typ 2-diabetes,
och medianöverlevnaden är ca 4 år (6).
SGLT2-hämmare

Det finns sex olika sodium glucose
cotransporter (SGLT) isoformer där SGLT1
och SGLT2 är de mest viktiga (7). Både
SGLT1 och SGLT2 finns i njurarna och
verkar där genom att facilitera återupptaget av glukos i njurarnas proximala tubuli.
SGLT2-effekten svarar dock för ca 90 %
av glukosåterupptaget och SGLT1 svarar
för endast 10 % (7). Genom att blockera
SGLT2-effekten i proximala tubuli kan således inte socker återupptas utan utsöndras i
urinen, vilket medför bättre blodsockerkontroll samt viktnedgång (7).
Redan 1835 kunde franska kemister isolera substansen phlorizin från barken av
äppelträd. Phlorizin är den första identifierade SGLT-hämmaren och den huvudsakliga effekten skedde i njurarna där
phlorizinintag ledde till glukosuri till följd
av SGLT2-hämning och i tarmen där den
intestinala glukosabsorbtionen blockerades
av SGLT1-hämning (8). Initialt användes
phlorizidin som malariabehandling då substansen begränsar den intraerytrocytiska
malaria falciparumtillväxten (9). Eftersom
denna SGLT-hämmare var oselektiv gav
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den kraftiga gastrointestinala biverkningar
och kunde med anledning av det, samt att
substansen hade låg oral biotillgänglighet
inte användas i större utsträckning kliniskt
(7). Det dröjde tills 2015 innan den första
selektiva SGLT2-hämmaren lanserades för
kliniskt bruk som typ 2-diabetesbehandling.
Evidens för SGLT2-hämmarbehandling
vid diabetes och hjärtsvikt

Före SGLT2-hämmare introducerades på
marknaden fanns inga diabetesläkemedel
där en nytta vid hjärtsvikt kunnat visats
(10). Däremot fanns evidens för ökat risk för
hjärtsvikt vid användning av dipeptidyl peptidase-4-hämmare (11, 12). Hittills har fyra
stora randomiserade kontrollerade kliniska
prövningar publicerats av SGLT2-hämmare
för behandling av typ 2-diabetes (EMPAREG 2015, CANVAS program 2017,
DECLARE-TIMI-58 2018 och CREDENCE 2019) där SGLT2-hämmarna
empagliflozin (Jardiance), kanagliflozin
(Ivokana) samt dapagliflozin (Forxiga) alla
har visat effekt på det primära utfallsmåttet,
”major cardiovascular event”, men även visat
god effekt på hjärtsvikt (13-16). Substudier
av hjärtsviktsutfall hat visat att patienter
som har haft en tidigare hjärt-kärlhändelse
eller hjärtsvikt har haft den största nyttan
av behandlingen (17, 18). Anledningen
till den hjärtsviktsprotektiva effekten är en
kombination av kardioprotektiva effekter
så som blodtryckssänkning; hjärtsviktsspecifika effekter genom myocytpåverkan samt
renoprotektiva effekter, exempelvis minskad
RAAS-aktivering och minskad albuminuri
(19).
Under senhösten 2019 publicerades resultaten av DAPA-HF studien, där patienter
med hjärtsvikt med minskad ejektionsfraktion (≤40 %) randomiserades till dapagliflozin-behandling eller placebo oavsett om de

hade typ 2-diabetes eller inte. Det primära
utfallsmåttet var ett kompositmått av försämrad hjärtsvikt eller hjärtdöd. Färre av
deltagarna i dapagliflozingruppen avled i
hjärtdöd eller försämrades i sin hjärtsvikt
i jämförelse med de som fick placebo i til�lägg till standardbehandling, oberoende om
deltagarna hade typ 2-diabetes eller inte.
Studiedeltagarna i dapagliflozingruppen
fick även en kliniskt betydelsefull minskning av hjärtsviktssymtomen än de i placebogruppen vilket mättes med Kansas City
Cardiomyopathy Questionnaire (20).
Biverkningar och risker med behandlingen

SGLT2-hämmare ger med anledning av
glukosurin bakterier en bättre grogrund i
urinvägarna och en ökad risk för urinvägsinfektion liksom genital svampinfektion
föreligger därför (13, 14). I CANVAS Program studien visades att en ökad risk för
amputation förelåg vid kanagliflozinanvändning (21). Det har också visats för
ertrugliflozin, vilket är en i Sverige ännu
ej godkänd SGLT2-hämmare (22). Ökad
amputationsrisk har däremot inte visats i
någon av de andra stora studierna, och inte
heller vid metaanalys av ”real world” studier
(23). Utöver amputation har ökat risk för
fraktur, euglykem diabetes ketoacidos samt
Fournier’s gangrän beskrivits som ovanliga
biverkningar (19).
Riktlinjer avseende SGLT2 behandling vid
diabetes

Förra året kom uppdaterade riktlinjer avseende behandling av diabetes från European
Society of Cardiology (ESC) i samarbete
med European Association for the Study
of Diabetes (EASD). En nyhet var då att
SGLT2-hämmare rekommenderade som
förstahandspreparat till patienter med hög
kardiovaskulär risk (24). I de svenska riktlin-

jerna kvarstår metformin som förstahandsbehandling med rekommendation om att
använda SGLT2-hämmare som tilläggsbehandling för att uppnå glykemisk kontroll
om det behövs, särskilt vid ökad kardiovaskulär risk (25).
SGLT2-hämmare som förstahandspreparat vid tablettbehandlad typ 2-diabetes?

