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ABC AF-studien är en registerbaserad randomiserad studie som utvärderar effekten av risk score-baserad 

behandling av patienter med förmaksflimmer.

Studieupplägg
ABC AF är en prospektiv multicenter registerbaserad 

randomiserad klinisk studie. Patienter med 

förmaksflimmer randomiseras till en 

behandlingsstrategi baserad på ABC-risk scores eller 

en standardbehandling. Patientrekrytering startade 

oktober 2018 på Akademiska sjukhuset och 

ytterligare centra har startat successivt under 2019, 

däribland Västerås och Köping. Fram till 2022 ska 

6500 patienter från 40 sjukhus i Sverige inkluderas.

Studien utförs av UCR i samarbete med AURICULA 

förmaksflimmerregister och med stöd av Stiftelsen 

för strategisk forskning, Hjärt-Lungfonden, 

Vetenskapsrådet och Roche Diagnostics. 

Studien leds av Jonas Oldgren och Ziad Hijazi, 

bägge kardiologer vid Akademiska sjukhuset. 

Summerat
• Utvärdera om en behandlingsstrategi baserad på 

biomarkörer kan minska risken för stroke och död 

hos patienter med förmaksflimmer. 

• Om behandlingsstrategin baserad på ABC-risk 

scores för stroke och blödning visar sig minska 

stroke och död hos patienter, utan att öka risken 

för blödning, kan resultaten snabbt implementeras 
i sjukvården. 

Bakgrund
Obehandlat förmaksflimmer är en signifikant orsak till 

stroke. Antalet strokefall minskar men det finns 

utrymme för förbättring. Fler kan behandlas 

förebyggande och vi kan behandla mer rätt. 

Förmaksflimmerpopulationen är heterogen och 

risken för stroke varierar. De riskmodeller (risk 

scores) som används idag är väldigt generella och 

baserade på enbart kliniska faktorer såsom ålder, 

högt blodtryck och diabetes.

Om varje enskild patient kan ges bästa möjliga 

behandling med lägsta möjliga risk kommer det, 

förutom minskat lidande och död, även ge positiva 

hälsoekonomiska effekter.

För att öka träffsäkerheten och skräddarsy 

riskbedömningen hos varje patient har man arbetat 

med att ta fram nya, biomarkörbaserade 

riskmodeller.

Man kallar denna modell för ABC (Age, Biomarkers

och Clinical history). Denna risk score har visats 

överträffa tidigare riskmodeller för bedömning av 

både strokerisk och blödningsrisk. 

Hypotes
Behandlingsrekommendationer baserade på ABC-

risk scores för stroke och blödning kan minska risken 

för stroke och död jämfört med nuvarande 

standardbehandling hos patienter med 

förmaksflimmer, utan att öka risken för blödning. 

Bild 2. Riskavvägning mellan stroke å ena sidan och blödning å 

andra sidan. 

Bild 1. Förmaksflimmer visualiserat på en EKG-avledning.



Deadly being like Eeyore?
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No support was found for Type D personality being independently

associated with RMI or ACM in post-acute MI

patients

Method
The present study used data from the Västmanland 

Myocardial Infarction Study (VaMIS). The VaMIS

study included patients aged ≥18 years old with 

acute myocardial infarction (AMI) admitted to the 

Central Hospital, Västerås, Sweden, from November 

2005 to May 2011. 946 post-acute myocardial 

infarction patients having data on the DS14 

instrument used to measure TPD were followed-up 

for recurrent myocardial infarction and all-cause 

mortality until 9 December 2015. 

Most of the 946 included patients were men (n=632; 

66.8%). The mean (SD) age was 70.4 (11.7; range 

38.3-97.1) years. In total, 133 (14.1%) patients 

suffered from TDP. During a mean follow-up time for 

RMI of 5.7 (3.2) years, 166 (17.5%) patients were 

affected by RMI, of which 26 (15.7%) had TDP, while 

during a mean follow-up time for ACM of 6.3 (2.9) 

years, 321 (33.9%) patients died, of which 42 

(13.1%) had TDP. After adjusting for established risk 

factors, TDP was not significantly associated with 
RMI or ACM 

Background
Type D personality, or ”The distressed personality” 

(TDP) refers to a combination of simultaneously high 

levels of negative affectivity (NA) and social

Inhibition (SI). TDP was constructed in the light of 

existing personality traits and the notion that the 

interaction of these specific traits may have a 

significant adverse effect on health. TDP is 

measured through the DS14 questionnaire. It has 

been indicated that the combination of high levels of 

NA and SI causes a person with TDP personality to 

experience negative emotions and inhibited self-

expression in social interactions .TDP is considered 

a risk factor for CVD, mortality, morbidity, impaired 

health status, and emotional distress.

