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Enligt SVMs stadgar (vilka du enklast hit-
tar på vår hemsida www.hypertoni.org ) 
är vår förenings ändamål ”att utveckla lä-
kekonsten med avseende på hypertoni, st-
roke och kärlsjukdomar”. I stadgarna ang-
es att vi skall uppnå ändamålet genom att 
”stödja forskning och utbildning, samt att 
väcka intresse för och sprida kunskap om 
ämnesområdet”. 

Föreningens styrelse har medlemmar-
nas uppdrag att se till att ovanstående 
åstadkoms på bästa sätt. Ett av de vik-

tigaste är förstås genom utgivningen av den 
tidskrift du just läser – Vaskulär Medicin. 

Dock har SVM även en lång tradition av 
att arrangera kurser, vetenskapliga möten 
etc för att ytterligare ”sprida kunskap om 
ämnesområdet” enligt intentionerna ovan. 

De senaste åren har dock förutsättningar-
na för denna typ 

Anders Gottsäter
Ordförande för SVM

L E D A R E

Aortaaneurysmscreening
under debatt
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Ultraljudsscreening av 65-åriga män för 
detektion av abdominellt aortaaneurysm 
(AAA) har sedan 2006 införts successivt 
i Sverige. I nuläget undersöks samman-
lagt ca 45 000 svenska män årligen av alla 
sjukvårdshuvudmän med endast något 
enstaka undantag.

Rationalen bakom screening är för-
stås att kärlkirurgi kan förhindra 
ruptur av stora aneurysm och därav 

orsakad död. AAA-prevalensen är dock nu-
mera lägre än då screeningprogrammen pla-
nerades, knappt 2 % i både Skåne (1) och 
mellersta Sverige (2), detta sannolikt rela-
terat till sjunkande tobakskonsumtion (3). 

Sedan jag förra gången aktualiserade äm-
net (Vaskulär Medicin 1/2014) har en livlig 
och intressant debatt om screeningens vara 
eller icke vara utbrutit i den medicinska 
litteraturen. Några av de mest aktiva scre-
eningmotståndarna är baserade i Skandina-
vien (4, 5), och hävdar att det faktum att 
man för varje liv som räddas med screening 
upptäcker fyra män med aneurysm som pga 
sin ringa storlek inte omedelbart behöver 
åtgärdas operativt är att se som skadlig och 
orosframkallande överdiagnostik. 

I en nyligen publicerad ledare i Eur J Vasc 
Endovasc Surg (6) bemöts dessa synpunkter. 
Där framhålles att screeningmotståndarna 
använder gamla komplikationssiffror avse-
ende aortakirurgi, bortser från att diagnos 
av ett AAA möjliggör intervention mot 
kardiovaskulära riskfaktorer som är över-
representerade hos AAA patienter (7, 8), 
och citerar selektivt från den litteratur som 
värderat psykologiska effekter av screening.

Både SBU och Socialstyrelsen har under 
2015 granskat det vetenskapliga och hälso- 
ekonomiska underlaget för AAA-screen-
ing, och i en rapport som förhoppningsvis 
är tillgänglig när detta nummer av Vasku-
lär Medicin distribueras kommer man att 
rekommendera att screeningprogrammen 
får fortsätta. Nuvarande praxis bedöms 
alltså vara både medicinskt och ekono-
miskt (9) försvarbar trots kritik och fallan-
de AAA-prevalens. Om sjukdomen skulle 

visa sig bli än mer sällsynt framöver finns 
dock all anledning att överväga om scre-
eningen behöver modifieras; kanske skall 
man i framtiden screena vid högre ålder 
eller enbart screena aktiva och tidigare to-
baksrökare? Det återstår även att ta reda på 
om screening behöver upprepas hos de med 
aortavidd 25-29 mm, dvs. inom övre delen 
av normalområdet. Dessa frågor är under 
pågående utvärdering. Det är dessutom 
angeläget att bättre kartlägga screeningens 
psykologiska effekter, resultaten av de stu-
dier som finns är motsägelsefulla. Screen-
ingmotståndarna framhåller (4, 5) till ex-
empel gärna den oro som beskedet om att 

ha ett konservativt uppföljt AAA kan utlösa 
hos 65-åriga män, men bortser från poten-
tiella positiva effekter hos de > 98 % av de 
screenade männen vars aorta friskförklaras 
vid ultraljudsundersökningen.  

Det svenska screeningprogrammet är un-
der kontinuerlig utvärdering, och redovis-
ningar på nationell nivå är att vänta inom 
närmaste året, både i internationella och 
nationella tidskrifter. Läs gärna dessförin-
nan de argument som framförs av båda sid-
or i debatten. Tag också gärna del av presen-
tationen av Moncef Zarrouks avhandling i 
detta nummer av Vaskulär Medicin. Det 
faktum att vi kärlmedicinare pga. ogynn-
sam kardiovaskulär riskfaktorbild och 
frekvent aterosklerosförekomst hos de som 
upptäcks ha ett AAA (7, 8) har en hel del att 
erbjuda denna grupp gör att sjukdomen är 
av stort intresse även för oss icke-kirurger.

Anders Gottsäter
Ordf. SVM
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Slips med knut symboliserande aortaaneurysm, använd 
i kampanj för att öka compliance till aneurysmscreen-
ing i Skåne (10). Foto: Moncef Zarrouk.
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F R Å N  R E D A K T I O N E N

Fet resa till Amsterdam
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En anledning att man som forskare om 
livsstil och kanske framförallt mat får så 
mycket uppmärksamhet är väl helt enkelt 
att man tänker på mat så många gånger 
om dagen. Man blir hungrig, eller kanske 
bara sugen. Så nu när förra numret av VM 
kom så alldeles väldigt nyligen så får jag 
väl skriva om mat igen då… Det finns ju 
alltid, nästan, i tankarna. 

I slutet av oktober så besökte hela min 
lilla familj min äldste son, tidigare il-
lustratör i VM, Viktor. Han läser nu-

mer grafisk design i Amsterdam på Gerrit 
Rietveld Academie. Min hustru och dotter 
Lovisa (hon som numer oftast illustrerar 
VM) tog flyget eftersom de hade möjlig-
het att anpassa restider så att kostnaden för 
denna korta helgtripp blev rimlig. När jag 
insåg att bara biljetterna för mig själv skulle 
bli 6000 kr ToR så kom jag att tänka på 
min absoluta favoritfilm, ”Smultronstället” 
av Ingemar Bergman, där jubileumsdok-
torn tidigt utbrister ”Jag tar bilen” när han 
skall resa till Lund från Uppsala. Så jag tar 
förstås också bilen till Amsterdam, tänker 
jag, särskilt som det i början är samma res-
väg över Gränna som i Smultronstället. Det 
är 127 mil till Amsterdam från Norrköping 
enligt navigatorn och det skall väl funka bra 
om man delar upp det i två etapper. Jag åker 
direkt efter en föreläsning som jag håller om 
diabetes mellan kl. 10-12 på torsdag och 
planerar stanna i Tyskland sent på kvällen 
för att sedan starta upp tidigt, då jag för-
hoppningsvis hunnit landa väster om Ham-
burg för att kunna dyka upp i Amsterdam 
på förmiddagen på fredag. Min hustru och 
dotter kommer att anlända med flyg vid 
kl. 15, så det skall jag väl kunna hinna före. 
Vad är då temat för denna resa? Jo bortsett 
från att resa i Sverige såsom i min favo-
ritfilm så kommer jag att tänka på en röd 
tråd. Jag har en gång tidigare varit i Am-
sterdam och vad jag särskilt kommer ihåg 
är att man åt mycket majonnäs, men det 
var länge sedan så jag kanske minns fel? 
Eller är det bara jag som i alla tider omed-
vetet dragits till fet mat? Är det i Belgien 
man äter majonnäs, eller är det all fet mat 
man hör talas om som äts i Tyskland, på 
vägen till Amsterdam som gör mitt minne 
slipprigt? Hursomhelst så finns det ju ändå 
ett lokalt intresse för fett, som är så gott, 

i regionerna jag kommer passera, det tror 
jag verkligen. Viktor har flera gånger nämnt 
att det är en viktig rätt i Amsterdam som 
heter vlaamse frieten, d.v.s. pommes frites, 
med majonnäs. Vad finns då på vägen dit? 
Jo från Norrköping och söderut finns ”allt 
smör i Småland” sedan ”all grädde i Skåne”. 
I Danmark har jag tidigare ätit de allra fe-
taste wienerbröd jag sett, så det får duga att 
hålla ihop denna röda fettråd. Och i Tysk-
land skall det väl inte vara så svårt hitta någ-
ra feta korvar, som kanske friterats? 

är smidigt men dyrt – 500 kr för att åka 
på en bro åt ena hållet. Hursomhelst, det 
skymmer när vi kommer in i Danmark vid 
17-tiden, det är ju nästan november. Navi- 
gatorn begriper konstigt nog att vi skall ta 
oss med färja via Rödby-Puttgarten, hur 
den nu kan veta det? Så vi tar så att säga 
åt vänster efter Köpenhamn, tänker jag som 
nästan helt saknar lokalsinne i någon som 
helst form. Vi ”landar” perfekt vid Rödby 
i tid för att komma ombord på färjan. Vi 
hinner bara sträcka lite på benen i kö num-
mer 5 och tala med en snäll tysk man från 
bilen framför som verkar vilja träna på att 
tala någon slags svenska. Vi förstår att han 
bekräftar att vi är på väg mot rätt båt och att 
det kommer vara effektiv autobahn-väg på 
andra sidan genom större delen av Tyskland.

Under överresan med båt är det dags 
äta lite mat. Max och jag erfar den mest 
genuint otrevliga matservitör vi träffat på 
länge. Han står liksom och hoppar av il-
ska på andra sidan matdisken där han ex-
tremt ovilligt lägger på en panerad fisk med 
skarpsås och symbolisk sallad till mig och 
en närmast identisk tallrik ordnas av en 
nästan lika ocharmig kvinnlig ”mattant” 
till Max, men denna matbit är en schnitzel 
som panerats. Båda serveras med pommes 
frites och vi ser senare att det faktiskt var 
olika färg på såsen. Den sås som Max får 
är mer majonnäsliknande och kanske smak-

Schnitzel eller fisk är frågan.

Smör i Småland
Sonen Max avlämnas till mig som resesäll-
skap (ja han som var med i mästerkocken 
för några år sedan, för de som följer den 
matresan) på Ikea i Linköping. Vädret är 
vackert och vi kommer fram till det obliga- 
toriska stoppet vid Gyllene Uttern. Sveri-
ges äldsta motorhotell. Här finner vi inte 
anmärkningsvärt mycket småländskt smör 
dock, men den muffins vi delar på som ef-
terrätt är rätt kladdig och flottig och god. 
Men Max med sina fina smaklökar tror inte 
det är grädde utan snarare vegetabiliskt fett 
som fläckar våra händer. Man jag undrar 
om det trots allt kan vara smör från Kalmar 
mejeri?

Grädden i Skåne?
Vi hinner inte njuta någon grädde i Skåne 
men vi ser ursprunget till densamma över 
de vackra och platta landskapet – fredliga 
kor går där och betar så lugnt på de fuk-
tiga ängarna. Och vips så kommer vi över 
Öresundsbron och in i Danmark. Auto-
matbetalning med kort för att komma över 

Möjligt smör från Småland.
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satt med curry. De båda ilskna ”kockarna” 
serverar nu andra vidare och de ser så irri-
terade ut att det närmast framstår som helt 
harmlöst, de är så uppenbart arga bara på 
att finnas till, på en båt till Tyskland, på ett 
hav, med en ocean av panerade fiskar och 
schnitzlar som ser likadana ut framför sig. 
Jag vågar tyvärr inte ta en bild på dessa båda 
människoöden, men maten finns avbildad 
härintill.

Max är den som efter att vi mumsat i oss 
våra panerade rätter och smakat varandras, 
kommer ihåg att vi skulle hitta wienerbröd 
i Danmark. Och visst går det galant – i fiket 
utanför restaurangen finns det wienerbröd 
och annat. Max tar en stor friterad brödboll 
med sylt insprutat och jag köper wiener-
bröd. Men brödet är inte alls så flottigt som 
jag hade hoppats, men ändå helt okey. Kan 
det vara fettskatten man hade ett tag som 
reducerat denna viktiga ingrediens i recep-
ten? Hualigen! 

Fet mat i Tyskland till slut
Det är sent när vi anländer till Tyskland, 
känns det som. Klockan är efter 19 och 
bensinen nästan helt slut. Vi kör av i för-
sta bästa håla för att hitta bensin och det 
slår mig att det kanske känns sent för att 
det jämfört med i Sverige är väldigt lite 
gatu- och vägbelysning. Det är väl alla våra 
välutnyttjade vattendrag som avgett sin el-
kraft som gjort att vi kunnat kosta på oss så 
mycket el i Sverige, medan Vattenfalls alla 
kolkraftverk inte ger samma billig el här-
nere mer söderut, tänker jag. Vid macken 
fascineras jag av att man kan tanka 102 ok-
tanig bensin men att man inte kan betala 
med kort vid pumpen utan att man efter 
tankning går in och betalar såsom man 
gjorde för decennier sedan i Sverige. Just 
denna bensinmack ser också ut som förr i 
Sverige, sånär som på att man kan som rese-
när oralt också kan tanka ”högoktan” – det 
finns små flaskor med billig vodka att köpa 
precis framme vid kassan. 

Vi fyller inte på vårt blodomlopp med 
så starka varor utan åker istället vidare mot 
Hamburghållet. Givetvis kör jag tillbaks på 
motorvägen åt fel håll när vi skall ut på sto-
ra vägen så vi får vända och köra tillbaks 
åt rätt håll. Men det fixar sig rätt snabbt. 
Efter några få timmars resa västerut, när 
vi fortsatt är öster om Bremen, börjar jag 
känna att det inte är helt optimalt fara fram 
i höga hastigheter på Autobahn längre. Jag 
börjar bli trött i huvudet. Så vid kl. 21.30 
beslutar vi leta efter någonstans att sova 
för natten. Vi stannar till på två vad vi tror 

typiska vägstopp motell utmed Autobahn 
men framförallt det första stoppet skräms 
lite med sin sneda motellskylt och otäck 
ödslig och kall belysning i hotellbyggnaden 
som finns bakom alla där parkerade lång-
tradare. Vi tänker båda spontant på otäcka 
scener med Norman Bates och kör raskt 
vidare. Vi väljer senare att testa att köra av 
från den stora vägen och att åka in i vad 
som ser ut som en lagom liten by på kartan 
i navigatorn. Elsdorf heter den första an-
halt som passar med den beskrivningen. Vi 
hamnar omgående i en helt annan lugn och 
fin miljö än de långtradardominerade mo-
tellen. Staden Elsdorf ser sömnig och trygg 
ut. Vid kyrkan i centrum finns det några 
hoppingivande hotellskyltar. Vi stannar vid 
den första där vi ser en bra parkering. I ba-
ren får vi betala rummet som endast kostar 
59 euro för oss två en natt och vi får veta att 
vi kan lämna nyckeln i dörren när vi åker 
på morgonen. Det finns ingen personal där 
under natten så vi förevisas dörren ut på 
baksidan om vi skulle behöva gå ut under 
natten. Frukost finns inte men vår vänliga 
hotellrumsansvariga kvinna pekar mot ett 
konditori över gatan som man skall kunna 
köpa frukost på den kommande morgonen. 

Tysk smörkaka
Rummet är rent och fint i sin enkelhet. Vi 
somnar snabbt. Morgontrafiken börjar re-
dan vid 05 då man hör lastbilar åka förbi 
det lilla centrumets rondell utanför kyr-
kan. Om inte det räcker för att väcka tu-
rister som oss så kan man känna sig säker 

på att lite senare väckas av kyrkklockan som 
klämtar högt och starkt under flera minuter 
med start kl. 07.00. Långt mer än 7 kling 
klang! Här skall ingen försova sig. Vid den 
tiden då klockan klämtar som starkast har 
jag också mycket riktigt hittat fram till kon-
ditoriet som har kö till kassan trots att tre 
personer arbetar där och ser till att lokal-
borna får sina färska bakelser och bröd samt 
kaffe. Jag beställer en skinkcroissant för att 
den ser så god ut och framförallt finner jag 
anledning att gå emot min annars starka 
frukost-fri-princip när jag ser den ”butter-
kuchen” som ligger i disken. Jag ber om 

Wienerbröd som kunde fått vara fetare.

Tysk smörkaka och Max.
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minsta bit och det blir en fjärdedels kaka. 
Denna halvkilotunga smördrypande och 
sockerknastrande skapelse bjuder jag snart 
Max på när jag är tillbaks i hotellrummet 
efter att först snabbt hämtat ut kontanter i 
dedikerad apparat då man inte tar kort på 
konditoriet. Men den extratiden är precis 
lagom för att kaffet inte skall vara så varmt 
när jag väcker Max. Jag är inte kunnig om 
bakelser men Max analyserar smörkakan 
och kommer fram till att man rimligen haft 
smör både över i och under kakan för att få 
denna smöriga konsistens inuti och smörigt 
knaper utanpå. Någon form av citron eller 
kanske framförallt citronskal ger en nöd-
vändig skärpa som gör att det inte endast 
smakar socker och smör. Gott och flottigt.

Mot Amsterdam och vidare
Vi hinner iväg strax före kl. 08 och det tar 
inte mer än lite drygt tre timmar att hitta 
till rätt gata inne i Amsterdam. Viktor är 
ännu på skolan så vi checkar in på hotell 
Mosaic där min kolossalt stora kamera, som 
jag använder på dessa reportageresor, fångar 
expeditens intresse så att hon också låter oss 
checka in och få vårt rum redan nu klock-
an 12. Hela familjen är förenad strax efter 
lunch och efter att ha vandrat runt bland 
och över en massa kanaler äter vi en sen 
lunch på en restaurang. Vi begriper gan-
ska snart att det är någon slags detox vego- 
ställe vilket kanske kan förklara att det inte 
går att beställa flottig mat här. 

Första heldagen i Amsterdam med hela 
familjen startar ur mathänseende med 
ett förmiddagsmatstopp på en restaurang 
som vi finner på vägen mot den obliga- 
toriska museirundan som planeras för att se 
flamländsk konst på Rijksmuseum. Lovisa 
äter pannkaka med inbyggda bananer och 
jag och Max olika omeletter. Min svamp- 
omelett är helt fri från salt såvitt jag kan 
känna – vilket jag finner mycket intressant 
förstås. Kaffet till och efter maten är mycket 
starkt och gott, säkert nyttigt det med. Frieten som mål och mellanmål

Som mellanmål söker vi nu äntligen efter 
det tänkta guldgula målet för resan, vlaamse 
frieten. Vi finner denna lokala specialitet 
på ett snabbmatsställe under denna efter-
middagspromenad, precis som det är tänkt 
antar jag. Man kan betala med bitcoins (!) 
men det får bli kreditkort. Vi tar frieten i 
två former, med majonnäs och med jord-
nötssmörsås. Två stora portioner räcker och 
blir över för oss fem, men majonnäsen tar 
vi slut på! Jordnötssmöret passar nog inte 
så bra som man kanske hoppats till friterad 

potatis, skall det vara frieten skall det nog 
vara majonnäs. Så når vi då resans mål och 
avslutar flottiga om våra fingrar precis som 
det var tänkt. 

Så visst kan man med fördel ”ta bilen” 
när man reser söderut och sedan satsa på 
flotta och flottiga matstopp på vägen. Men 
det var inte den feta maten utan det skim-
rande självporträttet i olja av Rembrandt 
som blev resans flottaste glansnummer. 

Fredrik Nyström
från redaktionen

Rembrandt i olja.

Helt saltfri omelett.

Vlaamse frieten med majonnäs till slut.

Flamländsk konst
Rijksmuseum är alldeles fantastiskt! Inte 
bara Rembrandt utan flera andra konstnärer 
från samma eller till och med tidigare perio-
der har producerat konstverk som verkligen 
är ibland det bästa som någonsin framställts 
någonstans, enligt min åsikt. Och dessutom 
går jag med konstutbildad guide i form av 
Viktor vid min sida. Rembrandts lite sorg-
liga självporträtt där han lagt ljuset på sin 
panna och den turban han bär var alldeles 
otroligt äkta, levande, tredimensionellt. 
Han skådar analytiskt men lite vemodigt 
på mig när jag står där framför tavlan som 
han alltså målade för 350 år sedan. Jag kan 
inte minnas att jag blivit så fascinerad och 
betagen av en målning tidigare. Bara den 
målningen i sig är värd en lång resa för att 
se på riktigt och inte bara avfotograferad i 
en bok eller på nätet. Oljefärgerna har verk-
ligen inte åldrats det allra minsta ögonblick. 
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European Society for 
Vascular Medicine

Den första årliga ESVM- (European Society 
for Vascular Medicine) kongressen gick av 
stapeln mellan den 10-12 maj i Potsdam, 
Berlin. 

Mötet startade kl 18 med att Sigrid 
Nikol, president för ESVM, häl-
sade oss välkomna. Därefter var 

det representanter ifrån flertalet olika för-
eningar (IUA, ESVS, ISTH, SVM, UEMS) 
som gratulerade ESVM för sin organisation 
och att man lyckats genomföra sin första 
kongress. 

Cohen var först ut med att prata om 
diagnostisering och behandling avseende 
venös tromboembolism (VTE). Han be-
rättade att 370 000 årligen avlider i Euro-
pa till följd av VTE och hur viktigt det är 
att förebygga dessa händelser. I snitt tar det 
två dagar ifrån symtom till att diagnostice-
ra lungemboli (LE), för djup ventrombos 
(DVT) är siffran dubblerad. Avseende de 
nya läkemedlen, direct oral anticoagulants 
(DOACS), så är trenden i Europa att in-
divider under 65 i större utsträckning får 
DOACS och att äldre istället erhåller war-
farin. Enda undantaget är England som för-
skriver mer DOACS jämfört med warfarin 
till den äldre populationen.

Eichinger-Hasenauer berättade att en-
doxaban (Xa hämmare) har visat sig vara 
”non inferior” avseende behandling för 
VTE jämfört med warfarin. I subgrupps- 
analysen noterade man även att de patien-
ter med högerpåverkan på hjärtat vid LE, 
som behandlades med endoxaban istället 
för warfarin, hade färre LE-recidiv. I nulä-
get har inte endoxaban fått godkänt på den 
Europeiska marknaden, men kommer att 
lanseras med indikationen för behandling 
av DVT, LE samt profylaxbehandling vid 
VTE-recidiv.

På måndagen, handlade första sessionen 
om carotis och vertebraliskärlen. Först att 
föreläsa var Jochmann-Schiek som pratade 
om de olika kriterier (Degum samt RSNA) 
som används för ultraljudsdiagnostik avse-
ende carotisstenoser, där den sistnämnda 

har en sensitivitet på 93 %, specificitet på 
68 %. Man pratade även om en ny ultra-
ljudsmetod där man med hjälp av kontrast-
förstärkning kan påvisa minimalt flöde vid 
carotisocklusioner, den enda icke-invasiva 
metoden som kan påvisa detta.

Wautrecht informerade om transkraniell 
doppler, och att man kan använda detta för 
att kliniskt förklara någon hjärndöd, eller 
för att utvärdera risk för stroke hos Sickel-
cellssjukdom. De tre olika fönstren man kan 
använda sig av vid transkraniell doppler är 
transorbital, transtemporal samt transocci-
pital.

Macdonald gick igenom ABCD 2 poäng-
en avseende Transitorisk ischemisk attack 
(TIA) med tyngdpunkt för hur viktigt det 
är att behandla patienten skyndsamt vid 
4 poäng eller fler (inom 48 timmar). Det 
nämndes även att okulära symtom (Amau-
rosis fugax) jämfört med kortikala symtom 
är av mindre dignitet när det kommer till 
risk att utveckla stroke.

Pitha argumenterade att man skall be-
handla alla patienter med carotisstenos 
(ovasett stenosgrad) med målblodtryck 
130-140/80-90 mmHg, 50-60 mmol/mol 
i HbA1c, och att LDL målet med all san-
nolikhet kommer att ligga under 1.0 inom 
närmaste åren.

Langhoff upplyste oss om att det i nu-
läget inte finns några långtidsdata som ve-
tenskapligt har kunnat påvisa några signifi-
kanta skillnader mellan öppen (CEA) och 
endovaskulär (CEA) behandling av carotis-
stenoser. 

Mia Von Euler pratade om neurologiska 
komplikationer vid operationer, där den 
vanligaste komplikationen var ischemisk 
stroke (54 %) samt hjärnblödning (3 %). 
Neurologiska komplikationer är vanliga-
re vid interventioner på aortan (3-5 %) 
jämfört med kranskärlen. Däremot är det 
vanligare att komplikationer inträffar hos 
kvinnor vid kranskärlsinterventioner jäm-
fört med män.

Potsdam.
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Anders Gottsäter gick grundligt igenom 
olika farmakologiska behandlingar vid ab-
dominellt aortaaneurysm aortaaneurysm 
(AAA) samt de senaste medicinerna som 
kommenderas idag. Vid AAA rekommen- 
deras att patienter behandlas med statiner 
som sekundär prevention. De mediciner som 
rekommenderas vid arterosklerotisk kärl-
sjukdom idag är statiner som sekundär pre-
vention, trombocytaggregationshämmande 
medel samt eventuellt betablockerare inför 
planerad operation. Det föreligger fortfa-
rande avsaknad av vetenskapliga belägg för 
att behandla AAA med antibiotika samt 
Angiotensinkonverterande enzym (ACE) 
hämmare.