I Sverige pågår för närvarande inklusion i
”SGLT2-inhibitor or metformin as standard
treatment in early stage type 2-diabetes”
(SMARTEST) studien där SGLT2-hämmare jämförs med metformin som förstahandsalternativ vid tidig typ 2-diabetes som
namnet antyder. Det är ett nationellt samarbete med målsättning att inkludera 4300
patienter med typ 2-diabetes, men utan
hjärtkärlsjukdom, som kommer att följas via
register efter randomisering till metformin
eller SGLT2-hämmaren dapagliflozin. Målsättningen är att utvärdera progressionsfri
överlevnad och det primära utfallsmåttet är
ett kompositmått av mortalitet, hjärtinfarkt,
stroke, hjärtsvikt eller mikrovaskulära händelser (26).
Sammanfattningsvis

SGLT2-hämmare har visat goda effekter på
hjärtkärlsjukdom vid typ 2-diabetes, särskilt
på hjärtsvikt. Försiktighet bör iakttagas vid
behandling av svårt perifert kärlsjuka patienter med ökad risk för amputation. Huruvida
metformin skall ersättas av SGLT2-hämmare som förstahandsperparat för patienter
med hög risk för kardiovaskulära diabeteskomplikationer eller tidigare hjärt-kärlhändelse vid typ 2-diabetes är inte klarlagt. Inga
stora randomiserade, kontrollerade studier
har genomförts med denna frågeställning.
Det ska bli intressant att se vad SMARTEST
studien resulterar i och om praxis för tablettbehandling av typ 2-diabetes kommer att
ändras i framtiden.

Karin Rådholm

universitetslektor/distriktsläkare
Institutionen för hälsa, medicin och vård
Linköpings universitet
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Nya behandlingsdokument för
diabetes; ESC m.fl. 2019, EASD/
ADA 2019, samt ADA 2020
Eftersom det under senare år tillkommit nya behandlingsalternativ vid typ 2-diabetes,
och även av andra riskfaktorer för kardiovaskulära komplikationer, är det av stort betydelse att närmare granska de internationella riktlinjer och rekommendationer som
nu publicerats under de senaste 6 månaderna. I denna översikt ges en kort sammanfattning. Man kan förvänta sig att motsvarande svenska rekommendationer kommer
att uppdateras på ett motsvarande sätt även om en viss tidsfördröjning är att räkna
med. Även svenska vetenskapliga organisationer strävar efter en samsyn på t.ex.
rätta platsen i terapiarsenalen för nya diabetesläkemedel. Detta pågår f.n. mellan
Svensk Förening för Diabetologi samt Svenska Kardiologföreningen på styrelsenivå.

K

ardiovaskulära sjukdomar och diabetes drabbar stora befolkningsgrupper med stigande ålder. Detta
medför behov av återkommande uppdateringar av behandlingsrekommendationer
baserade på ny evidens. Nyligen har två
nya sådana dokument kommit från European Society of Cardiology (ESC) i samarbete med andra organisationer, vilka tar
upp behandling av dyslipidemi samt kardiovaskulära riskfaktorer vid diabetes och
dess förstadier [1, 2]. Inte minst en stärkt
roll för nya läkemedel inom diabetesområdet
har blivit uppenbar, men även förändrade
målvärden. Läkemedelsverket utger rekommendationer om behandling med läkemedel
för prevention av aterosklerotisk hjärtkärlsjukdom (2014) [3] samt behandling vid
typ 2-diabetes (2017) [4], vilka behöver
revideras. Frågan är dock om Läkemedelsverket kommer att ha kvar sin nuvarande
roll eftersom nyligen Sveriges Kommuner
och Regioner (SKR) igångsatt s.k. kompetenscentra för rekommendation om vård
och behandling av stora sjukdomsgrupper
[5]. Detta kan även tänkas påverka hur Socialstyrelsen kommer att arbeta framöver med
nationella riktlinjer för diabetes.
I de två dokumenten från ESC [1, 2] har
man i dessa graderat den kardiovaskulära
risken: ”Mycket hög risk” definieras som
förekomst av kardiovaskulär sjukdom eller
målorganskada, eller >20 års duration av typ
1-diabetes. ”Hög risk” definieras som >10
års duration av diabetes och ytterligare minst
en riskfaktor, men utan målorganskada.
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Riskfaktorer vid prediabetes och diabetes

Vad det gäller behandling av kardiovaskulär
risk vid diabetes och prediabetes är det nu
aktuella dokumentet [2] en uppdatering av
ett motsvarande från 2013 [6], och som i
blodtrycksdelen bygger på riktlinjer från
2018 från ESC och European Society of
Hypertension (ESH) [7]. Intressant nog
förefaller incidensen av diabetes att vara
stabil eller rent av minska under senare år,
medan prevalensen ökar till följd av ökad
överlevnad i äldre befolkningar [8].
Man rekommenderar ett systoliskt blodtrycksmål <130 mmHg hos patienter yngre
än 65 år eller med diabetisk njursjukdom
eller hög risk för stroke, men ett målblodtrycksintervall 130–140 mmHg för flertalet
patienter 65 år eller äldre. Det diastoliska
blodtrycksmålet sätts till <80 mmHg men
inte <70 mmHg. Detta är väl förenligt med
tidigare rekommenderade mål <140/85
mmHg för samma patientgrupp i tidigare riktlinjer [6]. Samtidig förekomst av
albuminuri är en markör för endoteldysfunktion och predikterar dosberoende risk
för kardiovaskulära händelser och stroke
[9]. Vid sådan förekomst (med eller utan
hypertoni) skall RAS-blockerande läkemedel initieras och dostitreras. Vid prediabetes
förordas RAS-blockerande läkemedel mot
hypertoni [2], delvis beroende på den diabetespreventiva effekten hos dessa [10]. Man
bör överväga en ökad användning av alternativa former för blodtrycksmätning, både
för screening och kontroll, som hem-blodtrycksmätning och 24-tim ambulatorisk

blodtrycksmätning. Den sistnämnda tekniken har visat sig kunna detektera ”non-dipping” mönster nattetid hos patienter med
diabetes och då finns viss evidens för att ett
intag av blodtryckssänkande läkemedel till
natten kan ge en bättre blodtryckskontroll
över 24 timmar enligt en dansk randomiserad studie [11]. Kanske upp emot 25–30 %
av alla patienter med typ 2-diabetes kan
misstänkas ha sådan ”maskerad hypertoni”
med nattlig non-dipping, bl.a. belagt i en
svensk studie för några år sedan [12].
Kontroll av blodfetter samt trombocythämning och tobaksfrihet

