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EN DAG FÖR  PAH-VÅRDEN
Pulmonell arteriell hyperten-
sion, PAH, är en ovanlig men 
allvarlig sjukdom som kan 
drabba personer i alla åldrar. 

Symtom som trötthet, andfåddhet och yrsel 
gör att PAH lätt förväxlas med vanligare 
diagnoser såsom astma, KOL och luftvägs-
infektioner. Sjukdomen är som en form av 
pulmonell hypertension, PH, är okänd för 
många men desto mer närvarande hos de 
som drabbas. I samband med världsda-
gen för pulmonell hypertension den 5 maj 
samlade vi representanter från vården, 

patientföreträdare och beslutsfattare till 
ett rundabordssamtal för att diskutera 
PAH-vårdens utmaningar. Syftet var att flytta 
fram positionerna för patienter med PAH 
och deras anhöriga. Det blev en intressant 
diskussion där det blev tydligt att det precis 
som för den medicinska behandlingen finns 
en önskan om riktlinjer för vården som hel-
het. Det resulterade i att patientföreningen 
i samarbete med PAH-specialister och 
andra aktörer under det kommande året, 
till nästa världsdag för PAH, ska diskutera 
fram hur sådana riktlinjer kan se ut. 

Vi på Actelion vill vara en naturlig partner 
till sjukvården dels genom våra kliniska 
studier men vi arbetar också mycket med 
att öka medvetenheten kring PAH och 
erbjuda utbildningar för sjukvården. Vi  
strävar också efter att ha ett nära sam- 
arbete med patientorganisationen för  
PAH-patienter och deras anhöriga för att  
göra vad vi kan för att stötta patienterna  
i deras vardag.

Johan Wäborg,  
General Manager, Actelion Nordics
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Medvetenheten kring den ovanliga men livshotande sjukdomen pulmonell arteriell 
hypertension, PAH, måste höjas, både i primärvården och ute i samhället, det säger  
Göran Rådegran, ordförande i Svensk Förening för Pulmonell Hypertension (SveFPH) 
och överläkare i kardiologi vid Skånes Universitetssjukhus i Lund.

 E
n stor utmaning inom PAH-vården i dag 
är att det tar lång tid innan patienterna 
kommer under specialistvård, något som 
enligt Göran Rådegran till stor del beror 
på bristande kunskap om sjukdomen.
– Vi får en diagnostisk försening som

dels beror på att PAH är ovanligt, dels att symtomen 
riskerar att inte riktigt tas på allvar innan sjukdomen 
fortskridit långt. 

För att öka kunskapen om PAH föreläser Göran  
Rådegran och hans kollegor regelbundet om sjuk- 
domen för sjukvårdspersonal.

– Det viktigaste budskapet här är att verkligen
fortsätta att utreda patienterna tills man uteslutit 
alla möjliga bakomliggande orsaker till andfådd- 
heten. Symtomen på PAH är i början väldigt diffusa 
och kan lätt förvecklas med vanligare sjukdomar 
såsom astma, KOL, luftvägsinfektioner och hjärtsvikt 
eller övervikt och dålig kondition.

PAH-vården i Sverige är uppdelad på sju olika cen-
tra. Det är en organisation som enligt Göran Rådegran 
fungerar bra. Han tror inte på att centrera vården till 
ett ställe i Sverige. Med undantag för vissa kirurgiska 

ingrepp som bör genomföras på en enda klinik, av 
specialiserade team, är det viktigt att PAH-patienterna 
har nära till sin specialistvård runt om i hela landet.

De olika PAH-centren har kontinuerlig kontakt med 
varandra, både genom kliniska och forskningsmässiga 
samarbeten kring kvalitetsregistret Svenska PAH 
registret, SPAHR. 

– Vi träffas två gånger om året inom SveFPH, som
är en associerad förening inom Svenska Läkaresäll-
skapet, och diskuterar olika vårdutmaningar och 
forskningsfrågor. Dessutom har vi en skrivargrupp för 
registerforskning där vi planerar och genomför olika 
gemensamma projekt.

En av studierna baserad på svenska registerdata 
från SPAHR kommer inom kort att publiceras i den 

vetenskapliga tidskriften European Heart Journal. 
Här har Göran Rådegran och hans kollegor utvärderat 
behandlingen av PAH-patienter utifrån olika riskmått.

– Vår forskning visar att det är effektivt och prog-
nostiskt viktigt att styra behandlingen och uppföljning-
en utifrån en riskvärderingsmodell som föreslås i de 
europeiska medicinska riktlinjerna, men som tidigare 
inte varit vetenskapligt bevisad. 

