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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

"En rolig nyhet är att vi blivit utvalda för att arrangera 
ESVM-kongressen i Stockholm 2022."

Sommaren avslutades också i år för mig med ett 
besök till Europeiska kardiologföreningens stora 
kongress sista helgen i augusti. Paris visade sig från 

sin bästa sida och mötet var mycket välordnat och trev-
ligt i utmärkta lokaler trots över 30 000 deltagare och 
500 sessioner. Som vanligt var den svenska delegationen 
stark. Det presenterades flera nya studier som kommer 
påverka hur vi behandlar våra ”SVM-patienter” framöver, 
men framförallt en rad nya och välskrivna riktlinjer. Nya 
riktlinjer om diabetes, pre-diabetes och hjärtkärlsjukdom, 
framtagna tillsammans med och helt samstämmiga med 
EASD (European Association for the Study of Diabetes). 
SGLT-2 hämmare och GLP-1 analoger lyfts fram som 
förstahandspreparat, baserat på många studier med hårda 
utfallsmått. Nya riktlinjer om dyslipidemi där mål för 
LDL sänks till <1.4 vid mycket hög risk. Nya riktlinjer om 
lungemboli, om supraventrikulära arytmier samt om kro-
niskt koronart syndrom, en ny term för det som tidigare 
kallades stabil kranskärlssjukdom. Samtliga kan laddas ner 
från ESCs hemsida, inklusive utmärkta sammanfattningar.

För föreningen håller vi i styrelsen, när detta skrivs, på 
med förberedelserna för den Nordisk-Baltiska forskar- 
utbildningskursen i Gdansk 28–31/9, vi planerar sympo-
sier för Kardiovaskulära Vårmötet samt förbereder delta-
gandet i ESVM 10–12/10. En rolig nyhet är att vi blivit 
utvalda för att arrangera ESVM-kongressen i Stockholm 
2022. Anders Gottsäter har valts till president för mötet 
och Thomas Kahan till ordförande i programkommittén.

Roligt är också att Annelie Joelsson, sjuksköterska på 
Närsjukvården i Finspång, tar över huvudansvaret för att 
arrangera vår uppskattade kurs i ”Evidensbaserad omvård-
nad vid hypertoni”, se separat annons för vårens kurs. Vi 
riktar ett stort tack till Eva Drevenhorn som startat upp 
denna fina verksamhet.

Till sist vill jag göra er uppmärksamma på de nyss 
utkomna Lancet-artikeln (3:e september) av Gilles R. 
Dagenais et al., där man nu visar att hjärtkärldödlighet 
minskar i åldersgruppen 35–70 år i höginkomstländer, 
och för första gången ligger lägre än dödligheten i cancer. 
Annika Rosengren har deltagit från Sveriges sida. Bra jobbat!
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Grundkurs i evidensbaserad 
omvårdnad vid hypertoni 2020
Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin (SVM)
anordnar en 2-dagarskurs för sjuksköterskor 2 april kl 9.00 – 3 april kl 15.30
på Ersta konferens och hotell i Stockholm (www.erstadiakoni.se).
Kursen är för de vill få grundläggande kunskap inom omvårdnad vid hypertoni.
Sätt av tid i din almanacka!
Programmet är under utarbetning och publiceras i nästa nummer av Vaskulär medicin 
och på SVMs hemsida (www.hypertoni.org).

Anmälan senast 2020-02-29 till annelie.joelsson@regionostergotland.se. 
Kostnad 5500 kr för den som varit medlem i SVM under 2019 och 6000 för icke medlem (exkl. moms). 
Middag på torsdagkvällen ingår. Deltagarantalet är begränsat till 30 personer och kursplatser tilldelas i den 
ordning anmälningar inkommer. Anmälan är bindande.

Annons
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F R Å N  R E D A K T I O N E N

Bästa läsare av Vaskulär Medicin!

I detta nummer kan Ni läsa om risk- 
markörer vid tromboembolism, vaskulär 
funktion vid kronisk njursvikt, informa-

tionsteknologi som stöd vid blodtrycksbe-
handling, förebyggande behandling med 
fiberrik kost, antitrombotisk behandling 
efter hjärnblödning och behandling med 
moderna diabetesläkemedel. Hoppas Ni 
finner något som berikar Er vardag.

Olika typer av kampsporter verkar vara på 
frammarsch i Sverige. Så fort man går in i 
någon större affär står där utövare av olika 
typer av kampsporter i entrén som gärna 
vill försöka värva förbipasserande till sin 
klubb. Ibland har de boxningshandskar på, 
iklädda speciella kläder och/eller med någon 
typ av vapen i händerna. Det är tydligt att 
allt eftersom samhället blivit mera våldsamt 
att leva i har olika sätt att kunna försvara sig 
vunnit intresse. Är kampsport bra för annat 
än försvar, t.ex. hälsan? De flesta kampspor-

ter kan delas upp i två grupper: Den hårda 
(externa) gruppen eller den mjuka (interna) 
gruppen. Mjuka kampsporter som t.ex. tai 
chi karakteriseras av avslappnande rörelser 
som oftast utförs mycket långsamt med 
siktet att reglera/bevara hållningen genom 
rörelsemönstret. Hårda kampsporter som 
t.ex. karate karakteriseras av snabba, kraft-
fulla och dynamiska rörelser med målet att 
generera och överföra maximal kraft. Hårda 
kampsporter har alltmer blivit använda till 
kardiovaskulär konditionsträning på gym 
och hälsoklubbar. Vissa studier tyder på att 
denna typ av träning kan vara ett potentiellt 
alternativ för att förbättra den kardiovasku-
lära hälsan hos stillasittande individer. T.ex. 
såg man fördelar hos stillasittande kvinnor 
som fick utöva ett basalt motionsprogram i 
karate och hos män som fick utöva kickbox-
ning i 5 veckor. Dessutom har man funnit 
en förbättring av den arteriella stelheten och 
ett förbättrat skydd mot oxidativ stress hos 

medelålders individer som utövat soo bahk 
do jämfört med stillasittande kontroller, 
ökning av hjärtaktionen hos nybörjare som 
påbörjat judo och förbättrad kardiorespi-
ratorisk kondition hos taekwondoutövare 
[1]. Kanske något att ta en närmare titt på 
ifall Ni blir för stillasittande under hösten 
och vintern?

Till sist vill jag 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, kommenta-
rer eller reseberättelser. Bara fantasin sätter 
gränser!

Isak Lindstedt
Redaktör

Referens:

1. Rios SO, Marks J, Estevan I, Barnett LM. Health 
benefits of hard martial arts in adults: a systematic 
review. J Sports Sci 2018;36(14):1614-1622.
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Fiberrik mat reducerar framtida 
risk för perifer arteriell sjukdom

Relationen mellan kost och framtida ut-
veckling av perifer arteriell sjukdom är 
ytterligt dåligt studerad. Andrea Kule-
zic och Sara Bergwall1 har dock kunnat 
göra detta genom att utnyttja prospek-
tiva långtidsdata ur Malmö Kost och 
Cancer kohorten. Nedan delges läsarna 
för Vaskulär Medicin resultatet av denna 
unika studie.

Introduktion – perifer arteriell sjukdom 
(PAD)
Perifer arteriell sjukdom (PAD) orsakas av 
ateroskleros i artärerna i de nedre extremite-
terna och påverkar livskvalitén med en högre 
risk för benamputation (1, 2). Sjukdomen är 
associerad med en fyra gånger ökad risk att 
drabbas av hjärtinfarkt och stroke jämfört 
med individer som inte har PAD (3). 

Ateroskleros bildas till följd av hemodyna-
misk turbulens och hyperkolesterolemi som 
medför ett dysfunktionellt endotel. Kronisk 
endotelskada stimulerar oxidationen av low 
density lipoprotein (LDL) som ansamlas i 
blodkärlets intima. Makrofagerna som är 
en del av processen inkorporerar oxide-
rade LDL-partiklar och bildar skumceller 
som är det initiala steget på ateroskleros-
utvecklingen. Glatta muskelceller migrerar 
från blodkärlets media till dess intima och 
omvandlar förändringen till ett fibröst plack. 
Beroende på hemodynamiken som placket 
utsätts för och dess styrka på den fibrösa ytan 
är sannolikheten för plackruptur varierande 
och kan därmed leda till trombbildning och 
embolisering (4-7).

Det nedsatta blodflödet i artärerna orsakat 
av ateroskleros medför smärta i benen efter 
gång, det som kallas claudicatio, och vid 
vila avtar smärtan (8). Symtomen tilltar ju 
mer aterosklerosen växer och så småningom 
reduceras gångsträckan ytterligare och sym-
tomen kommer mer frekvent (9). Den värsta 
formen av PAD kallas kritisk ischemi och 
innebär att individen även har smärta i vila 
och ischemiska sår eller gangrän (10). 

Det finns flera kända riskfaktorer för 
utvecklingen av PAD som till exempel rök-

ning, hypertension, hyperlipidemi, fysisk 
inaktivitet och diabetes (3).

Ankel-/armtrycks index (ABI) är en snabb 
och icke-invasiv metod för att upptäcka 
PAD med 95 % specificitet och 90 % sen-
sitivitet (11). Oberoende av om patienten 
är asymtomatisk eller inte tyder ett patolo-
giskt ABI på kardiovaskulär sjukdom (12). 
Mortalitetsrisken hos patienter med PAD 
korrelerar väl med ABI, oavsett om patien-
ten är asymtomatisk eller lider av symtom i 
benen (13). Ett lågt ABI är associerat med en 
ökad mortalitetsrisk och 1-års överlevnaden 
hos patienter med kritisk ischemi i Malmö 
var 24% (15). Ett ABI < 0,9 anses vara 

patologiskt och patienter med claudicatio 
brukar oftast ha ett värde < 0,9. Majoriteten 
av patienterna med kritisk benischemi som 
lider av vilovärk har ett ABI < 0,5 medan ett 
ABI < 0,2 oftast är associerat med gangrän. 
Det är däremot viktigt att komma ihåg att 
alla patienter med PAD har inte ett patolo-
giskt ABI (12). 

Associationen mellan kost och
kardiovaskulär sjukdom
Risken att utveckla kardiovaskulär sjukdom 
har visats vara lägre genom att upprätthålla 
en bra kost (14). Det finns flera prospek-
tiva kohortstudier som undersökt kost och 

Artikelförfattarna: Andrea Kulezic (underläkare vid Medicinkliniken, Skåne Universitetssjukhus, Malmö) till höger,
och Sara Bergwall (doktorand vid institutionen för Kliniska Vetenskaper, Malmö, Lunds Universitet) till vänster.
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incidensen av kardiovaskulär sjukdom. En 
av studierna drar slutsatsen att män som 
uppnår rekommenderade nivåer av intaget 
av frukt och grönsaker, socker och fisk har en 
reducerad risk för kardiovaskulär sjukdom. 
En annan studie som fokuserade på friska 
och svenska vuxna visar att medelhavskost, 
innehållande ett högt intag av frukt, grön-
saker och nötter samt lågt intag av mättat 
fett och kött, var associerat med en minskad 
risk för ischemisk stroke och myokardinfarkt 
(15-17). Forskningen kring kost och inci-
densen av PAD hos medelåldersindivider är 
däremot väldigt begränsad. I en prospektiv 
studie i USA rapporterades att ett högre 
intag av kött var förknippat med en högre 
risk för PAD medan måttlig alkoholkon-
sumtion var förknippat med en lägre risk 
för sjukdomen (18). 

Associationen mellan kost och framtida 
utveckling av perifer arteriell sjukdom
– Malmö Kost och Cancer kohorten
I vår nyligen publicerade prospektiva studie, 
med en uppföljningstid på över 20 år, har 
vi visat att dieten påverkar utfallet av PAD, 
med en minskad risk för utveckling av sjuk-
domen med ett högre intag av framför allt 
fiber men även frukt och grönsaker (19). 
Fibrer är kolhydrater som är resistenta mot 
nedbrytning och finns bland annat i brunt 
ris, fullkorn, frukt och grönsaker (20).

Vi använde oss av Malmö Kost och 
Cancer kohorten som består av omkring 
30 000 individer. I vår studie valde vi att 
exkludera individer som redan hade PAD, 
abdominellt aortaaneurysm, kardiovasku-
lär sjukdom eller diabetes (på grund av 
den förhöjda risken att ändra sin kost 
under uppföljningstiden). Detta ledde till 
att vi använde data från 26 010 individer. 
Datainsamlingen skedde på 1990-talet och 
informationen inkluderade deras mat- och 
dryckintag. Deltagarna förde kostdagbok 
och detta kompletterades dels med ett for-
mulär som mer i detalj beskrev individernas 
intag, dels med en intervju för att säkerställa 
att informationen var riktig (21). Olika vari-
abler användes och därefter skapades ett så 
kallat ”kostindex” utifrån Svenska Livsmed-
elsverkets rekommendationer för intag av 

bland annat mättat- och fleromättat fett, fisk 
och skaldjur, fibrer, frukt och grönsaker samt 
sackaros (22). Gränsvärdena för uppnådda 
rekommendationer var följande: fleromättat 
fett 5–10 E% (hur stor andel av energin som 
kommer från respektive näringsämne vid 
en måltid), fisk och skaldjur > 300g/vecka, 
socker < 10 E %, fibrer > 2,4 g/MJ (motsva-
rande ca 25–35 gram per dag), mättat fett 
< 14E %, frukt och grönsaker > 400g/dag.