För lipidkontroll rekommenderas samma
mål för strikt LDL-kolesterol som i dokumentet för dyslipidemi [1]. Målen för
lipidnivåer sätts lägre än tidigare eftersom
evidensen ökat för att lägre värden medför
lägre risk. Detta innebär att det för individer
med mycket hög risk rekommenderas ett
behandlingsmål för LDL-kolesterol <1.4
mmol/L (eller en 50 % sänkning av utgångsvärdet) och vid hög risk <1.8 mmol/L. För
de med lägre risk ligger behandlingsmålet
<2.5 mmol/L. Liksom tidigare rekommenderas vidare utredning vid initialt höga
LDL-kolesterolvärden över 5.0 mmol/L som
kan indikera familjär hyperkolesterolemi
(FH). För att uppnå dessa mål så rekommenderas i första hand användande av statiner i högre doser, men i förekommande fall
även kombination med ezetimib, där fasta
kombinationstabletter finns som förbättrar
följsamhet. För individer med mycket hög
risk, FH, eller statinintolerans så kan även
nya injektionspreparat (PCSK-9-hämmare)
komma ifråga. Eftersom många patienter
med diabetes har en hög till mycket hög
risk så är trenden mot mer ambitiös behandlingsinsats tydlig.
Vad gäller trombocythämning i primärpreventivt syfte vid diabetes anges nu att
ASA (75–100 mg) kan övervägas hos patienter med diabetes och hög/mycket hög risk

om kontraindikationer inte föreligger. Detta
baseras fr.a. på en analys av ASCEND-studien [13]. I denna randomiserades 15 480
patienter med diabetes, men utan kardiovaskulära händelser, till 100 mg acetylsyra
dagligen eller placebo. Under en medeluppföljningstid på 7.4 år var risken för allvarliga
kardiovaskulära komplikationer 8.5 % mot
9.6 %; risk ratio, RR, 0.88; (95 % konfidens intervall: 0.79–0.97; P=0.01). Risken
för allvarliga blödningar, fr.a. gastrointestinala, var dock ökad (4.1 %) i ASA-gruppen
men 3.2 % i placebo-gruppen (RR, 1.29;
95 % CI, 1.09 to 1.52; P=0.003). Därför
bör behandlingen individualiseras och
hänsyn tas till blödningsrisk. Dock är inte
inställningen lika negativ länge till ASA hos
patienter med diabetes, som framgår.
Tobaksfrihet som del av livsstilsbudskapet är en självklarhet men kontrovers råder
ifall man hos nikotinister bör rekommendera alternativa nikotinprodukter (snus,
e-cigaretter) som alternativ till rökningen,
s.k. ”harm reduction”. Andra kontroversiella ämnen är om fettrik eller fettfattig kost
är bäst för diabetespatienter, och huruvida
viktnedgång är av värde. Det senare kan
reducera riskfaktorer, men inte morbiditet
och mortalitet [14], något som skulle kunna
tala för att viktstabilitet skulle kunna ha
större utsikter att lyckas. Ett måttligt alkoholintag rekommenderas inte längre för kardiovaskulär prevention då evidens för nytta
saknas och genetiska studier rentav anger
en ökad risk vid ökat alkoholintag [15, 16].
Nya diabetesläkemedel lyfts fram

Bland nya läkemedel för behandling av typ
2-diabetes märks fr.a. SGLT2-hämmare
och GLP-1-receptoragonister (GLP-1 RA).
Bägge läkemedelsklasserna har numera en
mer framträdande roll i behandlingsrekommendationer eftersom evidensen för kardiovaskulär prevention stärkts. Detta var tydligt
i de internationella rekommendationer från
EASD och ADA för behandling av diabetes
som kom 2018 [17].
Sedan 2015 har ett stort antal studier kommit för såväl SGLT2-hämmare
(EMPA-REG, CANVAS, DECLARE) som
för GLP-1 RA (LEADER, SUSTAIN-6,
REWIND, PIONEER). Av särskilt intresse
är goda effekter på prevention och behandling av hjärtsvikt, för både patienter med och
utan diabetes (DAPA-HF 2) och njursjukdom, liksom viktreduktion (starkare för
GLP-1 RA än för SGLT2-hämmare). Bland
mer vanliga biverkningar med SGLT2-hämmare förmärks ökad infektionsrisk, samt

mer ovanliga risker för amputation vid
perifer kärlsjukdom, scrotum nekros, eller
normoglykemisk ketoacidos. För GLP-1 RA
har rapporterats ökad risk för illamående
och kräkningar (hos upp till 30–40 % av
patienterna, men oftast övergående) samt
retinopati i en studie (SUSTAIN-6), en
ovanlig företeelse.
Av stor betydelse är kunskapen sedan närmare 20 år om att en stor andel av patienter
med etablerad koronarsjukdom har glukosintolerans av varierande grad [18], där inte
minst svensk forskning på initiativ av Lars
Rydén spelat en stor roll. Detta innebär en
ökad uppmärksamhet på betydelsen av glykemisk kontroll där nya läkemedel inom
området kan komma till användning. Dessa
har övervägande testats i sekundärpreventiva
studier, vilket medför att dokumentationen
är starkast vid etablerad koronarsjukdom.
Vilka är de kontroversiella punkterna i
rekommendationerna?

