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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

"SLS är vår enda oberoende professionsorganisation, 
och tillsammans har vi större möjlighet att påverka."

Vårsolen lyste in genom de nyrenoverade tak-
fönstren i Svenska Läkaresällskapets Karolina 
Widerströmsalen (Dr. Widerström var som be- 

kant den första kvinnliga legitimerade läkaren i Sverige) 
under fullmäktigemötet den 14 maj. Uppslutningen 
från sektionerna var god, när ”ödesfrågan” kring med-
lemskap åter lyftes till omröstning. SLS är ju vår svenska 
moderorganisation, och SVM har tidigare ställt sig positivt 
till förslaget att sektionsmedlemskap automatiskt skall 
kopplas till medlemskap i SLS. För ett år sedan rösta-
des dock förslaget ned, då det fanns kvarstående frågor 
kring icke-läkares medlemskap, avgifter för läkare som är 
medlemmar i flera sektioner, samt en allmän olust kring 
”tvångsanslutningen”. För SVMs räkning tycker vi det 
är utomordentligt viktigt med ett starkt SLS i dagens 
pressade sjukvård, för att försvara frågor som rör etik, 
prioriteringar, forskning, utbildning och kvalitet. Även 
om SLS hela tiden jobbat mycket med dessa frågor verkar 
ledningen nu förstått att de också måste tydliggöra detta 
för läkarkåren och sektionerna, och aktivt bjuda in till 
medverkan. SLS är mer än ett antikt hus på Klara Östra 
Kyrkogata, mer än en klubb för pensionerade överläkare. 
SLS är vår enda oberoende professionsorganisation, och 
tillsammans har vi större möjlighet att påverka.

Två tredjedelars majoritet krävs vid omröstningar om 
stadgeändringar. När rösterna väl räknats röstade nu ¾ av 
sektionerna för förslaget. Vi kommer således under 2020 
ansöka om att bli medlemsförening, vilket sedan träder i 
kraft 2021. SVM kommer därefter betala SLS 140 kr för 
varje läkarmedlem (lägre för seniora och studenter och för 
medlemmar i flera sektioner), och våra medlemmar blir 

då också medlemmar i SLS, vilket tidigare kostat 700 kr 
per år. SVM har redan i år påbörjat samarbetet, och SLS 
tar nu över vår medlemsadministration, vårt nyhetsbrev, 
och under nästa år vår hemsida.

Vi har också haft årsmöte för föreningen den 10:e april 
i Göteborg, i samband med Kardiovaskulära Vårmötet. 
Det var en mindre men entusiastisk skara som slöt upp. 
Årsmötet valde två nya ledamöter, Johanna Pennlert samt 
Karin Rådholm. Johanna är internmedicinare vid Norr-
lands Universitetssjukhus, Umeå, och disputerad forskare 
inom området stroke och antikoagulation. Karin arbetar 
som specialist i allmänmedicin i Ödeshög, är disputerad 
forskare inom området hjärtkärlsjukdom och diabetes hos 
äldre, och även lektor vid Linköpings universitet. Båda 
kommer ge ett mycket värdefullt tillskott till SVM! Samti-
digt tackar vi de avgående ledamöterna Mia von Euler och 
Elias Johansson för deras värdefulla insatser de senast åren.

Vid årsmötet hade vi också nöjet att utse Professor Lars 
H Lindholm till Hedersledamot för sina stora insatser 
inom hypertonibehandling och prevention nationellt och 
internationellt, se separat text i detta nummer.

Efter årsmötet deltog flera av oss i det efterföljande 21:a 
Kardiovaskulära vårmötet. Föreningen medverkade bl.a. 
med en välbesökt pro-con debatt om de nya blodtrycksmå-
len, samt i symposier om njurartärstenos och screening för 
kärlsjukdom. Göteborg visade sig också från sin bästa sida 
och gav en skön försmak av våren.

Med önskan om en härlig sommar
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SHF’s Imaginggrupps halvdagskurs
Stockholm den 1 oktober

Umeå den 8 oktober
Malmö den 17 oktober

Svenska Hjärtförbundets Kardiovaskulära Imaginggrupp  
arrangerar en multidisciplinär halvdagskurs

Den sjuka aortan; Imaging i klinisk perspektiv  

1) Infektiös endokardit/aortit; Hur skall vi utreda?
2) Genetiska aortopatier 
3) Dilaterad aorta; Vilka och hur skall vi utreda och följa upp? 
4) Aorta som bortglömd embolikälla; Tromber och ulcerationer 
betyder det något?
5) Operationsindikationer vid aortopati; Vad vill vi veta inför 
och efter intervention?

Mer information och anmälan finns på 
www.svenskahjartforbundet.se
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F R Å N  R E D A K T I O N E N

Från redaktionen

K ära läsare! Så har det blivit sommar 
igen och vintern har sedan länge 
släppt sitt grepp om Sverige. Istället 

har vårt avlånga land klätts i en underbar 
sommaridyll. Då passar det bra att ta med 
Vaskulär Medicin från brevlådan till häng-
mattan. Ni finner säkert något i denna 
aktuella upplaga som är värt att fördjupa 
sig i. Det går bl.a. att ta del av hur förnyad 
transkraniell ultraljudsteknik fungerar. Se 
upp så att robotarna inte tar över! Magnus 
beskriver det vetenskapliga läget runt 
patientnära undervisning. Vad upplevde 
man på den senaste fördjupningskursen i 
hypertoni? Läs om hur Swedish Stroke Pre-
vention Study har genererat en av världens 
största databaser över blodtryck uppmätta 
i primärvård. Vidare går det att ta del av 
ett arbete om biomarkörer som i framtiden 
förväntas kunna bidra till identifiering av 
faktorer av betydelse både för sjuklighet och 
dödlighet vid hjärtinfarkt.

Den 17:e maj avhölls Världshypertonidagen 
– World Hypertension Day (WHD) – som 
visade upp sitt tema ”Know Your Numbers”, 
som syftar till att öka medvetenheten om 
högt blodtryck över hela världen. Statis-

tik indikerar att endast 50 % av individer 
med hypertoni är medvetna om att de har 
högt blodtryck. För att öka medvetenhe-
ten, kom WHD med två viktiga budskap: 
1) Etableringen av program på kommunnivå 
för att utföra screening med blodtrycksmät-
ningar hos riskindivider; 2) Stödja att blod-
trycksmätning skall vara rutin att utföra för 
alla professioner inom sjukvården vid alla 
kliniska besök. Det absolut viktigaste för 
att uppnå Förenta Nationernas mål 2025 
om att ha minskat obehandlad/icke-välbe-
handlad hypertoni med 25 % är att förbättra 
diagnostiseringen av hypertoni. 

Ortostatisk hypotoni definieras som en 
reduktion av systoliskt blodtryck på 20 mm 
Hg eller av diastoliskt blodtryck på 10 mm 
Hg under 3 minuter efter uppresning. Men 
det finns lite olika varianter på samma tema. 
Initial ortostatisk hypotoni definieras som ett 
tillfälligt, mycket kraftigt blodtrycksfall med 
en systolisk sänkning på > 40 mm Hg och/
eller en diastolisk sänkning på > 20 mm Hg 
inom 15 sekunder efter uppresning. Förse-
nad ortostatisk hypotoni inträffar även efter 
3 minuter efter uppresning om man för-
länger den ortostatiska stressen ytterligare 
och gör ytterligare mätningar. Resultatet 
av en ortostatisk blodtrycksmätning är inte 
alltid konsekvent. Ortostatisk hypotoni är 
vanligare på morgonen och under som-
maren. Ett ortostatiskt blodtrycksfall kan 
också påverkas av hydreringsgrad, matintag, 
medicinering, rumstemperatur, kön och hur 
länge man har befunnit sig i horisontalläge. 
Det är fortfarande en utmaning hur man 
skall behandla en patient som har hyper-
toni men samtidigt symtomatisk ortosta-
tisk hypotoni. Man måsta finna balansen 
mellan långtidsfördelarna med att sänka 
blodtrycket och korttidsrisken att förvärra 
den ortostatiska hypotonin.

Isak Lindstedt

"Det är fortfarande en
utmaning hur man skall 

behandla en patient som 
har hypertoni men

samtidigt symtomatisk 
ortostatisk hypotoni. "
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5:e generationens transkraniella 
ultraljudsteknik: Roboteran

Transkraniellt ultraljud är en i Sve-
rige ganska ovanlig undersöknings-
metod inom strokesjukvård, men 

är klart vanligare i t.ex. Tyskland. Största 
delen av undersökningen sker genom tin-
ningbenet (funkar på de ca 90 % av patien-
ter som har tillräckligt tunt dito), men även 
genom ögat och genom foramen magnum 
(via nacken). Samtliga stora artärer i och 
från Circulus Williisii kan bedömas. Gene-
rella fördelar med transkraniellt ultraljud 
är att metoden är icke-invasiv, kräver inte 
kontrastmedel, kan genomföras bedside, 
repetitivt och hemodynamik kan bedömas 
i realtid och med provokationer. Etable-
rade indikationer är daglig undersökning 
av vasospasm första tiden efter subarachnoi-
dalblödning och återkommande undersök-
ningar (6-12 månaders intervall) hos barn 
med sickel-cellanemi för att hitta stenoser 
orsakade av endotelskada. Fullt möjlig, men 
i Sverige sällan utnyttjad, klinisk indikation 
är skattning av höger-vänster-shunt (såsom 
öppetstående foramen ovale) genom att 
notera om intravenös ultraljudskontrast-
bolus når hjärnan för tidigt (och därmed 
gått förbi lungkretsloppet). Indikationer i 
gränsland mellan forskning och klinik är 
bl.a. mätning av mikroembolier och cerebro-
vaskulär reservkapacitet (hur mycket auto-
regulationen är aktiverad i vila), båda dessa 
undersökningar utförs lättast med monito-
reringsutrustning. Forskningsindikationer 
innefattar ultraljudsförstärkt trombolys och 
skattning av intracerebralt tryck. 

Liksom alla undersökningsmetoder krävs 
träning och erfarenhet samt volym för att 
upprätthålla kompetens. Med begränsat 
antal skarpa indikationer är antalet kunniga 
utförare i Sverige få. Genom årtionden har 
utvecklingen i teknik gjort att det blivit 
lättare att lära sig och utföra transkraniellt 
ultraljud. På en konferens 2019 demonstre-
rades tre versioner av den 5:e generationens 
teknik: Robotik. I denna artikel beskrivs för- 
och nackdelar med de 5 generationerna av 
ultraljudsteknik.