Pernod pratade om rekanalisering av 
venösa ocklusioner och informerade om 
att det är indicerat att med hjälp av endo-

Johan Elf, Anders Gottsäter och Moncef Zarrouk.

vaskulär teknik intervenera vid förekomst 
av trombosutveckling vid ilio-femoral samt 
ilio-caval lokalisering för att minska ris-
ken för posttrombotiskt syndrom (PTS), 
förbättra läkning vid venösa sår samt öka 
livskvaliteten.

Lars Norgren pratade om Trans-Atlantic 
Inter-Society Consensus Document on 
Management of Peripheral Arterial Disease 
(TASC). Perifer artärsjukdom är numera 
en folksjukdom som är en global angelä-
genhet, dock behövs anpassade riktlinjer 
för hur dessa sjukdomar skall behandlas i 
utvecklingsländer med begränsade resurser. 

Moncef Zarrouk, presenterade data ifrån 
Malmö, där man med hjälp av en Markov- 
modell har studerat huruvida det är kost-
nadseffektivt att screena för AAA när man 
noterat att prevalensen av AAA sjunkit, 

Mia Von Euler.

och när 96 % opereras med endovaskulär 
teknik (EVAR) samt att alla patienter med 
AAA erhåller behandling med statiner och 
trombocytaggregationshämmande medel. 
Resultatet visar att det fortfarande är kost-
nadseffektivt att screena för AAA när man 
tar hänsyn till ovannämnda aspekter efter-
som den inkrementella kostnadseffekt-kvo-
ten (ICER) per kvalitetsjusterade levnadsår 
(QALY) är 15 710 €, vilket är under soci-
alstyrelsens tröskelvärde för vad som anses 
kostnadseffektivt. 

Moncef Zarrouk
Specialistläkare,

Skånes Universitetssjukhus, Malmö
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Reserapport ESH
Summer School 2015

Redan i inbjudningsmailet hade 
kursledaren, Professor Renata Cif-
kova från Tjeckien, flaggat för att 

vi skulle ta med både träningskläder och 
badbyxor då det skulle ges fina möjligheter 
till motion och bad. Som träningsfantaster 
hade vi båda gjort just detta. Dock blev vi 
lite förvånade när vi såg schemat – föreläs-
ningar från 0830 till 1830 varje dag. När 
skulle vi hinna träna? Det fick bli innan 
morgonens föreläsningar. Klockan ringde 
0620 dagligen, och valet stod mellan styr-
keträning på gymet, löpning på den vack-
ra österrikiska landsbygden eller simning 
i poolen. Efter träningen väntade en diger 
frukostbuffé, där det varje dag gavs möj-
lighet till nya samtal med någon av de 60 
deltagarna på konferensen. Mer än 30 olika 
länder var representerade, däribland specia-
linbjudna delegater från Tunisien, Irak och 
Argentina. 

Vi bodde i den nybyggda delen av kon-
ferensanläggningen och föreläsningarna 
hölls i det gamla slottet som låg i direkt 
anslutning. Det tog en knapp timme från 
flygplatsen ut till anläggningen i den lilla 
byn Hernstein. Skolans värd för året, Prof 
Bruno Watschinger, deklarerade under 
öppningsmiddagen att det fanns en tydlig 
tanke med detta – att utbildningen skulle 
bli mer fokuserad och att deltagarna skulle 
tvingas interagera med varandra. Det var 
också otroligt bekvämt med allt inom räck-
håll på 30 sekunder – restaurang, träning 
och undervisning. 

Upplägget för konferensen var timmes-
långa föreläsningar av både lokala och in-
ternationella forskare och kliniker. Första 
förmiddagen började med en gedigen ge-
nomgång av guidelines och systematiska 
översikter av hypertonis grand old man, 
Alberto Zanchetti från Milano. Detta följ-
des bl.a. av en tänkvärd föreläsning om 
blodtrycksmätning av Prof Gianfranco 
Parati, där han problematiserade klinik-

mätningarna och det faktum att alla stu-
dier och guidelines bygger på dessa. Både 
hemblodtrycksmätning och ambulatorisk 
24-tim blodtrycksmätning är bättre än 
klinikmätningar på att predicera sjukdom, 
men det saknas evidens för att behand-
ling utifrån dessa skulle vara bättre på att 
förebygga sjukdom, och de gränsvärden 
som återfinns är således inte evidensbase-
rade i strikt mening. Under eftermiddagen 
fortsatte Dr Enrico Agabiti-Rosei med en 
mycket uppskattad föreläsning om ”Vessel 
hypertrophy and remodelling in hyper-
tension”, och Krysztof Narkiewicz gav en 
hissnande fartfylld översikt om interven-
tionella behandlingar. Dr Narkiewicz, som 
var veckans meste talare, gick även igenom 
evidensen för behandling av hypertoni hos 
äldre. Enligt ESC guidelines från 2013 ska 
man behandla patienter >80 års ålder som 
är i gott fysiskt och mentalt skick till ett 
systoliskt BT 140-150 mm Hg, en rekom-
mendation som helt och hållet baseras på 

HYVET-studien (1,2). En intressant aspekt 
av HYVET-studien är att 2/3 av alla pa-
tienter hade befintlig behandling som sattes 
ut innan randomisering, vilket innebär att 
dessa patienter i själva verket lottades till att 
återuppta behandling eller sluta med tidiga-
re behandling. Det var helt och hållet den-
na grupp som stod för behandlingseffekten 
avseende mortalitet, vilket leder till den al-
ternativa slutsatsen att det är farligt att sluta 
behandla blodtrycket hos gamla som redan 
har behandling (3). Prof Antonio Coca från 
Barcelona diskuterade hypertoni och hjär-
nan och betonade vikten av att kontrollera 
blodtryck och LDL-nivåer för att minska 
incidens och återinsjuknande i stroke samt 
för att minska incidens av kognitiv försäm-
ring och demens. Patienter med hypertoni 
har större risk att utveckla så kallade ”white 
matter lesions” (WML) i hjärnan (4). Före-
komst av WML är i sin tur associerat med 
en ökad risk att få stroke. I en studie från 
2001 visade Kario et al (5) att 13,5 % av 

Schloss Hernstein, ett gammalt Habsburgskt jaktslott, var platsen 
för årets European Society of Hypertension Summer School.
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patienter med WML vid studiens start hade 
fått stroke med medeluppföljningstid på 
3,8 år. Detta att jämföra med enbart 2,3 % 
av patienter som fått stroke i gruppen utan 
WML vid baslinjeundersökning. Dessutom 
verkar det som att en högre grad av baslin-
je-WML är associerat med en större risk att 
utveckla demens (6).

Under kvällen bar det av till en klassisk 
österrikisk heuriger, ett slags taverna. Det 
odlas en hel del vin i trakterna runt Wien, 
och varje vinproducent har sin egen heuri-
ger. Enligt traditionen hängde man blom-
mor på dörren när första vinet var klart 
för säsongen. Sedan fick alla i byn ta med 
mat och komma dit och provsmaka. Som 
tur var behövde man inte längre ha med 
sig egen mat, och vi fick avnjuta en lysande 
middag i klassisk österrikisk stil. Det bjöds 
både på ett lokalt vitt vin (av en för oss helt 
okänd österrikisk druva), och en röd caber-
net sauvignon - merlot blend. Kvällen de-
lades med Erik och Priit från Estland och 
det avhandlades allt från musexperiment 
till ölbryggning och det politiska läget i öst. 

Vi båda kände att det var länge sedan vi 
satt i skolbänken och blev ganska tagna av 
det mastiga upplägget. Som tur var blev vi 
ständigt matade, och utanför föreläsnings-
salen fanns en aldrig sinande källa av es-
presso. Under kursen nämndes upprepade 
gånger saltintaget i olika europeiska länder, 
och betydelsen av att reducera detta för att 
minska risken för stroke. Tydligen är både 
saltintaget och strokeincidensen högst i 
Portugal, vilket enligt de portugisiska dele-
gaterna kan tillskrivas en hög konsumtion 
av Bacalhau, saltad torkad torsk. Kursens 
och matens innehåll stod dock i direkt kon-
flikt, och det är att betrakta som ett smärre 
under att ingen av deltagarna lämnade kur-
sen hemiparetisk.

På dag fyra var det dags för en utflykt till 
Wien. Två bussar transporterade oss in till 
staden på en guidad tur som började på 
Belvedere Palace, ytterligare ett pampigt 
Habsburgskt slott. Vädret hade svängt från 
behagliga 20 grader och sol till 15 grader 
med stormvindar, men detta avskräckte 
varken oss eller våra österrikiska turistgui-
der som oförtrutet berättade om Österrikes 
historia. Därefter körde bussarna oss genom 
Wien och vi fick se en stor del av sevärdhe-
terna. På kvällen avnjöt vi en sann Wiene-
sisk middag med schnitzel och strudel och 
dödströtta återkom vi till hotellet en stund 
före midnatt. 

På sista dagen utökades den svenska re-
presentationen med Professor Peter Nils-
son som hade kommit från Malmö för att 
föreläsa om early vascular aging (EVA), 
samt hypertoni och diabetes. Båda före-
läsningarna var inspirerande och mycket 
uppskattade. Under den andra föreläsning-
en gled diskussionen i viss mån bort från 
hypertoni och in på den nyligen publice-
rade EMPA-REG-studien (7). Detta är en 
placebokontrollerad RCT av diabetesläke-
medlet Empagliflozin (Jardiance i Sverige). 
Det är en SGLT2-hämmare, vilket innebär 
att läkemedlet hämmar återupptaget av 
socker i urin. Detta medför en blodsock-
erberoende glukosförlust, utan risk för 
hypoglykemi, samt även en nettoförlust av 
energi och vätska. EMPA-REG är den för-
sta studie av ett glukossänkande läkemedel, 
sedan UKPDS, som visats ha en effekt på 
mortalitet hos typ 2-diabetiker. Viktigt för 
applicerbarheten är att nästan alla patienter 
behandlades med metformin, och unge-
fär hälften med insulin, vid baseline. Hur 
och när empagliflozin tas upp i guidelines 
återstår att se. Den odiskutabelt hetaste stu-
dien under mötet var dock Systolic Blood 
Pressure Intervention Trial (SPRINT), som 
nämndes av ett antal föreläsare. I SPRINT 
randomiserades > 9000 patienter, > 50 års 
ålder med hög risk för hjärtsjukdom men 
utan diabetes eller manifest njursjukdom, 
till systoliskt blodtryck < 120 mm Hg vs 
< 140 mm Hg. Veckan innan mötet an-
nonserade NIH att studien avbrutits pga 

positiva utfall avseende både hjärtinfarkt, 
stroke och död (8). De slutgiltiga resultaten 
beräknas innan årets slut. 

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

Mattias Brunström
AT-läkare, Östersunds Sjukhus
Doktorand, Umeå Universitet

Lukas Geary
ST-läkare, Internmedicin, St Görans Sjukhus

Doktorand, Karolinska Institutet
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Rapport från Obesity Week
i Los Angeles 2015

Obesity week är en gemensam, in-
ternationell kongress arrangerad 
av amerikanska obesitaskirurgiska 

organisationen (ASMB) och den obesitas-
medicinska (TOS) och gick av stapeln i Los 
Angeles 2-6 november. Los Angeles associe-
ras med sol och värme, men amerikanerna 
älskar ju AC så trots att jag satt inlindad 
som en kåldolme i enda tröjan samt ylle-
schalen frös jag rejält. För det var bara kring 
20 grader ute fast solen sken. Mötet var ar-
rangerat i det största konferenscentret jag 
någonsin varit i. Och det kallaste. Ökade 
garanterat min basalomsättning vilket kan-
ske är syftet på ett Obesitasmöte?

I det stora hela var mötet väldigt intres-
sant och lyckat men möjligen lite kompri-
merat då både den kirurgiska och medicin-
ska delen hade föreläsningar parallellt. Jag 
prioriterade dock TOS – både seminarierna 
och abstracts/posters.

Cancer och obesitas
Det finns ju sedan många år tydliga data på 
den ökade incidensen av olika cancerformer 
vid fetma. Jennifer Ligibel diskuterade den 
relevanta frågan “ger viktreduktion mindre 
risk för cancer”? Efter bariatrisk kirurgi har 
vissa studier visat på lägre cancerincidens 
efter viktreduktion, men uppföljningstiden 
är kort och det är ett stort bortfall av pa-
tienterna över tid i de studierna. Casagnan-
da et al. publicerade en metaanalys i Obe-
sity Surgery 2014 där han såg en omvänd 
association mellan preoperativt BMI och 
cancerincidens samt lägre risk för cancer 
vid viktnedgång. Särskilt nyinsjuknandet i 
bröstcancer och pankreascancer minskade. 

Womens Health Initiative(WHI) var en 
stor interventionsstudie som startade I USA 
1993 och hade som syfte att utvärdera olika 
strategier för prevention av kardiovaskulär 
sjukdom, bröst- colorectal cancer och osteo- 
porotiska frakturer hos postmenopausala 
kvinnor (1). En av ”understudierna” under-
sökte om mat med lågt fettinnehåll (max 
20 %) samt ökat intag av frukt och grön-
saker påverkade cancer-incidensen (hos 
ca 20 000 kvinnor) jämfört med kontroll-
grupp som inte skulle göra några föränd-

ringar (ca 30 000kvinnor). Man såg 2 % 
viktreduktion i interventionsstudien, vik-
treduktionen var dock inte signifikant jäm-
fört med kontrollgruppen. Förvånande nog 
minskade incidensen ovariecancer men inte 
endometriecancer. Incidensen bröst- och 
coloncancer, som ju var den primära fråge-
ställningen påverkades inte heller (2). 

I ”PREDIMED” studien, som är spansk, 
fick friska försökspersoner (ca 7000 med-
verkande) med ökad risk för kardiovaskulär 
sjukdom/stroke medverka. En tredjedel fick 
medelhavsmat med extra virgin olivolja, en 
tredjedel också medelhavsmat men med 
tillägg av naturella nötter. Den tredje grup-
pen fick äta som de ville, men instruerades 
att minska på fettinnehållet. Incidensen 
för större kardiovaskulär händelse (primä-
ra end-point) minskade signifikant med 
Hazard Ration på 0,7 vid medelhavsmat 
(både gruppen med ökat intag av olivolja 
samt den för ökat intag av nötter) jämfört 
med kongrollgruppen. Det var 4125 kvin-
nor som deltog – 36 drabbades av bröstcan-
cer. Man såg då en 62 % riskreduktion vid 
Medelhavsmat, dock endast den gruppen 
som fick tillägg av olivolja (3).

I PREDIMED studien sågs att incidensen bröstcancer minskade signifikant då försökspersonerna åt medelhavsmat med 
tillägg av olivolja (MeDIET + EVOO) men inte med tillägg av nötter (MeDiet+nuts) jämfört med kontrollerna som inte 
gjorde matförändringar.

Återinsjuknande i cancer
Lägger man fokus istället på återinsjuknan-
de, återfall av cancer samt ökad mortalitet 
presenterades en studie av Chan och med-
arbetare. Där visade sig mortaliteten öka 
med ca 35 % vid bröstcancer och samtidig 
förekomst av obesitas. Den generella mor-
taliteten ökade 41 % vid obesitas och sam-
tidig genomgången cancersjukdom. Obesi-
tas gav även ökad risk för progress av olika 
cancerformer såsom prostatacancer, ovarie 
cancer, leukemi och leukemiarelated mor-
talitet (4). 

Fler obesa drabbas av bröstcancer och co-
loncancer och obesa har även en ökad mor-
talitet generellt. Men hur är det med återfall 
av tidigare diagnostiserad cancer? I ”Wo-
men´s Intervention Nutrition Study” som 
startade 1994 gick ut på främst matföränd-
ringar men även gynnsamma livsstilsför-
ändringar hos kvinnor. Man såg då att mat 
med lågt fettinnehåll både skyddade mot 
främst postmenopausal bröstcancer samt 
förlängde tiden efter diagnos utan återfall. 
De som åt lågfettsmat minskade endast ca 
2,5 % i vikt vilket inte var signifikant(5). 

WHEL studien (women health and life-
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style study) visade istället att mer frukt och 
inte minskade risken för återfall av cancer. 
Många studier pågår för närvarande kring 
cancer och fetma samt intervention både 
avseende livsstil, mat och viktreduktion.

Cheryl Rock berättade sedan om livs-
stilsrelaterade faktorer och cancer. I USA är 
cancer största orsaken till död i populatio-
nen över 85 år. Överlevnaden har dock ökat 
och mortaliteten är nu 13 % jämfört med 
22 % bara ca 10-15 år sedan. Obesitas ger 
en 33 % ökad risk för ALL sorts cancer! En 
utmaning för bröstcancerpatienter är den 
psykosociala biten, särskilt då diagnosen 
ställs vid yngre ålder. Patienterna blir fysiskt 
inaktiva, börjar tröstäta och får problem 
med självkänslan samt drabbas ofta av svår 
trötthet (vanligare hos yngre kvinnor med 
högre BMI). Hormonterapi som de flesta 
(65-95 %) får ger dessutom biverkningar i 
sig som i förlängningen ökar risken för vikt-
uppgång. 

ENERGY trial är en RCT med syfte att 
kvinnor som redan har bröstcancer ska 
minska i vikt. Inte bara intervention kring 
mat och fysisk aktivitet utan även de svå-
ra psykosociala faktorerna som patienter-
na drabbas av. Resultat vid 12 mån är ca 
6 % viktreduktion i interventionsgruppen 
jämfört med 1,5 % i kontrollgruppen och 
vid 24 mån 3,7 % viktreduktion respektive 
1,3 %. 

Mekanismer
De molekylära mekanismer som länkar 
obesitas med cancer berättade sedan Cliff 
Hudis om. Han menade att både bröstcan-
cer och obesitas medför ökande östrogen i 
kroppen. Hypotesen är att fria fettsyror ak-
tiverar makrofager som bidrar till fettcells- 
apoptos, vilket ökar förekomsten av inflam-
mationsfaktorer såsom IL-6 och TNF-alp-
ha. Även andra pro-inflammationsfaktorer 
såsom Prostaglandin-2 ses. I mikroskop 
framkommer CLS (crown like structures) 
som ser ut som en kronliknande mantel 
runt adipocyterna, vilket tyder på ökad in-
flammatorisk aktivitet kring adipocyterna.

Dessa CLS ökar både vid bukfetma samt 
vid bröstcancer. Denna ökade inflamma-
tion tros trigga östrogenproduktionen och 
öka östrogenförekomsten i kroppen. Själv-
klart finns mest risk för CLS hos bukfeta 
kvinnor, men även normalviktiga har en 
33% ökad risk för ökade inflammations-
markörer i bukfettet. Dessa kvinnor hade 
större fettceller än de normalviktiga kvin-
nor utan ökad inflammation, samt uppvi-
sar även högre insulin/glukos nivåer, vilket 
således betyder ökade metabola riskfaktorer 
utan bukfetma!

Slutsatsen var att även normalviktiga 
kvinnor som drabbas av bröstcancer behö-
ver undvika viktuppgång, och öka fysisk 
aktivitet samt förbättra sina matvanor.

Debatt – ska man behandla friska feta?
Den oändliga debatten om fetma som sjuk-
dom i sig eller inte. Mark Hamer hävdade 
definitivt JA och ansåg att har man ett BMI 
över 30 och söker sjukvård ska man jobba 
med fysisk aktivitet och förbättrade matva-
nor för viktreduktion. Han ansåg att obesa 
har en 4 gånger ökad risk för diabetes även 
om de anses vara ”friska” obesa, samt att de 
har en gravt ökad risk för hjärtinfarkt (7). 
Fetma är ett icke stabilt tillstånd som all-
tid kräver intervention. Uppåt 50 % ”friska” 
obesa utvecklar i olika studier ökade meta-
bola riskfaktorer över tid och får lika myck-
et hälsovinster vid livsstilsintervention som 
”sjuka” obesa avseende glukosrelaterade para-
metrar, midjemått, blodtryck, blodfetter etc. 

De fyra stadierna i Edmonton obesity staging system, EOSS, har visats vara en klart bättre prediktor för
ökad mortalitetsrisk än BMI (9).
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Sam Klein ansåg att den ökade risken som 
Mark Hammer hävdade helt beror på hur 
man selekterar de friska från de sjuka. Han 
refererade till NHANES studien där 30 % 
var obesa friska och de flesta förblev det 
även över tid. Istället ska man vara noggran-
nare med hur riskfaktorer, obesitasrelaterad 
sjukdom och obesitasrelaterade tillstånd 
diagnostiseras. Det är inte kostnadseffektivt 
för samhället och stigmatiserande för indi-
viden att behandla alla endast med hjälp av 
BMI. Han föreslog istället att EOSS an-
vänds, dvs Edmonton Obesity Staging Sys-
tem (8), där sjudomar relaterade till fetma 
och inte BMI per se avgör behandlingsgra-
den. Man använder i EOSS 4 stadier där nr 
4 är mycket svåra, i det närmaste terminala 
sjukdomar relaterade till fetma och 0-1 är 
inga/subkliniska följdsjukdomar.

Stunkard´s award tilldelades professor 
Torkild Sörensen, Danmark
Professor Sörensens studier handlar om 
psykosociala faktorer som bakgrund till 
obesitasepidemin. Det är ju välkänt att obe-
sitas är vanligare i socioekonomiskt utsatta 
folkgrupper. Tvillingstudier på bortadopte-
rade tvillingar som växt upp utan vetskap 
om varandra i olika socioekonomiska om-
ständigheter har visat på olika BMI-utveck-
ling. Sämre utbildning/socioekonomisk 
status ökade risken för obesitas. Detta vi-
sade redan pristagaren på 60-talet. Prof Sö-
rensen har sedan utvecklat denna hypotes 
till barndomsfaktorer som förutom socio- 
ekonomiska faktorer ökar risken för adult 
obesitas. Hans forskning visade att främst 
försummelse hos föräldrar och/eller lärare 
under barndomen ökade sedan obesitas-
risken hos barnen. Även socioekonomiska 
tillhörigheten hos adoptivfadern var bety-
delsefull, där sämre socioekonomisk status 
ökade obesitasrisken oavsett obesitasgrad 
varken hos biologiska- eller adoptivföräld-
ern (10). 

Prof Sörensen refererade sedan till data 
från skolhälsovården som löper ända till 
1930 talet i Danmark. Ökningen av fet-
magrad har successivt ökat med viss efter-
släpning i Danmark jämfört med resten av 
världen. Obesitasepidemin kan ju inte bara 
bero på vanvård av barn, utan är så klart 
multifaktoriellt, men där de genetiska fak-
torerna verkar ha mindre roll än hävdat. I 
studier av gravida ses att om mamman ut-
sattes för stressande livshändelse ca 6 mån 
före graviditeten ökade risken för att bar-
nen senare skulle utveckla fetma markant. 
Även studie i Nature visade att vid fetma 
har nervbanor som finns i limbiska syste-

met/hypotalamus och thalamus ändrats vid 
stress och ökar risk för fetma. Finns kan-
ske epigenetiska/prekonceptionella faktorer 
som sedan ökar obesitasrisken?  

Dygnsrytm och obesitas
Ger en kalori samma effekt oavsett när man 
äter den och vad den består av? Oren Froy 
talade om en ”gammal sanning” som nu 
verkar ha fått bättre vetenskaplig evidens. 
Att inte småäta hela tiden samt äta regel-
bundet dagtid gav lägre insulin, mindre 
fettlever och lägre nivå av hungerhormonet 
ghrelin hos möss. Dessutom är det viktigt 
när på dagen man äter! Försökspersoner fick 
äta 1500 kcal 3 gånger dagligen – men för-
delat antingen på stor frukost, mellanstor 
lunch och liten middag eller tvärtom (liten 
frukost, mellanstor lunch och stor middag). 
Den första gruppen med större frukost och 
liten middag minskade både i vikt och bu-
komfång! 

I en annan studie med cross-over design 
fick patienter med typ 2 diabetes äta stan-
dardiserade måltider. De som hoppade över 
frukost hade resten av dagen både högre 
blodsocker, högre insulin och högre GLP-1 
nivåer resten av dagen. Samma sak visades 
på patienter med PCO-S (11). 

Kenneth Wright fortsatte sedan med 
en spännande föreläsning om sömn, mat 
och fetma. Det har ju spekulerats mycket 
kring sömnbrist och ökad risk för sjukdo-
mar såsom fetma, diabetes och hjärt- kärl 
sjukdom. Sover man för lite ÖKAR dock 
energiförbrukningen. Men även matinta-
get ökar! Försökspersoner som utsattes för 

påtvingad sömnbrist ökade sin energiför-
brukning med ca 100 kcal per dygn men åt 
även drygt 400 kcal mer vilket gav ett rejält 
energiöverskott på ca 300 kcal/dygn. Om 
försökspersonerna vaknade för tidigt, fanns 
fortfarande höga mängder melatonin (ett 
hormon som styr biologiska dygnsrytmen 
och sömnen) i kroppen, vilket bidrog till 
att de inte var hungriga till frukost. Där-
emot ökade de intaget av kolhydrater efter 
middagen, dvs. på kvällen. Under en vecka 
ökade försökspersonerna med ca 1 kg (12). 