Det finns en del kontroversiella aspekter.
Det diabetesinriktade dokumentet är avsett
för hela Europa där ESC är aktivt, d.v.s. för
många olika länder med varierande sjukvård och ekonomiska resurser [2]. Sulfonylurea (SU) preparat är helt nedtonade eller
borttagna trots att det i EASD/ADAdokumentet 2018 om behandling vid typ
2-diabetes [17] fanns skrivningar om att
SU kan komma ifråga ifall ekonomiska skäl
motiverar billigare behandling. I CAROLINA-studien fanns ingen kardiovaskulär
effektskillnad mellan glimepirid (SU) och
linagliptin (DPP-4-hämmare) [19]. Glitazoner används sällan numera, men var i princip likvärdiga med övriga diabetesläkemedel
i RECORD-studien [20]. Metformin kvarstår ännu som svenskt förstahandsmedel,
även om detta nu ifrågasatts [2], trots svagt
evidensunderlag för kardiovaskulär prevention [21]. En ny meta-analys ger dock visst
stöd åt metformin för kardiovaskulär prevention trots en stor heterogenicitet bland
granskade studier [22].
Det finns nu stärkt evidens för SGLT2hämmare och GLP-1 RA, men frågan är om
det finns större likheter än skillnader mellan
medel i samma klass. Detta återstår dock att
bevisa på basen av jämförande studier.
Intressant nog så pågår en studie i svensk
primärvård med stöd av Vetenskapsrådet och
Hjärt- och Lungfonden för att belysa denna
problematik. Det är SMARTEST-studien
där patienter med typ 2-diabetes, som tidigare inte läkemedelsbehandlats, randomiseras till behandling med metformin eller

SGLT2-hämmaren dapagliflozin. Studien
betecknas som en pragmatisk, “real-world”,
registerbaserad, randomiserad och kontrollerad intervention hos beräknat 4300 patienter med tidig typ 2-diabetes diagnosticerade
i primärvård och där uppföljning skall ske
via Nationella Diabetesregistret [23].
Europeisk jämfört med amerikansk
behandlingssyn

Vi har således nu fått två nya europeiska
riktlinjedokument av stor betydelse för
både prevention och behandling inom stora
patientgrupper [1, 2]. Dock har det även
tillkommit en uppdatering av EASD/ADA
dokumentet 2019 [24] och ADA ”Standards
of Medical Care 2020” [25].
När man sedan läser det nya EASD/ADA
dokumentet från 19 december 2019 [24]
så slås man av några saker:
• Kraftigare stöd för GLP-1 RA vid dokumenterad aterosklerotisk kardiovaskulär
sjukdom (ASCVD) eller hög risk för
detta, oavsett HbA1c målet.
• Motsvarande kraftigt stöd för SGLT2hämmare vid risk för eller redan etablerad hjärtsvikt, HF (fr.a. med nedsatt ejektionsfraktion <45 %, HFrEF) eller kronisk
njursjukdom (CKD) ner till eGFR 30 ml
min–1 [1.73 m]–² eller urin albumin kreatinin kvot (UACR) >30 mg/g, oavsett
HbA1c målet.
• Försiktighet med SGLT2-hämmare vid
diabetiska fotsår p.g.a. viss ökad risk för
amputation.
• Glimeperid anses säkert (men inte bevisat
för andra SU), baserat på CAROLINA
studien [19].
• Fortfarande kvarstår metformin som förstahandsmedel och andra medel utgör
tillägg.
Om man nu skärskådar den sista punkten
och jämför med ESC Prevention Guidelines
2019 [2] så står det i dessa för "drug naive
patients" att man vid hög/mycket hög risk
(ASCVD, target organ damage, TOD, eller
multiple risk factors, MRF) kan gå direkt
på nyare diabetesläkemedel, annars kan
metformin väljas. Om man från detta tar
bort ASCVD (t.ex. patienter med hjärtinfarkt/stroke utan tidigare känd diabetes =
en slags sekundärprevention enligt tidigare
terminologi, där nya diabetesläkemedel
redan står starka) så finns det kategorin kvar
med nyupptäckt (eller endast kostbehandlad diabetes) där man plötsligt upptäcker
omfattande TOD eller MRF. Om TOD kan
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påvisas så finns starka argument för nyare
diabetesläkemedel eftersom metformin
inte har någon vidare evidens för effekter
på TOD. Om det "bara" gäller nyupptäckt
diabetes med MRF så kanske man mycket
väl kan ge en kombinationsbehandling med
metformin och nyare medel. Faktiskt tror
jag inte att det i ett land som Sverige plötsligt bara kommer in patienter på en vårdcentral med nyupptäckt diabetes och MRF,
tvärtom är nog dessa redan kända för t.ex.
hypertoni innan de får typ 2-diabetes – ett
vanligt scenario.
Inom kardiologin finns det inneliggande
patienter med nyupptäckt diabetes, men
eftersom det då rör sig om ASCVD (hjärtinfarkt, akuta koronara syndrom) eller hjärtsvikt (med bakomliggande TOD) så kan det
i den situationen vara naturligt att kunna
välja nya diabetesläkemedel, enligt argumentering ovan, som primär behandling om inte
insulin behövs i ett akutskede.
Slutsatsen av detta enligt mig är att gå
diabetesorganisationerna till mötes där det
går (vilket inte alltid ESC haft lätt med)
och erkänna att fastän metformin har svag
dokumentation så kan denna medicinering
som regel inte skada (mer än vid organsvikt
hos äldre) och med fördel kan kombineras
med nya diabetesläkemedel vid kombinationen DM + MRF. På så sätt får man många
primärvårdsläkare med sig (i avvaktan på
resultat från den nu pågående svenska
SMARTEST-studien) och inte tveksamma
eller rent av skeptiska. Viktigast av allt är att
få med majoriteten av primärvårdsläkarna
som ju faktiskt har de patienter som ESC
Prevention 2019 dokumentets skrivning
[2] främst berör. Man kan dra lärdomar av
hur det historiskt kom fram nya hypertoniläkemedel (ACE-I, ARB) som i dag ofta
kombineras med äldre sådana (tiazider, kalciumantagonister).
Just nu pågår försök att uppnå en svensk
konsensus kring dessa behandlingsfrågor där
företrädare för styrelserna för Svensk Förening för Diabetologi och Svenska Kardiologföreningen förhandlar om en skrivning som
vi antagligen snart kommer att få ta del av.
Sammanfattning