PAH-vården består dock av mer än bara läkemedels- 
behandling. På majoriteten av PAH-centren arbetar 
man i multidisciplinära team med ett flertal olika 
yrkesgrupper. Utöver läkare och sjuksköterskor, ingår 
dessutom biomedicinska analytiker, arbetsterapeuter, 
dietister, fysioterapeuter och kuratorer. Enligt Göran 
Rådegran är ett multidisciplinärt team en nödvändig-
het för att kunna ge patienterna en heltäckande vård. 
Hur vården sedan är organiserad är upp till det enskil-
da centret att bestämma utifrån lokala resurser. 

Det har dock föreslagits av representanter från 
patientorganisationer att ett nationellt programråd för 
PAH-vården vore av värde, likt de som upprättats för 
exempelvis KOL och diabetes.

Detta välkomnas av Göran Rådegran samtidigt  
som han poängterar att lokala skillnader måste få 
förekomma.

– Vårt land är avlångt och avståndet till respektive
PAH center kan variera beroende på om man bor i  
de mer eller mindre tätbefolkade delarna av landet, 
säger han. ■

Pulmonell arteriell hypertension, PAH, är en all-
varlig sjukdom som kan drabba personer i alla 
åldrar. Med symtom som trötthet, andfåddhet 
och yrsel liknar sjukdomen flera andra betyd-
ligt vanligare sjukdomar som astma eller KOL, 
vilket gör att det kan dröja länge innan man 
får rätt diagnos. Tillståndet orsakas av högt 
blodtryck i lungkretsloppet till följd av sjuk-
dom i lungans blodkärlsvägg och gör att den 
högra hjärthalvan blir belastad av det ökade 
flödesmotståndet genom lungorna. Varje år 
får cirka 70 personer i Sverige diagnosen PAH. 

Källa: www.pah-forum.se

FAKTA OM PAH

’’Det viktigaste budskapet här är 
att verkligen fortsätta att utreda 
patienterna tills man uteslutit alla 
möjliga bakomliggande orsaker 
till andfåddheten.

70VARJE ÅR FÅR CIRKA 70 PERSONER 

I SVERIGE DIAGNOSEN PAH. 

ANDFÅDDHET 
MÅSTE ALLTID 
TAS PÅ ALLVAR

’’

’’

Göran Rådegran, 
ordförande i Svensk 
Förening för Pulmonell 
Hypertension (SveFPH) 
och överläkare i 
kardiologi vid Skånes 
Universitetssjukhus 
i Lund.
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 N
ina Dahlerup är 32 år och bor på lan-
det utanför Jönköping med sin man 
och två katter. På dagarna jobbar hon 
som kontrollsamordnare på Jord-
bruksverket och på fritiden gillar hon 
att sy och att hålla på i trädgården –  

utåt sett är hon ut som vilken 30-åring som helst. Men 
vad som inte syns utanpå är att hon har pulmonell 
arteriell hypertension, PAH – en ovanlig men allvarlig 
sjukdom som kraftigt påverkar orken.

Det var i januari 2012 som Nina fick 
sin sjukdomsdiagnos men det skulle 
visa sig att hon haft symtom långt myck-
et tidigare.

– Så här i efterhand så kan jag se 
att de första sjukdomstecknen visade 
sig redan 2005 på en cykeltur med min 
klass på universitetet. Just då tänkte jag 
inte att det kunde vara något allvarligt 
utan skyllde på dålig kondition.

Nina berättar att det varit en stor om-
ställning men att hon mår bättre sedan 
hon fick diagnosen och började behand-
las för PAH.

– Jag kommer ihåg att sjuksköter-
skan på PAH-mottagningen sa att livet 
kommer att bli upp och nervänt, just då höll jag inte 
med, men det gör jag nu. 

Det gick flera år innan Nina blev så påverkad av 
sina symtom att hon började reflektera över att det 
kanske var något som inte stod rätt till. Den stora 
förändringen kom i april 2011 när Nina gick från att 
vara arbetslös till att veckopendla till ett heltidsjobb 
i en annan stad. Samtidigt blev hon gravid men fick 
missfall tre månader in i graviditeten. 

– Jag kände mig konstant trött men tänkte att  
det inte var så konstigt under de omständigheter  
som var. 

Under hösten samma år fick Nina ett nytt arbete 
närmare hemmet men redan efter en veckas dagpend-
ling blev hon tvungen att leta efter en övernattnings- 

lägenhet eftersom hon inte orkade köra hem varje dag.
– Jag var så trött att jag en gång var tvungen att 

stanna bilen eftersom jag kände att jag höll på att 
somna. 

Nina började också få yrselattacker i slutet av 
arbetsdagen samtidigt som hon kände sig mer och 
mer ledsen och nedstämd. 