Första generationen: Enkel doppler
Enkel doppler är idag en förlegad metod 
då den är svår att lära sig och har inga rele-

vanta fördelar kontra senare metoder. Infor-
mationen som framkommer är dock i allt 
väsentligt densamma som i samtliga senare 
generationer. Ultraljudet skickas som en 
”stråle” och på ett valt djup erhålls en klassisk 
hastighetskurva (”Spektralfönster”, figur 1). 
Ingen annan information utom valt djup 
och spektralkurvan finns att tillgå. Såväl 
hastighet som flödesriktning kan avgöras. 
Med lång träning och god skicklighet kan 
flödeskurvans utseende, vinkeln som proben 
hålls och vad som händer när proben flyttas 
(t.ex. att posteriort om sannolik a. cerebri 
media, MCA, ska a. cerebri posterior, PCA, 
dyka upp) läggas samman för att identifiera 
blodkärl.

Andra generationen: Duplex
Detta är sedvanligt ultraljud med en två-
dimensionell gråskalebild (”B-mode”) som 
sträcker sig som en solfjäder i hjärnan. 
Samma probe som för hjärtundersökningar 
används i regel. I bilden läggs färgdoppler till 
för att visualisera artärer som röda och blåa 
(beroende på flödesriktning, figur 2). Även 
när skallbenet är tunt absorberas mycket 
av ultraljudsenergin av benet, varför ringa 
strukturell information kan inhämtas (t.ex. 
kan hjärnstammens form ses, men patologi 
är svårbedömd). Flödet i blodkärlen kan 
dock ses väl. Detta till skillnad från t.ex. 
halskärlsundersökningar med ultraljud då 
detaljerad gråskalebild av blodkärlens mor-

Figur 1: Spektralfönster där hastighet kan utläsas. Typiskt utseende för enkel doppler. 

Figur 2: Typiskt fynd med duplexbaserad teknik. ACA: a. cerebri anterior. MCA: a. cerebri media. PCA: a. cerebri posterior. 
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fologi erhålls utöver flödet. Med sedvanlig 
teknik kan hastigheter mätas varthelst som 
önskas i gråskalebilden. Denna teknik är 
lättast att lära sig. Eftersom kärlvisualise-
ringen är mycket god kan en van undersö-
kare följa kärlen längre och säkrare än vad 
som är rimligt med andra tekniker, vilket 
möjliggör bättre bedömningar. Nackdelen 
är att utrustningen är dyr (ca 3-5 gånger 
mer än dedikerade ultraljudsapparater), men 
sjukhusets ”vanliga” apparat kan å andra 
sidan användas. En annan nackdel är att 
monitorering inte är enkel, vilket begränsar 
indikationerna något. 

Tredje generationen: Power-M-Mode
Detta är en utveckling av enkel doppler. 
Utöver att få en hastighetskurva vid ett visst 
djup så erhålls information och färgdoppler 
(rött och blått) längs hela ultraljudsstrålen 
i ett separat fönster på skärmen (Power-M-
Mode fönstret, figur 3). Detta, likt M-mode 
som används vid hjärteko, är en uppdate-
ring av en ultraljudsstråle över tid; ”Power-” 
-aspekten är att istället för att gråskala 
uppdateras över tid (som vid M-mode) så 
uppdateras färgdoppler (rött och blått) över 
tid. Fördelen är att orienteringen förbättras 
avsevärt jämfört med enkel doppler, om än 
inte fullt så bra som vid duplex. Exempel 
(figur 3): Basilaris övergår i bägge PCA, där 
ena ses komma mot, andra vara på väg från 
proben. Fördelen med Power-M-mode- 
baserade system jämfört med duplex är att 
monitorering är möjlig då proberna är små 
och låsas fast i en enkel ram (”hjälm”) runt 
huvudet (figur 4). En ytterligare fördel är 

Figur 3: Typiskt fund med Power-M-Mode-teknik när proben sätts framför örat och riktas vinkelrätt/lätt posteriort – 
toppen av a. basilaris ses på ca 74 mm djup: Ytligare (58-78 mm djup) ses ipsilaterala PCA som rött (på väg mot proben), 
djupare (74-86 mm djup) ses kontralateral PCA som blått (på väg från proben). Gula linjen (72 mm) är valt djup för 
spektralkurvan (nedre fönstret). MCA: a. cerebri media. PCA: a. cerebri posterior. 

att mikroemboli-identifikation blir lättare 
ty utöver att mikroembolin ses som en stör-
ning även i Power-M-mode-fönstret – där 
riktning kan avgöras (Figur 5). Det finns 
många fabrikat för Power-M-Mode med 
små variationer mellan sig.

Fjärde generationen:
Användaroberoende massutskick
Denna generation kanske dör ut innan den 
riktigt fick liv. Apparaturen bygger inte på 
att en probe styrs rätt utan ett stort antal 
prober monterade bredvid varandra i en 

Figur 4: Typisk hjälmanordning för att fästa prober vid bilateral monitorering. Personen på bilden är vårdpersonal, 
foto: Elias Johansson. MCA: a. cerebri media.

Figur 5: Mikroemboli i MCA hos patient med symtoma-
tisk karotisstenos. Karaktäristisk signalstörning i såväl 
Power-M-Mode-fönster som spektralfönstret. Signalstör-
ningen lutar på typiskt vis i Power-M-Mode fönstret (som 
uppdateras över tid), som vid att mikroembolin färdas ut 
i MCA under bråkdelen av en tiden för en hjärtcykel. MCA: 
a. cerebri media.
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hjälmanordning så att chansen att någon 
träffar rätt är god. Apparaturen har aldrig 
varit kommersiellt tillgänglig utan enbart 
använts inom ramen för en randomsierad 
prövning av ultrasljudsförstärkt trombolys 
(där diagnostiska aspekten inte är nödvändig 
– leverans av ultraljud in till blodproppen 
var det relevanta). I första versionen kunde 
ingen mottagande signal registreras (diag-
nostik omöjlig), tillverkare hävdar att det 
går i nästa version. Då första försöket till 
fas III-studie misslyckades är det osäkert hur 
denna teknik kommer utvecklas, en andra 
studie rekryterar dock centra för närvarande 
[1-2]. 

Femte generationen: Robotik
Denna metod bygger på Power-M-Mode 
teknik, det som skiljer är hur blodkärlen 
hittas. 

3 fabrikat finns, varav 2 säljer för närva-
rande (våren 2019), 3:e snart på marknaden. 
De två fabrikat som finns på marknaden 
använder en liknande approach som vid 
Power-M-Mode: Hjälmanordning och 
prober fästs på denna; men med robotpro-
berna trycker man på ”sök”-knappen och så 
letar den upp bästa signal som användaren 
sedan tolkar. Användaren kan ställa in para-
metrar, söka igen på nytt område vid behov 
och manuellt styra med knappar vid behov. 
Båda apparaternas sökning går på mindre än 
1 minut (när det lyckas) och om patienten 
rubbas ur läge i sin hjälm så ställer proberna 
in sig igen. Ena av dessa fabrikat har en på 
marknaden standardhjälm (figur 6), den 
andra en hjälm som snarast är glasögon (mer 
skonsamt för patienten, figur 7). Fabrikatet 
med glasögonhjälm kan spela in ambula-
toriskt under flera timmar (holter-TCD), 
vilket möjligen kan vara relevant för att hitta 
mikroembolier vid asymtomatisk karotis-
stenos (prognostiskt värde) [3]. Prislappen 
är likvärdig Power-M-mode-apparatur från 
ledande fabrikat utan robotikteknik. 

Den 3:e apparaten är stor, mer som en 
liten halvöppen tunnel som man ligger i än 
en hjälm man har på sig (figur 8). Prober 
åker fram från sidan och använder optiska 
referenser (små vita klisterlappar ditsatta 
vid ögat och örat) för att hitta rätt. Förde-

Figur 6: Standardhjälm robotprober. Bild från tillverkaren. 

Figur 7: Glasögondesign på hjälm med robotprober. Bild från tillverkaren. 

"För den erfarne medför robotstyrningen att man kan
styra proben mer stabilt och med mindre steg

än vad som är möjligt med egna handen."
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len med denna ”tunnel”-apparat är att var 
proben anläggs mot huden kan bytas av 
apparaten själv – så att bästa plats för insyn 
kan hittas. Söktiden är dock lång – många 
minuter per sida och prislappen är prelimi-
närt 2-3 gånger högre än övriga system. 

Robotik verkar vara en påtaglig förbätt-
ring i hur lätt undersökningen kan utföras. 
För den erfarne medför robotstyrningen att 
man kan styra proben mer stabilt och med 
mindre steg än vad som är möjligt med egna 
handen. Att kunna göra små justeringar utan 
att behöva låsa upp/låsa prober är en fördel. 
För den mindre erfarne blir det lättare att 
hitta rätt då man ofta kommer komma rätt 
automatiskt – frågan kanske är om man 
blir mer handfallen när man tvingas agera? 
Vägen till erfarenhet och det dagliga arbe-
tet blir dock sannolikt lättare. Det relativa 
användaroberoendet med robotik kanske 
visar sig vara ett sätt att i vissa situationer 
kunna ordna personallösning som kringgår 
den långa utbildning som annars krävs för 
transkraniellt ultraljud. Lösningar med tele-
medicin kan också möjliggöra hjälp på dis-
tans från mer erfaren kollega på ett sätt som 
inte är möjliga idag (t.ex. bakjour i hemmet 
vid akutsituationer). För monitorering är 
självåterställning till signal vid patientrörel-
ser en klar fördel. 

Men trots dessa fördelar med denna nya 
robotik är dessa apparater högst sannolikt 
inte användaroberoende: Användaren behö-
ver åtminstone viss utbildning för att placera 
proberna rätt (över området som har tunt 

Figur 8: Stor ”tunnel”-liknande robot med optisk styrning. Bild från tillverkaren. 
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skallben – f.f.a. när detta område visar sig 
vara litet), och användaren ska kunna iden-
tifiera de blodkärl som ses. Robotar verkar 
vara framtiden – men än så länge behövs 
människan också.
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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. 
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Fördjupningskurs i hypertoni
på Ersta

Årets kurs var en fördjupning i evidens-
baserad omvårdnad vid hypertoni för 
sjuksköterskor den 21-22 mars på Ersta 
på Söder i Stockholm.

I år var det 26 sjuksköterskor som deltog 
i kursen. Som tidigare år fanns delta-
gare från Sveriges alla hörn från Malmö 

i söder till Alfta i norr. Vid genomgång av 
förväntningarna på kursen framkom bl.a. 
önskemål om att få kunskap om råd kring 
levnadsvanor, hypertoniläkemedel och upp-
titrering, bedömning av olika blodprover, 
hur hypertonimottagningen kan utvecklas 
och hur man kan motivera patienten att 
förändra levnadsvanor. Det fanns också 
önskemål om blodtrycksmätning, men den 
programpunkten återfinns i grundkurserna 
och inte i årets fördjupning.