Nya rekommendationer för medikamentell
behandling av hyperglykemi och andra riskfaktorer vid typ 2-diabetes är av stor betydelse för svenska läkare och sjuksköterskor
att närmare ta del av. Det är ingen tvekan
om att nya diabetesläkemedel (SGLT2hämmare och GLP-1 receptor agonister) har
en god evidens för nytta, dock till övervägande del som behandling efter redan inträf16
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fad händelse. Frågan är hur svenska riktlinjer
kommer att utformas och inte minst nu när
Sveriges Kommuner och Regioner vill ta åt
sig initiativet med sin satsning på kompetenscentra där kostnadsaspekter kan tänkas
spela en betydande roll vid bedömningen.
Svenska vetenskapliga organisationer håller
nu på att utforma en gemensam syn på
avvägningen mellan metformin och nya
diabetesläkemedel som behandlingsalternativ. Det finns anledning att återkomma i
detta ämne när ett sådant konsensusdokument blir känt. För hypertoni-intresserade
läsare bör betonas att nya diabetesläkemedel
även har en blodtryckssänkande effekt och
är gynnsamma för central hemodynamik,
ett ämne som det även finns anledning att
återkomma till.

Peter M Nilsson
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Skånes Universitetssjukhus, Malmö
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Flytt av kanslifunktion till
Svenska Läkaresällskapet
Bästa medlemmar i SVM,

Vi vill härmed informera om att föreningen från och med 1/7
2019 flyttat sin kanslifunktion från Medkonf till Svenska Läkaresällskapet (SLS). Detta gäller såväl administrativt stöd som utskick
av nyhetsbrev.
Föreningens medlemsregister överfördes successivt under hösten.

Nu verkar allt vara på plats och detta innebär att eventuell korrespondens rörande Ert medlemskap (så som adressändring, mailändring, justering av medlemsstatus etc.) i första hand skall ske
via SLS. Från och med 2020 är det också SLS som kommer att
fakturera årsavgift. Flytten är ett led i processen att etablera SVM

som medlemsförening i SLS. Detta kommer att medföra att läkarmedlemmar i föreningen också blir medlemmar i SLS. Ansökan om
detta förbereds just nu av styrelsen och beslut kommer att fattas vid
föreningens årsmöte 22/4. Vi räknar med att föreningen blir formellt
antagen som medlemsförening i samband med SLS årsmöte i maj.
Kontaktperson på SLS är Ellinor Schmidt som lättast nås via ellinor.
schmidt@sls.se.
Bästa hälsningar,
SVM:s styrelse, genom

Mattias Brunström, sekreterare
Ingar Timberg, kassör

mediahuset
Behover du hjalp med att arrangera ett event?
Vi år specialister inom foretagssponsrade event, moten och
utbildningar inom den nordiska Hålso- och Sjukvårdssektorn.
Vi hjålper dig med allt ifrån planering och projektering
till administration och genomforande.
Vi står for hela forsåljningsprocessen och ser till att motet blir
finansierat samtidigt som det efterlever alla regler och avtal i
forhållande till LIF:s etiska regelverk (LER).
Kontakta Niklas Lundblad på niklas@mediahuset.se eller
0706 - 74 86 89 for en forutsåttningslos diskussion.
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Annons

Flödescytometri på trombocyter hos
patienter med myeloproliferativa
neoplasier
"Detta möjliggör undersökning av flera aspekter av trombocytfunktionen i respons till olika trombocytagonister"
Philadelphiakromosom negativa myeloproliferativa neoplasier (MPN) består
bland annat av Polycythemia Vera (PV),
Essentiell Trombocytemi (ET) samt Primär
Myelofibros (PMF) [1] vilka karakteriseras
av klonal expansion av onormala, odifferentierade hematopoetiska stamceller
med förmåga till självförnyelse och differentiering till flera typer av blodceller [2].
Oftast ses en proliferation av en eller flera
myeloida cellinjer vilket resulterar i ökat
antal granulocyter, erytrocyter och/eller
trombocyter i perifert blod [3].

P

MF har sämst prognos med en genomsnittlig överlevnad på 5,8 år från
sjukdomsdebut [4] och är den mest
aggressiva Philadelphiakromosom negativa
MPN med hög morbiditet och mortalitet
kopplat till trombo-hemorrhagiska komplikationer samt leukemisk transformation
[5]. PV associeras med erythrocytos som
leder till hyperviskositet och en ökad risk
för trombos [6]. Frekvensen av tromboser
(arteriell, venös och mikrocirkulatorisk) vid
diagnos är mellan 12 och 39 % [7]. Graden
av leukocytos och trombocytos hos PVpatienter varierar [6]. ET karakteriseras av
expansion av den megakaryocyta cellinjen,
typiskt medförande en isolerad stegring av
trombocyter [8]. Frekvensen av tromboser
(arteriell, venös och mikrocirkulatorisk) vid
diagnos är 11 till 25 % [7].
Jämfört med tromboser är blödningar
innan fastställd MPN-diagnos ovanligare, i
ett nordiskt material sågs detta hos 7 av 612
patienter (3 intrakraniella blödningar, 2 näsblödningar, 2 gastrointestinala blödningar)
jämfört med 144 som fick tromboser [9].
Patogenesen till tromboser vid MPN är
komplex och bygger på ett samspel mellan
kliniska faktorer, förekomst av erytrocytos/
leukocytos/trombocytos och biologiska