–  Andfåddheten fanns där också men den kunde 
jag undvika genom olika strategier. Jag hade till ex-

empel alltid matlåda med mig till jobbet 
eftersom det blev så jobbigt att hänga 
med i tempot när kollegorna gick ut, 
berättar Nina.

Brytpunkten kom efter julhelgen i 
samband med en skidsemester, när Nina 
var tvungen att gå upp för en trappa för 
att komma till en restaurang. 

– Jag tror att jag fick så dåligt med 
syre att jag fick en panikattack, sen blev 
jag stormförkyld och fick vila resten av 
skidresan. 

Väl på vårdcentralen visade det sig att 
Nina hade låg syremättnad i blodet och 
hänvisades vidare till akuten. Där blev 
hon inlagd för utredning med ytterligare 
undersökningar. På sjukhuset gick det 

fort och bara några dagar senare blev hon utskriven 
med diagnosen PAH.

Sedan diagnosen har Nina börjat fundera på vad 
som är viktigt i livet och på vad som är viktigt för att 
hon ska må bra. 

–Jag har slutat tänka att jag borde klara olika saker, 
nu sätter jag i stället ribban efter dagsform.

Nina har skaffat sig en elcykel som ger henne frihe-
ten att kunna röra sig fritt utan att planera i varje steg. 
Hon behöver heller inte längre fundera på om det är 
några uppförsbackar dit hon ska.

– Även om sjukdomen påverkar mig jättemycket 
kan jag fortfarande göra saker som jag tycker om men 
det är klart att man får tänka sig för lite mer innan 
man ger sig ut på längre utflykter. ■

’’JAG VAR KONSTANT TRÖTT’’ Efter flera års 
diffusa symtom och en 

minskande ork tog det plötsligt 
helt stopp för Nina Dahlerup på 

en skidresa. Ett par dagar senare 
fick hon diagnosen pulmonell 
arteriell hypertension, PAH  

och tillvaron ställdes  
på ända.
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 T
otalt tolv representanter från tre olika 
patientföreningar, specialistvården, SKL 
och Actelion deltog i rundabordssamtalet 
på Nordic Light Hotel i centrala Stockholm. 
Mötet var ett av omkring 80 olika initiativ 
med syftet att öka medvetenheten kring 

pulmonell arteriell hypertension (PAH). 
Moderator Henrik Hammar, tidigare regionråd i 

Skåne och före detta ordförande i SKL:s sjukvårds- 
delegation, inledde mötet med att klargöra syftet med 
dagen, det vill säga att flytta fram positionerna för 
patienter med PAH.

– Vad behöver vi göra för att komma från tanke till 
handling? Det räcker inte med handslaget, man måste 

genomföra det man kommit överens om, sa Henrik 
Hammar.

Peter Bäärnhielm, styrelseledamot i patientföre- 
ningen nätverket PAH Sverige och boende på Gotland 
berättade om sin patientresa i samband med och 
efter det att han fått sin diagnos. Peter Bäärnhielm 
upplevde att vården på Karolinska Universitetssjuk-
huset i Stockholm var otroligt välfungerande men att 
rehabiliteringen efteråt, hemma på Gotland, var brist-
fällig. Han var starkt kritisk till variationen i vårdkva-
litet över landet och menade att det kan vara en fråga 
om liv och död, inte bara vad gäller tidig diagnos och 
behandling utan även rehabilitering. 

– Sverige är uppbyggt av 21 förenta stater men utan 

federalt organ. När vården ska samordnas gör bristen 
på central styrning att primärvården på många håll 
inte alls fungerar för oss med en sällsynt sjukdom, sa 
Peter Bäärnhielm.

Patrik Hassel, ordförande i patientföreningen upp-
lever att det i vården generellt saknas en holistisk syn. 
När hans son vid två års ålder fick diagnosen PAH, 
påverkades alla aspekter av familjens liv. Patrik Hassel 
berättade att han i sin roll som ordförande också 
möter många människor som är både desperata och 
deprimerade. 

– Människor lider inte bara fysiskt av sin eller sin 
anhörigas sjukdom utan även psykiskt och ekono-
miskt. Det är en enorm påfrestning som människor 
klarar olika bra, en del har inte förutsättningarna och 
då har du ett stort behov av stöd som dagens vård inte 
kan möta, sa han.

VILL ÖKA MEDVETENHETEN OM PAH

Henrik Hammar ställde då frågan vad specialistvården 
gör för att det ska fungera bättre i primärvården, dit 
de flesta patienter först söker sig med sina symtom.

– En av våra viktigaste uppgifter som specialister 
är att föra ut kunskap om PAH och att uppmana 
primärvården att ta rätt prover för att utreda vad det är 
som inte stämmer, säger Göran Rådegran docent och 
överläkare vid Skånes Universitetssjukhus i Lund. 