Nattätande bidrar till ökande vikt men så 
gör även skiftarbete. Dr Wright visade en 
studie på skiftarbetare som efter 4 nätters 
arbete, trots att de ”sov igen” dagtid mins-
kade sin energiförbrukning signifikant. Så, 
basala energiomsättningen är lägre om man 
sover dagtid istället för nattetid. Även in-
sulinsensitiviteten försämras vid sömnstör-
ningar och kan alltså i förlängningen bidra 
till ökad diabetesrisk (13)

Trötthet, nattätande och smärta
Generellt i samhället har en tredjedel av 
amerikanerna problem med dagtrötthet be-
rättade Jean-Philippe Chaput. Särskilt ton-
åringar och människor i socioekonomisk 
utsatthet, vilket kan vara relaterat till ökad 
stress. Artificiellt ljus, såsom TV/data/mo-
biler ökar hjärnans aktivitet, minskar mela-
toninet och även djupsömnen. Att lägga sig 
senare på kvällen ökar risk för fetma oavsett 
hur länge man sover, men förbättrar man 
sina sömnvanor går man inte ner i vikt. 
Däremot kan bättre sömnvanor förhindra 
viktuppgång. 

Los Angeles var som vackrast på natten. Maria Klingvall (tv) och Joanna Uddén Hemmingsson.
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Sover man för kort tid förändras även 
hunger/mättnads hormoner såsom ghrelin, 
leptin och GLP-1 vilket ytterligare försäm-
rar energibalansen, berättade sedan Marie 
Pierre St Onge. Denna hormonförändring 
kan också bidra till det ökade matintaget 
(främst kolhydrater) och riskökningen för 
fetmautveckling. Belöningscentra i hjärnan 
blir aktiverade och kan bidra till ökat emo-
tionellt, hedonist, ätande – främst snabba 
kolhydrater och fett. 

Vikten av att verkligen fasta nattetid, dvs. 
att inte äta sent eller mycket efter middagen 
pratade Amir Zarrinpar om. Av normalvik-
tiga personer som började med skiftarbete 
blev 9 % obesa jämfört med 1,8 % som ar-
betade dagtid. Råttor som kan äta dygnet 
runt lika mycket kalorier som andra råttor 
bara kunde äta dagtid blev fetare/fick sämre 
blodsocker/förändrad mikrobiota i tarmen, 
vilket stärkte hypotesen om vikten av mål-
tidernas timing.

Amy Janke diskuterade smärta och fetma, 
där smärttillstånd ökar risken för överät-
ning och fetma. I en studie hade friska för-
sökspersoner utsatts för smärta, varvid de 
ökade sitt kaloriintag.

Stor viktuppgång vid graviditet ökade 
signifikant risken för obesitas senare i livet 
enligt Susan Phelans studier. Även riskerna 
med graviditeten ökar, såsom pre-eklampsi, 
vid fetma. Om kvinnorna blir normalvikti-
ga innan graviditeten minskar riskerna för 
missbildning hos fostret, intrauterin foster-
död och graviditetsdiabetes signifikant.

Intressanta abstracts
Självklart presenterades mycket intressanta 
abstracts. Carmen Isasi hade en poster om 
stress och fetmarisk. Hon visade i en popu-
lation av latinamerikaner att om kronisk 
stress förekom hos föräldrar dubblerade 
det sedan risken för barnen att bli obesa. 
Stress undersökte även Grace Shearrer (14). 
Hennes studier var av ungdomar med högt 
intag av sötade drycker. Hon associerade 
ökad stress hos ungdomarna med högre 
intag sötade drycker och även med ökat 
bukomfång samt högre nivåer av hormo-
net cortisol. Cortisol misstänks bidra till 
bukfetmautvecklingen i tidigare studier. 
Douglas Chang pratade om sämre kognitiv 
funktion vid fetma jämfört med normalvik-
tiga. Hans experiment visade att patienter 
med ökat visceralt fett, som dessutom hade 
ökad insulinresistens och leptinutsöndring 
var mer benägna till risktagande trots upp-
repade misslyckanden (15). Hans hypotes 
var att de som har mindre leptin och bättre 

insulinkänslighet lär sig av sina misstag och 
tar mindre risker.

Flera intressanta studier presenterades 
dessutom på GLP-1 analoger, där ju lira- 
glutid 3,0 mg under nästa år förhoppnings-
vis blir registrerat i Sverige för behandling 
av fetma. 3-årsdata från Scalestudierna 
presenterades, och visade bl.a. att hos pre- 
diabetiker fick man 3 gånger lägre risk att 
få typ 2 diabetes vid liraglutidbehandling 
– endast 1,8 % fick diabetes i 3,0 mg grup-
pen jämfört med 6,1 % i placebogruppen 
(16). Även viktreduktionen vidmakthölls 
på -7,1 % efter 3 års behandling jämfört 
med -1,9 % i placebogruppen hos pre- 
diabetikerna. Vidare presenterades även 
data på 56 veckor med liraglutid 3,0mg/
placebo på obesa eller prediabetiker där hy-
potesen var att de över 35 i BMI skulle få 
större viktreduktion. Resultaten blev dock 
lika, båda grupperna tappade ca 8 %, så 
viktreduktionen blev samma oavsett baseli-
ne-BMI. Det enda som skilde grupperna 
åt var att försökspersonerna med BMI >35 
upplevde en större förbättring i livskvalitén 
avseende fysiska parametrar än de som låg 
under 35 i BMI.

Sammanfattning 
Data kring fetma/sjukdomsutveckling, som 
man tidigare spekulerat kring, verkar nu 
fått mer gedigen vetenskaplig grund i de 
presentationer som gjordes under Obesity 
Week. 
Nya spännande studier t.ex. kring hur mat-
val (främst mer grönsaker/frukt och medel-

havsdiet) kan minska både nyinsjuknande 
och återinsjuknande i bröstcancer, samt hur 
viktigt det är med att både förhindra vikt-
uppgång samt öka fysisk aktivitet ur can-
cerperspektiv. Jag väntar med spänning på 
fler studier kring viktreduktion och mins-
kad risk för cancer! Vidare var det ju roligt 
att äntligen se data på hur dålig sömn ökar 
risken för fetma, samt att en stadig frukost 
är bättre än en stor middag oavsett kalorier-
na. Alla kliniker vet att finns det mycket 
mer än generna/predisposition för fetma 
som bakgrund för fetmaepidemin. Stress 
hos föräldrar, mobbing och ökad stress 
hos barnen och även negativa livshändelser 
som inträffar före graviditeten är viktiga för 
fetmautveckling senare i livet. Att förhin-
dra alltför stor viktuppgång under gravi-
ditet och dessutom hjälpa mammorna att 
normalisera sin vikt mellan graviditeterna 
kan minska obesitasutveckningen både hos 
mamman och barnet senare i livet. Vad gäl-
ler nya läkemedel för obesitas verkar GLP-
1, och särskilt liraglutid, vara ett lovande 
alternativ som tillägg till den medicinska 
behandlingen av obesitas. Sammantaget en 
ganska lyckad  kongress i en sliten ameri-
kansk storstad som fortfarande lever på sin 
forna stjärnglans (men som faktiskt glimrar 
lite på natten). 

Joanna Uddén Hemmingsson
Överläkare/ Med Dr

Obesitascentrum och Endokrint Centrum
Capio St Görans sjukhus, Stockholm

Lyxig frukost ute med Maria Klingvall.
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Stark slutspurt för SPRINT-studien
Nya rön om blodtrycksmål för hypertonipatienter med hög risk.

Precis innan deadline för detta num-
mer av VM kom den synnerligen kli-
niskt viktiga amerikanska SPRINT 

studien i N Engl J Med [1]. Studien under-
sökte om det är bättre med ett mer ambiti-
öst blodtrycksmål, < 120 mmHg systoliskt, 
jämfört med ett mindre ambitiöst sådant, 
< 140 mmHg systoliskt, hos högriskpa-
tienter för kardiovaskulär sjukdom samt 
hypertoni. SPRINT är en akronym för 
Systolic blood PRessure INtervention Trial. 
Studien har finansierats av huvudsakligen 
amerikanska skattemedel och andra fonder 
och National Institute of Health (NIH) 
samt National Heart-, Lung-, and Blood 
Institute (NHLBI) i USA är angivna som 
huvudansvariga finansiärer. Tidigare har ju 
ACCORD studien undersökt en liknande 
blodtrycksfrågeställning men då i ett upp-
lägg med enbart patienter som hade typ 2 
diabetes. Den aktuella studien, SPRINT, 
exkluderade dock patienter med diabetes 

samt också patienter med tidigare stroke. 
Den slutliga kohorten utgjordes av 9361 
patienter som också alla hade ett systoliskt 
blodtryck på 130-180 mmHg vid start. 
De hade dessutom en hög kardiovaskulär 
risk och var över 50 år gamla vid inklusio-
nen. Designen skiljde sig något från den i 
ACCORD då man minskade medicinen 
i den mindre intensiva armen om blod- 
trycket råkade bli alltför lågt även här. Om 
systoliskt tryck var under 135 mmHg två 
gånger eller mindre än 130 mmHg vid ett 
tillfälle så sänktes medicineringsintensite-
ten. Primär utfallsvariabel i studien var en 
komposit effektvariabel bestående av hjärt-
infarkt, akut koronart syndrom, stroke, 
hjärtsvikt eller död i kardiovaskulär sjuk-
dom. Man träffade patienterna varje månad 
under de första tre månaderna och sedan 
var tredje månad fortsättningsvis. Blod-
trycken mättes i sittande med en halvauto-
matisk Omron modell 907. 

12. Impact of insufficient sleep on total daily 
energy expenditure, food intake and weight 
gain. Markwald RR et al. PNAS 2013; 
110(14)

13. Morning circadian misalignment during 
short sleep duration impacts insulin sen-
sitivity. Eckel RH et al. Current biology 
2015;25

14. The relationship between sugar-sweetened 
beverage intake, cortisol response and fat 
partitioning. Shaerrer G et al. T-OR-2033

15. Simple index of insulin secretion and 
body fat are associated with cognitive deci-
sion-making measured by Iowa Gambling 
Task. Chang D et al. T-OR-2035

16. Reduction in the risk of developing type 2 
diabetes with liraglutide 3,0mg in people 
with prediabetes from the SCALE Obesity 
and Prediabetes randomized, double-blind 
placebo-controlled study. Le Roux et al. 
poster T-B-LB-3843

17. Liraglutide 3,0mg in obese/overweight 
adults with or without prediabetes with ba-
seline BMI <35 vs >35 kg/m2 in the SCA-
LE obesity and prediabetes 56-week ran-
domized, double-blind, placebo-controlled 
trial. Pi-Sunyer et al. poster T-P-3147

Resultat
Medelåldern för deltagarna vid baslinjen var 
68 år vid rekryteringen som skedde mellan 
2010-2012 och medelblodtrycket var då 
140/78 mmHg. Efter ett år låg det systol-
iska medelblodtrycket i intensivarmen på 
121 mmHg och motsvarande medelvärde i 
kontrollarmen med mindre ambitiöst mål 
var 136 mmHg. I genomsnitt användes ett 
läkemedel mer i intensivarmen, d.v.s. 2,8 
mediciner i genomsnitt jämfört med 1,8 
i kontrollarmen. Det var ingen skillnad i 
vilka typer av blodtrycksmediciner som an-
vändes. 

Studien bröts tidigare än väntat då det 
uppkom en påtaglig skillnad i den primä-
ra effektvariabeln samt mortalitet mellan 
behandlingsarmarna. Efter 3,3 års medi-
anuppföljning istället för planerade 5 år 
noterades 1,65 % händelser per år i inten-
sivarmen jämfört med 2,2 % per år i kon-
trollgruppen, hasardkvot (HR) på 0,75 
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(95 % konfidensintervall, KI: 0,64 - 0,89, 
p< 0,001). Även totalmortaliteten var lägre i 
intensivgruppen med HR 0,73 (p= 0,003). 
Stroke minskades inte av den intensivare be-
handlingen, HR 0,89 (95 % KI: 0,63 - 1,25, 
p= 0,50). Allvarliga bieffekter (”serious ad-
verse events”) uppkom hos 1793 patienter 
i intensivarmen och hos 1736 patienter i 
kontrollarmen (p= 0,25 mellan grupperna). 
Det var emellertid fler som fick hypotensi-
on, synkope, elektrolytrubbingar och akut 
njursvikt i den grupp som randomiserats till 
intensiv antihypertensiv behandling. Sam-
manlagt var det 220 personer i intensiv- 
armen som drabbades av en allvarlig biver-
kan som bedömdes bero på behandlingen 
medan motsvarande siffra i kontrollgrup-
pen var 118 sådana händelser, HR 1,9 
(p< 0,001) och detta var inte relaterat till ål-
dern hos deltagarna. I prespecificerade sub-
grupper sågs inga signifikanta interaktioner 
avseende kön, etnicitet, ålder över eller un-
der 75 år, tidigare kardiovaskulär sjukdoms-
yttring eller initial blodtrycksnivå. 

Diskussion
I artikeln i N Engl J Med [1] beskriver för-
fattarna själva begränsningar i hur data från 
studien kan generaliseras. Svårbehandlade 
hypertoniker, patienter med tidigare stroke 
eller de med diabetes ingick ju inte i stu-
diepopulationen. Man påpekar att bara 
50 % av hypertensiva amerikaner idag når 
målblodtryck < 140/90 mmHg. Vidare så 
jämför man resultaten med ACCORD- 
studiens som ju inte fann någon signifikant 
effekt på en sammansatt kardiovaskulär 
effektvariabel av striktare blodtryckskon-
troll hos patienter med diabetes, trots att 
uppläggen var likartade vad gäller de två 
gruppernas målblodtryck (< 120 respektive 
< 140 mmHg systoliskt blodtryck). AC-
CORD-studien var dock betydligt mindre, 

Effekt på primär utfallsvariabel Effekt på totalmortalitet

4733 deltagare för hypertoni-interventio-
nen, d.v.s. hälften av den i SPRINT. I AC-
CORD var deltagarna yngre än i SPRINT 
och man hade med patienter med sänkt 
njurfunktion i SPRINT till skillnad från 
i ACCORD. Den 12 % icke-signifikanta 
riskreduktionen i ACCORD i primär ut-
fallsvariabel hade dock ett konfidensinter-
vall som inkluderade den 27 % lägre risk 
man fann i SPRINT studien för motsvaran-
de primär utfallsvariabel. ACCORD-stu-
dien hade också flera andra parallella grup-
per i en faktoriell design, omfattande gly-
kemisk kontroll respektive lipidsänkning. 
I en analys där man undersökte de som inte 
hade utsatts för målet att söka nå normalt 
HbA1c (som ju var associerad med ökad mor-
talitet) så fann man just 26 % minskad kar-
diovaskulär sjukdomsrisk i ACCORD [2]. 
Man skall inte heller glömma bort att i 
ACCORD-studien fann minskad incidens 
av stroke i intensivarmen jämfört med 
kontrollarmen. Varför ingen sådan effekt 
sågs i SPRINT kan till exempel ha berott 
på att man exkluderade patienter med hög 
stroke-risk då tidigare stroke var ett exklu-
sions-kriterium. 

Sammantaget, med post hoc data från 
ACCORD och ny belysning av intensiv- 
behandling i och med SPRINT-studiens re-
sultat kan man inte annat än hävda att kar-
diovaskulära högriskpatienter utan diabetes 
har nytta av att sikta mot ett systoliskt blod-
tryck < 120 mmHg. Om man även inklu-
derar patienter som verkligen har etablerad 
diabetes i denna skärpning av behandlings-
målen skulle det innebära en extrapolering 
som kan kritiseras, men som skulle kunna 
vara relevant också enligt andra bedömare 
[3], om man inte samtidigt strävar mot att 
normalisera HbA1c hos patienter med dia-
betes (”bakslaget” i ACCORD). En intres-

sant aspekt av SPRINT-studien är att blod-
trycken under uppföljningen uppmättes av 
studiedeltagarna själva med en automatisk 
blodtrycksmätare. Blodtrycken uppmättes 
emellertid inte i hem-miljö utan på respek-
tive studiecenter. Frågan infinner sig då om 
detta innebär att vitrock-effekten minime-
rats, så att de uppmätta blodtrycksvärdena 
skall tolkas annorlunda än blodtrycksvär-
den uppmätta av sjukvårdspersonal. Aktu-
ella data talar emellertid för att det är mil-
jön där mätningen utförs som är relevant 
för vitrock-effekten, snarare än om det är 
patienten själv eller sjukvårdspersonal som 
utför mätningen [4]. I parvisa jämförelser 
på gruppnivå fann man nämligen att de 
blodtryck som patienter själva uppmätte på 
en vårdcentral inte skiljde sig signifikant åt 
från blodtryck uppmätta av sjukvårdsper-
sonal på samma vårdcentral. Däremot låg 
egenkontrollerade blodtryck uppmätta i 
hemmet signifikant lägre än egenkontrolle-
rade blodtryck uppmätta på vårdcentralen, 
och signifikant lägre än blodtryck uppmätta 
av sjukvårdspersonal på vårdcentralen. 

Internationella riktlinjer (guidelines) för 
hur man behandlar hypertoni kommer att 
behöva revideras ordentligt efter SPRINTs 
starka slutspurt, där man gick i mål nästan 
två år före beräknad tid. En uppdatering 
(”reappraisal”) av riktlinjer från European 
Society of Hypertension (ESH) är under 
framtagande.

Fredrik Nyström
Professor, Linköpings Universitet

Magnus Wijkman
Endokrinolog, Vrinnevisjukhuset i Norrköping
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Läkemedelsbehandling av
hypertoni – nya meta-analyser

I en serie av tre översiktsartiklar (1-3), 
har Alberto Zanchetti och medarbetare 
nyligen sammanfattat det aktuella evi-
densläget för läkemedelsbehandling av 
hypertoni. Som vi tidigare skrivit om här 
i Vaskulär Medicin, fann man samman-
fattningsvis att riskminskning avseende 
hjärt- och kärlsjukdom och kardiovasku-
lär död ses oavsett blodtrycksnivå innan 
behandlingen initieras. Vidare fann man 
att den relativa riskreduktionen var lik-
artad oavsett om patienterna hade hög 
eller låg riskfaktorprofil, medan den 
absoluta behandlingsvinsten var högre 
hos patienter med hög riskfaktorprofil. 
Dessa fynd sade dock ingenting om vil-
ken eller vilka läkemedelsklasser som 
är att föredra, varför forskargruppen nu 
gjort ytterligare två litteraturöversikter. I 
den första presenteras en meta-analys av 
studier där respektive läkemedelsgrupp 
jämförs med placebo eller med ingen be-
handling (4), och i den andra (5) får vi ta 
del av en meta-analys av studier där oli-
ka aktiva behandlingar ställts mot varan-
dra. Resultaten av dessa meta-analyser 
presenteras och kommenteras här. 

Diuretika
Vid en genomgång av 12 randomiserade 
placebokontrollerade kliniska prövningar, 
inkluderande över 48 000 patienter, fann 
man att diuretika sänkte blodtrycket med 
genomsnittligen 13/5.5 mmHg jämfört 
med placebo, vilket sammanföll med sig-
nifikant minskad risk för såväl stroke som 
hjärtsvikt och kranskärlssjukdom, och för 
både total och kardiovaskulär mortalitet. 
Number needed to treat för att förebygga 
en kardiovaskulär händelse var 48, beräk-
nat på fem års behandling. Om analysen 
begränsades till enbart låg-dos-regimer 
(här definierat som exemplevis ≤ 50 mg hy-
droklorthiazid eller ≤ 5 mg bendrofluazide) 
förblev huvudfynden väsentligen desamma. 
Vid en jämförelse mellan diuretika och an-
nan aktiv hypertonibehandling, visade sig 
diuretika vara associerat med signifikant 
minskad risk för hjärtsvikt, medan övriga 
utfallsmått inte skiljde sig signifikant åt.

Betablockerare
De fem randomiserade kliniska pröv-
ningar (drygt 18 000 patienter) där beta- 
blockerare jämförts med placebo visade 
en genomsnittlig blodtryckssänkning om 
10.5/7 mmHg och signifikant minskad 
risk för stroke och hjärtsvikt, men inte för 
kranskärlssjukdom eller kardiovaskulär el-
ler total mortalitet. Number needed to treat 
för att förebygga en kardiovaskulär händel-
se var 64, beräknat på fem års behandling. 
Vid en jämförelse mellan betablockerare 
och annan aktiv hypertonibehandling, var 
beta-blockerarna, som tidigare befarats, as-
socierade med signifikant sämre stroke-pro-
tektiv effekt, medan övriga utfallsmått inte 
skiljde sig signifikant åt.

Kalcium-antagonister
Man fann 10 randomiserade kliniska pröv-
ningar (drygt 30 000 patienter) där kalci-
um-antagonister jämfördes med placebo. 
Den genomsnittliga blodtryckssänkande 
effekten var 6/3.4 mmHg, och man fann 
bland de aktivt behandlade patienterna sig-
nifikant lägre risk att drabbas av stroke, kar-
diovaskulär död eller total mortalitet, men 
ingen signifikant skillnad avseende risken 
att drabbas av hjärtsvikt eller kranskärls-
sjukdom. Number needed to treat för att 
förebygga en kardiovaskulär händelse var 
41, beräknat på fem års behandling. Ef-
tersom en inte obetydande andel av pa-
tienterna i de inkluderade studierna visade 
sig ha varit normotensiva vid studiestart, 
tack vare annan hypertonimedicinering 
som bibehölls oförändrad under studiernas 
uppföljningstid, gjorde man även en se-
kundär analys som inkluderade endast hy-
pertensiva patienter med ingen eller ringa 
”bakgrundsbehandling”, varvid man fann 
signifikant lägre risk även för hjärtsvikt 
respektive kranskärlssjukdom. När de kärl-
selektiva kalciumantagonisterna jämfördes 
med annan aktiv hypertonibehandling, var 
kalciumblockerarna bättre på att förebygga 
stroke, kardiovaskulär mortalitet och to-
tal mortalitet men sämre på att förebygga 
hjärtsvikt.

ACE-hämmare
För ACE-hämmarnas del gick man igenom 
12 randomiserade placebokontrollerade 
kliniska prövningar. Värt att notera är 
att det bland dessa studier finns flera där 
ACE-hämmare gavs som tillägg till annan 
aktiv antihypertensiv behandling, och så-
ledes utgör ACE-hämmare i dessa studier 
ofta ”det sist tillagda läkemedlet” snarare 
än förstahands-preparat. Detta kan ha bi-
dragit till att den blodtryckssänkande effek-
ten av ACE-hämmare i denna genomgång 
blev relativt liten, endast 4/2 mmHg. Trots 
den ringa effekten på blodtrycket fann man 
emellertid att de ACE-hämmarbehand-
lade patienterna hade signifikant mins-
kad risk att drabbas av såväl stroke som 
kranskärlssjukdom och hjärtsvikt. Varken 
den kardiovaskulära eller totala mortalite-
ten påverkades dock signifikant. Number 
needed to treat för att förebygga en kardio-
vaskulär händelse var 35, beräknat på fem 
års behandling. Vid en jämförelse mellan 
ACE-hämmare och annan hypertonibe-
handling, fann man signifikanta skillna-
der avseende risken att drabbas av stroke 
(ACE-hämmare sämre än annan behand-
ling) och risken att drabbas av kranskärls-
sjukdom (ACE-hämmare bättre än annan 
behandling).

Angiotensinreceptorblockerare
Den antihypertensiva läkemedelsgrupp som 
testats på flest patienter i randomiserade 
kliniska placebokontrollerade prövningar 
är angiotensinreceptorblockerarna (ARB). 
Man fann för denna grupp 12 studier, mot-
svarande över 65 000 patienter. Knappt 
en tredjedel kom från PROFESS-studien, 
där telmisartan jämfördes med placebo 
som sekundärprofylax efter ischemisk stro-
ke. Precis som var fallet med studierna av 
ACE-hämmare, gavs ARB i de inkluderade 
studierna ofta som tillägg till annan aktiv 
behandling snarare än som förstahandspre-
parat. I den aktuella meta-analysen var den 
blodtryckssänkande effekten av ARB-be-
handling således liten (3.7/2 mmHg), men 
ARB-behandling förknippades trots detta 



VASKULÄR MEDICIN 2015 · NR 4 19

med signifikant minskad risk för stroke res-
pektive hjärtsvikt, men inte för kranskärls-
sjukdom. Varken den kardiovaskulära eller 
totala mortaliteten påverkades signifikant. 
Number needed to treat (NNT) för att fö-
rebygga en kardiovaskulär händelse var 50, 
beräknat på fem års behandling. Vid jämfö-
relse mellan ARB och annan aktiv hypertoni-
behandling fann man ingen signifikant skill-
nad avseende någon av utfallsvariablerna.

Kliniska implikationer
De aktuella meta-analyserna visar att läke-
medel från samtliga vanligt använda anti-
hypertensiva läkemedelsgrupper (diureti-
ka, beta-blockerare, kalcium-antagonister, 
ACE-hämmare, ARB) minskar risken att 
drabbas av kardiovaskulära sjukdomar, 
medan man endast för diuretika och för 
kalcium-antagonister har kunnat visa en 
effekt på total mortalitet jämfört med pla-
cebo eller ingen behandling. Vad gäller 
jämförelserna mellan olika aktiva behand-
lings-strategier är det dock svårt att katego-
riskt uttala sig om huruvida vissa läkemedel 
skyddar bättre än andra mot specifika hy-
pertoni-relaterade sjukdomstillstånd, efter-
som såväl studiedesign som absoluta risk-
nivåer varierat mellan studierna. Det är ju 
också i praktiken för det mesta omöjligt att 
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förutsäga vilken patient med hypertoni som 
kommer att få vilken kardiovaskulär sjuk-
dom – vi bestämmer sällan i förväg att för 
den ene hypertonipatienten är syftet med 
behandlingen att minska risken för stroke, 
men hos den andre hypertonipatienten är 
syftet att minska risken för hjärtsvikt. Valet 
av preparat när det gäller blodtryckssän-
kande läkemedelsbehandling bör därför i 
första hand påverkas av hypertonipatien-
tens redan befintliga samsjuklighet, tidigare 
medicinering, och preparatens biverknings-
profiler. Slutligen kan påpekas att vi ju idag 
arbetar mer och mer med kombinations- 
behandling, så den relevanta kliniska frågan 
är egentligen inte vilken läkemedelsklass vi 
ska välja i första hand, utan vilka läkeme-
delskombinationer som är mest rationella 
för den enskilde patienten. Frågan om hur 
den enskilde patienten med hypertoni ska 
behandlas besvaras således inte av resultaten 
i de aktuella meta-analyserna. Artiklarna 
bör läsas som välskrivna sammanställning-
ar av resultaten från de hittills genomförda 
kliniska prövningarna inom hypertonivärl-
den, snarare än som behandlingsriktlinjer.