Dag 1
Att samtala om att ändra levnadsvanor
På grund av återbud från dagens första före-
läsare fick kursledaren, Eva Drevenhorn, 
inleda dagens första punkt som handlade 
om att samtala om att ändra levnadsvanor 
och eventuellt börja med läkemedel. Eva 
är distriktssköterska, lärare i Motiverande 
samtal (MI) och har utbildat personal i MI 
sedan många år tillbaka. Det är en utmaning 
för patienten att ställas inför outtalade och 
uttalade krav om att ändra levnadsvanor när 
diagnosen hypertoni ställts. Det är även en 
utmaning för sjuksköterskan att på rätt sätt 
samtala med patienten. MI erbjuder ett 
förhållningssätt som underlättar samtalet. 
I förhållningssättet ingår att visa respekt för 
de val som patienten gör, vara positiv och se 
patientens egna resurser och visa stor empati 
och medkänsla. 

Eva inledde med att deltagarna fick fun-
dera över när de själva gjort olika föränd-
ringar i livet. När de fick den första tanken, 
när de bestämde sig och när de genomförde 
förändringen. Övningen lade grunden för 
att i samtal med patienter ha med sig Steg-
modellen (Stages of change model), som 
stöd för bemötandet. I modellen beskrivs 
processen för förändringsarbetet och 

beroende på var i processen den enskilde 
patienten är behöver patienten ett visst 
bemötande. I förändringsarbetet behövs 
alltid tid för begrundan av sin situation 
innan beslut kan tas om att förändra eller 
att avstå från att förändra något. Sedan gicks 
samtalsverktygen igenom och deltagarna fick 
öva på hur man ger information i MI-anda. 
Det innebär att patienten får berätta vad hen 
redan vet och, att innan mer information ges 
till patienten, blir patienten tillfrågad om 
hen vill veta mer. Ett sådant förhållningssätt 
öppnar upp för att skapa nyfikenhet och en 
positiv förväntan inför ny kunskap. Infor-
mationsutbytet avslutas med att patienten 
får frågan om vad den nya kunskapen har 
gett personen. Hur skillnaden mellan hur 
patienten har det och hur hen skulle vilja 
ha det diskuterades också.

Fysisk aktivitet
Efter lunchen tog Mats Börjesson över för 
att tala om fysisk aktivitet vid hypertoni 
och dyslipidemi. Mats är läkare och pro-
fessor vid Centrum för hälsa och presta-
tionsutveckling vid Göteborgs universitet. 
Föreläsningen inleddes med en överblick 
av rekommendationerna av fysisk aktivitet 
där både konditions- och styrketräning ingår 

oavsett personens ålder. Det är aldrig för 
sent att börja styrketräna! För att ge råd om 
vilken typ av fysisk aktivitet som ger bäst 
resultat vid olika sjukdomar finns FYSS att 
konsultera och recept kan skrivas på rekom-
menderad aktivitet (FaR). 

Fysisk inaktivitet orsakar 5-13 % av all 
hypertoni. Fysisk aktivitet höjer det systol-
iska blodtrycket till ca 170 mmHg under 
själva aktiviteten. Efter aktiviteten sjun-
ker blodtrycket 6-13 mmHg under ca 16 
timmar. De blodtryckssänkande mekanis-
merna är sänkt sympatikustonus, endotal 
dysfunktion minskar, insulinresistens mins-
kar, ändrad njurfunktion, centrala mekanis-
mer och dilaterande substanser frigörs. För 
att behandla dyslipidemi rekommenderas 
enligt FYSS måttlig aerob fysisk aktivitet 
minst 150 minuter/vecka med en frekvens 
på 3-7 ggr/vecka eller hög intensitet under 
minst 75 minuter/vecka uppdelat på 3-5 
ggr/vecka. Det går också bra att kombi-
nera dessa och då rekommenderas minst 
90 minuter/vecka uppdelat på 3 gånger. 
Det saknas evidens för effekter av styrketrä-
ning. Den aeroba träningen höjer HDL och 
sänker triglyceriderna och det rekommende-
ras att kombinera träning med matråd. När 
FaR används ska det alltid följas upp. 

Samtal under workshopen om hur arbetet på hypertonimottagningen kan förbättras.
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Läkemedelsbehandling vid dyslipidemi
Därefter kom Mattias Ekström, specialist-
läkare på Huddinge sjukhus, som skulle 
prata om läkemedelsbehandling vid dys- 
lipidemi. Han började med att beskriva hur 
man använder SCORE-kortet, som finns 
i Läkemedelsboken. Beroende på kardio-
vaskulär risk indikerar det gröna området att 
ingen behandling behöver sättas in, det gula 
området att behandla med ändrade levnads-
vanor med eventuell läkemedelsbehandling 
och det röda indikerar att både ändrade 
levnadsvanor och läkemedelsbehandling 
rekommenderas. Mattias gick också igenom 
vilka lipidprover som behöver tas och följas 
upp enligt individuella behandlingsmål. 
Han lyfte att det är av värde både med att 
minska intag av mättade fetter och trans-
fetter, minska övervikt och alkoholkon-
sumtionen och att vara fysiskt aktiv. Han 
nämnde också ”Medelhavsmat på svenska” 
som rekommenderar mer fullkorn, frukt, 
bär, rapsolja, nötter och fisk och mindre 
mättat fett, socker och salt.

Mattias fortsatte sedan med läkemedels-
behandlingen med en genomgång av effek-
terna av statinbehandling där han speciellt 
lyfte rosuvastatinerna som har en procentu-
ellt bättre effekt än atorvastatin och de andra 
statinerna. Han varnade för interaktioner 
och hellre använda färdiga kombinationer. 
Varje 1,0 mmol/l-sänkning av LDL minskar 
risken för död med 20-25 %. Vid diabetes 
eller kranskärlssjukdom ger kombinations-
behandling med ezetimib och statiner en 
absolut riskreduktion. Evolocumab är ett 
nytt lovande läkemedel som hindrar nya 
hjärthändelser. Det är än så länge mycket 
dyrt och används till specifika patientgrup-
per som får injektion varannan vecka på 
specialistklinik. Mattias visade grafer över 
hur olika läkemedelsförskrivningen ser ut 
i Sverige och även hur olika det ser ut för 
hur många som uppnår behandlingsmålet på 
<1,8 i LDL 12 månader efter hjärtinfarkt. 
Eftermiddagen avslutades med diskussion 
av patientfall. 

De flesta av deltagarna deltog i midda-
gen på kvällen på Ersta terrass, där vi blev 
serverade en bakad torskrygg med vin och 
nässelsås, citronsyrad morot, grön sparris, 
saltrostade mandlar med kokt potatis. Till 
efterrätt fick vi smultronbavaroise med 
flädersorbet och rostad vit choklad. Som 
avslutning på den delikata måltiden behövde 
de flesta en kopp kaffe.

Dag 2
Alkohol- och tobaksbruk
Den andra dagen inleddes med en avstäm-
ning med deltagarna om vilka av deras för-
väntningar som hittills uppfyllts och sedan 
pratade Lene Nordstrand om betydelsen 
av alkohol- och tobaksbruk vid hypertoni 
och dyslipidemi. Lene är distriktssköter-
ska och vårdutvecklare av levnadsvanor vid 
Akademiskt primärvårdscentrum i Stock-
holm. Lene började med att berätta om vad 
de Nationella riktlinjerna rekommenderar 
omkring samtal om levnadsvanor med 
patienter inom specifika riskgrupper och 
även generellt. För alkohol innebär det ett 
rådgivande samtal på 5-15 minuter som 
görs i dialog med patienter, som har en 
riskkonsumtion av alkohol. Rökning ligger 
på första, hypertoni ligger på femte, höga 
LDL-nivåer på sjätte och alkohol på sjunde 
plats i listan för risk för död och sjuklighet 
i Sverige. Siffror från 2018 visar att perso-
ner över 15 år dricker 8,8 liter ren alkohol 
per år. Konsumtionen har minskat med 7 % 
sedan 2009. Denna alkohol står för 5,1 % av 
alla sjukdomsfall i Sverige och mer än 5000 
personers död årligen. Lene visade en bild 
(Figur 1) som beskriver att det är en mindre 

andel av de som dricker alkohol som har 
ett riskbruk eller skadligt bruk och oftast 
kan dessa ändra sina vanor. Alkoholkonsum-
tion orsakar 10 % av hypertonifallen och 
vid minskad konsumtion av ett glas mindre 
per dag kan effekt ses på 3,3/2 mmHg lägre 
blodtryck. Dessutom beror 5,5 % av alla för-
maksflimmer på hög alkoholkonsumtion. På 
blodfetterna ses att alkohol höjer både HDL 
och triglycerider. 

Den som väljer att avstå från alkohol har 
ett normaliserat infektionsförsvar inom 2-8 
veckor, blödningsrisk inom 1 vecka, sårläk-
ning inom 2 månader, hjärtats pumpförmåga 
är återställd inom 1 månad och stresshormo-
ner, adrenalin mm inom 1-7 veckor. Lene 
tipsade om att i samtal om alkohol kan man 
hänvisa patienter som har hög konsumtion 
eller är beroende till Alkohollinjen, Alkohol-
hjälpen, 1177-audit, beroendemottagningar 
och socialförvaltningen. 

Projektet Tobaksprevention Stockholm 
har fått statligt stöd och har en vision om 
<5 % rökare i befolkningen i huvudstaden. 
De nationella riktlinjerna rekommenderar 
kvalificerad rådgivning vid rökning. Det 
innebär att sjuksköterskan ska ha genom-
gått en utbildning i tobaksavvänjning och 

Figur 1. Stor möjlighet att ändra dryckesvanor.

"På blodfetterna ses att alkohol höjer både HDL och triglycerider." 
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rådgivningen kombineras ofta med niko-
tinersättningsläkemedel och Zyban eller 
Champix. Kunskapen om snus säger att det 
finns en ökad risk för dödlig hjärtinfarkt 
och stroke och vid konsumtion av 7 dosor/
vecka ökar risken för diabetes typ 2 med 
70 %. Rökning sänker HDL. Bästa effekt 
för rökstopp är en kombination av kvali-
ficerat rådgivande samtal och läkemedel. 
Sluta röka-linjen finns för den som vill ha 
hjälp via telefonsamtal med MI-utbildade 
tobaksavvänjare. 