Aim
To examine whether TDP is independently 

associated with recurrent myocardial infarction (RMI) 

or all-cause mortality (ACM) in post-acute myocardial 
infarction (MI) patients 

Tabell 1. Basic Cox regression model for risk for recurrent 

myocardial infarction (RMI) or all-cause mortality (ACM) in post-

acute myocardial infarction (MI) patients

Results

Type of variable Variable Recurrent MI 

HR (95% CI)
All-cause 
mortality

HR (95% CI)

DS-14 as single

variables

Type D personality

(NA ≥10 and SI≥10)
1.16 (0.76–1.77) 0.94 (0.68–1.31)

NA ≥ 10 1.24 (0.89–1.72) 0.98 (0.76–1.26)

SI ≥ 10 1.11 (0.80–1.52) 1.12 (0.89–1.41)

DS-14 as multiple 

variables
(NA ≥ 10) * (SI ≥10) 0.85 (0.43–1.65) 0.76 (0.46–1.26)
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Sleep well or……
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Insomnia predicts long-term all-cause mortality after acute myocardial infarction

Method
The present study used data from the Västmanland 

Myocardial Infarction Study (VaMIS). The VaMIS

study included patients aged ≥18 years old with 

acute myocardial infarction (AMI) admitted to the 

Central Hospital, Västerås, Sweden, from November 

2005 to May 2011. Using a sample of 732 well-

studied patients with acute myocardial infarction 

(AMI), where relevant socioeconomic, lifestyle, and 

clinical risk factors are adjusted for in the statistical 

analyses.  Insomnia was measured with a single 

question in a study specific questionnaire, “Do you 

have difficulty falling asleep?” (yes/no), that was 

answered by the participants at the time of inclusion. 

Those answering “yes” were classified as having 

insomnia.

Background
Sleep presents a daily process of physiological 

restitution and recovery. Impaired sleep may be 

disadvantageous to the effects on endocrinology, 

immunology and metabolism. Sleep impairment such 

as insomnia is an established risk factor for the 

development of cardiovascular disease and acute 

myocardial infarction (AMI). 

Aim
The aim was to examine the association between 

insomnia and all-cause mortality among AMI 

patients. And  It was hypothesized that AMI patients 

with insomnia had higher all-cause mortality, even 
after adjusting for relevant confounders.

Figure 1. Survival probability of participating patients according to 

presence or absence of insomnia. Results based on n = 732 

patients (231 events, 501 censored). Censored individuals are 

denoted with a “+”. Log-rank test: p<0.001.

Results
The n=732 participants were followed for a mean 

(SD) of 6.0 (2.5) years, resulting in 4392 person-

years of follow-up. During this time, a total of 231 

(31.6%) participants died. The mortality was 

considerably higher in the insomnia (n=77; 44.0%) 

then in the non-insomnia (n=154; 27.6%) group (log-

rank test p<0.001). Kaplan-Meier curves with survival 

probability of the participants according to presence 

or absence of insomnia are given in Figure 2. 

Notably, the mortality rate was about the same in the 

two groups until about two years after inclusion in the 

study, after which the mortality rate started to diverge 

and patients with insomnia died at a considerably 

faster rate.
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Serumproteinerna GDF-15 och TRAIL-R2 är 
kraftfulla markörer för långtidsmortalitet hos 
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Slutsats
Bland 92 serumproteiner (biomarkörer) var Growth differentiation factor 15 (GDF-15) och Tumour necrosis

factor related apoptosis-inducing ligand receptor 2 (TRAIL-R2) de biomarkörer som starkast kunde förutsäga

dödligheten under lång tids uppföljning hos patienter med nyligen genomgången hjärtinfarkt.

Metod
VaMIS-projektet innefattar konsekutiva patienter som 

vårdades för akut hjärtinfarkt på kardiologkliniken på 

Västmanlands sjukhus, Västerås från år 2005-2011. Efter 

exklusion pga bland annat demens, språksvårigheter, 

annan svår sjukdom (n=451), blodprover tagna >72 

timmar efter insjuknande eller saknade mätvärden 

(n=161) kvarstod 847 hjärtinfarktpatienter för analys.

Blodprover som förvarats i -72° C sedan patienterna 

inkluderats tinades och analyserades enligt PEA vid UCR 

Laboratory i Uppsala februari 2014. Mortalitetsdata 

införskaffades från Skatteverket.

Selektion av biomarkörer utfördes med hjälp av s k 

penalized logistisk regression (LASSO). För kvantifiering 

av biomarkörernas prognostiska värde användes 

logistisk regression samt cox regression.

Resultat
Patienternas medelålder (standardavvikelse) var 70 (12) 

år och 33% var kvinnor. Efter en medianuppföljning på 6,9 

år hade 207 (24%) patienter dött.

De biomarkörer som starkast kunde förutsäga död var 

GDF-15 och TRAIL-R2. Analys med Cox regression 

visade att GDF-15 och TRAIL-R2 var oberoende 
prediktorer för långtidsmortalitet (Tabell 1).