Magnus Wijkman
Endokrinolog, Vrinnevisjukhuset i Norrköping

Kurs i akut koagulation
i Sundsvall

Under tre dagar, 2-4 nov, höll SSTH 
kurs i akut koagulation för ST- 
läkare och yngre specialister i 

Sundsvall. Kursen samlade tretton deltagare 
från hela Sverige. Innehållet i kursen spann 
över basal koagulation, farmakologi, venös 
trombos, venös trombos på vanligt och van-
ligt ställe, DIC, allvarlig blödning och det 
var en blandning av katedrala föreläsningar 
och falldiskussioner.

Mycket fokus låg på nya antikoagulantia 
och den praktiska hanteringen av dessa 
samt hur hantera blödningskomplikationer. 
Många av föreläsningarna hölls av styrelsen 
men även inbjudna föreläsare som Per Ot-

tander från hjärt-kärlcentrum i Umeå och 
professor Margareta Hellgren från Sahl-
grenska Universitetssjukhuset som talade 
om den akut blödande kvinnan och akut 
antikoagulation hos den gravida kvinnan. 
Per Wester, strokeprofessor, höll en upp-
skattad föreläsning om akut stroke.

Vi planerar en liknande kurs nästa år så håll 
utkik på vår hemsida, www.ssth.se

Margareta Holmström
Sektionschef, Docent, Överläkare,

koagulationsmottagningen, Hematologiskt Centrum 
Karolinska Sjukhuset

Kassör SSTH Den berömda trappan på Hotell Knaust i Sundsvall.
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International Society of Thrombosis 
and Hemostasis mötet 2015 i Toronto

Vartannat år anordnas ISTH:s stora möte. 
ISTH står för International Society of 
Thrombosis and Hemostasis (www.isth.
org). Det är det stora mötet för oss i trom-
bos och blödningsbranschen, internatio-
nellt sett. Under en knapp vecka får man 
till buds alla nyheter och intressanta upp-
dateringar inom området.

I år gick det 25:e mötet av stapeln. Den-
na gång var det Toronto i Canada som 
stod som värd. Speciellt roligt för oss 

svenskar var att Presidenten för mötet var 
Sam Schulman. Sedan många år är han ju 
professor på Mc Master University i Hamil- 
ton, vid Toronto. Han har ju kvar vissa 
uppdrag i Stockholm på Karolinska, så 
därför kändes det ju som att mötet var lite 
”svenskt” i alla fall.

Det enda lilla negativa med ISTH-mö-
tena är att de alltid går mitt i sommaren. 
Denna gång lika så. Mitt i midsommarhel-
gen, så startade mötet. Sam tyckte nog lite 
synd om oss, alla vi svenskar som kom till 
mötet. Vi missade ju midsommar i Sveri-
ge. Så därför bjöd han och frun in oss på 
midsommarfest. Sill och potatis, samt jord-
gubbar och glass. Det var nog första gången 
som vi svenskar hade midsommarfest uppe 
på 18:e våningen. Det var i ett av hotellens 
”Presidential suites”. Samma svit som Presi-
dent Obama hade när han var i Toronto på 
ett G7-möte för några år sen. Så det var en 
rolig inledning och samtidigt en samlings-
punkt för oss svenska deltagare.

Sen satte då själva mötet igång. Massor 
av symposier, state of the art föreläsningar, 
poster sessions och föreläsningar. Parallella 
sessions, så det var bara att från första dan, 
gå igenom ”tegelstenen” som programmet 
har blivit, för att pricka in så många som 
möjligt av alla intressanta föreläsningar 
mm. Det var drygt 7100 deltagare, fördela-
de på 101 länder. Europa var den världsdel 
som hade mest deltagare, även fler än Nord-
amerika, trots att mötet gick på den konti-
nenten. 2713 abstracts hade inkommit.

Blödningar
En hel del föreläsningar kretsade kring anti- 
koagulantia och blödningar. Däribland 
hade Ammar Majeed, Karolinska, ett före-

drag om när man skall sätta in Waran igen 
efter en GI-blödning. GI-blödning uppstår 
hos ca 4,5 % av Waran-patienterna årligen, 
varav hälften är övre GI-blödningar. Det är 
hög mortalitet hos dessa patienter. Risken 
med att sätta in Waran för tidigt och ris-
kera reblödningar får vägas mot risken för 
ett tromboemboliskt event. Karolinska och 
sjukhuset i Sundsvall, genomförde en stu-
die tillsammans med Mc Master i Hamil- 
ton, Canada. En multicenter retrospektiv 
studie, där man gick igenom journaler på 
Waran-patienter mellan 2005 och 2010. 
Inklusionskriterierna var > 18 år, PK > 1,5 
samt övre GI-blödning som skulle vara en-
doscopiverifierad. Exklusionskriterierna var 
om man fann en malignitet och om PK < 1,5.

I studien fick man 207 patienter, för-
delade på 78 (38 %) i Canada och 129 
(62 %) i Sverige. Medianåldern 77 år och 
63 % var män. 17 % hade tidigare haft st-
roke. CHADS2 var 2. Av dessa låg 57 % 
över PK 3,0, 33 % terapeutiskt och ca 10 % 
låg subterapeutiskt. Indikationerna för pa-
tienterna var 63 % för förmaksflimmer, 
14 % för mekaniska klaffar, 11 % för venös 
tromboembolism och övriga indikationer 
ca 12 %. Blödningarna var lokaliserade i 
magen 52 %, duodenum 42 % och ca 5 % i 

esophagus. 122 (59 %) återstartade Waran- 
behandlingen, med allt från 0-253 veckor 
ifrån blödningen. 100 % av patienterna 
med klaff i mitralisposition återstartade 
medan endast ca 80 % i enbart aortaposi-
tion gjorde det. 

Återfallet i GI-blödning skedde hos 56 
(27 %) av dem. Av dessa var det 41 st (73 %) 
som hade startat upp med Waran igen. Me-
diantiden till blödning var 63 veckor efter 
man startade, jmf med 90 veckor hos dem 
utan återuppstart. Till detta skall man då 
väga återinsjuknandet i en tromboembolisk 
episod. Totalt var det 21 episoder med 8 st-
roke, 11 embolier och 2 DVT. 5 av dessa 
hände efter att Waran hade startats upp. 16 
hos patienter utan Waran och där 4 skedde 
inom 3 veckor från GI-blödningen. 

Konklusionen sammanfattas med att ris-
ken för tromboembolisk sjukdom ter sig 
vara liten initialt. Däremot är risken för 
reblödningar större, en del av dem livsho-
tande. Det optimala tidsintervallet för åter-
insättning torde vara kring 3 veckor, med 
hänsynstagande till både blödning och re-
trombos. Man vill också framföra studiens 
begränsningar med att det är en retrospek-
tiv studie och där LMWH har givits före 
återinsättandet av Waran.
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Kombination Waran och trombocythäm-
mare
Nienke van Rein från Leiden, Holland 
pratade om blödningsrisker vid kombi-
nationsbehandling med Waran och trom-
bocythämmare. Van Rein redovisade från 
det danska registret där man följt nyinsatta 
flimmerpatienter från 1995 till 2013. Över 
118 000 patienter följdes. Man fann att för 
unga patienter med trippelterapi (Waran 
och dubbel trombocythämning) var inci-
densen för blödningar per 100 patientår 
9,0, jmf med Waran som monoterapi 1,2 
och utan behandling 0,6. Men om man 
gick högre upp i åldrarna, så ökade blöd-
ningsrisken stort med trippelterapi. I ål-
dersgruppen 80-90 åringar var den 12,7 
jmf monoterapi 3,5 och utan behandling 
2,9. I gruppen över 90 år så hög som 44,4, 
att jmf med monoterapi 3,9, och utan be-
handling 3,3.

Så med detta vill man få fram att trip-
pelterapi har en högre blödningsrisk hos 
patienter och att även yngre har en så pass 
hög risk. Detta bör man beakta inför insätt-
ning av trippelterapi. Man avslutade med 
att säga att detta var ju en observationsstu-
die, så att optimal terapi får ju avgöras av 
patientsituationen och att inga råd utfärdas 
från presentationen.

Antidoter till Noac
Ett annat ämne som vi ju väntat länge på 
att få höra om är ju antidoter till Noac (nya 
orala antikoagulantia). Sen några år använ-
der vi ju en trombinhämmare, dabigatran 
och två faktor Xa-hämmare, rivaroxaban 
och apixaban. Men vi har ju inte haft nå-
gon antidot till dem. Under tiden har vi 
ju använt protrombin complex concentrat 
(PCC). Pieter Kamphuisen visade på siffror 
som ju ger god effekt av behandling med 
PCC till blödningar hos Noac-patienter. 
Men det är ju antidoterna som vi har väntat 
på.

Mark Crowther från McMaster Universi-
ty i Hamilton berättade om Annexa, en fas 
3 studie med Andexanet, en antidot för fak-
tor Xa-hämmare. Tidigare har man gjort fas 
2 studier på både rivaroxaban, apixaban och 
endoxaban, som har visat på mycket god 
reversering. I Annexa-A, där man använde 
Apixaban, fann man att antidoten tolerera-
des väl, reducerade signifikant och snabbt 
anti-FXa aktiviteten samt det fria apixaban. 
Inga trombotiska event, SAE eller antikrop-
par för fX o fXa såg man. Andexanet nor-
maliserade direkt koagulationsparametrar-
na vid bolus-injektionen och detta kvarhål-

les under den 2 timmar långa infusion som 
sen följde. Även 1-2 timmar efter infusio-
nen såg man reducering i fXa-aktiviteten. 
Man går nu vidare med Annexa-4, som är 
en fas 4 studie på fXa-hämmarna. Denna 
studie går på ca 50 sites både i Nordamerika 
och Europa.

När det gäller dabigatran är detta ju då en 
trombinhämmare. Charles V Pollack, från 
Pennsylvania Hospital i Philadelphia, redo-
visade RE-VERSE AD, en fas 3 studie med 
idarucizumab. Idarucizumab är antido-
ten för dabigatran. I denna studie är det 2 
grupper av dabigatran patienter man tittar 
på. Dels okontrollerad blödning (grupp A) 
och dels där akut kirurgi krävs (grupp B). 
Man gav 2 st 2,5 g infusioner av idarucizu-
mab under 15 min. Median tiden för den 
maximala reverseringen av dabigatran, var 
4 timmar efter den första infusionen. Gäll-
de båda labvärdena ECT (Ecarin clotting 
time) och dTT ( diluted trombin time).

I grupp A var det 51 pat där man på 
38 kunde uppskatta blödningen. Det var 
den lokale investigatorn som avgjorde när 
blödningen stoppade. Mediantiden till 
blödnings stopp var 11,4 timmar. I grupp 
B gällde det patienter som där akut kirur-
gi krävdes. I denna grupp var det 39, där 
kirurgi utfördes i 36 fall. Här mätte man 
den intraoperativa hemostasen. Man fann 
normal hemostas i 33 av fallen, i 2 av fallen 
liten avvikande hemostas och i ett av fallen 
mer avvikande hemostas. 

Man fann inget fall där hypersensitivitet 
uppstod. 5 trombotiska episoder inträf-
fade. Ett i tidigt skede, DVT + LE, inom 
72 timmar efter givandet av idarucizumab. 
4 skedde efter 72 timmar. Här gällde det 
DVT, DVT + LE, hjärtinfarkt och ische-
misk stroke. Ingen av dessa 5 hade någon 
antitrombotisk terapi när episoderna inträf-
fade. 18 dödsfall, 9 i vardera gruppen, men 
inget som kunde härledas till injektionen, 
utan det var relaterat till indexhändelsen 
och komorbiditet.

Konklusionen visar att en 5 g dos av ida-
rucizumab, resulterar i direkt och total re-
versering av dabigatrans antikoagulation, 
hos 88-98 % av patienterna. Att ca 92 % 
av patienterna hade en normal hemostas 
vid operationen. Samt att man hade inga 
problem med säkerhetsaspekterna gällande 
data från resultaten från studien. Denna an-
tidot ter sig nu snart vara redo att komma 
ut på marknaden.

Detta var några axplock från dagarna i 
Toronto. Tack till Sam för en fantastisk 
kongress! 

Ingar Timberg
Överläkare

Medicinkliniken Hässleholm

Toronto med CNN Tower.
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Djurägarskap och kardiovaskulär risk

Introduktion
Kardiovaskulär sjukdom är den ledande 
orsaken till död i västvärlden. Trots an-
strängningar att motivera till primär och 
sekundär kardiovaskulär prevention fortsät-
ter övervikt och fysisk inaktivitet att vara på 
epidemiska nivåer. På samma vis fortsätter 
riskfaktorer som hypertoni, hyperlipidemi 
etc. att vara dyskontrollerade. Trots många 
farmakologiska och medicintekniska fram-
gångar i behandlingen av patienter med 
etablerad kardiovaskulär sjukdom fortsätter 
morbiditeten och mortaliteten att vara hög. 
Det finns därför fortfarande ett stort behov 
att söka nya strategier som kan visa sig ef-
fektiva att reducera risken.

En sådan strategi som vunnit genomslag 
är hypotesen att djurägarskap, djurassiste-
rad terapi (AAT) och djurassisterade aktivi-
teter (AAA) kan vara av värde för att mins-
ka risken för kardiovaskulära sjukdomar. 
Det finns efterhand flertalet studier som 
undersökt sambandet mellan djurägarskap 
och kardiovaskulär sjukdom och många 
har rapporterat fördelaktiga effekter såsom 
ökad fysisk aktivitet, gynnsammare lipid-
profiler, lägre blodtryck, förbättrad auto-
nom reglering, minskat sympatiskt pådrag 
på stress och förbättrad överlevnad efter 
kranskärlssjukdom.

I den här översiktsartikeln sammanställer 
vi den övergripande evidensen helt fram till 
nutid. Fokus ligger inte bara på klassiska 
”hårda” riskfaktorer som blodtryck, lipider, 
glukos, dvs. somatik, utan inom denna typ 
av forskning är även ”mjukare” riskfaktorer 
som ensamhet, depression, stress, ålder-
dom/demens, dvs. psykologi/sociologi, av 
största angelägenhet. Det är också viktigt 
att påpeka att denna översiktsartikel inte 
innefattar någon direkt originalforskning 
från vår sida utan mer är en sammanfatt-
ning av det samlade kunskapsläget och en 
diskussion kring evidensen. Vår artikel byg-
ger på internationella översiktsartiklar som 
kan läsas i sin helhet av den intresserade 
[1-8].

Historien om djurägarskap
För cirka 15 000 år sedan i södra Kina gick 
hunden och vargen skilda vägar. Eftersom 
vissa vargar bar på ärftliga anlag som gjorde 
dem mindre rädda för människor uppkom 

så småningom genom naturligt urval mer 
orädda flockar. Slutligen tog vissa indivi-
der, bildlikt talat, plats vid lägerelden. När 
människan på så sätt fick chans att börja 
tämja och förädla vargen var den alltså re-
dan till hälften tam. Hunden och vargen 
var biologiskt sett samma djurart. Lika – 
men ändå så olika. För det fanns uppen-
bara skillnader. Hundarna var onekligen 
mera villiga att vara vänligt sällskap till oss 
människor än vargar.

Vi vet att det finns en stor genetisk skill-
nad mellan hund och varg: Möjligheten att 
äta och tillgodogöra sig mänsklig mat. Det 
finns nämligen en viss gen (amylasgenen) 
som avgör förmågan att bryta ner stärkelse, 
alltså den näring som finns i alltifrån bröd 
till ris, gröt, pasta och potatis. Det kan vara 
en förklaring till att förstå varför vissa var-
gar, de första urhundarna, kunde börja leva 
i symbios med mänskliga byar för drygt 
10 000 år sedan. Det verkar alltså som att 
hunden uppstod ungefär samtidigt som 
människan blev jordbrukare. Samma gen 
förändrades också i viss mån när människ-
an gick från att vara jägare till att bli jord-
brukare, vilket betyder att både hundar och 
människor anpassat sin matsmältningsap-
parat på ett liknande sätt genom historien.

Djurägarskapens betydelse
Demografiska studier visar att flera hushåll 
har husdjur än barn. Över 75 % av alla hus-
håll i t.ex. USA har husdjur och husdjuren 
övergår antalet amerikaner, speciellt om 
man räknar in fiskar. I medel spenderar en 
amerikan 1 % av sin inkomst på sitt djur. 
Även under perioder när restaurangkon-
sumtionen sjunker hålls konsumtion av 
djurmat konstant. Det samma gäller utgif-
ter relaterade till veterinär och liknade som 
anses som absolut nödvändiga och i allmän-
het inte sparas på. Ett annat exempel på 
djurägarskapens enorma betydelse kan ses i 
förhållande till de stora naturkatastroferna. 
När stormen Katrina drog in över USA:s 
sydkust riskerade människorna hellre sina 
egna liv än lämna sina husdjur till säker död 
i stormen. Det samma hände vid tsunamin 
i Japan där många människor likaså fick 
övertalas hårt för att lämna sina hem och 
husdjur från en stundande nukleär konta-
mination [1]. Detta visar att värdet av djur-
ägarskap inte kan nedvärderas eller under-
skattas och att relationerna mellan männ-
iska och djur bör respekteras. McNicholas 
et al [9] rekommenderar att djurägarskap 
bör bevaras där det är möjligt. De syftar till 
den konflikt (följsamhetsproblem) som kan 
finnas mellan djurägare och sjukvården; 
upp till 70 % av patienter kan avböja rådet 
att göra sig av med sitt husdjur pga. allergi 
och äldre vårdtagare kan helt enkelt avstå 
från att söka nödvändig vård pga. rädslan 
att det kan sluta med att de måste ge upp 
sitt husdjur. Allt detta sammantaget bevisar 
att vårdgivare inte kan ignorera betydelsen 
som våra pälsade, fjädrade eller fjällade vän-
ner har i våra liv!

Hypertoni, hyperlipidemi och diabetes
Det finns få randomiserade kontrollerade 
studier utförda på djurägarskap och hy-
pertoni. En icke-publicerad studie under-
sökte 30 deltagare med gränshypertoni, 
”borderline” hypertoni. De randomiserades 
antingen till direktadoption eller adop-
tion av en hund senare från ett djurhem. 
Systoliskt ambulatoriskt blodtryck var lika 
i båda grupperna vid baslinjen. Systoliskt 
ambulatoriskt blodtryck var signifikant läg-
re (p < 0,001) efter två och fem månader i 
gruppen med direktadoption. En uppfölj-
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ning gjordes senare när även den andra 
gruppen hade fått adoptera en hund. Då 
sänktes även deras blodtryck på liknade vis 
[10].

I en Australisk studie på 5741 individer 
som besökte en klinik som utförde gratis 
hälsoundersökningar fann man att djur- 
ägare hade signifikant lägre systoliskt blod-
tryck (p < 0,03) jämfört med icke-ägare 
trots liknade BMI och socioekonomisk pro-
fil. På liknande vis fann man att hundägare 
hade signifikant lägre totalkolesterol (201 
mg/dL; 206 mg/dL (p=0,02)) och triglyce-
rider (108 mg/dL; 125 mg/dL (p=0,01)) än 
icke-ägare [11]. I en studie på 240 gifta par 
med (hund eller katt) och utan djur visade 
sig både det systoliska och diastoliska blod-
trycket vara signifikant lägre hos djurägarna 
(p<0,01) jämfört med icke-ägare [12].

I en undersökning på nätet fann man att 
icke-ägare (380 st) hade en högre oddsratio 
än hundägare (536 st) att självrapportera 
hypertoni, OR 1,71 (1,03 – 2,83). Dess- 
utom fann man att icke-ägare var mera be-
nägna att rapportera högre kolesterolvärden 
och diabetes mellitus än hundägare [13]. 
När det gäller diabetes har det rapporterats 
att hundar kan framkalla ett reaktivt be-
teende på hypoglykemiepisoder hos deras 
ägare med typ 1 diabetes, ett beteende som 
kan bereda vägen för en tidig varning till 
hundägaren om att en pågående hypoglyke-
miepisod behöver åtgärdas [14]. I en studie 
på 1179 individer fann man att djurägare 
hade lägre systoliskt blodtryck (132,8 mm 
Hg; 139,5 mm Hg), pulstryck (55,5 mm 
Hg; 63,9 mm Hg), medelblodtryck (105,0 
mm Hg; 107,6 mm Hg) och en lägre hy-
pertoniincidens, OR 0,62 (0,49 – 0,80), 
jämfört med icke-ägare. När resultaten kor-
rigerades för ålder och andra störfaktorer 
försvann associationen [15]. I en tvärsnitts-
studie på 32 individer över 60 år hade djur-
ägarna signifikant lägre triglyceridnivåer, 
109 mg/dL mot 192 mg/dL [16].

Fysisk aktivitet
Det är allmänt känt att fysisk aktivitet har 
en god inverkan på blodtrycket och det 
finns starkt vetenskapligt stöd för att kon-
ditionsträning sänker blodtrycket hos in-
divider med hypertoni [17, 18]. Dessutom 
finns det stark evidens för att det existerar 
ett dos-responssamband mellan regelbun-
den fysisk aktivitet och en minskad risk att 
drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar [19, 
20]. När man överskådar data över hus-
djur och deras positiva inflytande på sina 
ägares fysiska aktivitet är det hundar som 

har överlägset störst positivt inflytande över 
sina ägare vad gäller deras vanor kring fy-
sisk aktivitet. Flera studier stödjer tesen och 
mönstret att hundägare har en större benä-
genhet att ägna sig mera åt fysisk aktivitet, 
promenader i allmänhet samt att uppnå 
rekommenderade nivåer av fysisk aktivitet 
jämfört med personer som inte äger hund 
[21-30]. 

I en prospektiv kohortstudie av Serpell et 
al [21] undersöktes under en 10 månads- 
period förändringar i den fysiska aktivi-
teten hos personer som fick adoptera en 
hund (n = 47) eller katt (n = 24). Det in-
gick även en jämförelsegrupp som bestod 
av 26 icke-djurägare. Resultatet visade att 
personerna som adopterade en hund ökade 
sina ”fritidspromenader” från studiens bör-
jan till studiens slut (p < 0,05). Liknande 
förändringar såg man inte hos de som fick 
adoptera en katt eller inte hade något djur 
alls. 

I en annan longitudinell studie utförd av 
Cutt et al [28] följdes icke-djurägare som 
under studietidens gång införskaffade sig en 
hund. Gruppen ”nya hundägare” (n = 92) 
jämfördes med ”icke-hundägare” (n = 681). 
Studien varade i 12 månader och visade att 
de nyblivna hundägarna tenderade att öka 
sitt promenerande med 22 minuter/vecka 
(-1,53; 45,42; p > 0.05) efter justeringar för 
störfaktorer.

Thorpe et al [24] utförde en tvärsnitts-
studie på 3075 deltagare, varav 594 hund-
ägare och 167 kattägare. Resultatet visade 

att hundägare i 70 – 82-årsåldern var två 
gånger mer benägna att delta i fysisk akti-
vitet jämfört med icke-ägare. Dock verka-
de det inte vara någon signifikant skillnad 
på hundägares träningsvanor jämfört med 
personer som inte äger hund eller som äger 
andra husdjur. Det verkade vara så att per-
soner som ägde ett husdjur som inte var en 
hund jämfört med icke-djurägare i mindre 
utsträckning rörde på sig vad gäller trä-
ning eller annan fysisk aktivitet. När man 
tittade på promenader i icke-träningssyfte 
fann man ingen skillnad mellan grupper-
na husdjursägare som inte ägde hund och 
icke-djurägare.

Yabroff et al [25] utförde en stor tvär-
snittsstudie bestående av 41 514 katt- eller 
hundägare som var fördelade på 17,7 % 
hundägare, 13 % kattägare och 8,5 % katt- 
och hundägare. Resterande 60,8 % ägde 
inga djur alls. Resultatet visade att hundä-
gare var 64 % mer benägna att ta promena-
der på fritiden jämfört med deltagarna som 
inte ägde något djur (1,52 – 1,77). Intres-
sant var att kattägarna var 9 % mindre be-
nägna att ta promenader på fritiden jämfört 
med icke-djurägarna (0,84 – 0,99).

Övervikt
Vikt hänger intimt ihop med fysisk aktivitet 
och därför är det kanske inte så konstigt att 
djurägarskap i sig inte nödvändigtvis leder 
till lägre vikt om inte djurägarna går med 
sina djur. Faktiskt visar observationsstudier 
att djurägare jämfört med icke-djurägare 

Isak Lindstedts katt Snovi.
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har samma eller högre BMI [11,15,31]. 
Å andra sidan finns associationer mellan 
djurägare som går med sitt djur och läg-
re BMI. I en observationsstudie utförd 
på 2199 individer noterades signifikant 
färre obesa individer som gick med sin 
hund (17 %) jämfört med både djurägare 
som inte gick med sin hund (28 %) eller 
icke-ägare (22 %) [32]. I en annan studie 
fann man på liknande sätt att individer 
som inte hade hund hade 92 % risk att vara 
överviktiga, OR 1,92 (1,45 – 2,56), och de 
som inte gick med sin hund 58 % ökad risk, 
OR 1,58 (1,07 – 2,33), jämfört med hund-
ägare som gick med sin hund [13].