Goda matvanor
Efter förmiddagskaffe kom Jenny Johns-
son, dietist, som arbetar på en vårdcentral 
i Stockholm. Hon utbildade sig i USA och 
gjorde sin master där också. Jenny talade 
om goda matvanor vid hypertoni och dys-
lipidemi och inledde med att de råd vi ger 
om mat ska vila på vetenskap. Rätt kost 
kan minska risken för hjärt- och kärlsjuk-
dom, typ 2-diabetes och vissa cancerformer. 
Dessutom kan rätt kost sänka blodtrycket, 
minska vikten och förbättra blodfetterna. De 
allmänna kostråden baseras på de Nordiska 
näringsrekommendationerna som senast 
kom ut 2012 och revideras vart åttonde år. 
Rekommendationerna säger att vi behöver 
öka vårt intag av grönsaker, baljväxter, frukt, 
bär, fisk, skaldjur, nötter och frön. Vitt mjöl 
behöver bytas ut mot spannmål av fullkorn, 
smör mot vegetabiliska oljor och oljebase-
rade matfetter och feta mejeriprodukter 
mot magra. Sedan behöver vi begränsa vårt 
intag av charkprodukter, rött kött, drycker 
och livsmedel med tillsatt socker, salt och 
alkohol. 

Saltet är naturligtvis speciellt intressant 
vid hypertoni där dess roll är väldokumen-
terad och välkänd. Svart lakrits kan leda till 
hypertoni och elektrolytrubbning. Vitlök 
600-900 gr/dag under 12-23 veckor har setts 
sänka blodtrycket, men fler studier behövs. 
Fullkornsprodukter kan minska risken för 
hjärtkärlsjukdom, typ 2-diabetes och tjock- 
och ändtarmscancer. Frukt och grönsaker 
sänker LDL och blodtrycket, ger mättnads-
känsla och ger goda effekter på blodsockret. 
För den som är överviktigt kan viktnedgång 
på 4-5 kg sänka blodtrycket. 

Specifikt för hypertoni finns DASH- 
dieten, som innebär mindre mättat fett, söt-
saker, rött kött och söta drycker. Det som 
finns mer av är frukt, grönsaker, magra 
mejeriprodukter, fullkorn, fågel, fisk, nötter 
och frön. Dieten är lik de råd som ges i de 
Nordiska näringsrekommendationerna och 
kombineras denna diet med viktminskning 
hos den som är överviktig nås ännu större Eva Drevenhorn

blodtryckssänkningar. Det är mineralerna 
kalium, kalcium och magnesium i maten 
som ger blodtryckspåverkan. Byte av mättat 
mot omättat fett plus fibrer sänker LDL med 
5-30 %. Jenny gav många exempel på livs-
medel där de bra fetterna och fibrerna finns.

Interaktivt stöd för blodtryckskontroll
Efter lunch kom Karin Kjellgren, sjukskö-
terska och professor emeritus, och pratade 
om interaktivt stöd för blodtryckskontroll. 
Karin har studerat följsamhet vid hypertoni 
och olika stöd som kan öka följsamheten 
till behandling under många år. Karin beto-
nade vikten av att göra patienten delaktig i 
sin behandling och speciellt i primärvården 
där merparten av patienterna behandlas. 
Det finns en vision för E-hälsa utarbetad 
av Sveriges kommuner och landsting och 
regeringen för att underlätta för befolk-
ningen att uppnå en god hälsa och välfärd. 
Ökad delaktighet och självbestämmande 
möjliggör en effektivare resursanvändning. 
Telemedicin kan användas i hypertonivår-
den genom registrering av blodtryck och 
puls, som hjälpmedel för att följa sin egen 
behandling, som beslutsstöd för behandling 
och som journalhandling. 

Olika människor är olika känsliga för 
olika läkemedel och i framtiden kan den 
individuella dna-profilen vara ett hjälpme-
del att styra behandlingen. Personer med 
hypertoni rapporterar att de upplever olika 
symtom som trötthet, andfåddhet, huvud-
värk, yrsel, ångest, sömnproblem och svullna 
anklar och det är belagt att efter behandling 
minskar flera av symtomen. För att under-
lätta omvårdnaden är personcentrerad vård 

ett bärande begrepp där man utgår från 
patientens erfarenheter, uppfattning, för-
måga och behov. Utifrån den synen har det 
skapats ett webbaserat interaktivt it-system 
som kommunicerar med den egna mobilen. 
Patienten lägger in sina egna data i mobilen, 
som tas med vid besök på mottagningen. 
Patienten kan via mobilen koppla sina egna 
blodtrycksvärden mot läkemedelsintag, 
stress, fysisk aktivitet och sitt mående. Syste-
met är utvärderat i en pilotstudie som visade 
att blodtrycket sjönk 7/4,9 mmHg efter 8 
veckor. En större multicenterstudie pågår i 
södra Sverige med 36 engagerade vårdcen-
traler som inkluderar patienter i studien. 

Avslutning
Kursen avslutades med en workshop om 
hur arbetet på den egna mottagningen kan 
förbättras. Deltagarna samlades i mindre 
grupper där olika ämnen, utefter intresse, 
diskuterades. De sista 15 minuterna åter-
samlades alla för en summering av diskus-
sionerna.

Utvärderingen av kursen gav 4,5 på den 
5-gradiga skalan. Många deltagare uttryckte 
uppskattning över att få ny kunskap och 
nätverka med kollegor. Den vackra miljön 
på Ersta och den goda maten uppskattades 
mycket. 

Många har redan anmält intresse för nästa 
års kurs som är planerad att vara en grund-
kurs den 2-3 april 2020 på Ersta där Annelie 
Joelsson, distriktssköterska från Finspång, 
kommer att överta kursledarrollen. 

Jenny Johnsson i samspråk med en kursdeltagare.
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Patientnära undervisning 
– en pedagogisk utmaning i det 

dagliga kliniska arbetet

Patientnära undervisning, eller ”bedside 
teaching” som det ofta benämnes 
inom den engelskspråkiga litteratu-

ren, har länge varit en hörnsten i den kli-
niska utbildningen inom internmedicinen. 
Denna undervisningsform uppfattas dock 
inte alltid som enkel att bedriva: som lärare 
kan det vara betydligt lättare att förbereda 
en traditionell föreläsning än att undervisa 
parallellt med patientmötet, eftersom före-
läsningsaulan ofta erbjuder en mer kontrol-
lerad och förutsägbar undervisningsmiljö. 
Oron kan dessutom finnas där för att patien-
terna inte ska känna sig bekväma, eller att 
tiden inte ska räcka till. Denna översiktsarti-
kel ger exempel på aktuell forskning som ger 
goda råd om hur patientnära undervisning 
kan bedrivas, och lyfter fram några särskilt 
goda exempel och erkända framgångsfakto-
rer från internmedicinska kliniker runt om i 
världen. Men låt oss först se lite närmare på 
varför de mest basala färdigheterna – anam-
nes och statustagning – alltjämt är så viktiga 
att behärska och att lära ut.

Back to basics!
Varför fortsätter vi att betona värdet av en 
lyhörd anamnes och en noggrann kropps-
undersökning även i vår högteknologiska 
tidsålder, där datortomografen, magnet- 
kameran och laboratoriet ständigt finns 
omedelbart tillgängliga? Helt enkelt därför 
att en riktig diagnos ofta låter sig ställas även 
med enkla medel. Detta har länge varit känt 
inom öppenvården, men har faktiskt stud-
erats mer sällan inom slutenvården. Några 
förtjänstfulla studier har emellertid sökt 
kvantifiera värdet av den traditionella diag-
nostiken baserat på anamnes och kroppsun-
dersökning även bland patienter som läggs 
in på sjukhus. Liza Paley och medarbetare 
vid Hadassah Medical School i Jerusalem 
gick till exempel retrospektivt igenom vilka 
utredningar som varit mest betydelsefulla 

för att tidigt ställa en korrekt arbetsdiagnos 
bland 442 internmedicinska patienter som 
blivit inlagda för utredning 1. Alla patienter 
hade i samband med inläggningen under-
sökts av två oberoende läkare. En arbets-
diagnos som senare visat sig vara korrekt 
hade ställts i cirka 80 procent av fallen. Hos 
knappt 20 procent av patienterna bedömdes 
enbart anamnesen varit mest betydelsefull. 
Enbart kroppsundersökning, utan anamnes, 
bedömdes varit mest betydelsefull i mindre 
än en procent av fallen, medan anamnes 
kompletterad med kroppsundersökning 
bedömdes varit mest betydelsefull hos 
knappt 40 procent av patienterna. Således 
var antingen anamnes eller status, eller en 
kombination av bägge, de viktigaste diag-
nostiska instrumenten hos cirka 60 procent 
av internmedicinska patienter som blev akut 
inlagda. Värdet av en uppdaterad kropps-
undersökning tidigt efter inläggningen, för 
att vid behov korrigera den initiala arbets-
diagnosen, utvärderades vidare i en studie 
från en internmedicinsk vårdavdelning i 
Chicago. Brendan Reilly, en erfaren spe-
cialist i internmedicin och geriatrik, åter-
undersökte 100 nyligen inlagda patienter 
och noterade andelen patienter med ”cen-
trala fynd” vid denna undersökning 2. Som 
”centralt fynd” definierades ett fynd som 
upptäcktes vid denna upprepade kroppsun-
dersökning, som föranledde en revidering av 
den arbetsdiagnos som formulerats av den 
inskrivande läkaren, och som av en obe-
roende kommitté retrospektivt bedömdes 
bidragit till att påtagligt förändra patien-
tens behandling under vårdtiden. ”Centrala 
fynd” påvisades hos drygt en fjärdedel av 
patienterna. Studieförfattaren konkluderar 
att en enkel förnyad kroppsundersökning 
av en erfaren specialistläkare inte sällan kan 
leda till direkta förändringar av det med-
icinska omhändertagandet. En spektaku-
lär fallrapport belyser slutligen de möjliga 

ekonomiska implikationerna av att förlita 
sig alltför mycket på modern invasiv diag-
nostik och för lite på kroppsundersökning 3. 
En amerikansk patient sökte för hudutslag, 
ledvärk och slemhinneblödningar. Bland de 
tidiga arbetsdiagnoserna fanns bland annat 
vaskuliter och Sjögrens syndrom. Patienten 
utreddes extensivt under ett par års tid, till 
en kostnad av över 40 000 USD, utan att 
säker diagnos kunde ställas. Slutligen träf-
fade hon en läkare som utförde en noggrann 
kroppsundersökning och som kände igen 
fynden av perifollikulära petechier samt det 
för skörbjugg patognomona fyndet av hår-
strån tvinnade som korkskruvar. Misstan-
ken styrktes med en riktad anamnes kring 
kosthållningen, där patienten uppgav att 
hon sedan flera år avsiktligt uteslutit frukt 
och grönt ur kosten. Samtliga symptom 
gick i regress när patienten fick behandling 
med apelsin-juice och vitamin C-tabletter. 
Den som vill träna sitt kliniska öga för att 
diagnostisera skörbjugg kan finna exempel 
på typiska fynd i en pedagogiskt illustrerad 
fallrapport 4.