Av de 26 010 deltagare som ingick i vår 
studie var det totalt 1122 (4,3 %) individer 
som fick sjukdomen. Vi noterade att bland 
individerna som inte insjuknade i PAD var 
det 8209 stycken som uppnådde rekom-
mendationen för fiber, medan 347 av dem 
som uppnådde rekommendationen fick 
PAD under uppföljningstiden. Det visade 
sig att individer som uppnådde den rekom-
menderade nivån för fiberintag hade en 
16 % nedsatt risk för PAD när vi justerade 
för samtliga potentiella störfaktorer (con-
founders) och för frukt och grönt var den 
nedsatta risken 15 %. Det visade sig även 
att ett högt kostindex var associerat med 
en lägre risk för PAD-utvecklingen vilket 
stämmer överens med en annan prospektiv 
kohortstudie med hög-risk individer som 

visat en minskad risk för PAD genom att 
ha en hälsosam livsstil med medelhavskost, 
måttlig alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet 
och ingen rökning (19, 23).

En tidigare studie, också utifrån data från 
Malmö Kost och Cancer kohortstudien, har 
visat att en bra kost är associerad med en 
lägre risk för kardiovaskulär sjukdom, defi-
nierat som myokardinfarkt och ischemisk 
stroke (15). Denna studie visade också att 
rekommenderat intag av fibrer samt frukt 
och grönsaker har en skyddande effekt på 
kardiovaskulär sjukdom. Dessa resultat över-
ensstämmer således med resultaten vi fann i 
vår studie och eftersom kardiovaskulär sjuk-
dom och PAD båda beror på ateroskleros 
(24) visar detta på att en nyttig kost spelar 
en stor roll. Dessutom har det visat sig att 
ett högt fiberintag leder till minskad risk för 
andra sjukdomar också, exempelvis colon-
cancer (25).

Den skyddande rollen som fibrer har 
kan förklaras av flera mekanismer. Fibrer 
förlänger bland annat ventrikeltömningen 
genom att bilda en gelé som i sin tur sänker 
blodsockret och lipidnivåerna efter måltid, 
som båda är riskfaktorer för ateroskleros-
utveckling. Fibrer vidgar även ventrikeln 

Fiberrik måltid. Flingor med banan.

"...risken för PAD minskar med ett högre fiberintag och dessa 
resultat kan användas för framtida preventionsprogram

för att förhindra utvecklingen av ateroskleros..."
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som stimulerar till hormonfrisättning som 
ökar mättnadskänslan och på så vis minskar 
matintaget och vikten. Genom att reducera 
vikten så minskar även blodtrycket. Kole- 
sterolsyntesen hämmas även då fibrer stimu-
lerar produktionen av kortkedjiga fettsyror. 
Eftersom hyperglykemi, hyperlipidemi och 
hypertoni är riskfaktorer för utvecklingen 
av PAD (20, 26) så stämmer det väl över-
ens med att ett ökat fiberintag resulterar i 
en skyddande effekt mot sjukdomen. Man 
ska dessutom ha i åtanke att individer som 
har ett högre fiberintag kanske har ett högre 
intag av andra näringskomponenter som är 
viktiga men också en nyttigare livsstil gene-
rellt, med ökad fysisk aktivitet och mindre 
användning av tobak (27).

Sammanfattningsvis så visar vår studie 
att risken för PAD minskar med ett högre 
fiberintag och dessa resultat kan användas 
för framtida preventionsprogram för att 
förhindra utvecklingen av ateroskleros och 
därmed bidra till ett hälsosammare liv och 
en ökad livskvalité.

Nedanstående länk är till bloggen av SAGE journals där artikeln publicerats,
som beskriver ämnet och vår studie kort.

https://journalsblog.sagepub.com/blog/guest/cardiology/
fiber-intake-prevents-peripheral-arterial-disease
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Personcentrerad behandling av patienter 
med högt blodtryck med stöd av

informationsteknologi
– en randomiserad kontrollerad studie i primärvården

Bakgrund
Enligt en studie i svensk primärvård är det 
endast 37 % av patienter med hypertoni i 
svensk primärvård som når målblodtryck 
[1]. Användande av modern teknologi som 
beslutstöd eller förbättrad monitorering är 
arbetssätt som kan förbättra blodtrycks- 
behandlingen [2]. 

Det ökande behovet av sjukvård har till-
sammans med ekonomiska begränsningar 
lett till behov att pröva nya arbetssätt för 
behandling av kroniska sjukdomar [3-5]. 
Det finns riktlinjer för hur högt blodtryck 
ska behandlas och det finns effektiv medi- 
cinering. Trots detta når långt mindre än 
hälften av de patienter som behandlas sitt 
målblodtryck [6]. En mer personcentre-
rad vård där man använder modern infor-
mationsteknologi är en möjlighet att öka 
följsamheten till ordinerad behandling och 
uppnå bättre behandlingsresultat. Använ-
dande av mobiltelefon som hjälpmedel vid 
behandling av hypertoni är allt vanligare [7] 
och även om det finns studier med lovande 
resultat [8] är det naturligtvis viktigt att 
sådana nya metoder fortsatt utvärderas 
vetenskapligt innan implementering i sjuk-
vården [9]. 

För att uppnå en stadigvarande optimal 
blodtrycksnivå är patientens medverkan i 
vården helt nödvändig. Med personcentre-
rad vård blir behandlingen individanpassad 
och patienten får individuella råd för hur 
blodtrycket bäst skall behandlas. Patientens 
erfarenheter ges uppmärksamhet liksom 

det professionella perspektivet för den pre-
ventiva behandlingen. Att patienten blir 
självständig i kontroll, behandling och upp-
följning är angeläget då högt blodtryck är en 
riskfaktor som skall behandlas under lång 
tid för att undvika hjärt-kärlkomplikationer.

Vår projektidé bygger på en pilotstudie 
med mycket goda resultat [10-15]. Såväl 
patient som vårdgivare ges ett verktyg för att 
bättre förstå samband mellan blodtrycksnivå 
och det dagliga livet. Patienterna registre-
rar sitt blodtryck dagligen via sin mobil- 
telefon, samtidigt registrerar de exempel-
vis fysisk aktivitet, tablettintag och hur de 
har mått under dagen. Till detta kommer 
olika former av uppmuntrande meddelan-
den och påminnelser. Patient och läkare/
sjuksköterska får på detta sätt kunskap om 
hur blodtrycket hos den enskilde individen 
påverkas av olika faktorer och kan använda 
uppföljningen för att motivera/bli motive-
rad att följa ordinerad behandling för att 
nå ett bra behandlingsresultat. Vården får 
också bra förutsättningar att ges med ett 
personcentrerat förhållningssätt; patienten 
dokumenterar genom självrapportering 
i mobiltelefonen, kan beskriva sitt hälso-
tillstånd väl inför besök i sjukvården, och 
blir därigenom en aktiv samarbetspartner. 
Vårt system ger också en unik möjlighet att 
registrera och ge ny kunskap om blodtrycks-
variation över längre tid. Det är en fördel då 
hjärt-kärlkomplikationer av högt blodtryck 
inte bara beror på blodtrycksnivån per se, 
utan även på blodtrycksvariationen [16, 17]. 

Patienterna använder sin egen mobil- 
telefon och verktyget (systemet) är anpassat 
till såväl moderna smartphones som äldre 
typer av mobiltelefoner. Det är ett interak-
tivt system med hög säkerhet, http://www.
cqmobil.se 

Systemet består av:
1. En IT-plattform för självrapportering
2. Hemblodtrycksmätare, validerad enligt 

European Society of Hypertension 
(BPA6BT; Microlife USA, Inc., Clear-
water, FL, USA) 

3. Ett webbaserat feedbacksystem som i 
grafer via internet visar insamlade själv-
rapporterade data, se Figur 1.

Vi vill nu utvärdera effekten av detta system 
på 36 olika vårdcentraler i Skåne, Västra 
Götaland, Jönköping och Östergötland. 
Cirka 450 patienter i aktiv grupp och lika 
många i kontrollgrupp kommer att genomgå 
noggranna återkommande undersökningar, 
laboratorieprov och enkäter med uppfölj-
ning under ett år. Fokusgruppsintervjuer 
görs för att utvärdera patienters och vårdper-
sonalens erfarenheter av systemet. Vi följer 
läkemedelsförskrivning, sjukvårdskonsum-
tion, akuta besök, inläggning etc. för att 
kunna göra en hälsoekonomisk utvärdering.

Syfte och specifik målsättning 
Syftet är att genom en randomiserad 
kontrollerad studie utvärdera effekten av 
personcentrerad vård med hjälp av infor-
mationsteknologi tillsammans med patien-
ter som behandlas med högt blodtryck i 
primärvården.

Specifik målsättning är att testa hypote-
sen att fler patienter uppnår målblodtryck 
≤140/90 mmHg vid användning av uppfölj-
ningsverktyget (aktiv grupp) jämfört med 
kontrollgrupp.

Att mäta blodtrycket på ett korrekt sätt, att tolka det uppmätta värdet, ge evidens-
baserad behandling och motivera till långvarig blodtryckskontroll är viktiga kompo-
nenter i modern blodtrycksbehandling. Universiteten i Lund, Linköping och Göteborg 
samarbetar i en randomiserad studie (PERHIT – PERson-centredness in Hypertension 
management using Information Technology) för att utvärdera ett system för blod-
tryckskontroll. Med hjälp av personcentrerad vård och ett webbaserat IT-system som 
kommunicerar med den egna mobilen kan deltagarna själva följa upp sitt blodtryck i 
relation till sin livsstil. PERHIT är en randomiserad studie med 12 månaders uppföljning.
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Arbetsplan 
Studien genomförs som en randomiserad, 
kontrollerad multicenterstudie. Randomi-
sering görs efter baslinjemätning, se nedan. 
För standardisering av genomförandet av 
studien ges information om tillvägagångssätt 
via Web-sida för support. ”The CONSORT‐
EHEALTH checklist” som har utarbetats för 
att förbättra rapportering av web-baserade 
och mobila randomiserade kontrollerade 
studier kommer att följas [18].

Figur 1. Översikt av systemet, beskriven i (10).
Systemet består av: (a) mobiltelefon (patientens egen) för självrapportering av blodtryck, symtom, följsamhet till läkemedel, biverkningar, 
livsstil och välmående tillsammans med individuella påminnelser och uppmuntrande meddelanden för bättre livsstil; (b) blodtrycksmätare; 
(c) databas för realtidsregistrering av självrapporterade data inmatade i mobiltelefon (d) webbaserat feedbacksystem som i grafer via internet 
visar insamlade självrapporterade data tillgängligt för patient och läkare/sjuksköterska.

Inklusionkriterier Exklusionskriterier

18 år eller äldre Sekundär hypertoni

Diagnostiserad hypertoni före inklusion i studien Terminal sjukdom

Minst ett läkemedel mot högt blodtryck Graviditet

Förstå svenska i tal och skrift Nedsatta kognitiva funktioner

Tillgång till mobiltelefon Nedsatt syn (så att text på mobiltelefon ej kan läsas)

Patient vid någon vårdcentral i någon av de tre deltagande
regionerna (Skåne, Västra Götaland, Jönköping eller Östergötland)

Psykotisk sjukdom

Deltagare i studien

Baslinjemätning
Ålder, kön, utbildning, blodtryck, tid sedan 
diagnostiserad hypertoni, rökning, BMI, 
diabetes, läkemedel, hjärtkärlsjukdomar i 
släkten.

Standardiserade enkäter: Patients' per-
ceived risk of hypertension, Physician’s 
perceived risk of hypertension, General 
Self-Efficacy Scale (GSE), Quality of life 
– RAND36, the Beliefs about Medicines 

Questionnaire (BMQ), Medication Adhe-
rence Rating Scale (MARS), and Patients 
Preferences for Patient Participation (4P).

Blodprover: kolesterol, kreatinin, cystatin 
C, HbA1c.

Uppföljning efter 8 veckor och ett år med 
standardiserade enkäter och blodprover 
enligt ovan.
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Vi kommer att studera blodtrycksvariabi-
litet men även blodtryck kopplat till läke-
medelsbehandling och följsamhet.