Social isolering
Ensamhet har associerats med diverse psyki-
atriska och somatiska sjukdomar. Ensamhet 
kan leda till sömnbesvär, alkoholberoende 
eller likande och ökar risken för depression 
och demens. Dessutom har ensamhet för-
knippats med övervikt, hypertoni, diabetes, 
autoimmuna sjukdomar och kranskärls-
sjukdom [33].

Scheibeck et al [34] har belyst den roll 
hundar har haft i framför allt äldre perso-
ners liv, där hundarna fungerat som en tro-
gen vän och livskamrat som hjälpt dem att 
hantera känslor av ensamhet, hålla sin ägare 
fortsatt aktiva och få ägaren att hålla en viss 
struktur på vardagen med t.ex. promenader 
och måltider. Detta har i sin tur medfört en 
känsla av mening och ansvar. Dimitrijevic 
[35] har visat att ensamhet är enklare att 
stå ut med om man har sällskap av ett djur 
och Matchock [7] framhåller att minskad 
ensamhet med djurägarskap kan vara hälso-
samt och förebygga ohälsa.

Djurägarskap har förädlats och inom 
vården fått ett nytt användningsområde i 
form av djurterapi. Djurterapi omfattar fle-
ra olika aktiviteter med syfte att inte bara 
förebygga eller bota, utan även underhålla 
fysisk och psykisk hälsa. Djur har en med-
född/naturlig förmåga att visa kärlek och 
omsorg/stöd, men även underlätta sociala 
aktiviteter genom att stimulera nyfikenhet 
hos deltagaren. Djurterapin delas in i två 
former: Animal-assisted therapy (AAT) och 
Animal-assisted activities (AAA).

Vrbanac et al [36] undersökte förhållan-
dena mellan AAT och ensamhet. En grupp 
om 21 deltagare (fyra män, 17 kvinnor) 
med en medelålder på 80 år deltog frivilligt 
i undersökningen som varade i sex måna-
der. Fjorton av deltagarna hade tidigare va-
rit djurägare, medan resterande sju deltaga-
re kom i kontakt med djur först under stu-

dien. Sammanlagt deltog fyra hundar. Tre 
gånger per vecka i sessioner om 90 minuter 
hölls AAT antingen i trädgården tillhörande 
boendet eller i aktivitetshallen, om vädret 
inte tillät utomhusaktivitet. Deltagarna till-
läts att interagera med hundarna genom att 
röra dem, leka, promenera och prata. Den 
korta versionen av ”UCLA ensamhetsskala” 
användes som utvärderingsinstrument. Den 
användes två gånger, vid baslinjen och sex 
månader efter interventionen. Resultaten 
visade en statistiskt signifikant skillnad mel-
lan totalpoängen på ensamhetsskalan innan 
och efter AAT (p = 0,003). Den mest sig-
nifikanta skillnaden framkom i påståendet: 
”Jag saknar sällskap”. Känslan av ensamhet 
minskade om deltagaren umgicks med/
spenderade tid med hundarna. Dessutom 
ökade det sociala beteendet och förbättra-
de psykologiska och psykosociala förmågor. 
Djurterapi ökade den dagliga livskvaliteten 
hos boende på ålderdomshemmet.

Depression och ångest
Det är välkänt att depression kan leda till 
ökad vaskulär risk, men även att vaskulära 
riskfaktorer och kardiovaskulära sjukdomar 
kan leda till depression [37]. Vid lindrig 
depression drabbas patienten av åtminsto-
ne två huvudsymtom (nedstämdhetskänsla, 
intresseförlust/glädjelöshet, minskad ener-
gi/ökad trötthet) samt minst två andra sym-

tom (känslor av värdelöshet/nedsatt själv-
tillit, psykomotoriska störningar som oro, 
rastlöshet). McNicholas [9] har kommit 
fram till att djurägarskap har en positiv ef-
fekt på personer med depression (men även 
ångest och ensamhet) eftersom djurägar- 
skap ger denna målgrupp någonting att bry 
sig om. Därtill kommer en känsla av att 
vara behövd och önskad, en minskad känsla 
av isolering och även den icke dömande ac-
ceptans som djur ofta ger.

Orlandi et al [38] har visat att AAA un-
der cellgiftsbehandling minskar depressio-
ner hos patienterna. Studien genomfördes 
under sex månader mellan 2005 och 2006. 
Deltagarna fick fylla i ett frågeformulär 
(sammanlagt 16 frågor) som utvärderade 
fyra olika områden – ångest, depression, 
vissa somatiska symtom och aggression. 
Interventionen utfördes en gång per vecka. 
Patienterna fick välja att antingen genomgå 
cellgiftsbehandling med (n = 89) eller utan 
hund (n = 89). De djurassisterade aktivite-
terna var indelad i tre faser á 20 minuter 
stycket. I del ett fick patienterna observera 
när hunden övade/tränade med sin tränare, 
i del två fick patienterna leka med hunden 
och i den tredje delen hålla och/eller mata 
hunden. Studielängden var 25 veckor. Pa-
tienterna som behandlades med cellgifts-
behandling och AAA visade en signifikant 
reduktion av sin depression; 1,04 före och 
0,70 efter AAA, p = 0,01. I kontrollgrup-
pen påvisades ingen skillnad i depression 
före och efter. I både interventionsgruppen 
och kontrollgruppen minskade ångest och 
aggression på liknade vis. Forskarna kon-
kluderade att AAA kunde förbättra depres-
sion, men ångest och aggression var sjuk-
sköterskornas förtjänst som administrerade 
medicinen till patienterna.

Stress
Siegal har visat att djur kan hjälpa sina äga-
re att bättre hantera stress. Siegal följde upp 
938 individer under ett år i en prospektiv 
studie om patientbeteenden runt läkaran-
vändning och fann också att djurägare rap-
porterade färre läkarkontakter än icke-djur-
ägare [39]. Barker et al [40] har visat att 
även en mycket kort intervention, AAT, 
med djur kan ha positiva resultat på räds-
la, en typ av stress. 35 personer som skulle 
genomgå ECT-behandling alternerades till 
antingen att umgås 15 minuter med en 
hund eller 15 minuter med att läsa en tid-
ning (konventionellt förfarande) innan själ-
va ECT-behandlingen. VAS-skalan använ-
des före och efter behandlingen för att mäta 
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rädsla, ångest och depression. Resultatet 
visade en signifikant reduktion av AAT på 
rädslan inför ECT-behandlingen. Rädslan 
minskade med 37 %, varemot ingen signi-
fikant effekt sågs på ångest eller depression. 

Demens
Djurassisterade aktiviteter har blivit ett 
vanligt förekommande fenomen på ålder-
domshem, speciellt inom demensvården. 
Tanken är att djuren skall kunna minska 
oro, agitation, irritation, frustration och 
förbättra sömn, nutrition, socialt beteende 
och kognitiva funktioner. Flera studier har 
utförts för att undersöka detta närmare. En 
studie från ett italienskt ålderdomshem vi-
sade att de åldringar, kognitivt friska i det 
här fallet, som exponerats för en kanarie-
fågel jämfört med dem som hade expone-
rats för en växt eller ingenting alls under en 
tremånadersperiod responderade betydligt 
bättre på psykologtester. I en okontrollerad 
amerikansk studie inkluderades åldring-
ar från två olika ålderdomshem med ett 
MMSE-resultat på < 15. De träffade en 
hund och dess tränare 1 timme per dag. 
Under denna timme fick de lov att mata 
hunden, klappa den, vårda den, socialise-
ra med tränaren och berätta om djur som 
de tidigare själva haft. Efter interventionen 
hade de 25 % mindre utåtagerande bete-
ende mätt med CMAI-index. I en annan 
väldigt liten studie på bara fyra medel- till 
svårt dementa boende på ett ålderdomshem 
sågs markant färre tecken till agitation och 
ett bättre socialt beteende under AAT. En 
ytterligare studie utförd på dementa hade 
som mål att mäta nutritionsstatus. De fann 
att de dementa som exponerades för ett 
akvarium med fisk på sitt boende hade sig-
nifikant högre vikt efter interventionen än 
en kontroll grupp som exponerades för en 
vacker tavla med havsmotiv [4].

Smärta
Smärta i sig kan leda till ökad kardiovasku-
lär risk. Kroniska smärtpatienter jämfört 
med patienter utan smärta lider oftare 
av psykiska kval, mentala sjukdomar och 
kronisk stress som vidare underhåller ett 
konstant aktiverat sympatiskt nervsystem 
och aktivitet i den hypotalamiska-hypo-
fysära-adrenala axeln. T.ex. har fibromyalgi 
associerats till ökad risk för kranskärlssjuk-
dom som patofysiologiskt kan bero på hy-
peraktivitet i sinusknutan och ökad hjär-
trytmvariabilitet [41].

Studier har tidigare visat att djur kan 
öka kroppens produktion av smärtstillande 
substanser och sätta fart på immunsystemet 
hos kroniska smärtpatienter. Djurterapi 
kan vara särskilt intressant hos fibromyalgi- 
patienter. Även om fibromyalgi har blivit 
mera accepterad idag som en sjukdom, 
känner ofta dessa patienter sig misstrodda 
av omvärlden, inte minst av vården. Djur 
bidrar i detta sammanhang med villkorslös 
kärlek och dömer inte i förhållande till vil-
ken sjukdom patienten har. Man behöver 
heller inte ha ett husdjur på heltid för att få 
positiva effekter av djurterapi, och djuren 
är ofta hundar som har blivit tränade till att 
lyda och att vara lugnande och tröstande. 
Att ha hund innebär också att man foku-
serar på något annat än sig själv och sina 
egna problem genom att man regelbundet 
är ansvarig för att mata, rasta och sköta om 
sitt djur. Människor som drabbas av svåra 
sjukdomar förlorar ibland både hälsa och 
vänner. När vännerna sviker finns sällskaps-
djuret kvar. Genom djuret känner han eller 
hon att det finns en mening med livet, och 
har inte ångest i samma utsträckning efter-
som det finns en hund att värna om.

Marcus et al [42], huvudförfattare till 
en studie utförd vid smärtkliniken i Pitts-
burgh, mätte vilken inverkan ett kort besök 
av en terapitränad hund hade på fibromy-
algipatienter. Under 10-15 minuter före 
sitt läkarbesök fick 84 fibromyalgipatienter 
djurterapi medan 49 fibromyalgipatienter i 
stället fick sitta i väntrummet. För att upp-
täcka eventuella skillnader i symptom fick 
patienterna svara på ett kort frågeformulär 

före och efter djurterapin eller sin väntan i 
väntrummet.

Generellt minskade smärtintensiteten 
efter ett kort besök hos en terapihund, 
7,14 vid baslinjen och 5,95 efter interven-
tionen (p < 0,001). Faktiskt så var det inte 
bara måttet för smärtan som förbättrades, 
djurterapin hade även en positiv inverkan 
på trötthet, stressnivå, lugn och gladlynt-
het. Något längre besök tenderade att för-
bättra resultaten ytterligare i gruppen som 
fick djurterapi, medan gladlyntheten och 
tröttheten försämrades för de patienter som 
fick sitta längre tid i väntrummet. “Kliniskt 
meningsfull smärtlindring” rapporterades 
hos 34 % av patienterna efter att de hade 
besökt terapihunden, jämfört med bara 4 % 
i kontrollgruppen som fick sitta i väntrum-
met. 92 % var tillfredsställda med djurte-
rapin och effektiviteten av terapin var inte 
beroende av om patienten såg sig själv som 
hundmänniska eller som kattmänniska.

Mortalitet – Primär prevention
Analys av data från en stor hälsounder-
sökning, NHANES III, fann ingen över-
levnadsfördel associerad med djurägarskap 
som primär prevention [43]. 11 394 män 
och kvinnor över 40 år från USA följdes i 
genomsnitt under 8,5 år och man jämför-
de självrapporterat sällskapsdjur i hemmet 
med fysisk aktivitet och totalmortalitet. 
Trots positiv association mellan fysisk akti-
vitet och sällskapsdjur fann man ingen asso-
ciation mellan sällskapsdjur i hemmet och 
totalmortalitet efter korrigering för stör- 
faktorer, HR 1,19 (0,97 – 1,47). 
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På samma vis visade inte heller analys av 
en longitudinell kohortstudie som NHA-
NES II någon association mellan djurägar-
skap som primär prevention och reducerad 
totalmortalitet [44]. Däremot sågs en signi-
fikant lägre risk för död i myokardinfarkt, 
RR 0,63 (0,44 – 0,88), hos individer med 
tidigare kattägarskap jämfört med dem som 
aldrig tidigare haft katt som sällskapsdjur. 
Dessutom sågs en trend mot reducerad risk 
för alla kardiovaskulära sjukdomar (myo-
kardinfarkt och stroke) hos deltagarna med 
tidigare kattägarskap, RR 0,74 (0,55 – 1,0).

Mortalitet – Sekundär prevention
Friedmann har publicerat flera studier 
om djurägarskap och dödlighet [45-47]. I 
en studie från 1980 [45] intervjuades 29 
kvinnor och 67 män som sökte för angina 
pectoris eller myokardinfarkt vid ett univer-
sitetssjukhus mellan åren 1975 och 1977. 
En utav många socioekonomiska aspekter 
som frågades efter var djurägarskap. Alla 
patienter som överlevde kontaktades efter 
ett år. Under den tiden hade 14 patienter 
dött och några gick inte att få tag på. Ettårs- 
överlevnaden var 84 %, 78 av 92 patien-
ter. Forskarna fann att utav de patienter 
som inte hade husdjur vid baslinjen hade 
28 patienter överlevt och 11 hade dött. De 
fann också att utav de patienter som hade 
ett husdjur vid baslinjen hade 50 patienter 
överlevt och bara 3 hade dött. Med andra 
ord, dödligheten var 28 % hos patienterna 
utan djurägarskap och 6 % med, p < 0,05. 
Eftersom hundägarskap kräver mera om-
händertagande och energi än de flesta an-
dra djur, gjordes även en jämförelse mellan 
djurägare (hundägarskap uteslutet) och 
de som inte hade djur. Resultatet visade 
att utav 10 djurägare som inte hade hund 
överlevde alla och förhållande mellan djur-
ägarskap och överlevnad förblev signifikant 
när hundägare eliminerades från analysen. 
Djurägarskap var inte signifikant korrelerad 
till kardiovaskulär svårighetsgrad.

I en substudie till CAST (Cardiac 
Arrhythmia Suppression Trial), publicerad 
1995, utvärderades ettårsöverlevnaden 
bland 369 patienter på basen av om de var 
djurägare eller ej. Överlag visade resultaten 
en tendens till att djurägarskap av alla typer 
oberoende associerades med överlevnad, 
p = 0,085 [46]. Hundägarskap associera-
des starkt med minskad dödlighet, mor-
talitetssannolikheten var 4 ggr större för 
icke-hundägare än för hundägare, p < 0,05; 
utav 87 hundägare dog bara 1 patient, jäm-
fört med 19 dödsfall bland 282 icke-hund-

ägare. Forskarna fann ingen signifikant 
relation mellan kattägarskap och minskad 
dödlighet eller återinläggning på sjukhus.

I en studie publicerad 2011 ville Fried-
mann et al [47] undersöka om djurägar-
skap bidrog till överlevnad över längre tid 
oberoende av störfaktorer som depression, 
ångest och låg social support bland myo-
kardinfarktpatienter som överlevt minst sex 
månader efter sin händelse. Data från 460 
patienter som deltagit i PR-HAT (Psycho-
social Responses in the Home Automated 
External Defibrillator Trial) användes. 17 
patienter dog under en medeluppföljnings-
tid på 2,8 år. I en regressionsmodell som 
inkluderade depression, avsaknad av djur- 
ägarskap, och interaktionen mellan dito, 
att inte äga ett djur visade sig vara den 
enda oberoende prediktorn för dödlighet, 
p = 0,036. Djurägare hade 67 % mindre 
sannolikhet att dö än icke-ägare, p = 0,16. 
Författarna konkluderade att resultaten 
tydde på att djurägarskap skulle kunna vara 
särskilt bra för deprimerade myokardin-
farktpatienter.

I en studie publicerad av Parker et al 
2010 intervjuades 424 patienter som la-
des in på hjärtavdelning med ett akut ko-
ronart syndrom, ACS. Resultaten visade 
att ettårsrisken att återinläggas på sjukhus 
eller dö av hjärtrelaterad orsak var inte sta-
tistiskt annorlunda mellan hundägare eller 
icke-hundägare OR 1,59 (0,759 – 3,321; 
p = 0,22) och var högre hos kattägare än 
hos icke-kattägare OR 3,22 (1,44 – 7,19; 
p = ,004) [48].

Patofysiologi 
Vilka patofysiologiska mekanismer kan 
förklara förhållandet mellan djurägarskap 
och kardiovaskulär risk? Arhant-Sudhir K 
et al [3] har i sin översiktsartikel föreslagit 
en, som de kallar det, ”förenande hypotes”. 
Det neurala sympatiska utflödet till hjärtat 
är selektivt aktiverat vid kognitiv utmaning. 
Likaså kan depressiv sjukdom vara förenad 
med aktivering av sympatikus och mental 
stress medföra endoteldysfunktion. Bland 
sina många psykosociala fördelar kan djur-
ägarskap, genom tillfredställande sällskap, 
reducera stress och förbättra humör och 
stämning. En aktivitetssänkning i det cen-
trala autonoma systemet som konsekvens 
av en positiv stämning kan minska mottag-
ligheten till stressorer.

Lägre efferent autonomt utflöde till nju-
rar, kärl och hjärta kan vara orsaken till läg-
re blodtryck och reducerad benägenhet till 
hjärtarytmier och plötslig död. Ytterligare, 
en ökning av fysisk aktivitet och viktned-
gång hos djurägare (hundägare), sänker 
blodtrycket och förmedlar kardiovaskulära 
fördelar troligtvis genom sänkning av nor- 
adrenalinnivåer och renal sympatisk ak-
tivitet, ökad NO-beroende kärlvidgning 
via endotel, och total reducerad perifer 
resistens. För att summera, en överordnad 
reduktion i central och regional autonom 
aktivitet och en förbättring i endotelfunk-
tion är en trolig förklaring till fördelaktiga 
effekter vid djurägarskap. 

Aiba N et al visade t.ex., med hjälp av 
hjärtrytmvariabilitetsanalys från 24-tim-
mars Holter elektrokardiogram, att djur-
ägare hade ökad parasympatisk och sänkt 
sympatisk aktivitet jämfört med icke-ägare 
som indikerar att djurägarskap förbättrar 
obalansen i de autonoma nervsystemet hos 
patienter med livsstilsrelaterade sjukdomar 
[49]. Ytterligare, Barker et al [50] jämförde 
effekterna av 20 minuters tyst vila med 5 
och 20 minuters interaktion med en tera-
pihund. Man samlade serum kortisol, epin-
efrin, och norepinefrin samt kortisol i saliv 
vid baslinjen, under och efter interaktion 
med djuret eller vila. En signifikant reduk-
tion i serum- och salivkortisol sågs vid hund- 
interationen.

På senare tid har det uppstått mycket 
intresse runt hypotalamushormonet oxyto-
cin (OT) och dess effekter, inte bara inom 
klassiska områden som amning, förlossning 
och samlag, utan även dess roll i samspelet 
mellan djur och människor. Många fysio-
logiska, psykologiska och beteendemässiga 
funktioner medieras via denna peptid. En 
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reduktion i psykologisk stress (rädsla, ång-
est) på grund av kontakt med djur liksom 
en minskning av fysiologiska stressmarkö-
rer vid aktivering av oxytocinsystemet kan 
representera en kärnmekanism i bandet 
mellan djur och människor [8]. Som exem-
pel kan nämnas en studie av Odendaal et al 
[51]. De dokumenterade en signifikant ök-
ning av plasma OT, men även dopamin och 
prolaktin hos både hundar och människor 
efter 5 och 24 minuters hundklappning. 
Interaktionen med sin egen hund resulte-
rade i en starkare effekt än klappande av en 
icke-familjär hund. 

Risker med djurägarskap
Djurägarskap, AAT och AAA är inte helt 
riskfritt. Djurägande kan t.ex. vara kost-
samt, både i tid och pengar som tär på eko-
nomi och förhållanden. Djurägare kan ska-
da sig själva t.ex. genom att ramla och bryta 
ett ben när de jagar runt efter sitt djur. Dju-
ret kan också plötsligt inta en hotfull posi-
tion och attackera sin intet ont anade ägare 
vilket kan leda till sårskador och infektio-
ner. Djuren kan såklart också skada andra 
personer som när djurägare kör runt med 
djuren lösa i sin bil. Inte sällan kan det leda 
till trafikkatastrofer. Kostnader i förhållan-
de till rättsliga processer och till egendom 
kan bli betydliga speciellt ifall man inte har 
försäkring. Djuren kan också vara orsaken 
till att en djurägare lider av astmatiska el-
ler allergiska symtom. Dessutom kan dju-
ren påverka miljön negativt genom att jaga 
bort andra djur, förstöra växter och bidra 
med avfall. Djuren kan också vara orsak till 
osämja mellan grannar om de t.ex. är rädda 
för djur eller är känsliga för djurens ”kla-
gosång” mitt i natten. Djurägande kan leda 
till grav psykologisk trauma när djuret dör 
eller skall avlivas. Djurägare som blivit väl-
digt fästa vid sitt djur kan hamna i samma 
sorgeprocess som när en medmänniska av-
lider. Ofta uppvisas samma sorgebeteenden 
och ritualer, t.ex. besök på kyrkogårdar etc.

Diskussion
Patronek och Glickman introducerade ett 
intressant begrepp, ”the pet preventable 
fraction”, i sin översiktsartikel 1993 [2]. 
Hur stor andel av händelser eller död skul-
le kunna förbyggas med hjälp av djurägar- 
skap, den ”djurförebyggande andelen”, 
jämfört med andra förebyggande åtgärder 
mot kardiovaskulär sjukdom? Detta vet vi 
såklart inte då det inte gjorts några rando-
miserade studier, men det är en relevant 
fråga. Tanken på att hunden som sitter och 

tittar så innerligt på dig eller hoppar runt av 
glädje i trädgården eller katten som ligger 
och spinner så gott i sin stol kan förlänga 
livet ger i sig själv ett väldigt välbefinnande.

Evidensen som vi har att gå på kommer 
till övervägande del från observationsstudier 
och tvärsnittsstudier för de ”hårda” effekt-
parametrarna (bio delen från den biopsy-
kosociala modellen) och tvärsnittsstudier 
och före/efter-studier för de ”mjuka” effekt 
parametrarna (psykosociala delen). Efter-
som avsaknaden av randomiserade kontrol-
lerade studier är påtaglig blir det observa-
tionsstudierna som får ligga till grund för 
den bästa evidensgraden med därtill hö-
rande incidensdata, varemot tvärsnittsstu-
dierna får tjänstgöra som prevalensstudier 
av lägre evidens och före/efter-studierna 
endast som kuriosa. Den intervention som 
bäst kan utvärderas är djurägarskap, då 
studierna som undersökt djurassisterad te-
rapi (AAT) och djurassisterade aktiviteter 
(AAA) är små och av sämre vetenskaplig 
kvalitet. Litteraturen innehåller mestadels 
studier utförda på hundar men det finns, 

utöver studier på katter, även studier gjorda 
på fåglar, fiskar och exotiska djur.

När det gäller den viktigaste av alla ef-
fektmått, dödligheten av alla orsaker, visar 
den begränsade befintliga litteraturen i skri-
vande stund att djurägarskap tenderar att 
ha en sekundärpreventiv effekt. Utav fyra 
longitudinella, sekundärpreventiva studier 
på djurägarskap visade en studie på statis-
tiskt signifikant minskad dödlighet [45], 
varemot två studier hade en tendens till sig-
nifikant resultat [46, 47] och den sista inte 
påvisade något samband [48]. När resulta-
ten spaltades upp i hundägarskap och övri-
ga ägarskap som t.ex. kattägarskap, stärktes 
associationen till hundägarnas fördel. Dock 
var studierna relativt små, med kort upp-
följningstid och baserades endast på hjärt-
patienter, främst koronarkärlssjukdom, vil-
ket sänker generaliserbarheten. Uppmärk-
sammas bör också att de tre studier som 
visat på positiva resultat hade publicerats av 
samma huvudförfattare (om än spaltat upp 
över flera årtionden 1980, 1995, 2011), 
varemot den studie som inte påvisat något 



VASKULÄR MEDICIN 2015 · NR 430

samband utan närmare tendens till negati-
va data publicerats av annan forskargrupp. 
Det är också ovisst hur mycket riskerna 
med djurägarskap (infektioner, skador, sorg 
etc.) kan motverka de fördelaktiga effekter-
na på kardiovaskulär risk och dödlighet.

Endast två primärpreventiva studier gick 
att finna och dessa påvisade ingen associa- 
tion mellan djurägarskap och totaldödlig-
het trots sina (som sig bör) betydligt längre 
uppföljningstider [43, 44]. Däremot sågs 
en signifikant lägre risk för död i myokard- 
infarkt, RR 0,63 (0,44 – 0,88), hos individer 
med tidigare kattägarskap jämfört med dem 
som aldrig tidigare haft katt som sällskaps-
djur och dessutom sågs för samma grupp 
en trend mot reducerad risk för alla kar-
diovaskulära sjukdomar (myokardinfarkt 
och stroke).