Hypotesprövande kroppsundersökning
Korrekt diagnos kan alltså ofta ställas på kli-
niska grunder. Vanligen sker detta genom så 
kallad ”pattern recognition”, där välkända 
uppgifter från anamnes och status intuitivt 
leder tanken till rätt diagnos. Ett exempel 
kan vara kombinationen av ortopné, hals- 
venstas och perifera ödem hos patienten 
med dekompenserad hjärtsvikt. Vid en mer 
krävande diagnostisk utmaning skiftar den 
erfarne klinikern strategi till en mer hypo-
tes-prövande undersökning. Anamnesen 
genererar då ett antal differentialdiagno-
ser, som sedan aktivt förkastas eller styrks 
genom en riktad kroppsundersökning. Ju 
fler differentialdiagnoser som är möjliga uti-
från anamnesen, desto mer omfattande bör 
den efterföljande kroppsundersökningen 
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bli. Undervisningen i kroppsundersökning 
har dock traditionellt baserats på ett mer 
checkliste-baserat tänkande som ju egentli-
gen rimmar ganska illa med hur vi arbetar 
i den kliniska vardagen. Den neurologiska 
undersökningen kan här kanske tjäna som 
ett klassiskt exempel. I ett komplett neuro-
logiskt status skall ett flertal mer eller mindre 
tidskrävande tester utföras, och min upp-
fattning är att många studenter uppfattat 
att samtliga moment är lika viktiga oavsett 
vilka neurologiska differentialdiagnoser som 
är under utredning. Detta gynnar knappast 
ett patofysiologiskt eller neuro-anatomiskt 
tänkande. Jochanan Benbassat och medar-
betare vid Smokler Center for Health Policy 
Research i Jerusalem har förespråkat en 
moderniserad undervisning i kliniska färdig-
heter, som tydligt belyser värdet av ett hypo-
tes-prövande tillvägagångssätt, snarare än ett 
passivt och icke-reflekterande insamlande 
av en mängd olika möjliga ledtrådar 5. De 
förespråkar att studenterna tidigare än idag 
tränas i att se både anamnes och status som 
viktiga diagnostiska verktyg som kan och 
bör se olika ut från situation till situation. 
De föreslår vidare att studenterna tränas i 
att utföra kroppsundersökning utifrån rik-
tade misstankar, snarare än utifrån en lång 
och generell mall. För att förtydliga detta 
ger man exempel på fem principiellt olika 
situationer där riktad kroppsundersökning 
är av värde (Tabell 1). 

Undervisningsronder
– vad tycker studenterna?
Rondsituationen erbjuder ju otaliga möjlig-
heter att undervisa kring hur anamnes och 
status används i praktiken. Så vad säger stu-
denterna om klinisk undervisning som sker 
vid ronder? Keith Williams och medarbetare 
intervjuade 33 studenter eller läkare i den 

tidiga fasen av sin specialiseringsutbildning 
vid Boston University School of Medicine. 
Man fann att de lärande satte stor tilltro till 
”bedside teaching” som metod för att lära sig 
inte bara anamnesupptagande och under-
sökningsteknik, men även formulerandet 
av arbetsdiagnoser, differentialdiagnostiska 
överväganden, kliniskt resonerande, samt 
mjukare värden som empatisk patientkom-
munikation och professionellt förhållnings-
sätt6. De intervjuade uttryckte att de kunde 
lära sig mycket enbart genom att studera en 
äldre mer erfaren kollega och dennes inter-
aktion med patienten, vilket belyser vikten 
av goda kliniska förebilder i det dagliga kli-
niska arbetet. Studenterna tyckte att det ofta 
kunde vara tillräckligt om läraren betonade 
ett eller två centrala fynd eller extra viktiga 
kliniska resonemang vid undersökningen av 
en patient. Man betonade att bland det vik-
tigaste för att få en god undervisningskultur 
är skapa ett gott och kollegialt klimat inom 
arbetsgruppen. 

Undervisningsronder – hur upplevs de av 
patienterna?
Studenterna och de yngre ST-läkarna som 
intervjuats i den ovan refererade studien gav 
uttryck för förståelse för att patienternas 
vård hade en högre prioritet än deras behov 
av handledning, och lyfte fram vikten av 
att läraren interagerar med patienten på ett 
respektfullt sätt i undervisningssituationen 6. 
Men vad vet vi egentligen om patienternas 
egna upplevelser av undervisningsronder? 
Lisa Lehmann och medarbetare vid Johns 
Hopkins Hospital i Baltimore utförde en 
randomiserad kontrollerad studie av just 
detta 7. Vid en av sjukhusets internmedi-
cinska vårdavdelningar randomiserades 
fyra vårdlag i en cross-over-design till att 
hålla sina patientpresentationer antingen 

inne i patientens rum med patienten när-
varande, eller i ett avgränsat rondrum där 
patienten inte närvarade. Primär endpoint 
var patienternas egenrapporterade upplevel-
ser av vården. Under den tre veckor långa 
studien rondades sammanlagt 182 patienter. 
Man fann ingen signifikant skillnad mellan 
grupperna avseende hur nöjda patienterna 
var med vården i allmänheten, hur nöjda de 
var med rondsituationen, eller hur många 
som angav att ronderna skapat oro eller 
otrygghet. De patienter vars vårdlag hade 
hållit sina patientpresentationer på vårdrum-
met tillsammans med patienten rapporte-
rade dock att deras läkare tillbringat nästan 
dubbelt så mycket tid med dem (10 minu-
ter per patient jämfört med 6 minuter per 
patient, P<0.001). Man fann även en trend 
som talade för att de patienter vars vårdlag 
hade hållit sina patientpresentationer på vård-
rummet tillsammans med patienten var mer 
nöjda med hur de informerats av sina läkare, 
en trend som dock ej var statistiskt signifikant 
(odds ratio 2.22, 95 % KI 0.89-5.54).

Undervisningsronder – vad gör proffsen?
I en aktuell studie av Frank Merritt och 
medarbetare vid University of Colorado 
School of Medicine studerades samman-
lagt 82 ronder på en internmedicinsk vård-
avdelning 8. Den patientnära undervisning 
som bedrevs på ronderna observerades av 
tysta observatörer, som registrerade under-
visningsmomenten enligt en standardise-
rad checklista. Efter varje rond tillfrågades 
de studenter och ST-läkare som deltagit i 
ronden om hur de uppfattat kvaliteten på 
den patientnära undervisningen. Ronderna 
delades sedan in i tre grupper baserat på 
hur nöjda studenterna och ST-läkarna varit 
med undervisningen, och jämförelser mellan 
dessa grupper gjordes för att se vad som kän-

Tabell 1. Fem olika skäl att utföra riktad kroppsundersökning. Modifierad från 5.

Kroppsundersökningens syfte Exempel

Att identifiera omedelbart behandlingskrävande tillstånd Hyperpigmentering inger misstanke om Mb Addison hos en 
patient i cirkulatorisk chock

Att testa diagnostiska hypoteser hos en patient med fokala
symptom

Palpationsömhet över njurlogerna talar för pyelonefrit hos en 
patient med miktions-sveda och feber

Att söka efter ledtrådar hos en patient med ospecifika symptom              Struma, exoftalmus och takykardi talar för Mb Graves hos en 
patient som söker för viktnedgång

Att monitorera en känd sjukdom eller riskfaktor Förändring i kroppsvikt för att utvärdera effekten av
kostbehandling vid obesitas

Att identifiera riskfaktorer innan symptomatisk sjukdom
uppkommer

Opportunistisk blodtrycksmätning för att identifiera tidigare 
odiagnostiserad hypertoni
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netecknade de mest uppskattade ronderna. 
Om de studenter som var mest nöjda också 
lärde sig mer än de studenter som var minst 
nöjda, framgår dock ej av studien. Till att 
börja med är det intressant att notera att 
de ronder som fick högst betyg av studen-
terna och ST-läkarna inte tog längre tid i 
anspråk än de ronder som fick lägst betyg. 
Däremot fann man att de lärare som lett de 
mest uppskattade ronderna betydligt mer 
ofta givit återkoppling till studenterna under 
eller direkt efter ronden (31 % vs. 0.5 %, 
P=0.001) jämfört med de lärare som lett 
de minst uppskattade ronderna. De lärare 
vars ronder fick högst betyg besvarade oftare 
frågor om de specifika patientfallen (77 % 
vs. 47 %, P=0.003) och fokuserade mer 
ofta undervisningen på de områden som 
studenterna och ST-läkarna själva ställde 
frågor om (8 % vs. 2 %, P=0.02) jämfört 
med de lärare vars ronder fick lägst betyg. 
Detta patient- och studentcentrerade för-
hållningssätt stämmer väl överens med de 
inlärningspedagogiska teorier som säger 
att framförallt äldre studenter tenderar att 
inhämta kunskap som behövs för att lösa 
eller förstå ett för stunden föreliggande pro-
blem, snarare än att samla på mer generell 
kunskap som kanske kan komma till nytta 
vid något senare tillfälle. 

MiPLAN – en enkel modell för att förbätt-
ra den patientnära undervisningen
Finns det då några enkla genvägar för hur 
vi som kliniska lärare kan agera för att för-
bättra våra patientnära undervisningsin-
satser? Chad Stickrath, Eva Aagaard och Mel 
Anderson, samtliga verksamma läkare vid 
University of Colorado School of Medicine, 
har utvecklat ett trestegsprogram (Tabell 2) 
som hjälp för att komma ihåg några viktiga 
aspekter av patientnära undervisning 9. Pro-
grammets akronym är MiPLAN, och bygger 
på ett förberedande möte innan undervis-
ningen (M=Meeting), fem centrala punkter 
att tänka på under pågående patientmöte 
(i=introduction, in the moment, inspec-
tion, interruptions, independent thought) 
samt fyra avslutande punkter att betänka 

efter patientmötet (PLAN=Patient care, 
Learners´ questions, Attending´s agenda, 
Next steps). Det förberedande mötet syftar 
bland annat till att presentera alla medlem-
mar i vårdlaget för varandra, sammanfatta 
förväntningar, och om möjligt upprätta en 
utbildningsplan. De fem centrala punkter 
som förordas i direkt anslutning till patient-
mötet är följande: introduction – introdu-
cera vårdlagets medlemmar för patienten och 
tydliggör vem som är ansvarig läkare; in the 
moment – var en närvarande lyssnare när 
studenterna inhämtar patientens anamnes 
och demonstrerar statusfynden; inspection 
– betona värdet av den information som kan 
inhämtas genom enkel inspektion, såsom 
andningsmönster, halsvenstas, ikterus, mus-
kelatrofier och så vidare; interruptions – låt 
studenterna tala till punkt och avbryt inte i 
förtid; independent thought – nöj dig inte 
med att studenterna upprepar sjukhistoria 
och kroppsundersökning, utan uppmuntra 
även till patofysiologiskt resonerande. Efter 
patientmötet kan undervisande samtal prio- 
riteras så att företräde ges för frågor direkt 
relaterade till Patient care, det vill säga den 
omedelbara fortsatta handläggningen av 
patienten, följt av Learners´ questions, det 
vill säga studenternas egna frågor. Avslut-
ningsvis kan plats ges för Attending´s 
agenda det vill säga undervisning om de 
ämnen som den ansvarige läkaren tycker är 
relevanta, såsom hänvisning till relevanta 
studier eller beskrivning av egna tidigare 
erfarenheter. Next steps, slutligen, innebär 
att läraren ger återkoppling och förslag på 
nya konkreta inlärningsmål. Inlärningsmå-
len bör vara så specifika som möjligt, det 
kan exempelvis vara bättre att föreslå att stu-
denterna läser på om ”vilka komplikationer 
som kan drabba patienter med typ1-diabetes 
och hur dessa kan förebyggas”, istället för att 
mer svepande föreslå att de ska ”läsa på lite 
mer om diabetes”. Notera här gärna kopp-
lingen till det patient- och studentcentrerade 
förhållningssätt i undervisningen, samt den 
omedelbara återkopplingen, som utmärkte 
sig som framgångsfaktor i Frank Merritts 
ovan refererade studie 8!