Efter att interventionen har avslutats 
kommer vi att utvärdera erfarenheter hos 
såväl patienter som läkare och sjuksköter-
skor. Dessa kommer slumpvis att tillfrågas 
om att vara med i fokusgruppsintervjuer 
med ca 4-8 deltagare i varje fokusgrupp.

Preliminära resultat 
Hittills är 620 patienter inkluderade från 34 
vårdcentraler och rekrytering pågår alltjämt.

Utvärdering med intervjuer av såväl 
patienter som läkare och sjuksköterskor 
pågår parallellt med övrig datainsamling.

Patientröst från pilotstudien om systemet:
”Helt klart har det varit till nytta för det är 
ju den här uppföljningen jag saknat. Det 
har gjort att jag ser vad som händer när jag 
tar min medicin eller om man gör något 
fysiskt. Detta har gett mig ny kunskap och 
motivation.”

Finansiellt stöd
Studien uppbär forskningsstöd från Familjen 
Kamprads Stiftelse (10 MSEK), Vetenskaps-
rådet (1,6 MSEK) samt Hjärt-Lungfonden 
(0,5 MSEK).
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patrik.midlov@med.lu.se

Karin Kjellgren
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"Efter att interventionen har avslutats kommer vi 
att utvärdera erfarenheter hos såväl

patienter som läkare och sjuksköterskor."
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Moderna diabetesläkemedel
– med fokus på njursvikt

Vi har idag ett flertal blodsockersänkande 
läkemedelsgrupper att välja mellan när 
vi skall behandla patienter med typ 2- 
diabetes. Under de senaste åren har flera 
stora studier, ursprungligen designade 
för att testa preparatens kardiovasku- 
lära säkerhet, glädjande nog visat posi-
tiva effekter på kardiovaskulär sjuklig-
het och förtida död. Även gynnsamma 
effekter utöver blodsockersänkning och 
prevention av aterosklerotisk hjärtkärl-
sjukdom har emellertid påvisats. I den-
na översiktsartikel presenteras dagens 
kunskapsläge avseende riskreduktion 
för njursjukdom av läkemedel inom 
grupperna GLP-1-receptoragonister och 
SGLT-2-hämmare.

Aktuell meta-analys sammanfattar 
I en läsvärd meta-analys1 av åtta randomi-
serade placebo-kontrollerade studier med 
kliniska effektmått2-9 visade Thomas Zel-
niker och medarbetare från TIMI-grup-
pen vid Brigham and Women´s Hospital 
i Boston att såväl GLP-1-receptoragonister 
som SGLT-2-hämmare minskade risken att 
drabbas av hjärtkärlsjukdom (definierad 
som ett kombinerat effektmått av kardio-
vaskulär död, hjärtinfarkt eller stroke) jäm-
fört med placebo. Effektstorleken var lika 
stor för bägge preparatgrupperna (hazard 
ratio för GLP-1-receptoragonisterna: 0.87, 
95 % konfidensintervall 0.82–0.92; och för 
SGLT-2-hämmarna 0.86, 95 % konfidens- 
intervall 0.80–0.93). Den kardiovaskulärt 
protektiva effekten begränsades dock till de 
patienter som redan hade etablerad kardio-
vaskulär sjukdom vid studiestart. I en analys 
av risken att drabbas av försämrad njurfunk-
tion (definierad som sjunkande eGFR, ter-
minal njursvikt eller död av njursjukdom) 
påvisades inte någon signifikant riskre-
duktion för GLP-1-receptoragonisterna 
(hazard ratio 0.92, 95 % konfidensinter-
vall 0.80-1.06) medan SGLT-2-hämmarna 
medförde nästan halverad risk för samma 
kombinerade njurmedicinska effektmått 
(hazard ratio 0.55, 95 % konfidensintervall 
0.48-0.64). Såväl GLP-1-receptoragonis-

terna som SGLT-2-hämmarna påverkade 
dock i gynnsam riktning ett bredare defi-
nierat njurmedicinskt effektmått som även 
inbegrep progress till albuminuri (hazard 
ratio för GLP-1-receptoragonisterna 0.82, 
95 % konfidensintervall 0.75-0.89; och för 
SGLT-2-hämmarna 0.62, 95 % konfidens- 
intervall 0.58-0.67). Låt oss börja med att 
titta närmare på de studier som ligger till 
grund för dessa slutsatser, samt på några helt 
färska publikationer som tillkommit efter 
meta-analysen.

Njurmedicinska studier av
SGLT-2-hämmare
De tre SGLT-2-hämmarna empagliflozin, 
dapagliflozin och canagliflozin har i stora 
randomiserade placebo-kontrollerade stu-
dier visats utöva nefroprotektiva effekter. 
Studierna ger en samstämmig bild, och 
kompletterar varandra väl, då de inklude-
rat patienter med typ 2-diabetes med olika 
grad av njurskada. I DECLARE-studien 
randomiserades 17 160 patienter med typ 
2-diabetes till behandling med dapagliflozin 
eller placebo9. Patienter med eGFR lägre än 
60 ml/min/1.73m2 exkluderades och endast 
cirka 40 procent av studiedeltagarna hade 
etablerad kardiovaskulär sjukdom vid stu-
diestart. Risken att drabbas av njursjuk-
dom (definierad som stegring av eGFR 
med minst 40 %, terminal njursvikt eller 
död av njursjukdom) var signifikant lägre i 
dapagliflozin-gruppen än i placebo-gruppen 
(hazard ratio 0.53, 95 % konfidensintervall 
0.43-0.66). Den absoluta riskreduktionen 
var dock endast en dryg procentenhet. I en 
sekundäranalys av EMPA-REG-studien10 
visades att bland 4124 patienter med typ 
2-diabetes och etablerad kardiovasku-
lär sjukdom, medförde behandling med 
empagliflozin lägre risk (hazard ratio 0.61, 
95 % konfidensintervall 0.53-0.70) att 
drabbas av försämrad njurfunktion (defi-
nierad som makroalbuminuri, fördubblat 
kreatinin-värde ledande till eGFR ≤ 45 ml/
min/1.73m2, terminal njursvikt eller död 
av njursjukdom). Denna analys inklude-

rade patienter med eGFR ned till 30 ml/
min/1.73m2, men inte patienter med makro-
albuminuri. Den njurmedicinska riskprofi-
len var således högre än i DECLARE och 
den absoluta riskreduktionen av behandling 
blev också större, drygt sex procentenhe-
ter. I CANVAS-studien8 randomiserades 
10 142 patienter med typ 2-diabetes och 
antingen etablerad kardiovaskulär sjuk-
dom eller högriskprofil till behandling med 
antingen canagliflozin eller placebo. Liksom 
i EMPA-REG-studien kunde patienter med 
eGFR ned till 30 ml/min/1.73m2 inklude-
ras, men patienter med makroalbuminuri 
exkluderades inte från denna studie. Risken 
att drabbas av njursjukdom (definierad som 
en sänkning av eGFR med minst 40 %, ter-
minal njursvikt eller död av njursjukdom) 
var signifikant lägre i canagliflozin-gruppen 
än i placebo-gruppen (hazard ratio 0.60, 
95 % konfidensintervall 0.47-0.77). De 
hittills refererade studierna hade alla kar-
diovaskulär säkerhet och effekt som primärt 
effektmått, och de ovan refererade fynden 
grundar sig alltså på sekundära eller explora-
tiva effektmått. För canagliflozin finns dock 
slutligen en helt färsk studie som primärt 
designats för att studera just njurmedicinska 
effektmått, och som inte ingick i den tidi-
gare refererade meta-analysen – CREDEN-
CE-studien11. Liksom i EMPA-REG och 
CANVAS kunde patienter med eGFR ned 
till 30 ml/min/1.73m2 inkluderas. Medan 
patienter med makroalbuminuri exkludera-
des helt från EMPA-REG-studien, och tilläts 
men förekom hos endast ett fåtal av delta-
garna i CANVAS, var makroalbuminuri ett 
inklusions-kriterium i CREDENCE. Det 
totala antalet patienter som randomiserades 
till behandling med antingen canagliflozin 
eller placebo var 4401. Det primära effekt-
måttet (fördubblat serum-kreatinin, termi-
nal njursvikt eller död av kardiovaskulär 
eller renal orsak) inträffade signifikant mer 
sällan i canagliflozin-gruppen än i placebo- 
gruppen, med en absolut riskreduktion 
om drygt fyra procentenheter (hazard ratio 
0.70, 95 % konfidensintervall 0.59-0.82). 
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Sammantaget har SGLT-2-hämmare således 
i dessa fyra randomiserade placebo-kontrol-
lerade prövningar visats förebygga kliniskt 
relevanta njurmedicinska effektmått hos 
patienter med typ 2-diabetes, med varie-
rande grad av njurfunktion och albuminuri 
vid studiestart.

Nefroprotektiva mekanismer vid SGLT-2-
hämning
Det är sannolikt inte endast blodglukos- 
sänkande effekter som förklarar de nefro-
protektiva effekterna av SGLT-2-hämmare. 
Effekterna har observerats betydligt tidigare 
än vad som vore rimligt att förvänta om glu-
kossänkning skulle vara den enda mekanis-
men, och studiedesignen med aktiv titrering 
av glukossänkande läkemedel även i placebo-
grupperna har gjort att skillnaderna i HbA1c 
varit relativt modesta. Andra tänkbara för-
klaringsmekanismer kan vara en gynnsam 
effekt på blodtrycket, vilket observerats i 
samtliga kardiovaskulära endpoint-studier 
av denna preparatgrupp samt även i CRE-
DENCE-studien7-9, 11. I en mindre studie 
där 825 patienter med typ 2-diabetes och 
hypertoni randomiserades till behandling 
med antingen empagliflozin eller placebo, 
fann man även en kliniskt relevant och sta-
tistiskt signifikant större blodtryckssänkning 
i empaglifozin-gruppen avseende systoliskt 
24-timmars-snitt, systoliskt dag-snitt och 
systoliskt natt-snitt12. Denna blodtryckssän-
kande effekt kan naturligtvis tänkas vara en 
direkt konsekvens av SGLT-2-hämmarnas 
diuretiska effekt, men även gynnsamma 
effekter på kärlstelhet har observerats13, 

vilket skulle kunna bidra till den anti- 
hypertensiva effekten. En annan teori är att 
SGLT-2-hämmare kan tänkas normalisera 
den tubuloglomerulära återkopplingen, 
som ofta rubbas vid diabetes. Kronisk 
hyperglykemi kan leda till hyperfiltration 
i njurarna, vilket i proximala tubuli åtföljs 
av ökad SGLT-2-medierad reabsorption av 
glukos och natrium. Detta innebär att de 
natriumkänsliga cellerna i macula densa 
exponeras för mindre natrium, vilket blir 
ett stimuli till ökad aktivering av renin- 
angiotensin-aldosteron-systemet. Detta le- 
der i sin tur till vasokonstriktion i glomerulis 
efferenta arterioler. Konsekvensen blir ökat 
intraglomerulärt tryck och risk för njur-
skada. I en experimentell studie har visats att 
glomerulär hyperfiltration vid typ 1-diabetes 
kan normaliseras efter åtta veckors behand-
ling med empagliflozin14. Detta kan tala för 
att en hyperglykemi-associerad rubbning av 
det tubuloglomerulära feedback-systemet 
går att påverka i gynnsam riktning med 
SGLT-2-hämmare, och kanske kan bidra 
till en nefroprotektiv effekt.