Bakgrund
Trots stora framsteg i förebyggande behandling, 

farmakoterapi och interventionella tekniker

är kardiovaskulär sjukdom den dominerande orsaken 

till död och sjuklighet i världen. Då kända kliniska 

riskfaktorer har begränsat prognostisk värde har 

blodburna proteiner (biomarkörer) fått stor 

uppmärksamhet de senaste åren.

En ny teknik för analys av biomarkörer, Proximity

Extension Assay (PEA), har utvecklats av Olink

Proteomics i samarbete med Uppsala universitet 

med möjlighet att analysera ett stort antal 

biomarkörer med hög precision från ett och samma 

blodprov.

Syfte
Med hjälp av den nya PEA-tekniken ville vi identifiera  

biomarkörer som kan förutsäga framtida död hos 

patienter med nyligen genomgången akut 

hjärtinfarkt.

* Justerat för ålder, kön, diabetes, tidigare hjärtinfarkt, stroke, hjärtsvikt, 

hypertoni, hyperkolesterolemi, rökning, BMI, ST-höjningsinfarkt, 

vänsterkammardysfunktion, troponin-I, glomerulär filtrationshastighet, NT-

proBNP och C-reaktivt protein.

Figur. 1 Beräknad risk att dö under 5 års uppföljning (x-axeln) mot 

observerad risk (y-axeln) hos 847 patienter med akut hjärtinfarkt. Den 

beräknade risken utgörs av en logistisk regressionsmodell med 

biomarkörerna GDF-15 och TRAIL-R2 justerade för ålder, kön, diabetes, 

tidigare hjärtinfarkt, tidigare stroke, hjärtsvikt, hypertoni, 

hyperkolesterolemi, rökning, BMI, STEMI, LVEF, eGFR, CRP, Troponin-I 

och NT-proBNP. Antalet patienter i varje stratum visas i staplarna.

Tabell 1. Uni-och multivariabel Cox-regressionsanalys som visar 
hazardkvoter (HR) och 95% konfidensintervall (95% CI) per enhetsförändring 
för GDF-15 och TRAIL-R2 för att förutsäga långtidsmortalitet hos 847 
patienter med akut hjärtinfarkt



Studier kring stroke på 
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Om Stroke- och Neurologimottagningen
Stroke- och Neurologimottagningen är en del av medicinkliniken i Västerås och bedriver dels vårdplatser för stroke 

och andra neurologiska sjukdomar och dessutom en strokemottagning för uppföljning. Vi har goda samarbeten 

med hjärt- och fysiologkliniken, kärlkirurgkliniken, neurokirurgkliniken i Uppsala, neurologen på Karolinska Solna 

samt geriatrik- och rehabmedicin.

STROKECLOSE
• Om man har förmaksflimmer med risk för 

proppbildning i hjärtat, som sedan kan släppa och åka 
vidare till hjärnan för att täppa till ett blodkärl, brukar 
man säga att man har risk för embolisk stroke.

• Ett särskilt bekymmer uppstår om man har ett 
förmaksflimmer med hög risk men samtidigt en 
anledning som gör att man inte kan ge den 
blodförtunnande behandling som skulle behövas, till 
exempel en hjärnblödning eller sköra blodkärl i 
hjärnan.

• STROKECLOSE är en multicenterstudie i Norden och 
Tyskland som är randomiserad men ej blindad (då det 
handlar om en operativ åtgärd).

• Studien jämför traditionell behandling med 
blodförtunnande mot att istället sluta vänster 
förmaksöra, där man vet att de flesta propparna i 
hjärtat bildas vid förmaksflimmer. Tekniken kallas Left
atrial appendage occlusion eller LAAO.

• Målet är att se om LAAO jämfört med blodförtunnande 
minskar risken för blödning i hjärnan och ny stroke på 
grund av propp hos dessa patienter.

• Studien utförs via hjärtmottagningen i Uppsala.

TIMING-studien
• Man vet inte i dagsläget när optimala tidpunkten är 

efter en stroke orsakad av förmaksflimmer för att 
starta blodförtunnande behandling. 

• Å ena sidan är man rädd för ny så kallad embolisering
från hjärtat där ny propp bildas, men å andra sidan är 
man rädd för blödningsomvandling i tidigare 
strokeområdet. 

• TIMING-studien är en svensk studie som undersöker 
just detta genom att randomisera patienter till en tidig 
start av blodförtunnande inom 4 dygn eller en sen 
start 5-10 dygn efter insjuknandet. 

• Studien bedrivs över hela Sveriges strokecenter med 
ledning från Uppsala.

I-Stroke II
• Endast 15% av all stroke orsakad av en propp kan få 

akutbehandling med trombolys eller trombektomi på 
grund av tidsfönstret eller kontraindikationer.

• Experimentella data tyder på att svullnad och blödning i 
strokedrabbad hjärnvävnad orsakas av läckage över den 
så kallade blod-hjärn-barriären och mekanismerna 
bakom läckaget har nyligen kartlagts.