Sammanfattning
Anamnes- och statustagning är ofta avgö-
rande för att ställa korrekt diagnos inom 
den internmedicinska slutenvården. Bäst lär 
man sig dessa färdigheter genom patient-
nära undervisning, till exempel genom att 
lärande sker i anslutning till rondarbete. 
Framgångsrika undervisningsronder kän-
netecknas av hög grad av fokus på patient- 
och student-centrerade frågeställningar, och 
av en hög grad av återkoppling från lärare 
till student i direkt anslutning till ronden. 
Undervisningsronder kan på en allmän 
internmedicinsk vårdavdelning bedrivas 
tidseffektivt: de mest uppskattade ronderna 
tar inte längre tid i anspråk. Patienterna är 
minst lika nöjda när läkarna går undervis-
ningsrond på salen som när läkarna har 
undervisning vid en avskild sittrond. 

Magnus Wijkman

Tabell 2. MiPLAN-modellen9 för förbättrad patientnära undervisning.

•  M = Meeting
•  i = introduction, in the moment, inspection, interruptions, independent thought
•  P = Patient care
•  L = Learners´ questions
•  A = Attending´s agenda
•  N = Next steps
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Swedish Stroke Prevention Study – 
kan vi behandla blodtrycket bättre 

och spelar det någon roll? 

Introduktion
Effekten av blodtryckssänkande behandling 
på kardiovaskulära händelser har studerats i 
ett hundratal randomiserade kliniska pröv-
ningar, som ytterligare sammanfattats i ett 
antal systematiska översikter och meta-ana-
lyser 1-3. Slutsatsen är otvetydigt att behand-
ling av högt blodtryck (≥ 140/90 mmHg) 
förlänger livet och minskar risken att drab-
bas av stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och 
njursjukdom 3,4. Effekten är mer uttalad ju 
högre blodtrycket är och ju högre kardio-
vaskulär risk individen som behandlas har 3,5. 

Trots den överväldigande evidens som 
finns, och har funnits under många år, har 
andelen patienter med högt blodtryck som 
diagnosticeras, behandlas, respektive når 
gängse blodtrycksmål varit undermålig 6-8. 

Med detta som ingång designades under 
tidigt 2000-tal Swedish Stroke Preven-
tion Study (SSPS), under ledning av Lars 
Hjalmar Lindholm (se separat notis ang. 
hedersmedlemskap i SVM) 9. Det övergri-
pande syftet var att utvärdera om utbildning 
och feedback till distriktsläkare i Västerbot-
tens län ledde till bättre blodtryckskontroll 
och färre stroke jämfört med Södermanlands 
län, med en liknande befolkning men utan 
samtidig intervention. Denna artikel syftar 
till att beskriva projektets design, databasens 
omfattning, samt pågående och planerade 
analyser. 

Metod
Inom ramen för primärvården i Väster-
botten genomfördes åren 2001 till 2009 
en intervention syftandes till att förbättra 
blodtryckskontrollen i länet 9. Interventio-
nen hade tre delkomponenter:
1) Ett elektroniskt beslutsstöd installerades 

på samtliga primärvårdsläkares dato-
rer 10,11. Beslutsstödet angav rekommen-
derade läkemedel och kombinationer av 
läkemedel baserat på patientkaraktäris-
tika enligt aktuella Europeiska rekom-
mendationer. 

2) Varje vårdcentral i länet besöktes av stu-
dieledarna som höll en föreläsning om 
blodtrycksbehandling samt en diskussion 
angående hur handläggningen av blod-
tryckspatienter skulle kunna förbättras 
på enheten. Föreläsningarna repeterades 
på primärvårdsmöten årligen. 

3) Varje vårdcentral fick årlig feedback på 
hur medelblodtryck och andel med upp-
nått blodtrycksmål (<140/90 mmHg) 
varit under året samt hur detta förhöll 
sig till andra vårdcentraler i länet. 

Dessa delkomponenter infördes stegvis 
enligt Figur 1. För att kunna utvärdera effek-
ten av interventionen inhämtades blodtryck, 
tillsammans med andra data såsom ålder, 
kön, diabetes, samt personalkategori som 

utfört mätningen, från den elektroniska 
datajournalen. För att kunna följa trender 
över tid gjordes ett uttag från datajournalens 
införande, successivt under 90-talet, till två 
år efter interventionen avslutades. 

För att kunna dra slutsatser om interven-
tionens effekt rekryterades Södermanland 
som kontrollän. Utan kontroll skulle det 
vara omöjligt att skilja eventuella effekter 
från tidstrender, men eftersom Söderman-
land inte genomgick någon strukturerad 
intervention för att förbättra blodtrycket i 
befolkningen under den givna tidsperioden 
skulle en eventuell skillnad mellan länen 
stärka att interventionen haft en effekt. 
På ett liknande sätt som för Västerbotten 
inhämtades alla blodtryck som registrerats i 
primärvården i Södermanland sedan data-
journalens införande.

Figur 1 – Tidslinje över blodtrycksregistrering och interventioner inom ramen för SSPS.
Kopierat och översatt från referens 9 (Brunström M, Dahlström J, Lindholm LH, et al. From efficacy in trials to 
effectiveness in clinical practice: The Swedish Stroke Prevention Study. Blood Press 2016: 1-6.) med tillåtelse från 
Informa UK Limited, för Taylor & Francis Group, www.tandfonline.com
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Eftersom interventionen i SSPS genom-
fördes på länsbasis skedde ingen randomi-
sering. Detta innebär att de personer som 
fått sitt blodtryck mätt i Västerbotten skiljer 
sig från de personer som fått sitt blodtryck 
mätt i Södermanland avseende andra fakto-
rer än blodtrycket. Vi har med hjälp av de 
individuella personnumren kunnat inhämta 
data på disponibel inkomst, utbildnings-
nivå och civilstatus från Statistiska Central- 
byrån, samt kardiovaskulär samsjuklighet 
och uthämtade läkemedel (från 2005) från 
Socialstyrelsens hälsodataregister 12. Med 
hjälp av dessa data kommer vi att kunna 
justera våra analyser för de viktigaste störfak-
torerna avseende blodtryckskontroll. 

Målsättningen med SSPS var tudelad 9. 
Dels avsågs studera om den beskrivna 
interventionen kunde sänka blodtrycket i 
befolkningen och förbättra andelen med 
kontrollerad hypertoni. Den andra mål-
sättningen, om den första lyckades, var att 
studera om en blodtryckssänkning i klinisk 
praxis leder till motsvarande effekter på 
insjuknande i stroke och hjärtkärlsjukdom 
som i kliniska studier. Dessa målsättningar 
utvärderas just nu i två separata studier med 
primära respektive sekundära utfall enligt 
tabell 1.

Resultat
Swedish Stroke Prevention Study har gene-
rerat en av världens största databaser över 
blodtryck uppmätta i primärvård 9. Med det 
aktuella datauttaget inkluderas mer än 3,4 
miljoner blodtrycksmätningar från knappt 
420 000 personer (tabell 2). Detta innebär i 
medeltal 8 mätningar (median 3 mätningar) 
per individ. Den maximala uppföljnings- 
tiden är 19 år för personer som fick sitt blod-
tryck registrerat vid den första vårdcentralen 
som gick över till datajournal i Söderman-
land 1992. Från år 2000 är täckningsgraden 
fullständig för båda länen, vilket med detta 
uttag genererar en uppföljningstid på 12 år. 

Fördelningen av blodtryck i de båda länen 
redovisas i Figur 2. Det bör noteras att dessa 
värden är ojusterade och att inga slutsatser 
om interventionens effekt skall dras utifrån 
denna bild. De ovan beskrivna analyserna 
av interventionens effekt på blodtryck res-
pektive hjärtkärlsjukdom är ännu pågående. 
Medelålder vid första blodtrycksmätning var 
strax under 50 år för båda länen och drygt 
hälften av alla personer med uppmätt blod-
tryck var kvinnor.

Diskussion
Vår förhoppning är att Swedish Stroke 
Prevention Study skall bli en viktig källa 

Blodtrycksstudien Strokestudien

Primära utfall – Δ SBT mellan Västerbotten och 
Södermanland 

– Sannolikhet att nå SBT < 140 
mmHg i Västerbotten vs. 
Södermanland

– Sannolikhet att drabbas av 
stroke i Västerbotten vs. 
Södermanland

Sekundära utfall – Δ SBT stratifierat per år
– Δ SBT stratifierat per 10 mmHg 

vid studiens början
– Δ DBT för hela uppföljnings- 

tiden
– Δ DBT stratifierat per år

Sannolikhet att drabbas av:
– Hjärtinfarkt
– Hjärtsvikt 
– Död 
– Kardiovaskulär död
– MACE (stroke, hjärtinfarkt eller 

kardiovaskulär död)

Tabell 1 – Primära och sekundära utfall för att värdera effekten på blodtryck
respektive hjärtkärlsjukdom i SSPS 

SBT = systoliskt blodtryck. DBT = diastoliskt blodtryck. MACE = major adverse cardiovascular events. 