Njurmedicinska studier av
GLP-1-receptoragonister
När LEADER-studien publicerades år 2016 
var det den första kliniska studien som 
visade kardiovaskulärt gynnsamma effekter 
av en GLP-1-receptoragonist3. I en sekun-
däranalys som publicerades året därpå15 
rapporterades att bland 9340 patienter 
med typ 2-diabetes som randomiserats till 
behandling med antingen daglig subkutan 
injektion av liraglutid eller placebo, var det 

signifikant färre i liraglutid-gruppen som 
drabbades av ett kombinerat njurmedicinskt 
effektmått (definierat som nytillkommen 
makroalbuminuri, varaktig dubblering av 
kreatinin-värdet associerat med eGFR ≤ 45 
ml/min/1.73m2, terminal njursvikt eller död 
av renal orsak). Den absoluta riskreduktio-
nen var fyra procentenheter, vilket motsva-
rade en hazard ratio om 0.78, med 95 % 
konfidensintervall 0.67–0.92. Huvudsak-
ligen förklarades riskreduktionen av mins-
kad risk för ny makroalbuminuri. I studien 
hade inkluderats patienter vars njurfunk-
tion varierade från normal till eGFR-vär-
den ned till som lägst 15 ml/min/1.73m2, 
med eller utan mikro- eller makroalbumin- 
uri, men endast drygt 200 patienter hade 
eGFR-värden lägre än 30 ml/min/1.73m2 
vid studiestart. Interaktionsanalyser för 
olika grader av njurfunktions-nedsättning 
och/eller olika grad av albuminuri vid stu-
diestart utföll inte signifikant, vilket bör 
tolkas som att den nefroprotektiva effekten 
av liraglutid inte påverkades av njurfunk-
tion eller grad av albuminuri vid behand-
lingsstart. Liknande fynd har sedermera i 
SUSTAIN-studien rapporterats för sema- 
glutid givet som subkutan injektion en gång 
per vecka4. De njurmedicinska effekterna 
av den nya perorala beredningen av semag-
lutid, som i den helt nyligen publicerade 
PIONEER-studien var kardiovaskulärt 
neutral jämfört med placebo16, kvarstår 
att studera och från EXSCEL-studien har 
väsentligen neutrala njurmedicinska effekt-
mått presenterats som kongress-abstrakt, 
men ännu ej i referee-granskad tidskrift. I 
ELIXA-studien, där 6068 patienter med 
typ 2-diabetes som nyligen sjukhusvårdats 
för akut koronart syndrom och som hade 
eGFR ≥ 30 ml/min/1.73m2 randomiserades 
till daglig subkutan injektions-behandling 
med lixisenatid eller placebo, fann man i 
en sekundäranalays att risken att utveckla 
ny makroalbuminuri var lägre vid behand-
ling med lixisenatid än med placebo, och 
att albumin-kreatinin-kvoten sjönk mer 
med lixisenatid än med placebo bland de 
patienter som redan hade makroalbuminuri 
vid studiestart, men man fann ingen effekt 
av lixisenatid på utvecklingen av eGFR17. 

Nefroprotektiva mekansimer vid
inkretin-baserad behandling
Liksom för SGLT-2-hämmarna söker vi fort-
farande förstå de mekanismer som utöver 
glukos-sänkning kan förklara de nefropro-
tektiva effekter som observerats vid behand-
ling med GLP-1-receptoragonister. Som vi 
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sett förefaller det framförallt vara effektmått 
som baseras på graden av albuminuri som 
påverkas av behandling med GLP-1-recep-
toragonister, och då ligger det ju nära till 
hands att misstänka att blodtryckseffek-
ter spelar en roll. Flera studier stödjer att 
GLP-1-receptoragonister medför en modest 
men inte oväsentlig blodtryckssänkning. Vid 
24-timmars-mätning av blodtrycket hos 755 
patienter med typ 2-diabetes, med eller utan 
behandlad hypertoni, som randomiserats till 
behandling med antingen dulaglutid eller 
placebo, fann man exempelvis att dulaglu-
tid-behandling var associerad med en place-
bo-justerad genomsnittlig sänkning av det 
systoliska 24-timmarsblodtrycket om 2.8 
mmHg18. Vi har nyligen i en svensk pla-
cebokontrollerad studie visat att liraglutid- 
inducerad blodtryckssänkning inte korrele-
rade med HbA1c-sänkning, vilket indirekt 
skulle kunna tala för att blodtryckssänkning 
och glykemisk förbättring medieras genom 
olika mekanismer19. Andra mekanismer som 
föreslagits förklara en nefroprotektiv effekt 
av GLP-1-receptoragonister har inbegripit 
ökad natriures, och gynnsamma effekter på 
tubuloglomerulär återkoppling och intra- 
glomerulär hemodynamik20.

Vad säger riktlinjerna?
I de helt färska riktlinjerna för behandling 
av diabetes och kardiovaskulär sjukdom som 
nyligen tagits fram av ESC i samarbete med 

”EASD (European Heart Journal, ehz486, 
https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz486), 
rekommenderas faktiskt behandling med 
antingen en SGLT-2-hämmare eller en 
GLP-1-receptoragonist som förstahands-
behandling, före metformin, för patienter 
med typ 2-diabetes som antingen redan har 
aterosklerotisk hjärtkärlsjukdom eller som 
har väldigt hög kardiovaskulär risk utifrån 
organskada och riskfaktorprofil. Metformin 
blir för dessa patienter sedan andrahandspre-
parat. Hos patienter med likartad riskprofil 
som redan använder metformin och behöver 
tilläggsbehandling blir antingen SGLT-2-
hämmare eller GLP-1-receptoragonister de 
preparatgrupper som i första hand rekom-
menderas som tilläggsbehandling. Vi kan 
alltså förvänta oss en ökad användning av 
dessa preparatgrupper framförallt hos hög-
riskpatienter eller patienter med redan eta-
blerad aterosklerotisk hjärtkärlsjukdom. En 
kliniskt viktig fråga blir då vilka läkemedel 
vi kan använda för att behandla de patienter 
som redan har nedsatt njurfunktion. Läke-
medelsverket rekommenderade år 2017 i sin 
behandlingsrekommendation ”Läkemedels-
behandling för glukoskontroll vid typ 2-dia-
betes” att liraglutid inte bör användas vid 
GFR lägre än 15 ml/min, att lixisenatid och 
dulaglutid inte bör används vid GFR lägre 
än 30 ml/min, samt att veckoberedningen 
av exenatid inte bör används vid GFR lägre 
än 50 ml/min. För SGLT-2-hämmarnas del 

(empagliflozin, dapagliflozin och canagliflo-
zin) rekommenderade man att nyinsättning 
ej bör ske vid GFR lägre än 60 ml/min och 
att utsättning bör ske vid GFR lägre än 45 
ml/min. De europeiska riktlinjerna är här-
vidlag något mer liberala, och förespråkar 
användning av SGLT-2-hämmare vid njur-
funktion ned till eGFR 30 ml/min/1.73m2.

Sammanfattning
Flera stora kliniska prövningar av GLP-1- 
receptoragonister (Tabell 1) och SGLT-2-
hämmare (Tabell 2) har visat preparatens 
kardiovaskulära säkerhet. I flera fall har även 
kardiovaskulär prevention påvisats. SGLT-
2-hämmare har i flera kliniska prövningar 
visats minska risken för njurmedicinska 
effektmått som baseras på försämring av 
eGFR, terminal njursvikt och kardiovasku-
lär eller njur-relaterad död. Flera men inte 
alla GLP-1-receptoragonister har visat gynn-
sam effekt på njurmedicinska effektmått 
som inbegriper albuminuri. Flera av dessa 
läkemedel kan användas även vid lätt till 
måttlig grad av njurfunktionsnedsättning, 
men inget preparat rekommenderas vid mer 
uttalat nedsatt njurfunktion. Eventuella glu-
kos-oberoende verkningsmekanismer som 
kan förklarar de nefroprotektiva effekterna 
som här beskrivits kvarstår att kartlägga. 

Magnus Wijkman
Referenser, se nästa sid.

Preparat lixisenatid liraglutid semaglutid semaglutid albiglutid dulaglutid exenatid

Handelsnamn Lyxumia Victoza Ozempic - - Trulicity Bydureon

Administrering subkutan subkutan subkutan peroral subkutan subkutan subkutan

Dosering 1 / dag 1 / dag 1 / vecka 1 / dag 1 / vecka 1 / vecka 1 / vecka

Studie ELIXA2 LEADER3 SUSTAIN4 PIONEER16 HARMONY5 REWIND21 EXSCEL6

Antal patienter 6068 9340 3297 3183 9463 9901 14 752

Tabell 1. Randomiserade placebo-kontrollerade studier av GLP-1-receptoragonister med
kardiovaskulära och/eller njurmedicinska effektmått. 

Preparat empagliflozin canagliflozin canagliflozin dapagliflozin

Handelsnamn Jardiance Invokana Invokana Forxiga

Administrering peroral peroral peroral peroral

Dosering 1 / dag 1 / dag 1 / dag 1 / dag

Studie EMPA-REG7 CANVAS8 CREDENCE11 DECLARE9

Antal patienter 7020 10 142 4401 17 160

Tabell 2. Randomiserade placebokontrollerade studier av SGLT-2-hämmare med
kardiovaskulära och/eller njurmedicinska effektmått.
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Antitrombotisk behandling efter 
hjärnblödning

– ett kliniskt dilemma som kräver svar 
från randomiserade prövningar

Hjärnblödning – den mest förödande 
subtypen av stroke
Icke-traumatiska intracerebrala blödningar 
utgör ca 10 % av strokeinsjuknanden i 
höginkomstländer och 20 % av stroke- 
insjuknanden i medel- och låginkomstlän-
der 1.Vidare är det den mest förödande sub-
typen av stroke sett till tidig mortalitet och 
också den typ av stroke som leder till störst 
lidande i form av bestående handikapp 2, 3. 

Av alla svenska patienter med icke-trau-
matiska intracerebrala blödningar, behandlas 
ca 40 % med någon form av antitrombo-
tisk behandling (trombocythämmare eller 
antikoagulantia) vid tidpunkten för insjuk-
nandet 4, en siffra väl i linje med tidigare 
rapporter från andra europeiska länder 5, 6. 
Vidare har såväl andelen hjärnblödnings-
patienter med förmaksflimmer som de som 
behandlas med orala antikoagulantia ökat 
över tid i Sverige 4. Enligt senaste årsrappor-
ten från Riksstroke stod hela 25 % av alla 
patienter med hjärnblödning på antikoagu-
lantia (Riksstrokes årsrapport 2018, www.
riksstroke.org). Andelen hjärnblödnings- 
patienter med antikoagulantia ökar dess-
utom till >30 % bland patienter över 65 
år 7. Detta ställer frågan om återinsättning 
av antitrombotisk behandling efter hjärn-
blödning på sin spets och utgör ett vanligt 
kliniskt dilemma bland strokeläkare. 

Vad säger svenska och internationella 
riktlinjer? 
Vad gäller återinsättning eller nyförskriv-
ning av antikoagulantia efter hjärnblödning 
till patienter med förmaksflimmer sägs i de 
nationella riktlinjerna för strokevård från 
Socialstyrelsen att det vetenskapliga under-
laget är otillräckligt men att studier pågår. 
Förskrivning av antikoagulantia till patien-

ter som överlevt en spontan hjärnblödning 
är således att betrakta som en FoU-åtgärd, 
dvs inte något som hälso- och sjukvården 
bör utföra rutinmässigt utan endast inom 
ramen för forskning och utveckling i form 
av systematisk utvärdering 8. I de senast 
uppdaterade europeiska riktlinjerna (ESO 
guidelines 2019) hänvisas också till pågå-
ende randomiserade prövningar då rådande 
evidens inte bedöms tillåta rekommenda-
tioner kring huruvida antikoagulantia bör 
förskrivas denna patiengrupp 9. I de svenska 
riktlinjerna nämns inget kring angående 
återinsättning eller nyförskrivning av trom-
bocythämmare 8. 

Subtyper av återinsjuknande i stroke
efter hjärnblödning
”Hur brett är sundet mellan Scylla och Cha-
rybdis?” 10, “Primum non nocere” 11, “A risky 
decision with no recipe” 12. Aforismerna är 
många för att beskriva det kliniska dilemmat 
av att förskriva antitrombotiska läkemedel 
till patienter som överlevt hjärnblödning. 
Trots avsaknad av evidens från randomi-
serade prövningar har dock det kliniska 
handläggandet av detta dilemma kommit 
att ändra sig under de senaste åren, allt fler 
patienter återinsätts och förskrivs antitrom-
botiska läkemedel även efter hjärnblödning 4. 
Samtidigt vet vi att intracerebrala blödningar 
är den stroketyp som har allra sämst prog-
nos, med tidig mortalitet högt överstigande 
den efter ischemisk stroke, vilket såklart 
också gäller för återinsjuknanden efter 
hjärnblödning (37.5 % 28-dagarsmortalitet 
efter ny hjärnblödning, jämfört 17.5 % efter 
återinsjuknande i ischemisk stroke) 13. I mitt 
avhandlingsarbete tittade vi bland annat på 
långtidsprognosen för ischemiska händel-
ser och risken att återinsjukna efter hjärn-

blödning med just fokus på antitrombotisk 
behandling. Upprinnelsen till detta arbete 
var att vi i en inledande populationsbaserad 
studie baserad på det svenska MONICA- 
registret fann att patienter efter hjärnblöd-
ning oftare återinsjuknande i ischemiska 
stroke än i ny hjärnblödning 14. När vi 
sedan, i ett betydligt större material baserat 
på det nationella kvalitetsregistret för svensk 
strokevård, Riksstroke, kunde se samma 
mönster uppstod frågan kring huruvida fler 
patienter som överlevt hjärnblödning skulle 
kunna tänkas vara betjänta av antitrombo-
tisk behandling, och i så fall vilka? Figur 1 
visar distributionen av subtyper av återin-
sjuknanden i stroke efter hjärnblödning i 
dessa studier 14, 15. 