Sammantaget kan man säga att den ten-
dens mot minskad dödlighet och minskade 
händelser som observationsstudierna vitt-
nar om överensstämmer med de positiva 
resultat som framkommer från riskfaktor-
studierna (hypertoni, hyperlipidemi, hy-
perglykemi, övervikt, fysiskaktivitet och 
psykosociala faktorer som social isolering, 
ångest, depression, stress, smärta) och en 
rimlig patofysiologisk förklaringsmodell.

Utifrån det limiterade underlaget, och 
väl medveten om att riskera en övertolk-
ning av resultaten, kunde den samlade evi-
densen tyda på att kattägarskap kan vara av 
betydelse för primärprevention, varemot 
hundägarskap är av större betydelse för 
sekundärprevention. Rent logiskt skulle 
man kunna tänka sig att de med en tidi-
gare händelse som en hjärtinfarkt, med all 
den risk som detta innebär, skulle ha bättre 
nytta av ett hundägarskap med mera fysisk 
aktivitet och viktnedgång än ett kattägar-
skap, troligen förknippat med mindre fy-
sisk aktivitet. Vid en primärpreventiv stra-
tegi, med betydligt lägre risk under lång tid, 
kanske det är andra faktorer än den fysiska 
aktiviteten som är av betydelse till fördel för 
kattägandet. Dock föreligger en betydande 
sannolikhet för att olika störfaktorer kan ha 
påverkat resultaten och det har varit omöj-
ligt att korrigera för alla dessa i de ovan-
nämnda undersökningarna. 

Selektionsbias kan vara en faktor att ha 
i åtanke. Hälsosammare individer är mer 
benägna att svara på frågeformulär och 
besöka studiekliniken. Det skulle då kun-
na leda till att resultaten undervärderas. 
Deltagarna har inte tillräckligt hög risk för 
symtom eller sjukdom och interventionen 
inte tillräckligt stor kraft att ge effekt vil-

ket ofta leder till icke-påvisbara samband 
i större studier och ovissa samband i små 
studier. Självselektion kan vara en faktor att 
ta i betraktning då hälsosammare individer 
kanske är mer benägna att skaffa djur än 
sjuka individer. En individ väljer specifik 
att skaffa sig en hund eftersom den indivi-
den är mera fysiskt aktiv och vill ha ett djur 
som bidrar till aktivitet och kanske också 
lever ett i övrigt hälsosammare liv med bra 
kost och mindre stress. 

Å andra sidan kanske individer som har 
sämre förmåga att skapa mänskliga för-
bindelser och/eller har svårt att komma ut 
pga. sjukdom har ett större behov att skaffa 
sig sällskap via djurägarskap istället. Om 
vi vänder på resonemanget och funderar 
på varför en individ inte har ett djurägar-
skap. Individer kanske har uppgivet att ha 
ett djur eftersom de själva blivit för sjuka 
för att kunna ta hand om det, är/har blivit 
rädda för djur eller blivit allergiska. Om de 
är för sjuka för att gå ut och ta hand om en 
hund kanske de är mer benägna att skaffa 
sig katt som inte kräver promenader och 
samma nivå av engagemang. Resonemanget 
passar med utfallet från Yabroffsstudie [25] 
som visade att hundägare var 64 % mer be-
nägna att ta promenader på fritiden jämfört 
med deltagarna som inte ägde något djur, 
medan kattägare var 9 % mindre benägna 
att ta promenader på fritiden jämfört med 
icke-djurägarna. Det kan också finnas gra-
der av tillknytning och samhörighet till sitt 
djur och djuret till sin ägare som kan ha be-
tydelse för utfall. 

Siegal fann i en studie om patientbe-
teenden runt läkaranvändning att djur- 
ägare rapporterade färre läkarkontakter än 
icke-djurägare [39]. Kommer djurägarna 
mera sällan till doktorn för att de är fris-
kare, har högre sjukdomstolerans, får färre 
symtom/sjukdomar? Eller håller djurägarna 
sig borta från doktorn för att de är för sjuka 
för att ta sig dit, rädda för att sjukvården 
skall upptäcka någon farlig sjukdom/upp-
täcka deras dåliga livsstil, eller rent av räds-
lan för att förlora sitt djur om sjukvården 
anser dem mindre lämpliga att vara djurä-
gare? Detta sammantaget visar hur svårt det 
kan vara att tolka studieresultat på basen av 
sådana premisser.

Även om vi hade önskat oss att det utförts 
fler randomiserade kontrollerade studier 
om djurägarskap och kardiovaskulär risk, är 
dessa i sig förknippade med svårhanterliga 
förutsättningar. Randomiseringsprocessen 
till en djurägargrupp och en icke-djurägar- 
grupp kan ge problem. En generell hälsoför-

del kunde bli fördunklad av den ohälsosam-
ma effekten att förneka någon ett djur som 
verkligen önskade delta i djurägargruppen. 
Å andra sidan kunde randomisering till 
djurägarskapsgruppen medföra en generell 
hälsonackdel om man betungar någon med 
ett djur som är/eller visar sig vara mer eller 
mindre ointresserad av djurägarskap. I mot-
sättning till andra randomiserade studier 
går det inte att blinda någon till interven-
tions- eller kontrollgruppen och risken för 
bortfall är stor.

Sammanfattning
Det är allmänt känt att djurägarskap är 
gynnsamt för människor och vi har i denna 
översiktsartikel visat att en andel av denna 
gynnsamma effekt troligen kommer från 
fördelaktiga effekter på kardiovaskulär 
risk. Djurägarskap bidrar till en känsla av 
intimitet, konstanthet/kontinuitet, under-
hållning, icke-dömande sällskap, någon att 
anförtro sig till, minskad social isolering 
och förenkling av mänskliga sociala inter-
aktioner. Alla dessa är kvaliteter som kan 
anses mildra ensamhet, stress, smärta, utåt- 
agerande beteende, depression och ångest. 
Djurägarskap har associerats med ökad fy-
sisk aktivitet, en reduktion av kardiovasku-
lära riskfaktorer som övervikt, hypertoni, 
hyperlipidemi, hyperglykemi och en ökad 
överlevnad hos individer med etablerad 
kardiovaskulär sjukdom, främst kranskärls-
sjukdom. En överordnad reduktion i cen-
tral och regional autonom aktivitet och en 
förbättring i endotelfunktion är en trolig 
patofysiologisk förklaring till de fördelak-
tiga effekterna vid djurägarskap. Det finns 
även risker med djurägarskap såsom risken 
att få infektioner, skador och sorg, men hur 
mycket detta motverkar de fördelaktiga ef-
fekterna på kardiovaskulär risk och överlev-
nad är ovisst.
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Rapport från EASD 2015 i Stockholm!

Efter att kollega professor Bo Ahrén i 
stora salen välkomnat till mötet (se 
bild), och prisat Stockholm på skån-

ska, tar som brukligt nuvarande EASD pre-
sident J.M. Boltons över. Det framgick med 
stor tydlighet att detta var ett jubileumsår – 
50 års-firande. Bolton påpekade att vid det 
första mötet som alltså hade hållits 1965 i 
Montecatini så var 233 deltagare närvaran-
de. En stark progress, får man säga när man 
konstaterar att vi samlat ca 17 000 delegater/ 
deltagare nu i Älvsjö. Ryktesvis finns inga 
hotellrum alls i stort att bebo i Stockholm, 
annat än om man fångar ett återbud i flyk-
ten. Bolton citerar passande Charles Sidney 
Burwell som redan tidigt på ett möte kon-
staterade att “Half of what we are going to 
teach you is wrong, and half of it is right. 
Our problem is that we do not know which 
half is which”. Detta sade Bolton just efter 
att han presenterat att “vi behandlar diabe-
tes med högkolhydratkost”– undrar om det 
syftade på den felaktiga delen? Bolton gick 
vidare och konstaterade nu att man inom 
diabetesområdet kommer ikapp hypertoni 
vad gäller behandlingsarsenal. I en graf il-

lustrerades just hur man i stort sett nu har 
lika många olika klasser av preparat att välja 
på inom diabetes som inom hypertoni och 
att detta uppstått de senaste 10 åren. Bolton 
lämnade sedan över till Claude Bernard pris-
tagaren H. U. Häring som fått priset för för-
ståelsen av olika fenotyper vid prediabetes.

Bernardpriset 2015
Häring presenterade data som visar att i en 
kohort med prediabetes så är det i princip 
både minskad insulinkänslighet och för-
svagad insulinsekretion som samverkar när 
man utvecklar diabetes. Insulinsekretions-
kapaciteten verkar dock inte vara det som 
tydligast kopplat till en diagnos cirka 8 år 
efter att man sett prediabetes. Även vid livs-
stilsåtgärder som sätts in så är det snarare 
ökad insulinresistens som är mest tydlig. 
Häring visade också data om att fetma kan 
innebära ökade risker för diabetes om den 
är ”metabolically unhealthy” dvs sitter in-
traperitonealt. Om fetma mest är subkutan, 
å andra sidan, har den inte mycket med 
ökad risk att göra. Ett för undertecknade 
mer nytt område var att studera betydelsen 

av insulinresistens hos en gravid kvinna på 
barnet. I ett test av latenstiden för att reage-
ra på ett ljud kunde Häring visa att ett barn 
i magen på en normalt insulinkänslig mam-
ma reagerade med en kortare latenstid när 
sockret hade stigit efter en timme under ett 
oralt glukostolerenstest. En insulinresistent 
mammas foster, å andra sidan, fick en min-
dre tydlig förkortning av den uppiggande 
effekten av allt peroralt socker. 

Brunt fett efter maten
I sessionen om brun fettväv (som gör värme 
när den aktiveras och som därför är ett in-
tressant mål för värmande bantningspiller i 
framtiden) visade T Saari och medarbetare 
att man får ett ökat blodflöde i brun fett-
väv efter måltid som nästan är lika kraftig 
som efter aktivering av kyla, om man inte 
är överviktig. Här påvisades också speci-
fikt att det var fettsyror som vävnaden tog 
upp. Svensken Fredrik Karpe (nu i Oxford) 
påpekade dock i diskussionen att det är 
tveksamt att tolka data utifrån radioaktivt 
märkta externt tillsatta fria fettsyror när det 
sannolikt är lipoproteinlipas och dess frisät-

Bo Ahrén var en av huvudarrangörerna.
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tande från VLDL mm som är den viktigaste 
källan till fettsyror i fettväv. 

Höghöjdsposter och höga glukos
I postersessionen fanns en intressant analys 
av kopplingen mellan kroppsvikt och att 
leva på hög höjd i Peru. Man undersökte 
yngre personer och bland cirka 8000 ton-
åringar fann man en negativ korrelation 
mellan åldersmatchad BMI och höjd över 
havet. Således smalnade man om man levde 
högt, så att säga. Efter separat analys bero-
ende på kön kunde konstateras att samban-
det enbart fanns hos de yngre männen. Det 
kan vara svårt att anpassa sitt familjeliv så 
att sönerna blir smalare, i Sverige, då fyndet 
var tydligast vid höjder över 3000 meter. 
Men vid den höjden var risken för övervikt 
halverad och den för fetma närmast bort- 
raderad. 

OGTT på en timme?
Yoriko Heianza från Japan presenterade en 
longitudinell studie av oralt glukostolerans- 
test under 3 timmar och hur förändringar 
i glukos vid olika tidpunkter var relatera-
de till utvecklande av en diabetesdiagnos. 
Kohorten bestod av 474 diabetesfria in-
divider som följdes i 10 år. Man fann att 
glukosstegringen som sågs efter en timme, 
och inte två som ju är brukligt att använda 
vid OGTT, var en bättre prediktor för att 
avgöra vilka som utvecklade diabetes inom 
5 år. I en multivariat modell var 60 minu-

ters-värdet dubbelt så bra som två timmars- 
värdet (Odds ratio på 2,13, CI 1,41-3,22). 
Så varför inte försöka gå över till det? Vi 
skulle spara tid och därmed pengar samt 
hitta fler patienter i tid. Åtminstone skulle 
man ju kunna mäta både vid 60 och 120 
minuter vid kliniska försök framöver. Det 
är ju sedan länge känt att man brukar ha 
högre glukosvärden vid en timme jämfört 
med två timmar vid OGTT. Vill man mäta 
en stegring efter en belastning brukar man 
ju oftast leta efter det högsta värdet. 

MODY-nytt
Andrew Hattersley på Exeter Medical 
School förärades att hålla Albert Renold 
föreläsningen. Temat var monogenetiska 
diabetessjukdomar dvs Maturity Onset 
Diabetes in the Young, MODY. Vi åhörare 
fick en resa i hur svårt det var att faststäl-
la vilken exakt gen som var skadad innan 
modern teknik inom detta område utveck-
lats såsom det är idag. Numera är det ju 
en ganska lätt match att kartlägga ett helt 
genom. Vi påmindes också om att inte alls 
behandla Glucokinase defekter som står 
för ca 22 % av MODY. Dessa patienter har 
ett lätt förhöjt glukos från barnsben och 
framöver, men får inte vad man vet ändå 
komplikationer av detta – kan det bli tyd-
ligare att lätt isolerad hyperglykemi inte är 
så farligt egentligen? Typiskt för dessa pa-
tienter är glukos fastande kring 6 mmol/l 
i unga år och att sedan stiga med åldern på 

ett sätt som motsvarar den stegring man ser 
hos ickediabetiker, dvs fastevärden på ca 8 
när man är 80 år. Hattersley visade till och 
med data att om man med insulin lyckas 
sänka glukos akut till mer normala nivåer 
på dessa patienter så svarar de med att få 
hypoglykemiska symtom och med stegrade 
”stress-hormoner” som skyddar mot dessa 
”låga” värden, dvs de får även en biokemisk 
reaktion på samma sätt som ickediabetiker 
får vid insulininducerad hypoglykemi. Man 
har idag uppföljningar av dessa patienter i 
50 år och de får alltså inte mer vaskulära 
komplikationer än icke-diabetiker. 

En annan viktig MODY form som är 
klart kliniskt viktig att känna till är HNF1A 
som kan utgöra ca 60 % av MODY. Dessa 
patienter har en allvarlig hyperglykemi där 
man visat att sulfonylurea (SU) återger pa-
tienterna möjlighet att frisätta insulin. SU 
närmast botar denna förhållandevis stora 
patientgrupp eftersom den kaliumkanal 
som skall medverka i insulinfrisättningen 
är muterad på annan domän än där SU 
binder in. SU korrigerar därmed mycket av 
det specifika signalfelet och patienten kan 
sedan själv reglera insulinfrisättning genom 
närmast ”tillfrisknade” betaceller. Om dessa 
patienter istället hade fått insulin så beter 
de sig mer som insulinbristiga typ 1 diabeti-
ker, eftersom egenproduktionen är så liten. 
Hattersley beskrev ett tidigt patientfall där 
detta upptäcktes av en slump då en patient 
inte hade råd med insulin och därför bad 
om att få prova en billigare medicin, SU, 
som ju verkligen i detta fall visade sig vara 
en fullträff – billigt, och mycket bättre. 

Diastoliskt blodtrycksfall – enkel riskmar-
kör vid typ 2-diabetes
Det är väl känt att patienter med diabe-
tes har ökad risk att drabbas av ortostatisk 
hypotension, vilket brukar förklaras bland 
annat genom förekomst av kardiovaskulär 
autonom nueropati. Från den svenska CAR-
DIPP-studien kunde vi på årets EASD-mö-
te i posterform visa att diastoliskt, men inte 
systoliskt blodtrycksfall vid uppresning, 
var en signifikant riskmarkör för att inom 
en 6-årsperiod drabbas av hjärtinfarkt, st-
roke eller dödlig hjärtkärlsjukdom bland 
patienter med typ 2-diabetes. Diastolisk 
ortostatisk hypotension, definierat som 
ett diastoliskt blodtrycksfall om minst 10 
mmHg i samband med uppresning från sit-
tande, var även förknippat med signifikant 
högre kärlstelhet och högre intima-media- 
tjocklek i carotiderna. Detta talar för att 
bland patienter med typ 2-diabetes kan 

Glad mötesdeltagare på hugget, CJ Östgren
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ett enkelt ortostatiskt test användas för 
att identifiera högriskindivider. Huruvida 
det är ett kausalsamband eller ej är ännu 
inte känt, men sambanden mellan dia- 
stoliskt blodtrycksfall och sämre prognos 
kvarstod efter justering för flertalet klassiska 
riskmarkörer. Borde ortostatisk blodtryck-
reaktion registreras i NDR framöver, för att 
bättre kunna utforska sambanden mellan 
enkla kliniska test och kardiovaskulär risk-
profil? Se bild härintill på posterpresentatör 
Magnus Wijkman!

Svenska erfarenheter av Tresiba i klinisk 
praxis
Lena Landstedt-Halldin redogjorde på en 
uppskattad presentation för erfarenheterna 
från Danderyds Sjukhus av att byta patien-
ternas tidigare använda bas-insulin till insu-
lin degludec (Tresiba). Man hade gjort en 
strukturerad uppföljning inom ramen för 
den ordinarie kliniska verksamheten. Re-
sultaten speglar således effekten av att an-
vända degludec i den kliniska verkligheten, 
och utgör därför ett nyttigt komplement 
till den information som framkommer ur 
kontrollerade kliniska prövningar. Vid en 
genomgång av 239 patienter som bytt bas- 
insulin till degludec, fann man att HbA1c 
hade sjunkit med i genomsnitt ca 5 mmol/
mol efter en medianuppföljningstid av 21 
veckor. Bas-insulinodsen kunde sänkas med 
i genomsnitt 13 % efter bytet. Patienterna 
rapporterade färre nattliga hypoglykemier, 
vilket ju stämmer väl överens med fynden 
från BEGIN-studien. Hos de 138 patienter 
som hade följts en längre tid rapporterades 
att HbA1c-sänkningen kvarstod efter en 
total medianuppföljningstid av 50 veckor. 
En kliniskt viktig uppgift som framkom ur 
denna observationella studie var att ett an-
tal patienter istället steg i HbA1c efter bytet 
till insulin degludec. Förhoppningsvis kan 
kommande analyser av detta material hjäl-
pa oss att identifiera de patienter som skulle 
ha störst nytta av degludec-behandling.

Basal Insulin Peglispro – nytt basalinsulin 
under utprovning
En nyutvecklad basinsulin-analog är PEG- 
ylerat insulin lispro, tidigare känt som 
LY2605541, numera benämnt BIL (Basal 
Insulin Peglispro). Principen med PEGyle-
ring bygger på att insulin-molekylen kon-
jugeras med polyetylenglykol (PEG), vilket 
medför fördröjd absorption samt förlång-
sammad renal elimination. På mötet pre-
senterades resultat från flera kliniska pröv-
ningar där BIL använts som basinsulin vid 
såväl typ 1 som typ 2 diabetes. En av de 

intressantaste var studien IMAGINE-1, 
där drygt 400 patienter med typ 1 diabe-
tes randomiserats till att antingen använda 
BIL eller insulin glargin som basinsulin. 
Samtliga patienter använde därutöver insu-
lin lispro (NovoRapid) som måltidsinsulin. 
De patienter som randomiserats till BIL 
uppnådde efter 26 veckor lägre HbA1c än 
de patienter som randomiserats till glargin 
(skillnad 4 mmol/mol) och gick också trots 
detta anmärkningsvärt nog ned i vikt (1.2 
kg viktnedgång jämfört med studiestart). 
Vid användning av BIL blev den totala 
dagliga insulindosen lägre, vilket kunde 
tillskrivas minskade måltidsdoser. Behand-
ling med BIL medförde färre nattliga, men 
totalt sett fler hypoglykemier. Dessvärre 
fann man dock att BIL var förknippad med 
ökad leverförfettning (uppmätt med MR) 
samt stigande ALAT-värden. Detta är ju 
oroväckande men kanske inte helt ovän-
tat, eftersom det är känt att BIL, jämfört 
med konventionella insuliner och insu-
lin-analoger, utövar en större andel av sin 
glukos-sänkande effekt genom att verka på 
just levern. 

Empagliflozin – SGLT2-hämmare med sär-
skilt fina hard endpoint-data
Den medialt mest uppmärksammade 
nyheten som presenterades på årets EASD- 
möte var utan tvivel resultaten från EMPA- 
REG-studien, den första studie av ett nytt 
diabetespreparat som kunnat visa mins-

kad risk för kardiovaskulär död hos pa-
tienter med typ 2-diabetes. De tidigare 
väsentligen neutrala studieresultaten från 
DPP-IV-hämmarna1-3, samt de neutrala 
studieresultaten för GLP-1-agonisten lixi-
senatid (som presenterats på ADA i somras 
men ännu ej publicerats) gjorde att förvänt-
ningarna var höga när EMPA-REG-resul-
taten skulle tillkännages sent på torsdag-
kvällen. Resultaten presenterades on-line i 
New England Journal of Medicine i direkt 
anslutning till presentationen på EASD4. 
I EMPA-REG studerades 7020 patienter 
med typ 2 diabetes och HbA1c i intervallet 
7-10 % (motsvarande ungefärligen 53-86 
mmol/mol) samt etablerad kardiovaskulär 
sjukdom. En fjärdedel av patienterna hade 
vid studiestart eGFR < 60 ml/min/1.73 m2, 
men ingen patient hade eGFR < 30 ml/
min/1.73 m2.

Patienterna randomiserades till behand-
ling med empagliflozin (Jardiance, dosering 
10 mg/dag eller 20 mg/dag) eller placebo, 
som tillägg till den behandling de redan 
använde vid studiestarten. Empagliflozin är 
som bekant en hämmare av SGLT2, som 
sänker blodsockerhalten genom att indu-
cera glukosuri. Patienterna följdes i studien 
till dess att man fått tillräcklig statistisk 
styrka för att visa non-inferiority för aktiv 
behandling jämfört med placebo, vilket 
innebar en median-uppföljningstid om 
drygt 3 år. Det uppseendeväckande huvud- 
fyndet var att empagliflozin-behandling 

Magnus Wijkman vid sin poster.
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signifikant minskade risken för det kombi-
nerade primära effektmåttet (hjärtinfarkt, 
stroke, kardiovaskulär död) med 24 % (ab-
solut riskreduktion 1.6 %). Detta drevs hu-
vudsakligen av en signifikant minskning av 
risken att avlida i kardiovaskulär sjukdom 
med 38 % (absolut riskreduktion 2.2 %). 
Risken att drabbas av hjärtinfarkt eller 
stroke skiljde sig inte signifikant mellan 
grupperna. Risken att bli inlagd på sjukhus 
för hjärtsvikt var signifikant lägre bland de 
empagliflozin-behandlade patienterna än 
bland de placebo-behandlade patienterna. 
Den minskade risken för inläggningskrä-
vande hjärtsvikt är förstås betryggande, 
men kanske inte så oväntad eftersom empa- 
gliflozin ju inducerar ökad diures. 

Hur kan då dessa fynd förklaras? Flera 
kommentatorer uttryckte sin skepsis mot 
att det enbart kunde bero på den glu-
kos-sänkande effekten, eftersom det brukar 
behövas betydligt längre uppföljningstid än 
3 år för att kunna påvisa effekt på makro-
vaskulära diabeteskomplikationer. Som för-
väntat blev skillnaden i HbA1c inte heller 

stor mellan grupperna – samtliga patienters 
glukossänkande behandling skulle ju enligt 
studieprotokollet titreras utifrån aktuella 
riktlinjer, så syftet med studien var inte pri-
märt att testa effekten av empagliflozin-in-
ducerad glukos-sänkning. Kan det istället 
vara en blodtryckseffekt? Även detta fram-
hölls vid diskussionerna som mindre sanno-
likt, eftersom man inte såg någon minskad 
risk för att drabbas av stroke. Man kan dock 
i detta sammanhang dra sig till minnes fyn-
den från blodtrycks-studien ADVANCE. 
Även i ADVANCE gavs ett preparat med 
diuretisk effekt (perindopril+indapamid) 
som tillägg till konventionell behandling 
hos patienter med typ 2 diabetes av lång 
duration och med hopade riskfaktorer för 
kardiovaskulär sjukdom, och även där på-
verkades kardiovaskulär mortalitet och total 
mortalitet i rätt riktning, utan att risken för 
stroke minskade. Är det helt enkelt så att de 
goda effekterna i ADVANCE-studien, och 
nu även i EMPA-REG, visar att patienter 
med typ 2 diabetes har nytta av läkemedel 
som ökar diuresen?

Hur kommer då dessa fynd att påver-
ka riktlinjer och behandling? Metformin 
får alltjämt anses vara ohotad som första-
handspreparat för nydiagnostiserade pa-
tienter med typ 2 diabetes, så frågan är om 
empagliflozin med fler SGLT2-hämmare 
nu kan anses vara det självklara andra-
handspreparatet när metformin inte längre 
räcker till för att hålla god glukoskontroll? 
Vi får emellertid komma ihåg att mer än 
hälften av patienterna i EMPA-REG hade 
haft diabetes i mer än 10 år, och att knappt 
hälften av patienterna använde insulin. 
EMPA-REG-studien svarar således egentli-
gen inte på frågan om vi ska använda kom-
binationsbehandling med metformin och 
SGLT2-hämmare tidigt i sjukdomsförlop-
pet. Flera kommentatorer framhöll också 
att man kanske inte sett lika goda resultat 
vad avser kardiovaskulär mortalitet om 
man studerat en yngre, friskare population 
med kortare diabetesduration. Kommande 
studier av SGLT2-hämmare, där andra in-
klusions-kriterier tillämpats, kommer för-
hoppningsvis inom en snar framtid att öka 
vår förståelse av användbarheten av denna 
läkemedelsgrupp, samt klargöra huruvida 
de positiva effekterna av empagliflozin är 
att betrakta som en klass-effekt eller ej. 