sjukdomsrelaterade faktorer [5] (t.ex. ökad
risk för tromboser vid Janus Kinase (JAK2
V617F) mutation [10]). Abnormaliteter i
blodcellerna som uppstår från den klonala
proliferationen av hematopoetiska stamceller involverar både kvantitativa och kvalitativa modifieringar som medför ett skifte
från en vilande till en prokoagulant fenotyp.
Det är välkänt att trombocyterna spelar en
avgörande roll i bildningen av tromber och
vid MPN har det rapporterats att de kan
uttrycka ökad grad av ytaktiveringsmarkörer, uppvisa förstärkt aggregation och frigöra
aktiveringsprodukter vilket resulterar i en
protrombotisk fenotyp [5].
I vår studie planerar vi nu att undersöka

om flödescytometri kan påvisa signifikanta
skillnader i trombocyter hos patienter med
MPN med och utan tidigare trombos jämfört med en kontrollgrupp.
Med flödescytometri passerar enskilda
celler genom en eller fler laserstrålar där
ljuset styrs i en viss riktning beroende på
cellstorlek och granularitet och där signalintensiteten från olika flourescensmärkta
markörer bundna till cellen kan mätas.
Detta möjliggör undersökning av flera
aspekter av trombocytfunktionen i respons
till olika trombocytagonister [11].
Min handledare, Sofia Ramström, har
stor erfarenhet av flödescytometri på perifert blod, med analys av trombocyter, från
Linköping där hon forskat bl.a. på thoraxpatienter (opublicerade data) och patienter
under utredning för trombocytfunktionsrubbningar [12]. Utifrån protokoll från den
forskningen har vi en beprövad referensram
att jämföra våra resultat med samt en kontroll. Vi har därför inlett en pilotstudie där
vi hoppas hitta nya områden av ämnet att
studera baserat på våra resultat.

Sammanlagt 40 personer, 4 grupper med
vardera 10 personer, planeras att ta blodprov
på efter att de muntligt och skriftligt gett sitt
medgivande till att vara med i studien. En
grupp består av JAK2 pos MPN (ej PMF)
och minst en tidigare trombos med ovanlig
lokalisation, t.ex. levervenstrombos. I en
andra grupp ska alla ha JAK2 pos MPN
(ej PMF) utan tidigare trombos. I en tredje
grupp ska deltagarna inte ha känd MPN och
utan tidigare trombos. Sista gruppen består
enbart av patienter med PMF och utan tidigare trombos. Personerna får svara på frågor
angående kända riskfaktorer för trombos
och de med tidigare trombos får även svara
på hur det var vid trombosinsjuknandet.
Blodproverna analyseras med flödescytometri på trombocyterna och utöver detta
analyserar vi Hb, LPK, differentialstatus,
TPK, retikulocyter, MPV (Mean Platelet
Volume), IPF (Immature Platelet Fraction)
samt PDW (Platelet Distribution Width) på
alla studiedeltagare vid Laboratoriemedicinska kliniken, USÖ. Hos gruppen som haft
trombos tas även prover på för att utreda om
det kan finnas någon annan möjlig genes till
trombosen (t.ex. Faktor V-Leiden mutation
m.m.).
Efter provtagningen prepareras blodet
enligt separata riktlinjer för att köra flödescytometri på. Trombocytfunktionen testas
med ett nyligen utvecklat 5-färgsprotokoll
som möjliggör samtidig analys av uttryck av
fosfatidylserin (prokoagulant cellyta), aktiv
konformation av fibrinogenreceptorn αIIbβ3
(aggregationspotential), α-granule och
lysosomal frisättning (P-selektin respektive
LAMP-1 uttryck) samt bildande av trombocytmikropartiklar vid aktivering med agonister specifika för trombocytens receptorer
för ADP, trombin och kollagen. Utöver detta
analyseras nivån av cirkulerande tromboVASKULÄR MEDICIN 2020 · NR 1 19
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22:a Svenska

Kardiovaskulära Vårmötet

22-24 april 2020, Malmö

Vårmötet - en unik mötesplats!
Mötet samlar årligen ca 1600 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 22:a Kardiovaskulära Vårmötet!
Organisationskommittén

VÄLKOMMEN ATT GÖRA DIN ANMÄLAN
VIA VÅR HEMSIDA VÅRMÖTET.SE
SISTA DAG FÖR BILLIGARE AVGIFT ÄR 31 MARS

cyt-leukocytaggregat och P-selektin-positiva
trombocyter från ett direkt-fixerat blodprov,
eftersom cirkulerande aggregat har föreslagit
vara av intresse hos MPN-patienter [13].
Vi är nu färdiga med att inkludera personer till studien och just nu pågår analys och
sammanställning av alla data. Det vi kan se
är bl.a. relativt stora skillnader även inom
grupperna (se bilder nedan för preliminära,
ej slutgiltiga, data för de först analyserade
individerna). Nästa steg blir nu att sammanställa alla resultat och se hur vi kan gå vidare
med forskningen.
Målsättningen är att projektet ska leda till

en artikel som ska bli ett delarbete i tilltänkt
doktorandprojekt för undertecknad, Jacob
Crafoord, med megakaryocyter/trombocyter hos MPN-patienter som tema och Sofia
Ramström som huvudhandledare.