Utfall i tidigare observationsstudier
I ett svenskt material baserat på Riksstroke, 
inkluderande 2619 patienter som överlevt 
hjärnblödning med förmaksflimmer 2005–
2012 observerades 379 ischemiska händelser 
(varav 80 % utgjordes av ischemiska stroke) 
och 115 allvarliga blödningshändelser (varav 
84 % utgjordes av återinsjuknande i hjärn-
blödning) under uppföljningstiden. Vid tre 
år uppgick den kumulativa incidensen av 
ischemiska händelser till 14.5 % och mot-
svarande siffra för allvarliga blödningshän-
delser till 4.4 %. Vidare fann vi att insättning 
av antikoagulantia i denna patientgrupp 
var associerat med en signifikant minskad 
3-årsrisk för ischemiska händelser och vi 
fann ingen signifikant ökad blödningsrisk 
därav 13.En nyligen publicerad meta-analys 
inkluderande andra observationsstudier 
föreslår att återinsättande av antikoagulan-
tia (i de ingående studierna företrädelsevis 
warfarin) efter hjärnblödning hos de med 
förmaksflimmer möjligen kan vara ännu säk-
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rare än man tidigare trott 16.Tidigare obser-
vationsstudier som visat positiva effekter av 
återinsättning 13, 17-19 har dock i sin natur den 
inneboende stora risken för ”confounding 
by indication”, (dvs förskrivningen ges på en 
indikation som är associerad med utfallet) 
och många av studierna saknar också infor-
mation om blödningsstorlek, lokalisation, 
CAA och andra radiologiska riskmarkörer 
såsom mikroblödningar. 

Prediktorer för förskrivning av anti-
kogulantia och trombocythämmare
efter hjärnblödning i Sverige
Så hur vanligt är förskrivning antitrombo-
tiska läkemedel till patienter som överlevt 
hjärnblödning? I en observationsstudie base-
rat på Riksstrokedata 2005–2012 följdes 
14 045 patienter utskrivna från sjukhus vid 
liv efter ett förstagångsinsjuknande i hjärn-
blödning. Medelåldern bland dessa var vid 
tidpunkten för insjuknandet 71.3 år och 
44 % var kvinnor. Genom att länka Riks-
strokedata till Läkemedelsregistret kunde 
vi sedan redogöra för hur distributionen 
av antitrombotiska läkemedel till denna 
patientgrupp såg ut under uppföljningsperi-
oden. Bland patienter med förmaksflimmer 
(n=2777) hade 44 % hämtat ut ett recept på 
trombocythämmare ett år efter utskrivning 
från sjukhus, motsvarande siffra för antikoa-
gulantia var 11 %. Faktorer associerade med 
antikoagulantia i flimmergruppen var yngre 
ålder, mindre allvarlig blödning, tidigare 
ischemisk stroke, antikoagulantia vid tid-
punkten för insjuknandet och klaffsjukdom. 
Höga CHA2DS2-VASc-poäng korrelerade 

inte med förskrivning av antikoagulatia, det 
var istället mindre sannolikt att patienter 
med höga poäng fick behandling. Se figur 
2 4.Vi observerade också stora regionala skill-
nader i hur kliniker hanterar detta dilemma, 
även detta överensstämmande med resultat 
från andra europeiska länder 5, 6 och sanno-
likt reflekterande bristen på evidens. Över 
tid sågs i Sverige en ökande förskrivning av 

antikoagulantia till patienter med förmaks-
flimmer inom ett år efter hjärnblödning 
(8.3 % 2006 motsvarande 17.2 % 2011, 
p<0.001) 4. Då man under denna tidsperiod 
(2006–2011) nästan uteslutande förskrev 
warfarin och i skenet av en generellt ökad 
antikoagulantia-användning efter introduk-
tion av NOAKs är det rimligt att anta att 
siffran är högre idag.

Fig 1. Subtyper av återinsjuknanden i stroke efter hjärnblödning (N= antal förstagångsinsjuknanden i hjärnblödning).

Fig 2. Antikoagulantia inom 6 månader efter hjärnblödning för olika CHA2DS2 -VASc och 
HAS-BLED-poäng bland patienter med förmaksflimmer.



VASKULÄR MEDICIN 2019 · NR 3 21

Blödningslokalisation och risk för
återinsjuknande 
Som för ischemisk stroke, varierar risken för 
återinsjuknande efter spontana hjärnblöd-
ningar beroende på bakomliggande pato-
logi. Blödningslokalisation används ofta 
som proxy för den bakomliggande orsaken 
till blödning, där de flesta spontana blöd-
ningar i hjärnans djupare delar (thalamus, 
basala ganglier) eller hjärnstamsterritoriet 
sannolikt i större utsträckning orsakas av 
hypertensiv vaskulopati, medan mer ytligt 
belägna, eller ”lobära blödningar”, ofta är 
associerade med förekomsten av cerebral 
amyloid angiopati (CAA) 20. I en meta-ana-
lys från 2017 belyses skillnaden i risk för 
återinsjuknande i hjärnblödning efter 
CAA-relaterade intracerebrala blödningar 
jämfört med de icke-CAA-associerade. Den 
årliga risken för ny hjärnblödning var vid 
CAA 7.4 % (95 % KI; 3.2-12.6) och efter 
icke-CAA-associerade blödningar 1.1 % 
(95 % KI; 0.5–1.7) 21. Bortsett från risken 
att återinsjukna i ny, inte sällan förödande 
hjärnblödning, finns också skillnader mellan 
risk för framtida ischemiska händelser bero-
ende på blödningslokalisation. En prospek-
tiv studie från Lille-cohorten i Frankrike 
publicerad i våras bekräftar resultaten från 
tidigare observationsstudier att risken för 
ischemiska händelser efter intracerebrala 
blödningar sammantaget överstiger risken 
för ny blödning, men visar också att det finns 
signifikanta skillnader mellan insjuknande-
mönster beroende på blödningslokalisation. 
Den kumulativa 5-årsincidensen av ische-

miska händelser (inkluderande ischemisk 
stroke, men även ischemiska hjärt-kärlhän-
delser) efter djupa blödningar var 6 gånger 
högre än incidensen av blödningar (18.5 % 
jämfört 3.6 %) 22. 

Se figur 3 för exempel på en djup respek-
tive lobär blödning.

Återinsättning av trombocythämmare
Under European Stroke Organization Con-
ference (ESOC) i Milano 2019 presentera-
des den första randomiserade prövningen av 
återinsättning av trombocythämmare efter 
hjärnblödningar, the RESTART trial 23. 
537 patienter som överlevt hjärnblödning 
randomiserades till att återinsätta eller avstå 
från trombocythämmare och överraskande 
sågs ingen signifikant skillnad i risk för 
återinsjuknanden i hjärnblödning mellan 
grupperna. Däremot sågs en tendens till 
minskad risk, dock ej statistiskt signifikant, 
av både hemorrhagisk och ischemisk stroke 
i behandlingsgruppen. Dittills tillgängliga 
data baserade på observationsstudier har 
istället visat en ökad risk för ny hjärnblöd-
ning vid återinsättning av trombocythäm-
mare, främst bland patienter med många 
påvisade cerebrala mikroblödningar 24. 
Försiktighet efterfrågas dock i tolkandet av 
resultaten från RESTART, där forskargrup-
pen själva har föreslagit ett urval om 2200 
patienter för att kunna dra potentiellt kon-
klusiva slutsatser. Frånsett det låga antalet i 
respektive subgrupp, så hade mycket få av 
deltagarna ett stort antal mikroblödningar 
och en urvalsbias förelåg vad gällde blöd-

ningsstorleken, medianvolymen i interven-
tionsgruppen var 3.7 ml jämfört 4.3 ml i 
kontrollgruppen 25. Fler patienter behöver 
studeras inom ramen för pågående random- 
iserade prövningar även för att komma när-
mare svaret även på frågan huruvida det är 
adekvat att återinsätta trombocythämmare 
efter hjärnblödning. 

Pågående svenska studier 
Så hur ska kliniker förhålla sig till rådande 
evidensläge vad gäller frågan kring åter- 
insättning av antitrombotiska läkemedel 
efter hjärnblödning? Enligt såväl svenska 
som europeiska riktlinjer lyfts behovet av 
resultat från randomiserade kliniska pröv-
ningar fram och vikten av att randomisera 
patienter kan inte nog poängteras. I takt 
med att klinisk praxis svänger utan stark 
evidens bakom det vi faktiskt gör riskerar vi 
att pendeln svänger så att fler får behandling 
än de som skulle behöva, med en potenti-
ellt ökad risk för blödningskomplikationer 
som följd. I Sverige pågår två randomiserade 
prövningar som adresserar frågan. 

STATICH (NCT03186729) (Study of 
Antithrombotic Treatment after IntraCere-
bralHemorrhage) är en forskarledd, multi-
centerstudie av PROBE-design (prospektiv, 
randomiserad, öppen, klinisk prövning med 
blindad utvärdering) som leds av dr Eivind 
Berge i Oslo. Det primära syftet är att utvär-
dera effekten av antitrombotiska läkemedel 
på risken för ny symtomatisk hjärnblöd-
ning. Hittills har 13 svenska sjukhus valt 
att delta och målet är att inkludera 500 

Fig 3. Blödningslokalisation.
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patienter i Sverige, Norge och Danmark. 
Som redan nämnts krävs ett stort antal 
patienter för att komma närmare en kon-
klusion i frågan och därför finns ett redan 
etablerat samarbete med andra systerstudier 
såsom exempelvis APACHE-AF i Nederlän-
derna (NCT02565693) och RESTART-Fr 
(NCT02966119) i Frankrike. I Sverige sker 
uppföljningen av patienterna centralt när 
koordinerande center vid Norrlands Uni-
versitetssjukhus fått kännedom om att en 
patient randomiserats. STATICH har två 
armar; en för randomisering till trombocyt-
hämning eller ej och en för antikoagulantia, 
dvs såväl patienter som överlevt hjärnblöd-
ning med samtidig indikation för trombo-
cythämning (t.ex. de med tidigare ischemisk 
stroke eller hjärtinfarkt) och de med indika-
tion för antikoagulantia (förmaksflimmer) 
kan inkluderas. Mer information finns på 
www.statich.no . 

STROKECLOSE (NCT02830152) är 
en annan pågående randomiserad prövning 
som ämnar undersöka nyttan av förmaks-
plugg hos hjärnblödningspatienter med 
samtidigt förmaksflimmer. 

 
Att ta med sig
Frågorna kring om, i vilken utsträckning 
och till vilka vi ska förskriva antitrombotiska 
läkemedel efter hjärnblödning är i högsta 
grad fortfarande obesvarad. För detta krävs 
att kliniker randomiserar patienter i pågå-
ende kontrollerade, randomiserade studier. 
Vidare tycks speciellt patienter med djupa 
blödningar ha en ökad risk för framtida 
ischemiska händelser och kardiovaskulär 
död. Det sistnämnda bör beaktas och ur 
ett kliniskt perspektiv vore det rimligt att 
på allvar överväga en långsiktig, specialise-
rad, kardiovaskulär riskvärdering i denna 
patientgrupp. 

Johanna Pennlert, MD, PhD
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Umeå universitet
Johanna.pennlert@regionvasterbotten.se
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Vaskulär funktion vid kronisk njursvikt
– med ett särskilt fokus på vitamin D

Ett sammandrag från avhandlingen “Treating vascular dysfunction in chronic kidney 
disease: interventions with Vitamin D” av Kristina Lundwall.
Huvudhandledare: Jonas Spaak, docent. 
Bihandledare: Stefan Jacobson, professor, Gun Jörneskog, docent.

Det kardiorenala syndromet
Kardiovaskulär sjukdom (CVD) är fortfa-
rande den främsta dödsorsaken i världen 
(1, 2). Väl etablerade riskfaktorer är hyper- 
lipidemi, rökning, hypertoni och diabe-
tes, men under de senaste två decennierna 
har kronisk njursjukdom (CKD) visat sig 
ha lika stor betydelse (1, 3). CKD inklu-
sive mikroalbuminuri är också vanligt och 
påverkar 10–13 % av befolkningen (1, 2). 
Samsjukligheten mellan CKD och CVD är 
numera erkänd i ledande kliniska riktlinjer 
för både kardiologer (4, 5) och nefrologer 
(6) (tabell 1).

Njursvikt med eGFR <60 ml/min är en 
etablerad riskfaktor för hjärtkärldöd i den 
allmänna befolkningen (7), men en meta- 
analys av nästan 2 miljoner individer visade 
nyligen att risken för hjärtinfarkt börjar öka 
redan vid eGFR under 90 ml/min (modifie-
ring of diet in renal disease (MDRD)) (8).