• Läkemedlet Imatinib är hämmare för verkningsvägen där 
man får uppluckring av blod-hjärn-barriären vid stroke.

• Pilotstudien I-Stroke visade på ett mindre antal patienter 
att Imatinib vid akut stroke var säkert, tolererades väl 
och att högdos gav en högre andel patienter utan 
kvarvarande funktionsnedsättningar vid uppföljning 
efter 3 månader (se bild ovan till höger).

• Uppföljande studien I-Stroke II ska undersöka om 
Imatinib 800 mg dagligen i 6 dagar med start inom 8 
timmar från strokeinsjuknandet förbättrar utfallet vid 3-
månadersuppföljning jämfört med placebo.

• Studien utförs i Sverige på hittills 14 center och sköts av 
Karolinska sjukhuset i Solna. Det är en randomiserad 
dubbelblindad studie.

Resultat från pilotstudien I-Stroke som ledde till starten av I-

Stroke II. Bild från www.istroke.org

Slutning av vänster förmaksöra 

samt exempel på devicerna

WATCHMAN och AMPLATZER. 

Bild från European Society of

Cardiology
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Konklusion
Med hjälp av den multivariata referensregion som beskrivs kan enkelt frågan ”fyller sig patientens hjärta på ett för åldern normalt 

sätt” besvaras. Metodologin kan implementeras i tolknings-mjukvara för hjärtultraljud på ett intuitivt sätt. Potentiellt kan 

metodologin förbättra diagnostiken av hjärtsvikt med bevarad systolisk funktion (HFpEF). 

Metod
Vi använde doppler-data (E, A och e’) från 1240 synbart 

friska frivilliga i den tredje fasen av Nord-Trøndelag Health 

Study (HUNT3) för att ta fram en ålderberoende MVR som 

svarar på frågan om en patient har ett för åldern avvikande 

fyllnadsmönster eller inte. Resultaten presenterades 

grafiskt (se Figur 1) samt i form av ekvationer som 

matematiskt beskriver referensregionerna. Metodologin 

utvärderades i ett samhällsbaserad kohort (n=726) samt i 

en kohort som nyligen haft en hjärtinfarkt (n=551). 

Resultat
Prevalensen av avvikande fyllnadsmönster var 6,3% i den 

samhällsbaserade kohorten och 21,4% i kohorten som haft 

hjärtinfarkt. Efter drygt 7 års uppföljning noterades att 

förekomst av avvikande fyllnadsmönster vid 

basundersökningen innebar en ökad risk för död i bägge 

kohorter. Denna ökade risk kvarstod även efter justering för 
andra starka riskmarkörer (Tabell 1).

Bakgrund och syfte
Vid hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion (HFpEF) är 

hjärtats diastoliska funktion försämrad. Att ställa diagnosen 

HFpEF är svårt då inget ekokardiografiskt mått isolerat kan 

beskriva den komplicerade patofysiologin vid diastolisk 

dysfunktion. Istället är en integrativ bedömning av flera 

parametrar är nödvändig. Många diagnostiska kriterier har 

föreslagits, men ännu saknas en allmänt accepterad och 

validerad metod. Vi vet helt enkelt inte tillräckligt om hur 

den integrativa bedömningen av hjärtats fyllnad ska gå till.

Inom klinisk kemi har multivariata referensregioner (MVR) 

utvecklats för att identifiera patologiska mönster i 

testpaneler för bland annat blodgasanalys och 

tyreoideaprover. Syftet med aktuell studie var att utveckla 

och utvärdera en MVR för ekokardiografiska fyllnadsdata 

med målet att underlätta identifiering av patienter med 

avvikande fyllnad av hjärtat.
Figur 1 – Åldersberoende 95% multivariat referensregion för 

ekokardiografiska inflödesparametrar

Grafisk illustration av sex åldersspecifika 95% referensregioner för åldrar 30-80 

år. Varje åldersspecifik referensregion utgörs av en färgkodad tredimensionell 

ellipsoid som presenteras som sex tvådimensionella snitt för olika värden på e’. 

Vanliga kliniska beslutsgränser (E/e’=15, E/e’=8, E/A=2, E/A=1 samt E/A=0,6) 

har adderats till graferna för att underlätta orientering. Exempel: För en 60-årig 

patient med ett e’=10 ska den svarta ellipsen i den övre högra grafen 

konsulteras. Om patientens E och A hamnar innanför denna ellips är 

fyllnadsmönstret normalt för åldern och annars avvikande. 