Jakob Crafoord, är doktorand och arbetar som
läkare vid medicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro. SSTH tilldelade honom
SSTH:s forsknings och utbildningsstipendium
vid symposiet i Karlstad mars 2019 (delat med
Rahel Befekadu, för ett annat projekt).
Medverkande i studien är dessutom Erik
Ahlstrand 1, Maria Åström 1, Manar Bitar 2,
Mikael Viborg 3, Sofia Ramström 3
1)
Medicinska kliniken, Örebro Universitetssjukhus, 2) Laboratoriemedicinska kliniken,
Örebro Universitetssjukhus, 3) Örebro Universitet.
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Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse för verksamhetsår 2019-04-10 – 2020-04-23
för Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin

Styrelsesammansättning och möten

Under verksamhetsåret har SVMs styrelse
bestått av Jonas Spaak (ordförande), Mattias
Brunström (sekreterare), Isak Lindstedt
(redaktör för tidskriften Vaskulär Medicin),
Ingar Timberg (kassör), Johanna Pennlert,
Karin Rådholm samt Eva Drevenhorn. Till
styrelsen har Thomas Kahan varit adjungerad
som representant i ESH och ESC Council.
Anders Gottsäter har varit adjungerad som
representant i Hjärtförbundet, blivande ordförande för KVM samt sin roll i ESVM och
det planerade ESVM-mötet.
Föreningens administrativa sekreterare har
under våren varit Kjerstin Ädel Malmborg
vid företaget Medkonf AB i Malmö, där
denna roll tagits över av Svenska läkaresällskapet sedan 20190701. Ove K Andersson,
Göteborg, och Björn Rogland, Kristianstad,
har varit föreningens revisorer, och valberedningen har utgjorts av Bo Carlberg, Umeå,
Jonas Spaak, Stockholm, Peter Nilsson,
Malmö (sammankallande) och Jan Östergren, Stockholm.
Under verksamhetsåret har styrelsen haft
ett konstituerande styrelsemöte 20190410,
styrelsemöte 20191122 samt telefonmöte
20190905 samt 20200121.
Föreningens medlemsregister administreras av Svenska Läkaresällskapet. Medlemsantalet var under året 389 personer. I
medlemssiffran ingår både betalande medlemmar och pensionärer, för vilka medlemskapet enligt stadgarna är avgiftsfritt.
Tidskriften Vaskulär Medicin

Föreningens tidskrift Vaskulär Medicin
publiceras i samarbete med Mediahuset med
4 nummer årligen i en upplaga på omkring
5 700 exemplar. Förutom till SVMs medlemmar distribueras denna till kardiologer,
endokrinologer, diabetologer, nefrologer,
internmedicinare, vårdcentraler och strokeenheter. Tidskriften finns också att läsa
på föreningens hemsida www.hypertoni.org.
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Nu gällande avtal med Mediahuset säkerställer utgivningen av Vaskulär Medicin till
och med 2020.
Redaktör för tidskriften har varit Isak
Lindstedt. Samarbetet med Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas och Svensk
Njurmedicinsk Förening har fortsatt under
verksamhetsåret.
Priset för 2018 års bästa artikel i Vaskulär
Medicin gick till Kristina Nilsson Ekdahl
och Bo Nilsson för artikeln ”Hemodialys,
inflammation och det naturliga immunsystemet”. Prisutdelningen skedde vid höstens
styrelsemöte. 2019 års pristagare kommer
att kungöras vid årsmötet 2020.
Under året har föreningen månadsvis
skickat ett elektroniskt nyhetsbrev till medlemmarna, med bland annat information
om kurser, konferenser och medicinska
nyheter inom vårt intresseområde.
Internationella föreningsaktiviteter

SVM är affilierad ”National Society” i ESH,
International Society of Hypertension
(ISH) och World Hypertension League
(WHL). Jonas Spaak representerade SVM
vid ESHs representantskapsmöte i samband
med föreningens kongress om hypertension
och kardiovaskulär protektion i Milano
20190621-24. Thomas Kahan ingår dessutom i ESHs scientific council.
Jonas Spaak har representerat föreningen i
Union Européenne des Medicins Spécialistes
(UEMS), med syftet att utforma en gemensam europeisk plattform för specialiteten
angiologi/vaskulär medicin samt i Vascular
Independent Research and Education European Organisation (VAS) som arbetar med
en europeisk specialistexamen i angiologi.
Anders Gottsäter har representerat föreningen i European Society for Vascular
Medicines (ESVMs) styrelse. Isak Lindstedt,
Anders Gottsäter och Thomas Kahan har
deltagit i arbetet med ESVMs riktlinjer för
perifer artärsjukdom som publicerades tidskriften Vasa under 2019.

Föreningen har fått i uppdrag att anordna
ESVMs kommande möte 20221006-08, i
Stockholm. En oganisationskommitté för
mötet har formerats och haft två möten.
Thomas Kahan har representerat föreningen i det europeiska samarbetet kring renal
denervering; European Network COordinating research on Renal Denervation
(ENCOReD).
Föreningen medverkade till att arrangera
Nordic-Baltic Regional University Research
Course, Gdańsk, Poland, 20190919-21, om
”Hypertension and cardiovascular disease”,
där Thomas Kahan, Jonas Spaak, Anders
Gottsäter, Mattias Brunström och Peter
Nilsson deltog i fakulteten.
Nationella föreningsaktiviteter

Föreningen samarbetar i utbildningsfrågor
med Stiftelsen Svenska Hypertonisällskapet,
samt utgör sedan 2013 en fullvärdig sektion i Svenska Läkaresällskapet (SLS). SVM
representerades vid sällskapets fullmäktigemöte 20190514 av Jonas Spaak. Föreningen
har under året förberett ansökan om att bli
medlemsförening.
SVM utgör sedan mars 2017 en fullvärdig medlem av Svenska Hjärtförbundet, och
representerades vid föreningens höstmöte
20191024-25 av Jonas Spaak.
Vid det 21:a Kardiovaskulära Vårmötet i Göteborg 190410-12 anordnades ett
bl.a. ett symposium om njurartärstenos,
en pro-con debatt om de nya Europeiska
blodtrycksmålen, samt ett symposium om
screening för bukaortaaneurysm.
Föreningens nationella arbetsgrupp för
renal denervering (RDN) vid terapiresistent hypertension, under ledning av Bert
Andersson från Göteborg, följer behandlingsresultaten hos svenska RDN-patienter
genom ett nationellt register.
Grundkurs i ”Evidensbaserad omvårdnad
vid hypertoni” för sjuksköterskor arrangerades under ledning av Eva Drevenhorn i
Stockholm 20190321-22 och var mycket

uppskattad, och kursen ordnas igen
20200402-03 nu under ny ledning av Annelie Joelsson.
Aleksandra Sakic nominerades av styrelsen
och deltog i European Society of Hypertension Summer School in Vravrona, Grekland,
20190915-19.
Planerade aktiviteter