CKD-patienter har inte bara en hög 
kardiovaskulär risk, de har också en sämre 
prognos när de drabbats av en kardiovasku-
lär händelse (2, 9, 10). Detta kan bero på 
direkta effekter orsakade av den sjunkande 
njurfunktionen och den associerade kärl-
sjukdom som ses hos njursviktspatien-
ter, men sannolikt beror det också på att 
CKD-patienter behandlas annorlunda. 
Szummer et al (10) har visat en korrela-
tion mellan njurfunktion och andelen med 
tidig revaskularisering vid icke-ST-höjnings-
infarkt (NSTEMI), med mindre PCI vid 
sjunkande njurfunktion. Flera faktorer kan 
bidra till färre interventioner hos njursvikts-
patienter, till exempel svårigheter att korrekt 
diagnosticera NSTEMI vid CKD, rädsla för 
kontrastinducerad nefrotoxicitet och utma-
ningar med korrekt dosering av läkemedel.

Sambandet mellan hjärt- och njursjuk-
domar omfattar ett brett spektrum av 

störningar som ofta klassificeras som det 
kardiorenala syndromet (CRS). CRS delas 
vanligen in i 5 subklasser, baserat på primär 
etiologi (2); denna sammanfattning kommer 
att fokusera på subklass 4 (tabell 2).

Flera av mekanismerna som ligger till 
grund för subgrupp 4 i det kardiorenala 
syndromet har undersökts under det senaste 
decenniet. Hos dessa patienter ses ett syn-
drom av avancerad kärlsjukdom och för 
tidigt vaskulärt åldrande. CKD-patienter 
lider av kronisk inflammation, endoteldys-
funktion och störningar i mineralmetabo-
lismen, vilket leder till vaskulär förkalkning 
och arteriell stelhet (1, 2, 12, 13). Studier 
har också visat ett kroniskt aktiverat sympa-
tiskt nervsystem (SNS) och aktiverat renin- 
angiotensin-aldosteronsystem (RAAS), vil-
ket bidrar till kärlsjukdomen (2, 11, 14, 15). 
I senare skeden kommer den acidotiska och 
uremiska miljön att ytterligare påskynda den 
inflammatoriska processen. Tillsammans 
skapar dessa förändringar perfekta förhål-
landen för ateroskleros, vaskulär stelhet och 
fibrosomvandling (1, 2, 14, 16, 17).

Tabell 1: Riskbedömning för framtida kardiovaskulär händelse/död. Baserad på ESC:s “European Guidelines on cardiovascular disease
prevention in clinical practice”, Piepoli et al (4). 

SCORE= en persons 10-åriga risk för CV död; BP=blodtryck; CKD=kronisk njursvikt; DM diabetes mellitus; CVD=kardiovaskulär sjukdom.

Aktuell avhandling
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Vaskulär dysfunktion vid ckd

RAAS- och SNS-aktivering
Både RAAS och SNS är starkt aktiverade hos 
patienter med CKD (2, 11, 14, 15) via flera 
olika vägar. Reninfrisättningen stimuleras av 
ett minskat njurperfusionstryck och genom 
sympatisk aktivering (18). Dessutom orsakar 
låga nivåer av aktivt vitamin D vid CKD en 
uppreglering av gener som kodar för renin-
bildning (19) och kan bidra till det högre 
blodtrycket vid CKD, även om betydelsen 
av denna mekanism fortfarande är kontro-
versiell (20). Den sympatiska aktiveringen 
vid CKD beror sannolikt på en kombina-
tion av njurskada, ischemi, påverkade kemo- 
reflexer samt en ökning av sympatoexcita- 
toriska substanser (främst Angiotensin II) 
(21). Medan dessa två system är väsentliga 
för vår normala homeostas, är en kronisk 
aktivering högst skadlig för njurarna, kärlen 
och hjärtat (14, 22). Fortsatt RAAS-aktive-
ring orsakar natrium- och vattenretention, 
systemisk vasokonstriktion, fibros och 
oxidativ stress (14, 22). En fortsatt SNS- 
aktivering ökar produktionen av reaktiva 
syreprodukter (ROS), minskar ß-adreno-
receptortäthet och känslighet, samt orsakar 
kardiomyocythypertrofi med påföljande 
hjärtsvikt och vaskulär hypertrofi (23-25).

Angiotensin II, den mycket potenta slut-
produkten av RAAS-systemet, är en viktig 
faktor för kopplingen mellan RAAS och 
det aktiverade immunsystemet som ses vid 
CKD. Angiotensin II stimulerar inte bara 
centralt sympatiskt utflöde, utan aktiverar 
och stimulerar även monocyter/makrofager, 
dendritiska celler, NK-celler och neutrofiler 
samt proinflammatoriska T-celler, och ökar 
produktionen av ROS, inducerar kemotaxis 

och bildning av proinflammatoriska cyto- 
kiner (26-28). ROS i sig samspelar också 
med SNS, med ökade nivåer genom 
SNS-signalering, samtidigt som ROS också 
ökar SNS-aktiviteten genom att främja sym-
patiskt utflöde (23, 29) (figur 1).

Immunsystemet
Immuncellerna betraktas nuförtiden inte 
bara som viktiga aktörer inom cancer och 
autoimmuna sjukdomar, utan är också 

centrala vid ateroskleros och hypertoni 
(28-31). Forskning har visat att både det 
innata och det adaptiva immunsystemet är 
inblandade i processen (32, 33). Båda dessa 
immunsystem är störda hos CKD-patienter, 
med dysfunktionella immunceller, ökade 
nivåer av proinflammatoriska cytokiner- 
och akutfasproteiner (34-37). Hur denna 
aktivering startar hos CKD-patienter är 
inte helt förstådd och förmodligen multi-
faktoriell. Hypertensiva stimuli och shear 
stress tros leda till bildandet av neoantigener 
som sedan presenteras av dendritiska celler 
(DC:s), för T-hjälparceller och därigenom 
aktiverar dem (28). Ett aktiverat RAAS och 
SNS som beskrivits ovan, bidrar också, och 
i senare stadier spelar uremiska toxiner en 
viktig roll som antigener och leder till ytter-
ligare aktivering av immunsystemet (2, 16). 
ROS, producerade av de aktiverade immun-
cellerna, är i sin tur betydelsefulla för utveck-
lingen av endoteldysfunktion och för ett 
flertal återkopplingsslingmekanismer som 
bibehåller en aktiv inflammation. Många 
cytokiner har också visat sig vara aktiva i 
utvecklingen av njurskada och njursjukdom 
genom att öka både inflammation och fibros- 
omvandling, samt även proteinuri. Bland 
de mest betydelsefulla är platelet derived 
growth factor (PDGF), vascular endothelial 

Tabell 2: Subgrupper av det kardiorenala syndromet, baserat på Ronco et al (2, 11). 

AKD= acute kidney disease; DM=diabetes mellitus.

Figur 1: Angiotensin II, immunsystemet, kopplingen till SNS, samt vägen mot vaskulär
inflammation. 
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growth factor (VEGF), transforming growht 
factor β (TGF-β), interleukin-1 (IL) -1, IL-6 
och tumour necrosis factor-α (TNFα) (37-
41). PDGF och VEGF tros också spela en 
direkt aktiv roll i utvecklingen av ateroskle-
ros och aterosklerotiska plack (42, 43). 

Endoteldysfunktion
Mikro- och makrovaskulär endoteldysfunk-
tion finns redan från de tidiga stadierna av 
ateroskleros och är en potent oberoende 
prediktor för kardiovaskulär risk (17, 31, 
44-46). Flera studier har beskrivit endotel-
dysfunktion hos patienter med varierande 
grad av CKD, och denna rubbning tros 
spela en viktig roll i det kroniska kardio-
renala syndromet (17, 47-49). Endotelet 
kontrollerar vaskulär ton, permeabilitet för 
immunceller och molekyler, samt hemo-
stas i blodkärlet. Endotelceller biosynteti-
serar flera vasoaktiva ämnen och i normal 
homeostas bibehålls balansen mellan vaso-
dilaterande, antiinflammatoriska egenskaper 
och vasokonstriktiva, proinflammatoriska 
egenskaper. Ett av de viktigaste vasoaktiva 
ämnen som produceras av endotelcellerna 
är kväveoxid (NO). NO är väsentligt för 
en normal endotelfunktion och hämmar 
trombocytaggregering, transkription av cell 
adhesion molecules, leukocytadhesion till 
endotelet, samt tillväxt av vaskulära glatt-
muskelceller (50, 51). En central mekanism 
i utvecklingen av endoteldysfunktion är 
frikopplingen av endothelial NO-syntase 
(eNOS). Reaktiva syre- och kväveproduk-
ter (ROS/RONS) och NADPH-oxidaser 
tros spela en viktig roll i denna frikoppling 
av eNOS, som förvandlar enzymet från ett 
skyddande NO-producerande enzym till 
ett skadligt, vilket leder till produktion av 
mycket potenta fria syreradikaler (28, 51). 
Detta skapar en loopmekanism som leder 
till mindre NO-biotillgänglighet och höga 
nivåer av ROS/RONS. Endotelcellsbalansen 
kommer att skiftas mot ett kroniskt vaso-
konstriktivt, pro-inflammatoriskt tillstånd, 
med inte bara aktivering av endotelceller, 
utan också aktivering av immunceller. De 
aktiverade immuncellerna kommer att pro-
ducera mer pro-inflammatoriska cytokiner 
och ROS/RONS, infiltrera kärlväggen, och 
leda till vaskulär inflammation och dysfunk-
tion, och i slutändan ateroskleros (28, 49, 
52).

Arteriell stelhet och kalcifiering
Arteriell kalcifiering och stelhet är viktiga för 
utvecklingen av vaskulär sjukdom vid CKD, 

Figur 2: En illustrering av några av de komplexa mekanismer vid CKD som leder till CVD.
De många feedback-looparna leder till ytterligare förstärkning av de negativa effekterna.

där minskande nivåer av aktivt vitamin D, 
kalcium-fosfatstörningar och hyperpara- 
tyreoidism spelar viktiga roller (2). Arteriell 
stelhet är här resultatet av endoteldysfunk-
tion, vaskulär inflammation och arteriell 
kalcifiering hos dessa patienter. Tillsam-
mans kommer dessa processer att leda till en 
accelererad vaskulär sjukdom vid CKD, med 
kranskärlssjukdom och risk för hjärtinfarkt, 
risk för arytmier, vänsterkammarhypertrofi 
och plötslig hjärtdöd (1, 2, 49). Orsaken till 
och sambandet mellan dessa olika aspekter 
av kärlsjukdom vid CKD diskuteras emel-
lertid (12, 13). Kärlinflammation är ett 
tidigt tecken på kärlsjukdom, och studier 
har visat att den följs av, men inte samexi- 
sterar med, förkalkning och fibros (13, 53, 
54). Förkalkning och fibros verkar bero på 
en långvarig låggradig inflammation med 
uttalade strukturella förändringar (13, 55) 
och kan ses som kroppens försök till en läk-
ningsprocess, vilket dock i sin tur leder till 
arteriell stelhet (13). Den ur tidssynpunkt 
föregående endoteldysfunktionen har å 
andra sidan en stark inflammatorisk kopp-
ling, såsom beskrivits ovan. Den aktiveras av 
inflammation, men fungerar också som en 
promotor av den kontinuerliga inflammato-
riska processen och är som sådan ett tidigt 
tecken på vaskulär sjukdom (17, 45, 46).

Vitamin D ett behandlings-
alternativ 

Vitamin D brist och CKD-MBD 
Aktiv vitamin D-brist är vanligt redan från 
tidiga stadier av CKD, främst på grund av 
förlust av njurfunktion och lägre tillgäng-
lighet av 1,25-α-hydroxylas, det vitamin D- 
aktiverande enzymet. Låga nivåer av aktivt 
vitamin D orsakar otillräcklig absorption 
och re-absorption av kalcium från njurarna 
och tarmen, vilket i sin tur stimulerar fri-
sättningen av parathyroideahormon (PTH). 
Höga nivåer av PTH stimulerar kalciumfri-
sättning från skelettet, ökar absorptionen 
av kalcium från njurarna och ökar nivåer 
av aktivt vitamin D (56). Förlust av njur-
funktion leder också till retention av fosfat, 
vilket stimulerar både PTH- och fibroblast 
growth factor 23 (FGF23), det senare ett 
calcium-fosfatreglerande hormon, med 
anti-vitamin D egenskaper (57, 58). För-
ändringarna i denna axel vid CKD brukar 
omnämnas CKD mineral bone disorder 
(MBD) (59) (figur 3). Det är en pågående 
diskussion inom forskningsfältet gällande 
vikten av dessa olika aspekter av CKD 
MBD, men klart är att den störda regle-
ringen av FGF23-, fosfat- och vitamin D- 
nivåer startar tidigt hos CKD-patienter (59).
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Vitamin D och CVD
Flera observationsstudier, med diverse popu-
lationer, har visat ett starkt samband mellan 
D-vitaminbrist och en ökad risk för kardio-
vaskulära händelser (60-68). Kausaliteten i 
detta samband diskuteras dock fortfarande.