Published as: Selmeryd J, Henriksen E, Dalen H, Hedberg P. Derivation and Evaluation of Age-Specific Multivariate Reference Regions to Aid in 
Identification of Abnormal Filling Patterns: The HUNT and VaMIS Studies. JACC Cardiovasc Imaging 2017; 

Samhällsbaserad kohort HR (95% CI) p-value

Normalt fyllnadsmönster 1 (referens)

Avvikande fyllnadsmönster (ojusterad modell) 3.9 (2.1–7.3) <0.001

Avvikande fyllnadsmönster (justerad modell)* 3.5 (1.7–7.0) <0.001

Patienter med akut hjärtinfakt HR (95% CI) p-value

Normalt fyllnadsmönster 1 (referens)

Avvikande fyllnadsmönster (ojusterad modell) 2.6 (1.8–3.7) <0.001

Avvikande fyllnadsmönster (justerad modell)* 1.8 (1.1–2.8) 0.011

Tabell 1 – Risk för att avlida under uppföljningstiden för de med 
avvikande fyllnad av hjärtat

HR - Hazard ratio
*Justerad för ålder, kön, BMI, hypertoni, diabetes mellitus, ischemisk hjärtsjukdom, 
ejektionsfraktion, vänsterkammarmassa och förmaksstorlek.
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Conclusions
In this study, we have demonstrated that the EACVI recommendations for the evaluation of left ventricular diastolic function by 

echocardiography have been interpreted vastly differently across studies. Furthermore, the findings show that these differences 

are important and can have a huge impact on subject classification and the obtained prevalence in a community-based sample. 

Further research that is focused on the development and validation of multiparametric algorithms for the classification of diastolic 

function is needed.

Method
A systematic review of studies citing the EACVI consensus 

document “Recommendations for the evaluation of left 

ventricular diastolic function by echocardiography” was 

performed. The definition of DDF used in each study was 

recorded. Subsequently, several possible interpretations of 

the EACVI/ASE classification scheme were used to obtain 

DDF prevalence in a community-based sample (n=714). 

Results
In the systematic review, 60 studies were included. In 13 

studies, no specification of DDF definition was presented, a 

one-level classification tree was used in 13, a two-level 

classification tree in 18, and in the remaining 16 studies a 

DDF definition was presented but no grading of DDF was 

performed. In 17 studies, the DDF definition relied solely on 

early diastolic tissue velocity and/or left atrial size (Table 1). 

The resulting prevalence of DDF in the community-based 

sample varied from 12–84% depending on the DDF 
definition used (Table 2 and Figure 2).

Background
In guidelines endorsed by the European Association of 

Cardiovascular Imaging (EACVI) it is recommended that 

echocardiographic reports should contain information on 

the presence and grade of left ventricular diastolic 

dysfunction (DDF). However, the algorithm, as presented in 

the EACVI/ASE document, is not unequivocal as no 

guidance is given on how to handle discordant 

measurements (Figure 1). 

Aims
To examine how the EACVI recommendations on the 

classification of DDF are interpreted in the scientific 

community and to explore how variations in the DDF 
definition affect the reported prevalence.

Figure 2 - Euler diagram showing overlapping of left atrial dilatation (LAVi >34 ml/m2) 

with low myocardial tissue velocities in the septal (E'sep <8 cm/s) and lateral (E'lat <10 

cm/s) wall in the community based sample. The central overlapping of all three 

ellipsoids corresponds to the use of the logical operator AND whereas the total area of 

all three ellipsoids corresponds to the use of OR. For combinatorial prevalences, see 

table 2.

EACVI algorithm interpretation Resulting DDF prevalence

(E'sep<8) OR (E'lat<10) OR (LAVi>34) 84 (82-87)

(E'sep<8) OR (E'lat<10) 82 (79-85)

(E'sep<8) 68 (65-72)

(E'lat<10) 70 (67-74)

(E'sep<8) 68 (65-72)

(LAVi>34) 20 (17-23)

(E'sep<8) AND (LAVi>34) 16 (13-19)

(E'sep<8) AND (E'lat<10) AND (LAVi>34) 12 (10-15)

Table 2 - Effect on the prevalence of DDF by using different interpretations of the 

EACVI/ASE algorithm for DDF classification. Values are percentages (95% confidence 

intervals). 

EACVI algorithm interpretations encountered in reviewed studies

E'sep<8 OR E'lat<10 OR LAVi>34 (n=4)

E'sep<8 (n=3)

E'lat<10 (n=2)

E'avg<9 (n=1)

E'sep<8 AND E'lat<10 AND LAVi>34 (n=1)

E'sep<8 OR E'lat<10 (n=1)

E'ns<8 (n=1)

E'sep<8 OR LAVi>34 (n=1)

LAVi>34 (n=1)

E'avg<9 OR LAVi>34 (n=1)

E'sep<8 AND E'lat<10 (n=1)

Table 1 - Detailed definitions of DDF, including used logical operators, in studies where 

DDF classification was based on E' and/or left atrial size only (n=17)

Figure 1 - Algorithm for diagnosing and grading of diastolic dysfunction 

according to the EACVI 2009 recommendations 

Published as: Selmeryd J, Henriksen E, Leppert J, Hedberg P. Interstudy heterogeneity of definitions of diastolic dysfunction severely affects reported
prevalence. Eur Hear J – Cardiovasc Imaging 2016;17:892–899. 