Under det kommande verksamhetsåret
planerar föreningen medverka vid det före-

stående 22:a Kardiovaskulära Vårmötet i
Malmö med symposier bl.a. om utmaningar
i hypertonivården samt om hjärta, njure och
diabetes.
Vid föreningens årsmöte kommer att förrättas prisutdelning till författarna av bästa
artiklar i Vaskulär Medicin 2019.
Föreningen kommer vara välrepresenterad vid ESH-ISH:s kongress i Glasgow
20200529-0601 och vid ESVMs kongress
20201015-17 i Malaga.

Administrativa åtgärder

Föreningen har tillsammans med Svenska
Hjärtförbundet inlett ett administrativt
samarbete med Svenska Läkaresällskapet
som under 2019 tagit över medlemsregister,
fakturahantering samt övriga administrativa
funktioner.
Danderyd och Umeå, februari 2020

Jonas Spaak, ordförande
Mattias Brunström, sekreterare

Kallelse till ÅRSMÖTE
för Svensk förening for hypertoni, stroke
och vaskulär medicin, tillika för Stiftelsen
Svenska hypertonisällskapet
Onsdagen den 22 april 2020 kl. 09.00 –10.00 i rum Live 13 på Malmö Live,
Malmö, i samband med 22:a Svenska Kardiovaskulära vårmötet.
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14
§ 15

Mötets öppnande
Val av mötesordförande och sekreterare
Fastställande av dagordningen
Styrelsens verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse för föreningen och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Information om Stiftelsen Svenska hypertonisällskapet
Val av styrelse, revisorer och valberedning
Beslut om stadgeändringar som krävs för att bli medlemsförening
i Svenska Läkaresällskapet
Fastställande av årsavgift för 2021
Fastställande av traktamenten
Information om framtida mötesaktiviteter
Information om tidskriften Vaskulär Medicin
Information om föreningens hemsida
Övriga frågor
Mötets avslutande

Föreningens verksamhetsberättelse för 2019-04-10 till 2020-04-22 samt förslag till nya stadgar
finner du på föreningens hemsida www.hypertoni.org.
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KON GRESSK ALEN D ER

2020
April 2-4
ESC Preventive Cardiology 2020
Malaga, Spanien
https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/
Preventive-Cardiology
April 2-5
The 7th International Conference on Prehypertension, Hypertension, Metabolic Disorders and
Cardiovascular Disease
Vilnius, Litauen
https://www.prehypertension.org/
April 22-24
Svenska Kardiovaskulära Vårmötet
Malmö
https://mkon.nu/varmotet
Maj 11-13
Njurmedicinska vårmötet
Göteborg
https://njurmed.se/kalender
Maj 12-15
ESO-WSO 2020
Wien, Österrike
https://eso-wso-conference.org/

Maj 31 - Juni 3
European Atherosclerosis Society (EAS) Congress
Genev, Schweiz
https://eas2020.com
Juni 15-16
29th European Diabetes Congress
Barcelona, Spanien
https://diabetesexpo.com/europe/
Augusti 10-11
8th International Conference on Hypertension and
Healthcare
Dubai, Förenade Arabemiraten
https://hypertension.cardiologymeeting.com/

Besök vår hemsida
www.hypertoni.org

Augusti 21-22
10th International Conference on Neurological
disorders & Stroke
Paris, Frankrike
https://stroke.neurologyconference.com/
Augusti 29 - September 2
ESC Congress 2020
Amsterdam, Nederländerna
https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/
World-cardio-agenda/esc-congress-2020

Anmäl adressändring

Logga in och ändra dina uppgifter på
"Mina sidor" på Svenska Läkaresällskapets
hemsida via
https://www.sls.se/om-oss/ditt-medlemskap/
minasidor/

Maj 29 - Juni 1
Joint Meeting ESH-ISH 2020
Glasgow, Skottland
https://www.hypertension2020.org/

ESC
Congress
2020

Författaranvisningar
Vaskulär Medicin publicerar information för medlemmar i SVM och åt andra som är intresserade av
området vaskulär medicin. Redovisning av vetenskapliga data, översiktsartiklar, kongressrapporter, fallbeskrivningar liksom debattinlägg, notiser
och allmän information välkomnas.
Vaskulär Medicin sätts med hjälp av layoutprogrammet InDesign®. För att kunna redigera
effektivt önskas därför elektroniska filer via till
exempel e-mail. Eventuella figurer och tabeller läggs i separata dokument och namnges.
Ange författarnamn, titel, adress, telefonnummer så att redaktionen kan kontakta författaren
vid eventuella oklarheter. Sänd manus till: Specialistläkare Isak Lindstedt, Ekeby vårdcentral,
Storgatan 46 267 76 Ekeby.
isaklindstedt@hotmail.com
Tel. 042-40 60 920

VASKULÄR MEDICIN – Utgivningsplan 2020

Amsterdam 29 aug – 2 sept

Nr Manusstopp

Utgivning

1

27 mars

2
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19 februari
7 maj

18 juni

3

17 september

23 oktober

4

11 november

18 december