D-vitaminbehandling är en etablerad stra-
tegi för att åtgärda hypokalcemi och sekun-
där hyperparatyreoidism hos patienter med 

mer avancerad njursvikt. Med anledning av 
fynden i observationsstudier har emeller-
tid intresset för D-vitamin som ett möjligt 
behandlingsalternativ för att påverka kardio-
vaskulär risk i tidigare stadier av CKD ökat.

Behandling eller tillskott?
Det pågår en diskussion gällande hur 
man bäst behandlar CKD-patienter med 

Figur 3: CKD-MBD axeln. Ca=calcium; Pi=fosfat; PTH= parathyroidhormon;
FGF23=fibroblast growth factor 23.

Tabell 3: Exempel på epidemiologiska studier på vitamin D och kardiovaskulär sjukdom.

CVD=cardiovascular disease; MI=myocardial infarction; DM=diabetes mellitus;
CHD=coronary heart disease; IHD=ischaemic heart disease.

vitamin D-brist. Vissa hävdar att tillskott 
med prekursorerna cholecalciferol eller 
ergocalciferol kan vara att föredra framför 
det aktiva hormonet calcitriol eller vitamin 
D-receptoranaloger (VDRA, tex parical- 
citol). Vi vet nu att många celler i kroppen 
inte bara har receptorn för aktivt vitamin 
D (VDR), utan också har eget 1-α-hydro- 
xylas. De kan därmed producera aktivt 
vitamin D lokalt. Studier har visat poten-
tiella nackdelar med aktiv behandling, 
såsom hyperkalcemi och hyperfosfatemi, 
med potentiellt negativa effekter på kärlen, 
med adynamisk benomvandling, samt även 
negativa loop-backmekanismer med nedreg-
lering av 1-α-hydroxylas och uppreglering 
av 24-hydroxylas, ett enzym som bryter 
ner aktivt vitamin D (69). Komplettering 
med den inaktiva formen kan ge de posi-
tiva pleiotropiska effekterna av VDR-aktive-
ring genom lokal produktion av den aktiva 
formen och därmed aktivering av VDR (69). 
Prekursorer verkar säkert sänka PTH och 
förbättra 25OHD och 1,25OH2D3-nivåer, 
i alla CKD-stadier, dock i mindre grad än 
aktiv behandling, men utan en ökning av 
kalcium- och fosfatnivåer (70, 71). Aktiv 
behandling å andra sidan är korrelerad till 
högre kalcium- och fosfatnivåer (72-75), 
vilket i sig kan vara skadligt. I en meta- 
analys med båda föreningarna såg Xu et al 
(75) dock ingen skillnad i kalciumnivåer 
mellan prekursorer och aktiv behandling. 
Vissa förespråkar en kombination av de 
båda (76).

Effekter av vitamin D på cellnivå
På cellnivå är det nu klart att D-vitamin 
inte bara reglerar ben-mineralmetabolismen. 
Både receptorn och det D-vitaminaktive-
rande enzymet finns i många olika celltyper, 
bland dem immunceller, vaskulära glatta 
muskelceller och endotelceller (77-79). 
I immunsystemet ter sig D-vitamin spela 
en roll som en balanserande faktor mellan 
pro- och antiinflammation (78, 80). Det har 
antibakteriella effekter genom att inducera 
produktion av antimikrobiella peptider och 
genom aktivering av monocyter och makro-
fager. D-vitamin verkar antiinflammatoriskt 
och anti-fibrotiskt genom att nedreglera 
bildningen av proinflammatoriska cytokiner 
och öka bildningen av antiinflammatoriska 
cytokiner. Det nedreglerar det profibrotiska 
TGF-ß och inducerar en förskjutning av dif-
ferentieringen av T-hjälparceller (Th) -celler 
mot de mindre inflammatoriska Th2- och de 
antiinflammatoriska regulatoriska T-cellerna 
(T-regs) (74, 81).
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I endotelet har vitamin D visat sig minska 
bildningen av celladhesionsmolekyler, 
minska nivåerna av oxidativ stress, upp-
reglera enzymet eNOS och därmed öka 
den viktiga produktionen av NO (82-85). 
D-vitamin är också en negativ regulator 
av RAAS genom en nedreglering av renin- 
uttryckande gener (86, 87) samt genom 
antagonistisk verkan på angiotensin II- 
receptorn-1 (AT1-receptorn) (88-91).

Intervention med vitamin D vid 
CKD
Studier på inflammationsmarkörer,
njurfunktion och glukosmetabolism
Tre studier mellan 2005 och 2010 visade 
att tillskott med D-vitamin och behandling 
med VDRA hos patienter med CKD var för-
knippat med bättre överlevnad och minskad 
proteinuri (92-94). Metaanalyser i ämnet 
bekräftar dessa resultat och visar att D-vita-
min minskar proteinuri hos CKD-patienter, 
utöver effekten av RAAS-blockad (72-75). 
Dessa fynd beror troligen på de antiinflam-
matoriska effekterna (74) och de hämmande 
egenskaperna på RAAS som beskrivits ovan 
(86, 87, 91). Glukosmetabolism är ett annat 
intressant område, där en metaanalys på dia-
lyspatienter visar positiva effekter på gluko-
skontroll av behandling (95). När det gäller 
inflammatoriska markörer har ett par små 
randomiserade kontrollerade studier (RCT) 
visat effekt på proinflammatoriska cytokiner 
och CRP (96-99), medan Thethi et al (100) 
inte kunde se någon vinst av behandling på 
liknande parametrar.

Studier med hårda utfallsmått saknas 
Stora och tillräckligt långa studier för att 
utvärdera hårda utfallsmått saknas fortfa-
rande inom detta område. I en retrospektiv 
studie visade Lishmanov et al (101) en asso-
ciation med minskade kardiovaskulära hän-
delser med D-vitamintillskott hos patienter 
med CKD. Metaanalyser på kardiovaskulär 
risk och dödlighet har genomförts och visar 
effekt av behandling med D-vitamin hos 
CKD-patienter i observationsstudier (102, 
103). En metaanalys (104) undersökte effek-
ten på kardiovaskulära utfallsmått i kontrol-
lerade studier, men kunde inte visa någon 
fördel med behandlingen. Dessa resultat kan 
emellertid ifrågasättas eftersom ingen av de 
inkluderade studierna hade kardiovaskulära 
utfallsmått definierade à priori, och studier-
nas längd varierade betänkligt, från endast 
3 veckor till 2 år.

Surrogatmarkörer för kardiovaskulär risk
I avsaknad av hårda utfallsmått har många 
studier istället använt surrogatmarkörer för 
kardiovaskulär risk, såsom flödesmedie-
rad vasodilatation (FMD) och mätningar 
av arteriell styvhet (pulsvåghastighet eller 
pulsvåganalys; PWV/PWA). Medan PWV/
PWA är komplexa mått på arteriella struk-
turella förändringar och huvudsakligen är 
mått på arteriell styvhet (12, 105), är FMD 
främst ett mått på endotelcellernas förmåga 
att producera och svara på NO (106). PWV 
och FMD samvarierar dock (107) och båda 
är prediktorer för kardiovaskulär risk (17, 
45, 46, 108, 109).

Studier med FMD
Under de senaste åren har en handfull 
mindre studier genomförts för att undersöka 
effekterna av olika vitamin D-preparat på 
FMD (44, 100, 110-113). De flesta av dem 
visade effekter av tillskott eller behandling 
på mätningar av FMD hos CKD-patienter i 
steg 3–4 (44, 111-113). Kendrick et al (110) 
jämförde effekten av en prekursor och aktiv 
behandling och kunde inte se någon skillnad 
för någon av de två grupperna efter interven-
tion. Theti et al, fick likande resultat (100) 
i en studie på effekterna av paricalcitol hos 
patienter med diabetesnefropati. 

Studier av arteriell stelhet och diastoliska 
funktionsmått
Vänsterkammarhypertrofi och diastolisk 
dysfunktion är ofta ett resultat av hypertoni 
och arteriell stelhet (114-116). Interven-
tionsstudier med D-vitamin på vänster-
kammarmassa (LVM), diastoliska mätningar 
och arteriell styvhet har, till skillnad mot 
FMD, främst visat negativa resultat. PRI-
MO-studien kunde inte se några effekter 
på vänsterkammarhypertrofi och diastolisk 
funktion hos CKD-patienter efter vitamin 
D-behandling (117). Sekundära och explo-
rativa analyser visade dock på färre sjukhus-
inläggningar på grund av kardiovaskulära 
händelser och en tendens till positiva effek-
ter på nivåerna av NT-proBNP och uppmätt 
förmaksvolym. Ett antal studier på vitamin 
D:s effekter på PWV och/eller PWA hos 
patienter med njursjukdom har genomförts 
under det senaste decenniet (44, 82, 111, 
112, 118-123). Studiernas längd varierade 
från 8 till 44 veckor, patienterna var i njur-
sviktsstadie 3-5 och både aktiv behandling 
och tillskott med prekursorer i olika doser 
användes. Levin et al och Kumar et al (111, 
112, 119) visade positiva effekter av inter-

vention, medan resten av studierna inte fann 
någon skillnad i PWV och/eller PWA efter 
behandling.

Andra icke-invasiva metoder för att bedöma 
vaskulär funktion
Det finns även andra icke-invasiva meto-
der för att bedöma vaskulär- och endotel-
funktion, såsom undersökningar av hudens 
mikrovaskulära reaktivitet genom LDF 
under jontofores med acetylkolin (ACh) 
och natriumnitroprussid (SNP), laser 
Doppler-fluxmetri (LDF), reaktivt hypere-
mi-index (RHI) och subendocardial viability 
ratio (SEVR, beräknas från PWA). Dessa är 
mindre validerade som riskmarkörer, men 
jontofores med ACh och SNP har visat sig 
korrelera med CV-riskfaktorer (124) och ter 
sig kunna spegla mikrovaskulär dysfunktion 
i resten av kroppen (125). Jekell et al (126) 
visade emellertid att jontofores med ACh 
(endotelberoende), LDF och SEVR inte var 
korrelerade till kardiovaskulär risk i termer 
av Systematic COronary Risk Evaluation 
(SCORE) i en population av hypertensiva 
patienter. Detta var i motsats till PWV och 
FMD som båda signifikant korrelerade till 
SCORE. FMD och PWV korrelerade också 
signifikant med varandra, medan de andra 
metoderna inte gjorde det, vilket väcker vik-
tiga frågor om vad dessa mätningar egentli-
gen representerar i kärlen. Det finns några få 
studier på effekterna av D-vitaminbehand-
ling med dessa utfallsmått hos CKD-patien-
ter. Dreyer et al (82) visade positiva effekter 
av behandling med ergocalciferol på jonto-
fores med ACh. Pihlström et al, (123) som 
använde aktiv behandling, kunde inte visa 
några effekter av intervention på reaktivt 
hyperemiindex (RHI).

Sammanfattningsvis är resultaten fortfa-
rande motstridiga gällande D-vitaminbe-
handling som ett sätt att påverka mått på 
kardiovaskulär risk vid CKD. Faktorer som 
studiestorlek och längd, studiepopulation 
och valet av utfallsmått är viktiga för att 
tolka dessa resultat.

Studier på endotelskademarkörer vid CKD
Ett aktiverat och/eller dysfunktionellt 
endotel uttrycker aktiveringsmarkörer 
såsom intercellular adhesion molecule-1 
(ICAM-1), vascular cell adhesion mole-
cule-1 (VCAM-1), von Willebrand factor 
(vWF) och endothelial leukocyte adhesion 
molecule (E-selectin). De spelar en viktig 
roll i rekryteringen och migrationen av vita 
blodkroppar och trombocyter till inflamma-
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tionshärden. E-selektin startar leukocytrull-
ningen, det första steget för att bromsa in 
leukocyterna vid inflammationshärden. 
ICAM-1 och VCAM-1 ser sedan till att 
leukocyterna fäster vid endotelet, medan 
ICAM-1 sedan initierar krypning och 
intracellulär transmigrering av leukocyter 
in i kärlväggen (127). Dessa händelser spelar 
en viktig roll i den aterosklerotiska processen 
(128) och i linje med detta har vissa studier 
visat att nivåerna av ICAM-1 korrelerar med 
kardiovaskulära händelser och dödsfall hos 
CKD-patienter (129-131). VCAM-1 verkar 
korrelera med intima mediatjocklek hos 
HD-patienter (132) och till mått på dys- 
lipidemi (130, 131). Det finns två studier 
som visar lägre nivåer av ICAM-1 och 
VCAM-1 efter intervention med D-vitamin, 
tolkade som ett mindre inflammatoriskt och 
aktiverat endotel (44, 133).