Cathepsin D improves the prediction of 
undetected diabetes in patients with 

myocardial infarction
Velders MA, Calais F, Dahle N, Fall T, Hagström E, Leppert J, Nowak C, Tenerz Å, Ärnlöv J, Hedberg P.

Metod
VAMIS kohorten innefattar 1008 patienter vårdats på 
kardiologkliniken på Västmanlands sjukhus, Västerås från 
år 2005-2011 pga akut hjärtinfarkt. Av dessa genomgick 
626 patient utan känt T2D oral glukosbelastning (Figure). 
Under vårdtiden togs blodprover, och proximity extension 
essay användes i efterhand för att mäta 81 biomarkörer.

Två typer av regressionsanalyser genomfördes:

1. Logistisk regression användes för att hitta 
associationer mellan biomarkörer och dysglykemi
(förhöjt fastesocker, nedsatt glukostolerans eller T2D). 
Se tabel 1.

2. Lasso regression användes i 2/3 delen av 
populationen för att hitta biomarkörer med 
prognostiskt värde för dysglykemi, efter korrigering 
för kliniska risk faktorer och etablerade markörer 
(fastesocker och HbA1c). Dessa modeller evaluerades 
i den resterande 1/3 delen av populationen med Area 
under the curve (AUC), pseudo R2 och likelihood ratio
tester. Se tabel 2. Analysen upprepades i patienter 
med normalt faste-plasmaglukos (FPG) (table 3)

Table 2. Prediktion av dysglykemi

Bakgrund
De nyare diabetes-läkemedel såsom SGLT-2 hämmare 
reducerar förekomsten av kardiovaskulära händelser och 
för tidig död hos patienter med manifest T2D med hög 
risk för kardiovaskulär sjukdom. Trots detta är T2D 
underdiagnosticerat i patienter som skulle ha nytta av den 
behandlingen, nämligen patienter med akut hjärtinfarkt. 

Syfte: Att identifiera biomarkörer som kan användas för 
screening av rubbningar i glukosmetabolismen i patienter 
med akut hjärtinfarkt.

Total population, test set (N=194) AUC Pseudo 

R2

Likelihood ratio 

test, p-value*

Clinical risk factors and FPG 0.846 0.433 -

Clinical risk factors and HbA1c 0.748 0.218 -

Clinical risk factors, FPG and HbA1c 0.848 0.438 Reference

Clinical risk factors, FPG, HbA1c and 

proteomic markers (cystatin-B, cathepsin 

D, galanin peptides, galectin 3, interleukin-6 

receptor sub-unit alpha, matrix 

metalloproteinas-1 and renin)

0.863 0.469 5.34 x10-4

Patients with normal fasting plasma 

glucose, test set (N=130)

Clinical risk factors and FPG 0.687 0.151 -

Clinical risk factors and HbA1c 0.701 0.175 -

Clinical risk factors, FPG and HbA1c 0.699 0.176 Reference

Clinical risk factors, FPG, HbA1c and 

proteomic markers (cathepsin D)

0.704 0.190 1.22 x10-3

Slutsats
Glukometabola rubbningar i patienter med akut hjärtinfarkt utan känt T2D är vanligt förekommande. 
Cathepsin-D förbättrar prediktionen av dysglykemi, även i patienter med normala fastesockervärden. 
Analyser av absoluta värden av cathepsin D pågår för att bekräfta dessa fynd, och för bestämning av
optimala cut-off värden.

Biomarker Odds ratio 

(95% CI)

P-value

Cathepsin D 1.61 (1.32-1.97) 4.10x10-6

TRAIL 0.60 (0.48-0.75) 5.42x10-6

Agouti-related protein 1.50 (1.21-1.87) 3.11x10-4

Interleukin-6 1.45 (1.20-1.76) 1.70x10-4

Table 1. Associationer mellan biomarkörer och dysglykemi

Resultat

Adjustment performed for age, sex, smoking status, history of hypertension, family history of first-

degree relatives with DM, body mass index, waist circumference and storage time.

Glukometabola rubbningar i patienter med 
hjärtinfarkt utan känt T2D (N=626)

Normal glukostolerans Pre-diabetes Typ 2 diabetes

35.9%

43.1%

20.9%

Table 3. Prediktion av dysglykemi, i pat med normalt FPG



Risk Factors in 50-year-old Men Predicting Development of Abdominal 
Aortic Aneurysm

-A prospective cohort study with 15 years of follow-up
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Conclusion

This prospective study identifies well-known risk factors for the development of AAA, but also less 

established possible predictors that can be potentially important to identify in risk patients, and support 

improvement of strategic preventive measures towards specific risk groups. This could possibly reduce 

the risk of developing AAA later in life or at least increase the possibility of an early diagnosis in 

patients with intact AAA.