Fredrik Nyström
Magnus WijkmanEASD i Stockholm 2015.
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Evidensbaserad omvårdnad
vid hypertoni 

Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin (SVM) anordnar en 2-dagarskurs för sjuksköterskor

10-11 mars 2016
på Ersta konferens och hotell i Stockholm (www.erstadiakoni.se)

09.00 Ankomst, kaffe

09.30 Introduktion

10.00 – 12.00 Hypertoni och levnadsvaneför-
ändringar för att förebygga kardio-
vaskulära komplikationer 
(Görel Rasjö Wrååk)

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.30 De nationella riktlinjerna för

 förebyggande metoder och 
hypertoni 
(Liselotte Kuehn Krylborn)

14.30 – 15.00 Kaffe

15.00 – 17.00 Läkemedelsbehandling vid 
dyslipidemi 
(Kristina Björklund Bodegård)

19.00 Middag

8.30 – 8.45 Sammanfattning från torsdagen

8.45 – 10.15 Blodtrycksmätning på mottagning 
och i hemmet och 24-timmars- 
mätning 
(Thomas Kahan)

10.15 – 10.30 Kaffe

10.30 – 12.00 Workshop inriktning 24-timmars-
mätning/specialmottagning 
(Thomas Kahan, Eva Drevenhorn)

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.30 Personcentrerad vård på 
mottagning 
(Fredrik Högberg)

 Evidens för egenvårdsrum 
(Eva Drevenhorn)

14.30 Sammanfattning, kursutvärdering 
och avslutning

15.00-15.30 Kaffe, avfärd

Torsdagen den 10 mars Fredagen den 11 mars

Anmälan senast 2016-01-31 till eva.drevenhorn@med.lu.se. Kostnad 5000 kr för den som varit medlem i SVM sedan 2015 
och 5500 för icke medlem (exkl moms). Deltagarantalet är begränsat till 30 personer. Anmälan är bindande.
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Möjligt för patienter med hypertoni 
att få ökad egenvårdskapacitet

Konsultationsträning för sjuksköterskor 
påverkade patienter med hypertoni att 
genom ökad egenvårdskapacitet ändra 
levnadsvanor. Ökningen var signifikant 
korrelerad med ökad fysisk aktivitet. 

Sammanfattning av “Assessment of hyper-
tensive patients’ self-care agency after coun-
selling training of nurses” av Drevenhorn 
E, Bengtson A, Nyberg P och Kjellgren 
KI publicerad i J Am Ass Nurs Pract 2015 
doi:10.1002/2327-6924.12222

Introduktion
Det är en central uppgift för sjuksköterskor 
att samtala med patienter med hypertoni 
om deras levnadsvanor (mat, fysisk akti-
vitet, tobak, alkohol, stress) [1]. I det här 
sammanhanget kan sägas att när patienten 
ändrar levnadsvanor är det ett sätt att utöva 
egenvård [2]. Vad patienterna tänker och 
vilka värderingar de har om vad de tycker är 
viktigt i livet avgör om hen utövar sin egen-
vård eller inte [3]. Detta kan exemplifieras 
genom Dorothea Orems egenvårdsteori 
[4]. I teorin beskrivs att människor utveck-
lar intellektuella och praktiska färdigheter 
genom ett lärande och kan på sätt bibehålla 
sin motivation för att utföra sin egen dag-
liga omsorg. I det här sammanhanget kan 
den dagliga omsorgen exempelvis vara att 
börja motionera för att sänka sitt blodtryck. 
Olika människor har olika förutsättningar 
och lever under olika omständigheter som 
påverkar hur stor kapaciteten är för att 
utöva egenvården. Om kapaciteten är läg-
re än kraven för att god hälsa ska uppnås 
benämns detta som en egenvårdsbrist. An-
ledningar till egenvårdsbrist kan t.ex. vara 
att patienten har andra värderingar eller 
inte förstår vikten av att ändra levnadsvana. 
Patienter med hypertoni har intervjuats om 
hinder för att utföra egenvård [5]. Hindren 
handlade om bl.a. mat- och viktproblem, 
att ta läkemedel, rädsla för att eventuellt få 
stroke och brist på stöd, vilka alla är indika-
torer på egenvårdsbrist. 

I teorin beskrivs sjuksköterskans uppgift 
vara att hjälpa patienten med egenvårds-
brist att utföra sin egenvård och det är ock-
så syftet med att samtala med patienten om 

att ändra levnadsvanor. Enligt teorin består 
då omvårdnaden av stöd och undervisning 
för att hjälpa patienten att ta beslut om och 
att sköta sin egenvård för att uppnå hälso-
samma levnadsvanor. Teorin har tidigare 
använts i andra omvårdnadssammanhang 
som stöd för att uppnå egenvård men inte 
inom hypertoniområdet. När stöd och un-
dervisning används har störst effekt setts 
när sjuksköterskan är personcentrerad i sitt 
samtal [6]. Att vara personcentrad är också 
syftet med Motiverande samtal (MI) [7], 
som användes i interventionen i föreva-
rande studie, Sjuksköterskans omvårdnad 
av patienter med hypertoni (SOPHI-stu-
dien). Syftet med studien var att utvärdera 
effekten på patienters egenvårdskapacitet i 
interventions- och kontrollgrupp av kon-
sultationsträning för sjuksköterskor.

Metod
I studien jämfördes patienter, som inklude-
rades av sjuksköterskor, som fått konsulta-
tionsutbildning med patienter vars sjukskö-
terskor inte fått någon. För att finna sjuk-
sköterskor som drev hypertonimottagning 
på vårdcentral kontaktades medlemmar i 
Svenska hypertonisällskapet och genom en 
inventering av hypertonimottagningar på 
vårdcentraler i Sverige. Av de sjuksköter-
skor som ville delta i studien randomisera-
des 19 till interventionsgruppen (IG) och 
14 till kontrollgruppen (KG). Sjuksköter-
skorna var 38-59 (m=47) år, hade arbetat 
4-36 (m=20) år i sitt yrke, varit verksamma 
på hypertonimottagningen 1-16 år och 13 
av dem hade specialistutbildning till di-
striktssköterska.

Intervention
Konsultationsutbildningen var multifak-
toriell [8] och gavs på ett 3-dagarsinternat 
för sjuksköterskorna i IG. I utbildningen 
ingick Motiverande samtal [7] med per-
soncentrering [9], Stegmodellen (Stages 
of Change model) [10], riktlinjer för kar-
diovaskulär prevention [11], levnadsvanor 
och farmakologisk behandling [12]. Vi-
deoinspelning av samtal med simulerade 
patienter ingick i utbildningen och inspel-

ningarna granskades i små grupper under 
handledning av forskargruppen (ED, AB, 
KK). Detta var den enda utbildning som 
gavs under studietiden. 

Data samlades in från inkluderade pa-
tienter, både i IG och KG, för att se vilket 
resultat som utbildningen hade på hur sjuk-
sköterskorna förde samtal med sina patien-
ter. Data angående påverkan på blodtryck, 
blodfetter, rökning, snusning, midjemått, 
body mass index (BMI), fysisk aktivitet, 
alkoholkonsumtion och upplevd stress har 
tidigare rapporterats [9, 13-15]. Inklu-
sionskriterierna för patienterna var män 
och kvinnor yngre än 75 år med hyperto-
ni (≥ 160 mmHg och/eller ≥ 90 mmHg), 
BMI ≥ 25 kg/m2, s-kolesterol ≥ 6,5 mmol/l 
och/eller s-triglycerider ≥ 2,3 mmol/l och 
ingen fysisk aktivitet. 

Patienter
Sjuksköterskorna i IG inkluderade 153 pa-
tienter konsekutivt och sjuksköterskorna i 
KG 60 patienter. Trots det låga antalet pa-
tienter i KG beslöts, efter en power-analys, 
att inkluderingen skulle avbrytas efter fyra 
år. Sjuksköterskorna inkluderade allt från 
en till 14 patienter vardera beroende på 
hur stor tillgång de hade till patienter på 
sina vårdcentraler. Data registrerades vid 
patientbesök vid start av studien och efter 
ett och två år. Förutom dessa tillfällen be-
sökte patienterna sina sjuksköterskor enligt 
deras vanliga rutiner. På grund av de valda 
statistiska analyserna inkluderades bara de 
patienter som hade data från alla tre mät-
tillfällena i analyserna. Detta resulterade i 
137 patienter i IG och 51 i KG (Figur 1). 
Patienterna i KG fick sedvanlig behandling.

Studerade variabler
Frågeformuläret Exercise of Self-Care Agen-
cy (ESCA) [16] är ett instrument som mä-
ter i vilken grad en person upplever sig ha 
kapacitet att utöva egenvård. För att fånga 
kapaciteten i form av bl.a. ansvar, motiva-
tion och kunskap för att utöva egenvård 
ska patienten ta ställning till 43 olika påstå-
enden som t.ex. ”Jag tycker om mig själv”, 
”Jag söker hjälp när jag inte kan ta hand om 
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mig själv” eller ”Ibland när jag känner mig 
sjuk försöker jag bortse från det och hoppas 
att det går över”. Svarsalternativenen som 
finns att välja på är a) helt likt mig, b) lite 
likt mig, c) har ingen åsikt, d) något olikt 
mig och e) inte alls likt mig. Den maximala 
poängen som kan uppnås är 172. Vid test-
ning av instrumentet [16] fick sjuksköter-
ske- och psykologstudenter en medelpoäng 
på 122 respektive 120 poäng med en sprid-
ning på 90-154 poäng.

Sjuksköterskorna i IG uppnådde person-
centrering i sina inspelade samtal med pa-
tienter i olika hög grad före och efter kon-
sultationsutbildningen som tidigare rap-
porterats [9]. Graden 1 innebar att minst 
tre delar av personcentrering uppnåddes, 
två innebar att minst tre delar uppnåddes 
men mindre ofta och grad tre innebar att 
mindre än tre delar av personcentrering 
uppnåddes. 

Studien är godkänd av Etikprövnings-
nämnden vid Medicinska fakulteten vid 
Göteborgs universitet (Ö363-00).

Resultat
Det fanns inga demografiska skillnader 
mellan patienterna i IG och KG. För de 
137 patienterna i IG sågs en statistiskt 
signifikant skillnad (p=0,0001) från start 
till 2-årsuppföljningen i ESCA-poängen 
medan ingen skillnad sågs i KG (Tabell 1). 
Kvinnorna i IG hade en signifikant ökning 
från 119 till 121,8 poäng (p=0,0001) från 
start till 2-årsuppföljningen och ökade från 
1- till 2-årsuppföljningen från 117,5 till 
121,8 (p=0,015) poäng. Männen ökade 
sina poäng från 110 till 112 (p=0,005) från 
start till 2-årsuppföljningen. Inga statistiskt 
signifikanta skillnader sågs mellan IG och 
KG (Figur 2).

Patienter (n=86) i IG som samtalade 
med en sjuksköterska som uppnådde nivå 1 
i personcentrering ökade signifikant i 
ESCA-poäng (p=0,013) från start till 1-års-
uppföljningen. Ett signifikant statistiskt 
samband sågs för de patienter som rap-
porterade att de ökat sin motionsaktivitet 
till medelhög (cykel/promenad till arbetet 
≥ 5 km 5 dagar/vecka eller motion på en 
hög nivå [gympa, bollsport, joggning] 2 
gånger/vecka) eller hög nivå (motion på 
en hög nivå >2 gånger/vecka) i både IG 
(p=0,0001) och I KG (0,040). Inga andra 
samband sågs mellan ESCA-poäng och pa-
tientvariabler.

Diskussion
Den multifaktoriella konsultationsutbild-
ningen gav en signifikant ökning av poäng 
för egenvårdskapacitet i IG och även för 
både män och kvinnor när de studerades 
separat. En ökad fysisk aktivitetsnivå under 
den 2-åriga studieperioden hade ett signifi-
kant samband med en ökning i egenvård-
skapacitet. Dessutom visades att ju högre 
nivå av personcentrering i konsultationerna 
i IG desto högre blev patienternas egen-
vårdskapacitet. 

Trots att tiden för inklusion av patienter 
förlängdes till fyra år blev endast 60 pa-
tienter inkluderade. Detta låga antal är en 

begränsning i studien och även den långa 
inklusionsperioden eftersom fler yttre fak-
torer kan påverka patienterna ju längre ti-
den går. Även om det inte fanns några signi-
fikanta sociodemografiska skillnader mellan 
patienterna i IG och KG kan vi inte vara 
säkra på att skillnaderna i utbildningsnivå 
inte påverkade resultatet trots att det inte 
fanns några markanta skillnader för ande-
len tjänstemän och arbetare. 

Syftet med att ge konsultationsutbild-
ning till sjuksköterskor verksamma vid hy-
pertonimottagningar i primärvården var att 
öka deras skicklighet i att hjälpa patienter 
att ändra levnadsvanor som en del i deras 

Figur 1. Flödesdiagram för inklusion av patienter. aData saknas pga att patienter uteblev eller 
att sjuksköterskan var tjänstledig när data skulle samlas in.

Figur 2. Utvecklingen av ESCA-poängen i IG och KG från start av studien till uppföljningen 
efter 2 år.
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behandling. Vi har tidigare sett goda resul-
tat från interventionen angående större del-
aktighet av patienten [13], mer diskussion 
om patientens ansvar för egen behandling 
[14] och mer förhandling om anledning till 
och hur levnadsvanor ska ändras [9] i kon-
sultationerna. De resultaten understryker 
vikten av att uppmärksamma den enskil-
da patienten och vara medveten om olika 
människors förmåga att förstå värdet i att 
utföra egenvård för att sköta olika hälso-
problem eller sjukdomar. Begreppet health 
literacy [17] har ingen svensk översättning, 
men innebär i vilken omfattning olika in-
divider kan ta till sig, förstå och uttrycka 
hälsorelaterad information som behövs för 
att kunna ta väl grundade beslut om sin 
hälsa. Begreppet kan användas för att förstå 
varför vissa människor lyckas att ändra lev-
nadsvanor och andra inte. Sjuksköterskor 
bör tänka på detta också vid personcentrat 
samtal. Vi kan förmoda att MI med sin 
personcentrering och Stegmodellen är vär-
defulla verktyg att användas för att bemöta 
de alla väldigt olika patienterna. 

Männen hade generellt lägre ESCA-po-
äng än kvinnorna och man kan undra av 
vilken anledning det är på det viset. Flera 
studier har funnit att kvinnor generellt är 
mer intresserade av hälsa [18] och det in-
tresset är grunden för engagemang. Detta 
bekräftades också i våra data där männen 
i båda grupperna initialt hade lägre poäng 
(IG 110, KG 106,5) än kvinnorna (IG 119, 
KG 120,5) och de nådde inte upp till kvin-
nornas nivå ens i efter två år. Betydelsen av 
personcentrat samtal kan ses i de högre po-

ängen av egenvårdskapacitet i IG efter två 
år för både män och kvinnor.

Vid jämförelse av medianpoängen (IG 
117, KG 112) vid 2-årsuppföljningen med 
tidigare studier [16] i andra kontext kan vi 
se att amerikanska sjuksköterskestudenter 
(122) och psykologstudenter (120) hade 
högre poäng. I en studie från Östtyskland 
hade de 17 invånarna 113,6 poäng [19] och 
187 invånare från södra Sverige hade 112,5 
poäng [20]. I alla dessa studier var det friska 
personer som deltog, som inte kan jämföras 
våra deltagare, som hade diagnosen hyper-
toni och kanske kände sig vara mer utsatta 
och ömtåliga än friska människor. I vår stu-
die deltog också äldre människor än i stu-
dierna med studenter och friska invånare.

Precis som vi kan se hur viktigt det är att 
vara personcentrerad i samtal om levnads-
vanor med patienter så kan vi också se att 
det är mycket viktigt att vi verkligen vet 
att konsultationsutbildningen ger ett gott 
resultat. Den stora utmaningen är att veta 
vilket slags samtalsutbildning som ger den 
bästa personcentreringen och hur vi ska 
kunna mäta hur skicklig den individuella 
sjuksköterskan är i att vara personcentre-
rad i sin dagliga verksamhet. MI-utbild-
ningen är inte standardiserad även om de 
flesta kurser består av 2-4 dagar i Sverige. 
I vilket fall, så är det inte tillräckligt [21]. 
Den senaste forskningen indikerar [22, 23] 
att det behövs handledning under 1-2 år 
innan en person har uppnått en acceptabel 
nivå av personcentrering i samtalen. Där-
efter behövs fortfarande fortsatt utbildning 
och egenkontroll av inspelade samtal som 

analyseras av personen själv eller av profes-
sionella kodare för att bibehålla uppnådd 
skicklighet. Detta behöver studeras vidare 
för att ge patienter en chans att överväga sin 
situation för att komma fram till ett beslut 
om att förändra eller inte förändra en lev-
nadsvana.

Konklusion och praktisk tillämpning
Sjuksköterskornas utbildning i personcen-
trerat samtal (MI) och Stegmodellen ökade 
patienternas poäng för egenvårdskapacitet, 
vilket var signifikant korrelerat med ökad 
motionsaktivitet efter två år. I praktisk 
verksamhet är det därför viktigt att sjukskö-
terskor är personcentrerade i sina samtal för 
att påverka patienternas egenvårdskapacitet 
i positiv riktning.

Eva Drevenhorn
Lektor, Fil dr, distriktssköterska

Institutionen för hälsovetenskaper
Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Tabell 1. Översikt av de valida svaren på ESCA-frågeformuläret för hela grupperna och separat för kvinnor och män i IG och KG. 
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Abdominal Aortic Aneurysm – 
Different Aspects on Screening

Bakgrund
Abdominellt aortaaneurysm (AAA) definie-
ras som en patologisk förstorad (≥ 3,0 cm) 
aorta distalt om njurartärerna och är en po-
tentiellt dödlig kärlsjukdom som i de flesta 
fall är asymtomatisk 1. Vanligaste är att för-
sta symtomet debuterar med en ruptur vil-
ket resulterar i en 80-90 % mortalitet, där 
50 % avlider innan ankomst till sjukhus 2. 
Rupturerat AAA (rAAA) är en av de mest 
dramatiska händelserna som patienter och 
anhöriga kan drabbas av. I Sverige avlider ca 
700-1000 individer till följd av rAAA vilket 
motsvarar ca 1.5 % av dödsorsakerna hos 
män per år 3.

Fyra randomiserade studier har visat att 
screening för AAA är kostandseffektivt vad 
gäller att reducera AAA-relaterad morta-
litet med 50 % samt all typ av dödlighet 
med 3 % 4-7. Det är dessa studier som ligger 
till grunden varför man har introducerat 
AAA-screening i Sverige sedan 2006 (Upp-
sala) vilket resulterat med att vi idag har ett 
rikstäckande nationellt screeningprogram 
för 65-åriga män. Att det endast är män som 
screenas beror på att prevalensen är hög- 
re hos män (1.5-1.8 %) jämfört med kvin-
nor (0.4 %) 8-11. Screening för AAA uppfyl-
ler samtliga kriterier ur världshälsoorgani-
sationens (WHO) riktlinjer som beskriver 
god praxis inom screeningverksamheter 12. 
Av icke modifierbara riskfaktorer är man-
ligt kön och åldrande de vanligaste fakto-
rerna som ökar risken att utveckla AAA. Av 
de modifierbara riskfaktorerna är rökning 
i särklass den farligaste bakomliggande or-
saken till AAA-utveckling med odds ratio 
(OR) > 3.1. 

Syfte
Att evaluera kirurgiska samt medicinska 
aspekter på detektion av sjukdomen AAA. 
I delarbete I har ett laboratorieprov an-
vänts, medan delarbete II-IV behandlar ul-
traljudsscreening för AAA-diagnos. 
– Kan aktiverat protein C (APC) och pro-

tein C inhibitorn (PCI, APC-PCI kom-
plexet) användas som en screeningmar-
kör för att upptäcka AAA? (Delarbete I)

– Hur påverkar socioekonomisk status 
(SES) hörsamhet och prevalens vid AAA- 
screening? (Delarbete II)

– Kan samarbete med en extern profes-
sionell reklamfirma öka hörsamhet till 
AAA-screening? (Delarbete III)

– Är AAA-screening fortfarande kostnads-
effektivt när prevalensen minskar, och 
den medicinska samt kirurgiska utveck-
lingen förändrats? (Delarbete IV)

I delarbete I 13 utvärderades en laboratorie-
kemisk metod för AAA-detektion hos 511 
patienter med perifer ateroskleros; om ni-
våer av APC-PCI komplexet kan användas 
som markör för AAA. Aortadiameter visade 
sig korrelera med APC-PCI komplexnivån, 
som var högre hos män med AAA än hos de 
med normal aortavidd. Med ett tröskelvär-
de för APC-PCI komplex på > 0.15 μg/L 

Figur 1: Förhållandet mellan aortadiameter samt nivåer av aktiverat protein C och protein C inhibitor
(ACP-PCI-komplexet) hos 511 patienter med perifer arterosklerotisk sjukdom (r=0,138;P=0,002). 
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uppnåddes specificitet på 11 %, sensitivitet 
på 97 % och ett negativt prediktivt värde på 
96 % avseende AAA. Patienter med perifer 
aterosklerotisk sjukdom har hög prevalens 
av AAA, resultaten antyder att mätning 
av APC-PCI komplexnivåer skulle kunna 
användas för att selektera patienter inför 
den fortsatta bilddiagnostiska aneurysm- 
screening som visade sig vara nödvändig 
med tanke på metodens låga specificitet  
(figur 1).

I delarbete II 9 analyserades hörsamheten vid 
ultraljudsscreening för AAA och AAA-pre-
valens i 16 kommuner i sydvästra Skåne 
i relation till socioekonomiska variabler. 
Hörsamheten (figur 2) i hela området var 
80,2 % (6630/8269), men varierade mel-
lan 64,4 % och 89,3 % i olika kommuner, 
och minskade med ökande andel invandra-
re och socialbidragstagare i kommunerna. 
Hörsamheten i Malmös stadsdelar ökade 
med ökande medelinkomst och minskade 
med ökande andel invandrare och ökande 
arbetslöshet. AAA-prevalensen i Malmös 
stadsdelar ökade däremot med ökande an-
del rökare, invandrare och arbetslösa, men 
minskade med ökande medelinkomst. Män 
bosatta i områden med låg socioekonomisk 
status har alltså både sämre hörsamhet och 
högre AAA-prevalens. Arbetet visade att 
riktade insatser för att öka hörsamheten i 
socioekonomiskt missgynnade områden är 
angelägna. 

Delarbete III 14 utgör en tillämpning av 
resultaten i delarbete II, och är en riktad 
insats för att öka hörsamheten i socioeko-
nomiskt svaga områden. Tillsammans med 
en reklambyrå (The Fan Club©) utveck-
lades individuella screeninginbjudningar 
(figur 3), innehållande en röd slips som il-
lustrerade ett AAA och en individualiserad 
karta med vägbeskrivning till screeningen. 
Dessa sändes till 65-åriga män i två inter-
ventionskommuner med tidigare låg hör-
samhet i vilka därvid hörsamheten ökade 
från 71,4 % 2010-2012 till 78,1 % 2013 
(p=0.025). Denna siffra var då högre (OR 
1,7; 95 % konfidensintervall 1,1-2,6; p = 
0.013) än i två utvalda kontrollkommuner 
där hörsamheten var oförändrad (75,5 % 
2010-12 och 67,8 %) 2013). 

Delarbete IV 15 utgör en hälsoekonomisk 
analys av AAA-screeningprojektet i Malmö, 
vilket har delvis nya förutsättningar. Dels 
är AAA-prevalensen lägre än i de studier 
på vilka beslutet om AAA-screening grun-

Figur 2: Geografiska skillnader avseende prevalensen av abdominellt aortaaneurysm (AAA) samt hörsamheten till AAA- 
screening i de 16 kommunerna i sydvästra Skåne.

Figur 3: Den individualiserade kallelsen innehållande en personlig resväg och slips, framtagen av The Fan Club©.

Tabell 1: Resultaten avseende kostnadseffektiviteten mellan screening och utan screening. Resultaten är presenterade 
som medelkostnad (€) per individ och år. QALY = quality-adjusted life years; ICER = incremental coost-efficiency ratio. 
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dats, dels opereras i praktiken alla patien-
ter med stora AAA numera endovaskulärt 
istället för öppet, dessutom erbjuds alla 
patienter med små aneurysm medicinsk 
sekundärpreventiv behandling med lipid- 
och blodtryckssänkning samt trombocyt- 
aggregationshämmare. I en Markovmodell 
utvecklad tillsammans med institutet för 
hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) visade 
sig vinsten för varje screeningdeltagare vara 
0,011 extra kvalitetsjusterade levnadsår 
(QALY). Detta innebär att screeningen kan 
betraktas som kostnadseffektiv med en in-
krementell kostnadseffektkvot på 15 710 € 
per QALY (146 500 kr) (tabell 1). Gjorde 
man antagandet att den medicinska be-
handlingen reducerade den totala dödlighe-
ten med 5 % blev det 14 886 € per QALY 
(138 800 kr). Detta skall sättas i relation till 
socialstyrelsens rekommendationer, ovan-
nämnda kostnader motsvarar en måttlig 
kostnad per QALY

Sammanfattning
Sammanfattningsvis visar resultaten i av-
handlingen att biomarkören APC-PCI 
komplexet ej kan användas för att upptäcka 
AAA hos patienter med perifer artärsjuk-
dom men att ett negativ värde i princip  kan 
utesluta förekomsten av AAA och därmed 
vidare behov av bilddiagnostik. 