Västerbotten 
(Intervention)

Södermanland 
(Kontroll)

Blodtryck (n) 1 469 460 1 929 626

– Läkare (n/ %) 595 059 (40,5) 1 068 142 (55,4)

– Annan (n/ %) 874 401 (59,5) 861 484 (45,6)

Patienter (n) 198 038 219 903

Mätningar/patient (n)

– Median 3 3

– Medel 7.42 8.77

– Maximum 457 695

Ålder vid första mätning (år)

– Medel 48.5 49.7

– Maximum 105 102

Kön (n/ % män) 91 089 (46,0) 99 373 (45,2)

Hypertonidiagnos (n/ %) 55 319 (27,9) 58 424 (26,6)

Diabetesdiagnos (n/ %) 16 606 (8,4) 21 725 (9,9)

Tabell 2 – Karaktäristika för SSPS blodtrycksdatabas 

Kopierat och översatt från referens 9 (Brunström M, Dahlström J, Lindholm LH, et al. From efficacy 
in trials to effectiveness in clinical practice: The Swedish Stroke Prevention Study. Blood Press 2016: 1-6.) 
med tillåtelse från Informa UK Limited, för Taylor & Francis Group, www.tandfonline.com

till forskning om blodtryck i Sverige fram- 
över. De pågående analyserna om effekterna 
av interventionen försöker besvara frågor 
som är viktiga inte bara för vårt fält utan 
för preventiv sjukvård generellt. Hur kan 
vi omsätta etablerad kunskap till föränd-
ringar i klinisk praxis genom interventioner 
på sjukvårdsorganisationsnivå; och går det 
att överföra effekter från kliniska studier till 
effektivitet i klinisk praxis? 

När dessa primära frågeställningar är 
besvarade öppnas dörren för ytterligare ana-
lyser. SSPS blodtrycksdatabas har flera egen-
skaper som gör den särskilt intressant. Till 
att börja med har vi tillgång till ett närmast 
komplett material av blodtryck uppmätta 
i primärvård i två geografiskt definierade 
områden. Den enda selektion som skett är 
att personerna varit tvungna att uppsöka 
vård och få blodtrycket mätt och noterat 
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i journalen. Detta är en viktig begräsning 
som omöjliggöra grundläggande epidemio-
logiska studier av exempelvis prevalens och 
incidens av hypertoni. Å andra sidan speglar 
materialet till fullo de patienter vi möter i 
kliniken, oberoende av ålder, kön, sam-
sjuklighet, tidigare hypertonidiagnos eller 
behandling. Att studera exempelvis prog-
nos, behandlingseffekter eller tidstrender för 
olika blodtrycksparametrar skulle därmed 
vara särskilt värdefullt eftersom kliniska 
läkemedelsprövningar ofta kritiseras för 
just hård selektion av studiedeltagare och 
därmed tveksam överförbarhet av resultaten 
till klinisk praxis 13,14. 

Det finns många tänkbara och spännande 
extensioner av den nuvarande databasen som 
skulle kunna rendera ytterligare intressanta 
studier. Den mest uppenbara, som redan är i 
planeringsfasen, är att uppdatera datauttaget 
till och med 2019. Detta skulle möjliggöra 
en uppföljningstid på uppemot 28 år för 
de som inkluderades tidigt, och närmare 
20 års kompletta data för båda länen. Man 
skulle också kunna tänka sig att begära ytter-
ligare utfallsdata, förutom de kardiovasku-
lära. Exempelvis är blodtryckets påverkan 
på kognition och demens högaktuellt med 
lovande men inkonklusiva resultat från nyli-
gen publicerade interventionsstudier 15. Tack 
vare våra svenska personnummer finns slut-
ligen möjligheten att länka samman SSPS 
blodtrycksdatabas med vilket annat studie-
material, hälsodataregister eller kvalitetsre-
gister som helst för att besvara ännu icke 
formulerade frågor. 

Figur 2 – Fördelning av systoliskt (a) och diastoliskt (b) blodtryck i SSPS blodtrycksdatabas.
Blå staplar representerar Västerbottens län, gröna staplar representerar Södermanlands län. Kopierat och 
översatt från referens 9 (Brunström M, Dahlström J, Lindholm LH, et al. From efficacy in trials to effectiveness 
in clinical practice: The Swedish Stroke Prevention Study. Blood Press 2016: 1-6.) med tillåtelse från Informa UK 
Limited, för Taylor & Francis Group, www.tandfonline.com
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Ny hedersmedlem i SVM

Professor Lars Hjalmar Lindholm har 
sedan många år varit en internationellt 
tongivande blodtrycksforskare.

Efter att ha arbetat ett antal år vid 
olika slutenvårdskliniker började han 
arbeta vid vårdcentralen i Dalby som 

då var ett unikt forskningscentrum i pri-
märvården och som fostrat många kända 
forskare. Lars disputerade där 1984 på en 
avhandling inom hypertoniområdet och 
blev sedan docent i Lund.1998 tillträdde 
han en professur i allmänmedicin i Umeå. 
Han var tidigt engagerad i Svenska Hyper-
tonisällskapet och European Society of 
Hypertension för att sedermera bli president 
för International Society of Hypertension 
(ISH). Under denna tid arbetade han bland 
annat i nära samarbete med WHO. Han har 
allt sedan presidentskapet varit ansvarig för 
ISH’s nyhetssbulletin – Hypertension News.

Lars Hjalmar har deltagit i ledningsgrup-
per för många av de stora randomiserade 
hypertonistudierna (STOP-1, STOP-2, 
CAPPP, NORDIL, HOT, LIFE, ALPINE 
med flera). Han var ordförande för de två 
stora SBU-rapporterna om högt blodtryck. 
Otaliga är de arbetsgrupper, guidelines, edi-
torial boards han deltagit i.

Förutom den egna forskningen är han en 
uppskattad handledare och mentor och har 
lett arbetet med den nationella forskarskolan 
i allmänmedicin sedan den startade 2010. 
År 2013 tilldelades han Umeå Universitets 
förtjänstmedalj. 

Lars utnämndes vid föreningens årsmöte 
i Göteborg den 10/4 till hedersmedlem i 
Svensk förening för hypertoni, stroke och 
vaskulär medicin för sina insatser inom 
forskningsfältet och sitt mångåriga engage-
mang i föreningen.

Jonas Spaak lämnar över gåva och diplom med hedersmedlemskap till Professor Lars H Lindholm.

Bo Carlberg
Docent/Överläkare, Umeå Universitet 

Mattias Brunström
Med dr/ST-läkare, Hjärtcentrum NUS

vetenskaplig sekreterare SVM
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Nya biomarkörer och deras
kliniska relevans vid hjärtinfarkt

Aktuell avhandling

Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste 
dödsorsaken i världen. Varje år dör 
ca 29 miljoner människor i världen 

av sjukdomar i hjärta och kärl (1, 2). Kli-
niskt kan hjärtinfarkt klassificeras i MI-typ 
1–5. Vidare är höga troponin-nivåer och 
patologiska EKG-förändringar viktiga för 
diagnos. Baserat på EKG kan hjärtinfarkt 
kategoriseras som ST-upphöjt (STEMI) eller 
icke-STEMI-infarkt, och den förstnämnda 
representerar mer allvarliga sjukdomsstadier 
(1, 3).

Akut ST-höjningsinfarkt uppstår i de allra 
flesta fall på grund av en ruptur eller fissur i 
ett aterosklerotiskt plack i kranskärlen. Rup-
turen förorsakar aktivering av trombocyter 
och koagulationsmekanismer, vilket leder till 
akut trombosbildning som obstruerar blod-
flödet i kärlet. Tillståndet leder snabbt till 
myokardischemi i det aktuella kärlområdet 
och inom några minuter drabbas myokardiet 
av en progredierande cellnekros (4, 5).

Ischemisk hjärtsjukdom är en sjukdom 
som uppstår när det blir brist på tillräck-
ligt med syrerikt blod och näringstillförsel 
till hjärtmuskeln via hjärtats kranskärl. Då 
exponeras ”pathogen-associated molecular 
patterns” (PAMPs) på cellytan, som sedan 
presenteras för immunsystemet, en så kallad 
steril inflammation (6) . Ett mått för denna 
aktivering är Cathepsin S (Cat-S). Cathep-
sin S tillhör en grupp enzymer som bryter 
ner proteiner, och spelar en roll i inflam-
matoriska och autoimmuna sjukdomar. 
Cathepsiner är involverade i olika fysiolo-
giska och patofysiologiska cellulära proces-
ser, där de kan fungera både som digestiva 
och regulatoriska proteaser. Uttrycket och 
aktiviteten hos dessa proteiner förändras 
under olika inflammatoriska sjukdomar, 
inklusive reumatoid artrit, ateroskleros, 
osteoporos, abdominal aorta-aneurysm 
och cancer (7-9). I aterosklerotiska plack 
bryter Cat-S ned elastin och kollagen vilket 
bidrar till destabilisering av dessa. Sekretion 
av Cat-S stimuleras av pro-inflammatoriska 

interleukiner såsom IL-1β och tumörnekros-
faktor alfa (TNF-α) och utsöndras av bland 
annat makrofager vid inflammation. Det 
rapporterades att normala hjärtvävnader 
innehöll liten eller ingen Cat-S alls, men 
dessa proteiner uttryckte sig rikligt i hjärt-
myocyter, makrofager, intrakoronära glatt-
muskelceller (SMC) och endotelceller, både 
hos människor och djur med hjärtsvikt och 
hypertoni (10-12). Vi har visat i vår nyligen 
publicerade studie att detta även kan vara 
av intresse vid STEMI. Vi har analyserat 
biomarkörer från 130 patienter med ST-höj-
ningsinfarkt (STEMI). Blodprov har tagits 
akut, 24h efter perkutan koronar-interven-
tion (PCI) och 3 månader efter insjuknan-
det. Patienterna har efter angiografi indelats 
i två grupper: de med öppna respektive de 
med slutna koronar-kärl. Analyser på blod 
från friska frivilliga har genomförts paral-
lellt. 

Vid hjärtinfarkt har trombocyter en nyck-
elroll vid ocklusion av koronarkärl. Bety-
delsen av att trombocyterna även frisätter 
inflammatoriska biomarkörer är mindre 
känt. I vårt publicerade arbete analyse-
rade vi därför (parallellt med Cat-S) även 
trombocyt-specifikt trombospondin-I samt 
genomförde ex vivo analys av trombocyt-
funktionen (fig 1). Vi har identifierat att 
Cat-S-nivåerna var förhöjda både under den 
akuta fasen av STEMI och i den långsik-
tiga uppföljningsanalysen. Detta kan bidra 
till ny kunskap som relaterar till pågående 
sönderfall av aterosklerotiska plack (fig 2). 
Den fullständiga forskningsartikeln för den 
här studien har nyligen publicerats i Cardi- 
ology Journal (Increased plasma cathepsin 
S and trombospondin-1 in patients with 
acute ST segment elevation myocardial 
infarction. Cardiology Journal 2018 Apr 3. 
doi: 10.5603/CJ.a 2018.0030).