Methods
This study has collected and combined the datasets 

from the Westmannia Cardiovascular Risk Factors 

Study (WICTORY) in 1990-1999, with cases of 

individuals who have undergone ultrasound 

examination of the infrarenal aortic diameter as part 

of the Västmanland County’s ongoing AAA screening 

program which commenced in 2007, or for other 

purposes. The study analyses 5,817 men aged 50 at 

the time they participated in WICTORY and who 

underwent an ultrasound examination of the 

infrarenal aorta on average 15 years later.

Results
The prevalence of AAA in our study is 2.6%. Age, 

smoking status, angina pectoris treatment, prior MI, 

blood pressure treatment, body mass index, waist 

circumference, systolic blood pressure, heart rate 

and total cholesterol level were found to be 

associated with the development of AAA later in life 

in the univariate analysis. In the multivariate 

analysis, current smokers at age 50 had eleven 

times higher risk of later developing AAA (HR 11.178 

(6.277 – 19.908), P < 0.001). Former smoker did not 

suffer a similar risk of AAA development. Elevated 

total-cholesterol at baseline was associated with 

later AAA development (HR 1.275 (CI 1.119 - 1.451), 

P < 0.001), as well as increasing age (HR 1.702 (CI 

1.153 - 2.512), P = 0.007) and waist circumference 

(HR 1.019 (CI 1.002 – 1.037), P = 0.031). 

Background
Abdominal aortic aneurysm (AAA) is a potentially lethal condition associated with several well-known risk factors 

including increasing age, male gender and smoking. Where smoking is the most important independent risk 

factor. But we do not know how the risk looks for the former smokers based on age for smoking cessation.

Hypercholesterolemia may have an association with AAA developmentbut. However, there are few studies with a 

prospective design. Lifestyle changes and the treatment for cardiovascular risk factors may have significance for 

the incidence of cardiovascular diseases, possibly also for the prevalence of AAA. Associations not well defined 

in most studies given lack of “baseline” data

Aim
The aim of this study is 

to identify risk factors 

predicting a future 

development of AAA, 

which could influence 

future prevention 

strategies. 

mailto:nina.fattahi@regionvastmanland.se
mailto:rebecka.hultgren@ki.se


Den svenska forskningen inom interventionskardiologi 
ändrar behandlingsriktlinjer i hela världen

2 exempel på RRCT som har förändrat 
riktlinjer kring PCI

Namn: TASTE, Trombaspiration eller ej vid PCI

Utfall: Trombaspiration ej bättre vid STEMI infarkt
Konsekvens för vården: besparing: 5000 kr per 

ingrepp

Namn: VALIDATE, (blodförtunnande)

Bivaluridin eller Heparin vid hjärtinfarkt
Utfall: Heparin lika bra som Bivaluridin
Konsekvens: besparing 3000 kr per ingrepp



Clinical use of cangrelor in patients with ST-elevation myocardial infarction: real world 
data from the Swedish Coronary Angiography and Angioplasty Registry (SCAAR)

This real world, complete national, contemporary 

study reports how cangrelor was utilized in the first 

two years of routine clinical use.

Cangrelor was used: 

• nearly exclusively in STEMI (>98%) 

• in a majority of patients with cardiac arrest

• more frequently in patients with left main PCI and 

when thrombus aspiration was performed, 

compared with the non-cangrelor treated

• Cangrelor was combined with ticagrelor in 2/3 of 

patients, despite lack of evidence for this practice. 

• Cangrelor was more frequently used in patients 

with short time delays from diagnostic ECG to 

start of PCI.

Despite being more frequently used in extreme high 

risk patients where P2Y12-inhibitor administration is 

difficult or absorption slow, crude stent thrombosis 

rates were similar compared with patients not 

treated with cangrelor.

Background
Cangrelor, the only intravenous P2Y12-inhibitor, has 

the pharmacokinetic advantages of near instant 

adequate platelet inhibition and a half-life of 3-6 

minutes enabling faster offset of action after 

discontinuation, compared with oral P2Y12-inhibitors.

Some challenges exist in clinical decisionmaking 

surrounding cangrelor use in primary PCI, including: 

• combination with / transfer to potent oral P2Y12-

inhibitors

• use of cangrelor in patients without adequate 

platelet inhibition despite loading with potent oral 

P2Y12-inhibitors (technically off-label). 

The aim of this nationwide, contemporary study was 

to analyse the first two years of routine clinical use of 

cangrelor in all Swedish primary PCI STEMI cases 

(n=6306). 

We were particularly interested in patient selection, 

background and PCI-related data, concomitant 

antithrombotic drugs used and data on time delays 

from diagnostic ECG to start of PCI in cangrelor and

non-cangrelor treated patients.