Områden med missgynnande socioeko-
nomisk ställning tenderar att inte hörsam-
ma kallelsen till AAA-screening, de har 
på samma gång även högre förekomst av 
sjukdomen. Att identifiera orsaken till att 
individer ej hörsammar kallelsen är mycket 
viktigt då detta påverkar kostnadseffekti-
viteten av all typ av screening. Med hjälp 
av externa professionella reklambyråer kan 
man öka hörsamheten till medicinska ända-
mål som t.ex. AAA-screening. Slutligen så 
är det fortfarande kostnadseffektivt att scre-
ena för AAA när prevalensen av sjukdomen 
minskat, allt fler opereras endovaskulärt 
samt alla erbjuds sekundärpreventiv medi-
cinsk behandling. 
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Cystatin C och relationen till
kardiovaskulär sjukdom

Bakgrund
Atherosklerotisk kardiovaskulär sjukdom 
är den vanligaste dödsorsaken hos både 
män och kvinnor, med uppskattningsvis 
17,5 miljoner dödsfall/år globalt. Enligt 
Världshälsoorganisationen (WHO:s) be-
räkningar kommer hjärt-kärlsjukdomar 
som dödsorsak att öka i både hög- och låg 
låginkomstländer under de kommande 15 
åren 1,2. Förlusten av funktionsjusterade lev-
nadsår (DALY:s) till följd av hjärt- kärlsjuk-
dom väntas stiga till 150 miljoner globalt år 
2020. Detta gör hjärt- kärlsjukdom till den 
ledande somatiska orsaken till produktivi-
tetsnedsättning hos individer 3. Den främ-
sta bakomliggande orsaken till hjärt-kärl-
sjukdomar, åderförkalkning och dess kom-
plikationer är därför av stor betydelse för 
folkhälsan i hela världen.

Genetiska och miljömässiga riskfaktorer 
vilka, både var och en för sig och tillsam-
mans, bidrar till utveckling av hjärt-kärl-
sjukdom har studerats grundligt 4, och stora 
ansträngningar och framsteg har gjorts när 
det gäller att identifiera individer med ökad 
risk. För att uppskatta en enskild individs 
risk för framtida hjärt-kärlsjukdom kombi-
neras traditionellt riskfaktorer såsom ålder, 
kön, rökning, högt blodtryck, blodfetter 
och ärftlighet. Dessa riskfaktorer förlorar 
dock en del av sin prediktiva förmåga med 
stigande ålder hos individen 5, och deras 
prediktiva förmåga hos patienter med eta-
blerad sjukdom är inte lika väl studerad 
som hos friska individer. De senaste de-
cenniernas medicinska landvinningar inom 
det kardiovaskulära fältet, vilka lett till en 
kraftigt ökad överlevnad hos patienter med 
hjärt-kärlsjukdom och således också en väx-
ande andel äldre befolkning med etablerade 
kardiovaskulära riskfaktorer, motiverar in-
tensifierade insatser för att identifiera nya 
markörer för att förbättra riskbedömningen 
inom dessa grupper. 

Kronisk njursjukdom och kardiovasku-
lära sjukdom är polygena sjukdomar som 
delar flera riskfaktorer där sjukdomsutveck-
ling är en funktion av komplexa relationer 
mellan flera olika genetiska- och miljö-

faktorer 6. Dessutom samexisterar bägge 
sjukdomarna ofta i en och samma individ. 
Detta gör sambandet mellan dessa sjuk-
domar, och biomarkörer som är relaterade 
till bägge, såsom cystatin C, invecklat och 
orsaksmekanismerna svåra att studera. Att 
undersöka den relativa betydelsen av hur 
genetiska och miljömässiga faktorer påver-
kar variationer i cystatin C, utvecklingen 
av ateroskleros och den intrikata relationen 
mellan dessa kan därför leda till ny viktig 
ny kunskap.

Cystatin C
Cystatin C är ett lågmolekylärt protein 
(13,3 Da) 7, som beskrevs första gången 
1961 som γ-trace eller post-γ-globulin när 
det isolerades i cerebrospinalvätska och 
urin från patienter med nedsatt njurfunk-
tion 8. I början av åttiotalet konstaterades 
att proteinet, som kodas för av CST3 ge-
nen på kromosom 20,9 fungerar som en 
cysteinproteashämmare. CST3 uttrycks i 
alla kärnförande celler vilka producerar och 
utsöndrar cystatin C i en tämligen konstant 
hastighet 10.

Ur klinisk synvinkel är cystatin C först 
och främst känt som en markör för njur-
funktion. Det filtreras i princip fritt i nju-
rens glomeruli och metaboliseras helt efter 
reabsorption i proximala tubuli 11,12. Nor-
mala plasmanivåer för cystatin C hos vuxna 
friska individer varierar mellan cirka 0,5-1,2 
mg/L, men stiger reciprokt med att den glo-
merulära filtrationshastigheten minskar 13. 
Flera studier har visat att cystatin C ger en 
mer exakt uppskattning av den glomeru-
lära filtrationen än kreatinin 14-16. Cystatin 
C anses även vara en bättre biomarkör för 
att identifiera kronisk njursjukdom samt på 
att prediktera end-stage njursjukdom 17,18. 
I motsats till kreatininbaserade formler så-
som MDRD och Cockcroft-Gault, behöver 
cystatin C-baserade GFR uppskattningar 
inte ta faktorer såsom ålder, kön och mus-
kelmassa i beaktande 19,20. Därför har an-
vändningen av cystatin C som en markör 
för njurfunktionen ökat i klinisk praxis. 

Flera epidemiologiska studier har visat 

att cystatin C, vid sidan av dess funktion 
som markör för glomerulär filtration, är as-
socierat med ett antal olika kliniska utfall 
såsom hjärtsvikt, risk för infektion och to-
talmortalitet 21-23. Vidare har det föreslagits 
att cystatin C skulle kunna vara en obero-
ende biomarkör för kardiovaskulär sjuk-
dom 24. Bakgrunden till detta antagande är 
att cystatin C är en viktig naturlig inhibitor 
av så kallade cysteinproteaser, vilka har en 
central roll i omvandlingen av kärlväggen 
under den atherosklerotiska processen 25,26. 
Resultat från tidigare populationsbaserade 
studier har visat att cystatin C är överlägset 
kreatinin för prediktion av incident kar-
diovaskulär sjukdom 27-29. Huruvida detta 
beror på unika egenskaper hos cystatin C 
som oberoende är kopplade till kärlremo-
dellering och kanske kausalt inblandade 
i utvecklingen av aterosklerossjukdom är 
omtvistat 30.

Komplexa sjukdomar 
Atherosklerotisk sjukdom hör till de så 
kallade polygena, eller komplexa, sjukdo-
marna. Det innebär att utvecklingen av en 
sjukdom är resultatet av ett komplext sam-
spel mellan olika miljöfaktorer och flera va-
rianter och förändringar på gen-nivå 6. Till 
skillnad från så kallade Mendelska sjukdo-
mar, såsom Huntingtons sjukdom, cystisk 
fibros och fenylketonuri, vilka orsakas av 
förändringar i en specifik gen, lyder inte 
komplexa sjukdomar under de Mendelska 
lagarna som förutsätter dominanta eller re-
cessiva ärftlighetsmönster av allelerna i en 
unik gen 31. Även om gener associerade med 
komplexa sjukdomar ärvs på samma sätt, 
utgör de enbart en del av förutsättningar-
na för sjukdomsutveckling. Detta innebär 
att en genetisk ”känslighet” för att utveckla 
en komplex sjukdom inte är tillräckligt, det 
krävs också interaktion på molekylär nivå 
mellan genetiska produkter och biproduk-
ter från miljöpåverkan för att en sjukdom 
skall uppstå 32. Vidare bygger de genetiska 
förutsättningarna för komplexa sjukdomar 
nästan alltid på förändringar vid mer än 
ett genetiskt lokus, och samverkan mellan 
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många olika loci, så kallad epistasis 33, bi-
drar ofta till sjukdomsutveckling. Detta har 
bekräftats i stora multicenter analyser vilka 
har identifierat över 45 genetiska loci som 
är associerade med hjärt-kärlsjukdom 34-36.

Avhandlingen
Huvudsyftet med vårt arbete har varit att 
undersöka sambandet mellan cystatin C 
och atherosklerotisk hjärt-kärlsjukdom 
med särskilt fokus på den relativa betydel-
sen av genetik och miljö. Vi ambition var 
att undersöka om cystatin C skulle kunna 
användas som en biokemisk markör för 
atherosklerotisk kardiovaskulär sjukdom 
och om det har ett prognostiskt värde av-
seende sekundär hjärt- kärlhändelse hos pa-
tienter med prevalent perifer kärlsjukdom. 
Dessutom har vi sökt uppskatta heritabili-
teten för cystatin C samt undersöka vilken 
roll genetik och miljö har på förhållandet 
mellan cystatin C och prevalent samt inci-
dent hjärt-kärlsjukdom. 

Studierna som ligger till grund för detta 
arbete har bedrivits i två skilda kohorter. 
De första två studierna genomfördes i en 
mindre kohort bestående av enbart män 
med prevalent caludicatio intermittens. De 
övriga studierna är utförda i en stor tvilling-
kohort om drygt 12 000 individer av bägge 
kön.

Studie I & II
I studie I, som är en fall-kontrollstudie med 
103 män med en genomsnittsålder på 68 
år, observerade vi en signifikant skillnad i 
cystatin C-nivåer i blodet hos patienter 
med perifer kärlsjukdom jämfört med en 
ålders- och könsmatchad kontrollgrupp 
(fig1). I motsats till resultaten för cystatin 
C observerade vi ingen signifikant skill-
nad mellan grupperna avseende estimerad 
glomerulär filtration (eGFR) eller kreati-
ninclearance. Detta är i överensstämmelse 
med det faktum att kreatinin är en gan-
ska okänslig GFR-markör. I en kovarian-
sanalys där antingen eGFR eller beräknad 
kreatininclearance tillsattes som kovariat 
förblev cystatin C-koncentrationen högre 
i PAD-gruppen. Således indikerar våra re-
sultat att den ökning av cystatin C-koncen-
trationen som sågs i PAD-patienterna kan-
ske inte enbart är relaterad till en samtidig 
minskning av njurfunktionen. En hypotes 
är att den ökade cystatin C-koncentratio-
nen kan ha samband med ett mer avancerat 
stadium av åderförkalkning och därför jus-
terade vi även för inflammatoriska markö-
rer relaterade till åderförkalkning. Vi fann 

då att den ökade nivån av cystatin C hos 
PAD-patienter kvarstod när antingen IL-6 
eller CRP-nivåer lades till som kovariater, 
vilket gav ytterligare stöd till hypotesen att 
cystatin C kan användas som en oberoende 
markör för atherosklerotisk sjukdom. Så- 
ledes verkar det som om den observerade 
ökningen av cystatin C-koncentrationen 
kan återspegla andra mekanismer i den 
atherosklerotiska processen än vad inflam-
mationsmarkörer som CRP och IL-6 gör. 
Möjliga sådana mekanismer kan till exem- 
pel vara atherosklerotisk remodellering 
av kärlväggen genom kollagenolys och 
elastinolys eller en snabbare progression av 
vaskulärt åldrande.

I en uppföljande longitudinell studie i 
samma kohort studerade vi det predikti-
va värdet av cystatin C för en kombinerad 
endpoint bestående av död eller sjukhus-
inläggning till följd av akut hjärtinfarkt, 
stroke eller revaskularisering. Vi följde 98 
individer ur kohorten under 71 månader 
och kunde då konstatera att ett prediktivt 
värde avseende vår endpoint inte förelåg. 
Detta resultat var något oväntat och står i 
motsats till resultaten från en longitudinell 
studie i en något större kohort med jäm-
förbara baslinjedata som vår 37. En plausibel 
förklaring till resultatet i vår studie är att 
kohortstoleken om 98 individer samt de re-
lativt få händelserna kan ha gett upphov till 
ett typ-2 fel. 

Vi konstaterande även grafiskt ett U-for-
mat samband mellan tertiler av cystatin 

C-koncentration och kardiovaskulära hän-
delser (figur 2) vilket var oväntat. På grund 
av detta användes en kvadratisk modell, 
dock utan att ge upphov till någon föränd-
ring av signifikans för resultatet. Det U-for-
made samband mellan cystatin C-koncen-
tration och en andra kardiovaskulär hän-
delse i PAD-patienter är ett intressant fynd 
som, så vitt vi vet, inte har rapporterats 
tidigare. En U-formad association har dock 
beskrivits mellan cystatin C och incident 
kognitiv svikt/demens i en longitudinell 
studie i en populationsbaserad kohort be-
stående av äldre kvinnor 38. En tolkning av 
detta kan vara att cystatin C kan spegla oli-
ka aktiviteter i olika stadier av en pågående 
atherosklerotisk process, såsom inflamma-
tion och småkärlsdegeneration vilket leder 
till ändorganskada såsom subklinisk hjärn-
infarkt och efterföljande vaskulär demens.

Figur 1.

Figur 2.
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Studie III & IV
Resultaten av vår första studie indikerar en 
entydig koppling mellan cystatin C och 
atherosklerotisk hjärt-kärlsjukdom. Huru- 
vida detta beror på ett orsakssamband, el-
ler om det bara speglar effekterna av ned-
satt njurfunktion hos atherosklerotiska pa-
tienter är oklart. Vidare har vi inte kunnat 
fastställa en prediktiv effekt av cystatin C 
med avseende på framtida kardiovaskulära 
händelser i en redan atherosklerotiskt belas-
tad kohort. Det finns dock många tidigare 
studier som har visat att cystatin C är signi-
fikant associerat med, och prediktivt för, in-
cident kardiovaskulär sjukdom 37,39,40. Dock 
finns få studier på patienter med manifest 
hjärtkärlsjukdom. 

Eftersom atheroskleros betraktas som en 
genetiskt komplex sjukdom bestämde vi 
oss för att undersöka betydelsen av arv och 
miljö för sambandet mellan cystatin C och 
prevalent samt incident hjärt- kärlsjukdom. 
Genom att använda en klassisk tvillingde-
sign i en stor kohort om ca 12 000 en- och 
tvåäggstvillingar med en genomsnittsålder 
på 64,9 år beräknade vi heritabiliteten för 
både cystatin C och kreatinin till knappt 
0,6 i genomsnitt för båda könen. Ett resul-

tat som även bekräftades via en så kallad ge-
nome wide complex-trait analysis (GCTA). 
För den kombinerade endpointen kardio-
vaskulär sjukdom, definierad som atheros-
klerotisk kranskärlssjukdom och stroke, 
fann vi en ärftlighet på 0,39 respektive 0,20 
hos män och kvinnor. Så vitt vi vet har ing-
en tidigare studie rapporterat ärftlighet för 
denna kombinerade fenotyp. 

Vi fann även att den fenotypa korrelatio-
nen mellan cystatin C och prevalent kar-
diovaskulär sjukdom var låg men att den i 
princip uteslutande medieras av gemensam 
genetik (tabell 9), vilket skulle kunna tyda 
på ett möjligt kausalsamband. Denna kor-
relation gäller emellertid mellan prevalent 
kardiovaskulär sjukdom och cystatin C och 
därför är det inte möjligt att dra några slut-
satser om ett eventuellt orsakssamband. As-
sociationen kan mycket väl bero på omvänd 
kausalitet det vill säga den kardiovaskulära 
sjukdomen i sig orsakar förhöjt cystatin C. 
Det är också möjligt att associationen beror 
på konfounders som är kopplade till både 
exponering och utfall. Denna observation 
fick oss emellertid att ytterligare undersöka 
den relativa betydelsen av gener och miljö 
för incident kardiovaskulär sjukdom. 

Associationen mellan cystatin C och in-
cident kardiovaskulär sjukdom studerades 
således i en prospektiv co-twin kontrollde-
sign i samma kohort. Vi visade att variatio-
nen i cystatin C var relaterat till incident 
kardiovaskulär sjukdom oberoende av tra-
ditionella riskfaktorer och kreatininbaserat 
eGFR, vilket bekräftar resultat från tidigare 
studier 41-43. Ett nytt fynd var att cystatin C 
förutspådde incident stroke hos enäggstvil-
lingar justerat för genetisk konfounding. 
Denna upptäckt tyder på att individspeci-
fika miljöfaktorer som påverkar cystatin C 
också är associerade till stroke. Vår studie-
design tillåter oss dock inte att dra några 
slutsatser om vad som utgör dessa unika 
miljöfaktorer. Tidigare rapporterade miljö-
faktorer som är associerade till cystatin C 
eller mild eGFR-reduktion är dock rökning 
och yrkesmässig exponering för bly och ar-
senik 44-47. Det kan förstås även röra sig om 
exponering för någon annan yttre faktor 
vars relation till cystatin C och kardiovasku-
lär sjukdom ännu återstår att upptäcka. 
När vi justerat för traditionella riskfaktorer 
kvarstod dock associationen vilket tyder på 
att denna yttre faktor är oberoende av dem. 
Således är miljöfaktorer den mest sannolika 
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orsaken till sambandet mellan cystatin C 
och incident kardiovaskulär sjukdom. 

Våra fynd överensstämmer väl med resul-
tatet från en nyligen publicerad Mendelian 
randomization studie 48 som inte har kunnat 
visa på något kausalt samband mellan gener 
relaterade till cystatin C och incident kar-
diovaskulär sjukdom. Detta har också be-
kräftats och utvidgas till stroke, hjärtsvikt, 
diabetes och metabola syndrom i två andra 
stora MR-studier som dock ännu bara publi- 
cerats som abstracts 49,50. Mot bakgrund av 
dessa resultat är en mer trolig förklaring till 
den genetiska överlappning mellan cystatin 
C och kardiovaskulär sjukdom som vi fun-
nit i våra studier så kallad pleiotropi, vilket 
innebär att samma gener påverkar båda fe-
notyper var för sig. Vidare är ju cystatin C 
en markör för kronisk njursjukdom, som i 
sig delvis kan ses som en slags kärlsjukdom 
såsom vid atherosklerotisk reno-vaskulär 
sjukdom (ARVD) 51, vilket gör att studier 
av och slutsatser om orsakssamband ytterst 
komplexa. Sålunda är det också möjligt 
att den till synes oberoende korrelationen 
mellan cystatin C och PAD i våra studier 
beror på subklinisk njursvikt, eventuellt på 
grundval av ARVD, vilken kreatininbaserad 
eGFR inte förmår upptäcka. 

Slutsatser
Associationen mellan cystatin C och athe-
rosklerotisk hjärt-kärlsjukdom, vare sig 
den är kausal eller ett mått på nedsatt njur-
funktion, är entydig. Våra resultat utökar 
kunskapen om sambandet mellan cystatin 
C och kardiovaskulär sjukdom. Vi hävdar 
att våra resultat stödjer användningen av 
cystatin C som en viktig biomarkör käns-
lig för incident hjärt-kärlhändelse. Dock 
krävs ytterligare studier av användningen 

av cystatin C som en prediktiv biomarkör 
för olika former av hjärt-kärlsjukdom, i oli-
ka populationer, för att ytterligare klargöra 
en möjlig klinisk användning bortom det 
njurmedicinska fältet. Specifikt studier som 
kan visa om cystatin C kan förbättra om-
klassificering till relevanta riskkategorier är 
motiverade. 

Då stora konsortiestudier inte stöder ett 
orsakssamband mellan cystatin C och kar-
diovaskulär sjukdom är ett fortsatt fokus på 
att etablera bevis för detta, med avsikten att 
skapa interventionsterapier riktade direkt 
mot cystatin C, av föga intresse. En viktig 
framtida inriktning är i stället att undersöka 
den del av sambandet mellan cystatin C och 
hjärt- kärlsjukdom som är relaterad till mil-
jöfaktorer vilka sannolikt är bättre lämpade 
som ett mål för intervention.
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Januari 25-28  
Nutrition Winter School 2016. 
Nutrition and Inflammation: integrating research 
and clinics Kittilä, Finland
http://www.nutritionwinterschool.fi/

Februari 3-6 
Advanced Technologies & Treatments for
Diabetes (ATTD 2016)
Milano, Italien
www.attd2016.com/

Februari 15-19 
Obesity and Adipose Tissue Biology
Banff, Kanada
www.globaleventslist.elsevier.com/events/ 
2016/02/obesity-and-adipose-tissue-biology/

Februari 17-19 
International Stroke Conference 2016
Los Angeles, USA
http://my.americanheart.org/professional/
Sessions/InternationalStrokeConference/Interna-
tional-Stroke-Conference_UCM_316901_SubHo-
mePage.jsp

Februari 25-27 
ICHB 2016: 3rd International Conference on Heart 
and Brain
Paris, Frankrike
http://ichb2016.kenes.com/

Februari 27-Mars 1
The 4th International Cardiac Problems in
Pregnancy Congress (CPP2016)
Las Vegas, USA
www.2016.cppcongress.com

Mars 3-6 
4th International Conference on PreHypertension, 
Hypertension and CMS
Venedig, Italien 
http://2016.prehypertension.org/?utm_sour-
ce=EVVNTcalendars&utm_medium=calen-
dar&utm_campaign=calendars9June

April 2-4
American College of Cardiology
Chicago, USA
http://accscientificsession.acc.org/ACC/Plan-Your-
Visit.aspx

April 17-20
New Therapeutics for Diabetes and Obesity
La Jolla, USA
www.keystonesymposia.org/16G1

Maj 4-6 
ATVB PVD, American Heart Association/American 
Stroke Association’s Arteriosclerosis, Thrombosis 
and Vascular Biology, Peripheral Vascular Disease
Nashville, USA
http://my.americanheart.org/professional/Ses-
sions/ATVBPVD/ATVBPVD-Scientific-Sessions_
UCM_316902_SubHomePage.jsp

Maj 5-7 
MENA Nephrology Congress
Dubai, Förenade Arabemiraten
http://www.cvent.com/events/mena- 
nephrology-congress/event-summary- 
14803abb772143f18634c22f5b133d79.aspx

KONGRESSK ALENDER

Besök vår hemsida
www.hypertoni.org

Anmäl adressändring
Via vår hemsida www.hypertoni.org

eller posta till Kjerstin Ädel Malmborg,
Myntgatan 14, 214 59 Malmö

eller sänd uppgifterna till 
info@medkonf.se

Författaranvisningar

Vaskulär Medicin publicerar information för med- 
lemmar i SVM och åt andra som är intresserade av 
området vaskulär medicin. Redovisning av veten- 
skapliga data, översiktsartiklar, kongressrapport- 
er, fallbeskrivningar liksom debattinlägg, notiser 
och allmän information välkomnas. 
   Vaskulär Medicin sätts med hjälp av layoutpro-
grammet InDesign® för Macintosh®. För att kun-
na redigera effektivt önskas därför el-ektroniska 
filer via till exempel e-mail. Eventuella figurer och 
tabeller läggs i separata dokument och namnges. 
   Ange författarnamn, titel, adress, telefonnum-
mer så att redaktionen kan kontakta författaren 
vid eventuella oklarheter. Sänd manus till: Pro-
fessor Fredrik Nyström, Endokrinmedicin, Uni-
versitetssjukhuset i Linköping, 581 85 Linköping   

fredrik.nystrom@regionostergotland.se
Tel. 010-103 77 49

Maj 8-10 
European Society for Vascular Medicine
Rom, Italien
www.cong-o.de/_newsletter/20150922-ESVM/ 

Maj 24-Juni 2
Primary Care Update: Type 2 Diabetes, Metabolic 
Syndrome and Obesity Baltic Cruise
Köpenhamn, Danmark
www.continuingeducation.net/coursedescription.
php?topic=Primary_Care_Update_CME_Crui-
se_Conference_May_2016

Maj 29-Juni 1
European Atherosclerosis Society 2016
Innsbruck, Österrike
www.eas2016.kenes.com/

Juni 4-7
World Congress of Cardiology & Cardiovascular 
Health 2016
Mexico City, Mexico
www.world-heart-federation.org/con-
gress-events/world-congress-of-cardiology-car-
diovascular-health-2016

Juni 10-13
European Society for Hypertension, ESH 2016 
Palais des Congrès de Paris, Paris, Frankrike 
www.eshonline.org/meetingsevents/annual-me-
eting/

Juni 30-Juli 2 
Cardiovascular Prevention in Pre-Elderly and
Elderly Individuals (CPPEI 2016)
Bratislava, Slovakien
www.cardioelderly.org/?utm_source=EVVNT-
calendars&utm_medium=calendar&utm_cam-
paign=calendars04August

Juli 2-9
NANOTEXNOLOGY 2016, Nanotechnologies & 
Organic Electronics
Thessaloniki, Grekland
http://www.nanotexnology.com/

Juli 30-Augusti 1
21st WORLD CONGRESS ON HEART DISEASE
Boston, USA
www.cardiologyonline.com/wchd2016/index.
html

September 24-29
Hypertension Seoul 2016 / The 26th Biennial
Scientific Meeting of the International Society
of Hypertension
Seoul, Sydkorea
www.ish2016.org

Oktober 5-9
XXVII World Congress of the International Union 
of Angiology & 15th Annual Congress of the 
French Society for Vascular Medicine
Lyon, Frankrike
http://lyon2016.iua.sfmv.fr/fr/

Oktober 6-8 
Arab Diabetes Medical Congress
Doha, Qatar
www.arabdiabetescongress.com/events/
arab-diabetes-medical-congress/event-summa-
ry-469210fb243f44d38744a743645233e4.aspx
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