Resultat från avhandlingen
Syftet med detta PhD-projekt var att under-
söka effekterna av intervention med vitamin 
D på mätningar och markörer av vaskulär 
funktion, inflammation och epigenetisk 
reglering hos patienter med måttlig CKD.

Vi utförde en randomiserad placebokon-
trollerad dubbelblind studie (RCT) med 
36 deltagare med icke-diabetisk CKD i 
stadium 3-4. Patienter randomiserades till 
intervention under 12 veckor med 1 eller 2 
μg paricalcitol, en aktiv vitamin D-analog, 
eller placebo.

I arbete I undersökte vi fysiologiska mått 
på makro- och mikrovaskulär funktion samt 
muskelsympatisk nervaktivitet. Vi fann att 
behandling med 2 μg paricalcitol dämpade 
en försämring i endotelfunktionen, mätt 
med flödesmedierad vasodilatation och 
jontofores med acetylkolin, och att båda 
behandlade grupperna visade förbättrade 
mått på mikrocirkulation jämfört med pla-
cebo efter 12 veckor (134). Vi såg inga för-
ändringar i muskelsympatisk nervaktivitet.

I arbete II utfördes en milliplexanalys för att 
bedöma cytokinuttryck före och efter inter-
vention. Vi fann att behandling med både 1 
och 2 μg paricalcitol ledde till lägre nivåer av 
PDGF och VEGF, cytokiner kända för att 
vara inblandade i vaskulär funktion och ate-
roskleros. Vi undersökte också mikroRNA 
med hjälp av PCR-teknik och såg där en 
nedreglering av mikroRNA 432, 495 och 576, 
vilka ter sig vara involverade i ateroskleros, 
trombocytfunktion och inflammation (135).

I arbete III undersöktes koncentrationer 
av mikropartiklar (MP) och deras uttryck 
av vaskulära aktiverings- och ateroskleros-

markörer ICAM-1 och VCAM-1, genom 
antikroppsmärkning och sedan flödescyto- 
metri. Vi visade att behandling med pari-
calcitol ledde till en minskning av uttryckt 
av ICAM-1 på mikropartiklar jämfört med 
placebo (136). 

I arbete IV användes metaanalystekniker 
för att bedöma den totala effektstorleken 
på FMD efter intervention med vitamin D. 
Inklusionskriterier var alla stadier av kro-
nisk njursvikt, med alla typer av vitamin 
D-preparat och utan begränsningar avse-
ende underliggande sjukdomar. Fyra artiklar 
uppfyllde kriterierna, bestående av 305 del-
tagare. Metaanalysen visade en effektstorlek 
till fördel för behandling med vitamin D. 
Resultaten var starkast för studien med den 
yngsta populationen, för behandling med 
2 μg paricalcitol och behandling med kole-
calciferol (137).

För att summera, i vår undersökta popu-
lation har vitamin D positiva effekter på 
endotelfunktionen både på makro- och 
mikrocirkulationsnivå och det nedreglerar 
nivåerna av aterosklerotiska och inflamma-

Tabell 4: Intervention med vitamin D vid kronisk njursvikt, på surrogatmått av kardiovaskulär 
risk. För studiepopulationer är nr i parantes analyserade patienter.

ITT=intention to treat; eGFR=estimated glomerular filtration rate; HD=hemodialysis; ESRD=end stage 
renal disease; FMD=flow mediated vasodilation; PWV/PWA=pulse wave velocity/analysis; vWF=von wil-
lebrand factor; echo=echocardiography; hsCRP=high sensitive CRP; cBP=central blood pressure; LDF=laser 
Doppler flowmetry: eNOS=endothelial nitric oxide synthase; RHI=reactive hyperemia index; LVMI=left 
ventricular mass index.
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toriska markörer. Viktiga frågor som åter-
står är huruvida dessa resultat kan leda till 
effekter på hårda utfallsmått på sikt, i vilka 
patientgrupper, och den optimala tidpunk-
ten för inledandet av behandlingen.

Referenser:
Fullständig referenslista kan erhållas från 
författarinnan.
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Venös tromboembolism – 
epidemiologi med fokus 
på riskmarkörer

Aktuell avhandling

Auroreferat av avhandlingen “Epidemiology of venous thromboembolism with focus 
on risk markers” som försvarades 24 maj i Skellefteå 2019 av Magdalena Johansson, 
Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin, Umeå universitet. Specialistläkare i 
internmedicin vid medicin-geriatriska kliniken, Skellefteå lasarett.

Incidensen av venös tromboembolism 
(VTE) har ökat under de senaste decen-
nierna (1). Mer än en av fem personer 

som drabbas av VTE dör under det första 
året efter diagnos (2). Detta kan delvis bero 
på en betydande samsjuklighet hos de per-
soner som får VTE, till exempel har cirka 
en tredjedel av dem som drabbas av VTE 
en cancersjukdom (3). Hos 20–50 % av dem 
som insjuknar i VTE kan ingen uppenbar 
utlösande faktor identifieras (2–4). För att 
minska insjuknandet i VTE är det viktigt 
att identifiera påverkbara riskfaktorer för 
sjukdomen.

Syftet med denna avhandling (5) var att 
studera incidensen av förstagångs-VTE 
och förekomsten av riskmarkörer för VTE 
vid insjuknandet. Vi ville också undersöka 
validiteten hos diagnoskoder för lungemboli 
och djup ventrombos i Nationella Patient-
registret och Dödsorsaksregistret. Slutligen 
ville vi studera om det finns ett samband 
mellan blodsockernivåer, diabetes, alkohol- 
intag, fysisk aktivitet och risken för första- 
gångsinsjuknande i VTE.

För att studera incidensen av första-
gångs-VTE och förekomsten av riskmarkö-
rer för VTE vid insjuknandet genomförde vi 
en retrospektiv, populationsbaserad kohort-
studie. Studien inkluderade alla vuxna invå-
nare i Västerbottens Län under år 2006. Vi 
identifierade möjliga fall av VTE genom 
diagnoskodssökning i Nationella Patient-
registret och Dödsorsaksregistret. Samtliga 
fall av VTE validerades genom journal-
granskning samt granskning av svar från 
bildgivande undersökningar och obduk-
tionsutlåtanden. Endast objektivt verifierade 
fall av VTE inkluderades. Information om 
riskmarkörer för VTE hämtades från med-
icinska journaler.

Övriga frågeställningar studerades i den 
prospektiva, populationsbaserade kohortstu-
dien Venous thromboEmbolism In North-
ern Sweden (VEINS). I VEINS-kohorten 
inkluderades 108 025 invånare i Västerbot-
tens Län i åldrarna 30 till 60 år utan tidigare 
VTE. Alla studiedeltagare genomgick vid 
studiens start en hälsoundersökning inom 
ramen för Västerbottens Hälsoundersök-
ningar där vikt, längd, blodtryck och fas-
teblodsocker mättes. Deltagarna fick också 

genomgå ett oralt glukostoleranstest och 
svara på en enkät som inkluderade frågor 
om bland annat rökning, utbildningsnivå, 
läkemedelsbehandling, diabetes, alkohol-
vanor och fysisk aktivitet. Studiedeltagarna 
inkluderades från 1985 och framåt och följ-
des till VTE-insjuknande, död, utflyttning 
eller studiens slut femte september 2014. 
Identifiering av möjliga VTE-insjuknanden 
och validering av diagnoser genomfördes 
enligt beskrivningen ovan.

Incidens av venös tromboembolism hos män (i blått) och kvinnor (i orange) i olika ålders-
grupper. Källa till figur: “Epidemiology of venous thromboembolism with focus on risk markers”, 
Magdalena Johansson, 2019. 
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Magdalena Johansson
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Umeå universitet
Specialistläkare i internmedicin vid

medicin-geriatriska kliniken, Skellefteå lasarett

För att studera validiteten hos diagnosko-
der för lungemboli och djup ventrombos 
i Nationella Patientregistret och Döds-
orsaksregistret gjorde vi en sökning efter 
diagnoskoder för dessa tillstånd i registren. 
Vi gjorde också en sökning efter ytterligare 
diagnoskoder för att identifiera eventuella 
felklassificerade insjuknanden. Sedan vali-
derade vi samtliga möjliga diagnoser och 
noterade frekvensen av objektivt verifierade 
insjuknanden.

Vi fann att incidensen för förstagångs-VTE 
var 137 (95 % konfidensintervall [KI] 122–
154) per 100 000 vuxna och år. De vanli-
gaste riskmarkörerna var nylig sjukhusvård 
och malignitet.

Det positiva prediktiva värdet för en 
lungembolidiagnos var 80,7 % (95 % KI 
78,4–82,9) och för en djup ventrombos-
diagnos 59,2 % (95 % KI 56,7–61,7). Av 
samtliga lungembolier var 1,1 % (95 % KI 
0,4–1,7) felklassificerade. För djup ventrom-
bos var motsvarande siffra 16,4% (95 % KI 
14,2–18,7).

I VEINS-kohorten insjuknade 2054 
personer i verifierad förstagångs-VTE 
under cirka 1,5 miljoner personårs upp-
följningstid. I univariabel analys fann vi 
associationer mellan fasteglukos, tvåtim-
marsglukosvärde vid oralt glukostolerans-
test, diabetes och risk för förstagångs-VTE. 
Dessa associationer försvagades efter juste-
ring för möjliga störfaktorer och var inte 
längre signifikanta.

Vi fann en association mellan alkoholkon-
sumtion och risk för VTE hos män (P för 
trend 0,02 för ökad risk för VTE över kvar-
tiler av ökande alkoholkonsumtion efter 
justering för möjliga störfaktorer). Alko-
holberoende var också associerat med ökad 
risk för förstagångs-VTE hos män (hazard 
ratio [HR] 1,30; 95 % KI 1,07–1,59 efter 
justeringar). Hos kvinnor fann vi ingen sig-
nifikant association mellan alkoholkonsum-
tion och risk för förstagångs-VTE.

Kvinnor som idrottade på fritiden minst 
en gång i veckan hade en lägre risk för för-
stagångs-VTE jämfört med kvinnor som 
idrottade mindre ofta eller inte alls (HR 
0,83; 95 % KI 0,71–0,98 efter justeringar). 
Kvinnor med ett fysiskt aktivt arbete hade 
också en lägre risk för förstagångs-VTE (HR 
0,85; 95 % KI 0,74–0,98 efter justeringar). 
Hos män fann vi ingen tydlig association 
mellan någotdera måttet på fysisk aktivitet 
och risken för VTE.

Sammanfattningsvis är VTE en vanlig kärl-
sjukdom. Registerdata avseende lungemboli, 
men inte djup ventrombos, är av acceptabel 
kvalitet och skulle kunna användas i register-
baserade studier. Vi fann ingen oberoende 
association mellan glukosnivåer och risk för 
förstagångs-VTE. Alkoholintag och alko-
holberoende är associerade med ökad risk 
för förstagångs-VTE hos män medan fysisk 
aktivitet på fritiden och på arbetet är associ- 
erade med minskad risk för förstagångs-VTE 
hos kvinnor.
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"Kvinnor som idrottade på fritiden minst en gång i veckan
hade en lägre risk för förstagångs-VTE jämfört med
kvinnor som idrottade mindre ofta eller inte alls..."
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Nästa SSTH symposium
i Göteborg 26-27 mars 2020

Vi vill redan nu välkomna er till SSTHs årliga utbildningsdagar, 
som nästa år kommer hållas 26-27 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



VASKULÄR MEDICIN 2019 · NR 332

2019
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

KONGRESSK ALENDER

Besök vår hemsida
www.hypertoni.org

Anmäl adressändring
Via vår hemsida www.hypertoni.org

eller sänd uppgifterna till 
ingar.timberg@skane.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

2020
Januari 24-25
ESC Heart & Stroke 2020
Barcelona, Spanien
https://escheart-stroke2020.org

Mars 7-9
Acute Cardiovascular Care 2020
Aten, Grekland
https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/
Acute-Cardiovascular-Care

April 2-4
ESC Preventive Cardiology 2020
Malaga, Spanien
https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/
Preventive-Cardiology

Maj 11-13
Njurmedicinska vårmötet
Göteborg
https://njurmed.se/kalender

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

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

Maj 31 - Juni 3
European Atherosclerosis Society (EAS) Congress
Genev, Schweiz
https://eas2020.com

Augusti 29 - September 2
ESC Congress 2020
Amsterdam - Nederländerna
https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/
World-cardio-agenda/esc-congress-2020

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