Per Grimfjärd MD 1,2*, Bo Lagerqvist MD, PhD 1, David Erlinge MD, PhD 2, Stefan James MD, PhD1

1Department of Medical Sciences, Cardiology, Uppsala University, Sweden, 2Västerås Hospital, Västerås, Sweden, 3Department of Cardiology, Clinical Sciences,

Lund University, Skåne University Hospital Lund, Sweden.

This was an observational study based on the 

SCAAR registry. We identified all 6306 patients 

treated with primary PCI in Sweden between 

January 2016 and January 2018. Patients treated in 

hospitals without cangrelor experience were 

excluded. Time-windows were tailored per hospital

to only cover time after first cangrelor use, enabling 

more adequate data on frequency of use. The study 

cohort was finally divided in patients treated with 

cangrelor (n=899) and patients not treated with 

cangrelor (n=4614). Baseline characteristics, extent 

of coronary disease, PCI-related data, concomitant 

antithrombotic agents and time delays from 

diagnostic ECG to start of PCI were reported for 

both groups. To indicate the level of risk in this all-

comer, high-risk population we reported crude 30 

day and 1 year all-cause mortality for both groups 

along with definite stent thrombisis (ARC definition) 

at 30 and 365 days. 

Methods

Results

Conclusion

TCT 2018
Poster # 566

Table 1: Characteristics of cangrelor and non-

cangrelor treated patients: demographics, indication 

for PCI, extent of coronary disease, technical aspects 

of PCI and time delays from diagnostic ECG to PCI

Table 2: Concomitant antithrombotic agents in 

cangrelor and non-cangrelor treated patients

E-mail: per.grimfjard@ucr.uu.se

Table 3: Time delay interval stratified study 

population, cangrelor and non-cangrelor treated 

patients

Table 4: Crude all-cause mortality and crude stent 

thrombosis

Disclosures
PG: lecture fees from Astra Zeneca, institutional grants from The 

Medicines Company

Footnote: Total use of cangrelor in primary PCI varied widely

between hospitals (4.3-36.4%, mean 16.3%)



Kardiologisk forskning vid
Medicinkliniken, Västerås

• Hjärtsektionen deltar i flera stora randomiserade kliniska prövningar

• På hjärtmottagningen arbetar tre forskningssjuksköterskor med lång erfarenhet

• PCI-sektionen deltar i studier av läkemedel och andra behandlingsstrategier

• Forskningen bidrar till att öka kompetensen bland medarbetare och leder i 

förlängningen till ökad kvalitet på sjukvården.

Forskningssjuksköterskornas arbete
• Screening och inklusion av patienter.

• Uppföljande besök.

• Arbete med dokumentation

• Källdata

• CRF – case report form 

• Rapportering av händelser och biverkningar

• Administrering av läkemedel

• Information till patienter

• Nära samarbete med ansvariga läkare och 

sjuksköterskor.

PCI – perkutan coronar intervention
• PCI-sektionen deltar aktivt i flertalet studier

• Studier på nationell och internationell nivå.

• Nya läkemedelsstrategier eller andra 

behandlingsstrategier prövas.

• Registerbaserad Randomiserad Klinisk Prövning 

(RRCT) är ett koncept som lämpar sig mkt väl för 

studier kring PCI

• RRCT förenklar och gör studierna billigare.

• Resultat av dessa studier har inneburit stora 
besparingar för sjukvården, även lokalt i regionen.

KLINISKA PRÖVNINGAR
Under decennier har hjärtsektionen på medicin-

kliniken deltagit i stora internationella och nationella 

randomiserade kliniska prövningar (RCT). De flesta 

prövningar har undersökt effekter av nya läkemedel. 

En studie kan ta år att genomföra och metodiken är 

reglerad av detaljerade protokoll. Patienter 

rekryteras till studier antingen i samband med 

slutenvård eller poliklinisk kontakt med 

mottagningen. Resultat av studierna har i många fall 

bidragit till förändrade och förbättrade 

behandlingsstrategier av hjärtsjukdomar såsom 

bland annat hjärtinfarkt och hjärtsvikt. 

SWEDEHEART
• Nationellt kvalitetsregister med syfte att öka 

kvalitet i vården och stödja införande av 

evidensbaserade behandlingsmetoder.

• Även en källa till forskning och utveckling.

• Alla svenska sjukhus deltar.

• Samlar in data om hjärtsjukvård i ett stort 

perspektiv, flera delregister med olika inriktning.

• Data presenteras i en årlig rapport vilket i sig 

inneburit att kvaliteten på vården ökat i landet. 

• Hjärtsektionen i Västerås har återkommande 

topp-ranking kvalitetsmässigt.

Bild: SWEDEART logotyp

Bild: SWEDEHEART Årsrapport 2018

Bild: PCI - perkutan coronar intervention, ballong och stent i kranskärl

Kontakt forskningssjuksköterskor hjärtmottagningen:

• Carina.r.andersson@regionvastmanland.se

• Charlotta.myllyla@regionvastmanland.se

• Marika.lundqvist@regionvastmanland.se 