Plasma trombospondin-1 (TSP-1) hos patienter med ”ST-segment elevation myocardial infarction” (STEMI). 
TSP-1-nivåer analyserades i blodprover erhållna före (I), 1–3 dagar efter (II) och 3 månader efter (III) perkutan 
koronarintervention (PCI) från patienter med öppet / slutet koronarkärl och friska individer. Statistiska analyser 
utfördes med Kruskal-Wallis test följt av Dunns multipla jämförelsetest (* p <0,05, ** p <0,01, *** p <0,001) 
och data visas som median och 5th - 95th percentilen. TSP-1-nivåerna var signifikant förhöjda hos patienter 
med slutna koronar-kärl. Men efter PCI, och även vid senare uppföljning sågs låga nivåer av TSP-1 i plasman.  
Detta är sannolikt en konsekvens av den farmakologiska interventionen med trombocythämmande läkeme-
del under akut MI. 

Fig1.
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Mitt projekt ingår i forskningsmiljön Car-
diovascular Research Centre (CVRC) vid 
Örebro universitet och USÖ. Vi har i 
samarbete med professor Anders Larsson i 
Uppsala analyserat ytterligare 4 biomarkörer 
som potentiellt kan vara betydelsefulla för 
morbiditet och mortalitet vid hjärtinfarkt i 
samma studiepopulation. Cystatin C är en 
markör för njurfunktion som kan associeras 
med inflammation. Vissa studier tyder på 
att cystatin C visar en stark relation med 
kardiovaskulär sjuklighet och dödlighet 
hos patienter med kronisk njursjukdom 
(13, 14). Pentraxin3 (PTX3) är en tidig 
markör för lokal immunologisk aktive-
ring och inflammatoriskt svar på vaskulär 
skada och är en akutfas-reaktant som delar 
strukturell och funktionell uppbyggnad 
med C-reaktivt protein (CRP) och serum 
amyloid P. Men till skillnad från CRP, som 
syntetiseras huvudsakligen i levern, bildas 
PTX3 vid det inflammerade området. PTX3 
kan därför representera en snabb markör för 
lokal inflammation (15, 16) TNFR1 och 
TNFR2 är protein som är medlemmar av 
tumörnekrosfaktorreceptor-superfamiljen. 
Dessa proteiner är de huvudsakliga recep-
torerna för TNF-α. Dessa receptorer kan 
aktivera transkriptionsfaktorn NF-KB, för-
medla apoptos och fungera som en regulator 
av inflammation. TNFR1 är den primära 
receptorn för löslig TNF-α och TNFR2 
är den dominerande receptorn för mem-
branassocierad TNF-α (16, 17). Data för 
dessa markörer är för närvarande under 
bearbetning och kommer ligga till grund 
för ytterligare publikationer som ska ingå i 
min kommande avhandling.

Resultaten av detta arbete förväntas i 
framtiden kunna bidra till identifiering av 
faktorer av betydelse både för sjuklighet och 
dödlighet vid hjärtinfarkt.

Fig2.

Plasma cathepsin S (Cat-S) i “ST-segment elevation myocardial infarction” (STEMI) patienter. Cat-S-nivåer ana-
lyserades i blodprover erhållna före (I), 1–3 dagar efter (II) och 3 månader efter (III) perkutan koronarinterven-
tion (PCI) från patienter med öppet / slutet koronarkärl och friska individer. Statistiska analyser utfördes med 
användning av Kruskal-Wallis test följt av Dunns multipla jämförelsetest (*** p <0,001) och data visas som 
median och 5th - 95th percentilen. Cat-S-nivåerna var signifikant förhöjda vid STEMI-infarkt. Detta var fallet 
både under den akuta fasen och vid den långsiktiga uppföljningsanalysen. Patienter med allvarligare sjukdom 
(slutet koronar-kärl) hade signifikant högre Cat-S-nivåer 3 månader efter STEMI.

Rahel Befekadu är doktorand och arbetar som biomedicinsk analytiker vid Immunologi 
och Transfusionsmedicin (serologi avd), Laboratoriemedicin, Universitetssjukhuset Örebro. 
SSTH tilldelade henne SSTH:s forsknings och utbildningsstipendium vid symposiet i 
Karlstad mars 2019 (delat med läkaren Jakob Crafoord, för ett annat projekt).
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SSTH:s årliga symposium
i Karlstad 28-29 mars 2019

Det trettonde SSTH-mötet hölls 
i år i Karlstad. I en härlig vårsol 
med utsikt över Klarälven började 

mötet med en presentation av professor 
Per Morten Sandset, professor vid Oslo 
Universitetssjukhus. Han gav en översikt 
över behandling med kateteterstyrd trom-
bolys vid behandling av djup ventrombos i 
benet. Han presenterade dels data från den 
s.k. CAVENT-studien som visade på bättre 
patency vid given trombolys och också 
något mindre post-trombotiska besvär, samt 
från den något senare publicerade ATT-
RACT-studien från USA som inte visade på 
någon tydlig fördel för lokal trombolys. Vid 
det kommande ISTH-mötet i Melbourne i 
juli i år kommer resultatet från en liknande 
holländsk studie att presenteras.

Efter lunch första dagen följde en session 
med fyra forskningspresentationer där pro-
fessor Tomas Lindahl från Linköping, mode-
rerade sessionen.

1) Madeleine Lindqvist, doktorand, från 
Universitetssjukhuset i Örebro, presenterade 
sitt forskningsprojekt rörande individuella 
variationer i trombocytreaktivitet med syfte 
att identifiera tidiga biomarkörer för ate-
roskleros.

2) Roza Chaireti från Karolinska Universi-
tetssjukhuset i Stockholm presenterade egna 
forskningsdata där patienter med hemofili; 
både kongenital hemofili A med inhibitorer 
och förvärvad hemofili A. Blodprover från 
dessa patienter har spikats med rekombinant 
FVIIa (Novoseven) och aktiverat protrom-
binkomplexkoncentrat (FEIBA) och där-
efter har man analyserats med s.k. globala 
hemostasanalyser.

3) Jacob Crafoord från Universitetssjuk-
huset i Örebro presenterade det tredje arbe-
tet under denna session; Flödescytrometri av 
trombocyter hos patienter med myeloproli-
ferativ sjukdom.

4) Niklas Boknäs från Universitetssjuk-
huset i Linköping presenterade sedan sin 
forskning under post-doc. vistelse i Mel-
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bourne, Australien som i korthet gick ut 
på att studera struktur/organisation av 
trombos i olika modeller och studerat med 
konfokal mikroskopi – man kan genom att 
följa tusentals trombocyter i realtid rör sig 
få en mer funktionell bild av arkitekturen i 
trombosen. 

Därefter följde en interaktiv session där 
publiken med hjälp av sina mobiltelefo-
ner svarade på olika frågor kring bridging, 
behandlingstider med orala antikoagulan-
tia vid venös trombos och där resultatet 
efter varje fråga var synligt för alla. Sedan 
en timme med vanliga kliniska frågor till 
koagulationsjouren med mycket interaktiv 
diskussion.

Sist men inte minst avslutades första 
dagen med en minnesvärd föreläsning om 
björnar av professor Ole Fröbert, från Uni-
versitetssjukhuset i Örebro. Han beskrev 
olika fysiologiska fenomen hos björnar i 
ide. En björn äter 40 kg blåbär och lingon 
per dag! 

Andra dagen startade med Journal Club 
där tre olika teman diskuterades i mindre 
grupper.

Sista dagen fick vi höra om nya och gamla 
hemofililäkemedel av undertecknad. Det har 
skett och en mycket intensiv läkemedelsut-
veckling pågår. Genterapi är nu en realitet i 
klinisk prövning för dessa patienter.

Leif Friberg från Danderyds sjukhus 
presenterade data från stora registerstudier 
angående det eventuella sambandet mellan 
förmaksflimmer och demens.

Mötet avslutades med översiktsföreläsning 
om barn och trombos av överläkare Tony 
Frisk på barnkoagulationsmottagningen vid 
Karolinska Universitetssjukhuset.

Två fina dagar i Karlstad till ända. Nästa 
årsmöte kommer att hållas i Göteborg. Håll 
utkik på vår hemsida

Margareta Holmström

Nästa SSTH symposium
i Göteborg 2-3 mars 2020

Vi vill redan nu välkomna er till SSTHs årliga utbildningsdagar, 
som nästa år kommer hållas 2-3 mars 2020. Programmet kommer 
som vanligt att belysa flera aspekter inom antikoagulantiabehand-
ling, venös tromboembolism och blödningssjukdomar.

Mötet kommer denna gång att hållas i centrala Göteborg.
Passa på att redan nu planera in denna begivenhet i kalendern!

Välkomna hälsar
SSTH:s styrelse och utbildningsutskott
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2019
Juni 21-24
ESH 2019 • 29th European meeting on 
Hypertension and Cardiovascular Protection
Milano, Italien
www.esh2019.eu

Juli 17-18
28th European Diabetes Congress
Edinburgh, Skottland
https://diabetesexpo.com/europe

Augusti 7-9
World Hypertension Congress 2019
Sao Paulo, Brasilien

Augusti 29-31
ECIM – European Congress on Internal Medicine 
Lissabon, Portugal
efim.org/ecim2019

Augusti 31 - September 4
ESC Congress 2019 together with World Congress 
of Cardiology
Paris, Frankrike
www.escardio.org/Congresses-&-Events/ 
ESC-Congress

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

September 23-27
SIM-veckan 
Stockholm
https://sim.nu/

Oktober 1
SHFs Imaginggrupps halvdagskurs
Stockholm
www.svenskahjartforbundet.se

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

Oktober 2-4
ECTH – European Congress on Thrombosis and 
Hemostasis
Glasgow, Skottland
ecth2019.org

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

Oktober 8
SHFs Imaginggrupps halvdagskurs
Umeå
www.svenskahjartforbundet.se

Oktober 10-12
European Society for Vascular Medicine 
ESVM CONGRESS 2019
Ljubljana, Slovenien
www.2019-esvm-iua-cevf.si

Oktober 10-12
ARTERY19
Budapest, Hungern
www.arterysociety.org/our-activities/ 
our-conference

Oktober 17
SHFs Imaginggrupps halvdagskurs
Malmö
www.svenskahjartforbundet.se

November 29 - December 1
16:th European Angiology Days
Busto Arzizio, Italien
www.vas-int.net/meetings.html

December 9-10
2nd World Heart and Brain Conference
Abu Dhabi, UAE
https://heart-brain.conferenceseries.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

European Society for Vascular Medicine Congress 2019
International Union for Angiology - Eurochap 2019

Central European Vascular Forum - Course 2019

Ljubljana, Slovenia, October 10-12, 2019