Enligt Göran Rådegran har Sverige en mycket god 
och välorganiserad vård, vilket till stor del beror på att 
patienterna följs upp noggrant via kvalitetsregistret, 
SPAHR som startades 2008.

Barbro Kjellström, forskare vid Karolinska Institutet 
och registerhållare på SPAHR, berättade att registret 
kräver mycket jobb och samarbete. 

– Jag tror att det gynnar vården på ett sätt som vi 
inte tänker på. Vi vill gärna utveckla registret så att det 
inkluderar patienterna och har därför mycket kontakt 
med patientföreningen. 

Barbro Kjellström berättade också att de nu börjat 
jämföra vården inom landet för att utvärdera organi-
sationen. 

– Det är inte nödvändigtvis fel att göra på olika sätt i 
olika regioner.

Patrik Hassel knöt an till det resonemanget och 
berättade att dagens digitala arena gör att det blir allt 
vanligare att patienter utbyter erfarenheter med andra 

Den medicinska vården fungerar väl men omhändertagandet både av  
patienter och anhöriga kan bli bättre – det var deltagarna på det rundabords- 

samtal som Actelion höll på Världs-PH-dagen den 5 maj 2017 överens om.

KRAFT
SAMLING

FÖR BÄTTRE PAH-VÅRD

GEMENSAM

’’En av våra viktigaste uppgifter som 
specialister är att föra ut kunskap 
om PAH och att uppmana primärvår-
den att ta rätt prover för att utreda 
vad det är som inte stämmer, säger 
Göran Rådegran.

Peter Bäärnhielm, Nina Dahlerup och Hanne  
Dahlerup, alla från PAH-föreningen

Sofie Alverlind, SKL

Göran Rådegran, Skånes Universitetssjukhus
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i liknande situation. Och att det gjort att medveten- 
heten om vad olika regioner erbjuder ökar.

– Dagens patienter har mycket bättre koll än tidi-
gare och ställer därför också högre krav på vården, 
säger Patrik Hassel.

FÖR HÖGA KRAV PÅ PATIENTEN

Malin Grände, kanslichef på Riksförbundet Sällsynta 
diagnoser uttryckte att det finns ett outtalat krav på att 
man ska vara en duktig patient eller närstående som 
hittar vägen fram utan att ge upp även om man slår 
huvudet i väggen. 

– Det finns inga självklarheter eller riktlinjer för
sällsynta diagnoser som det finns för större sjukdo-
mar. Vår största fråga är att få till en handlingsplan för 
sällsynta diagnoser. Det finns i stort sett alla europe- 
iska länder utom Sverige. 

Christine Cars-Ingels, kanslichef på Riksförbundet 
Hjärt-Lung berättade om organisationens positiva er-
farenheter av samarbete med det nationella program-
rådet för utveckling av KOL-vården. 

– Vi har varit med och tagit fram verktyg för att
implementera socialstyrelsens riktlinjer och haft ett 
väldigt bra samarbete. Vi upplever att det behövs ett 
nationellt programråd för sällsynta diagnoser för att 
uppnå jämlik vård även för mindre diagnoser.

Sofie Alverlind, projektledare på Statens kommu-
ner och Landsting, SKL, berättade att Landstingen 
startat ett gemensamt projekt för kunskapsstyrning 
där sällsynta diagnoser ingår och att ett programråd 
är på väg att bildas med Regionala Cancer Center, 
RCC, som förebild. 

MEDICINSKA RIKTLINJER INTE TILLRÄCKLIGT

Vilka krav ska då ställas på ett PAH center, undrade 
Henrik Hammar, både vad gäller medicinsk behand-
ling, omvårdnad och kunskapsöverföring. Hur stort 
patientunderlag behövs för att kunna ge rätt vård och 
för att få resurser från politiken?

Patrik Hassel utvecklade resonemanget vidare och 
talade om att de medicinska riktlinjer som finns följs 
väl men att det för att hela vårdkedjan ska fungera väl 
även behövs riktlinjer för de mjuka variablerna för att 
kunna möta patienten där hen befinner sig. 
– Till exempel bör kuratorhjälp borde erbjudas per

automatik i stället för att patienten ska behöva fråga 
om det. Andra variablerna så som bemanning och 
andra resurser är ju även viktiga för att klinikerna ska 
kunna göra sitt helhetsjobb optimalt. I dag är det stora 
skillnader mellan olika PAH-centra på den punkten.

Henrik Hammar fortsatte med att föreslå att pa-
tientorganisationen och läkare skriver en handlings-
plan för PAH-vården i samråd så att kunskapsöver-
föringen och hela vårdkedjan fungerar från specialist 
till primärvård. Något som båda parter var positiva till. 
Göran Rådegran lovade att bjuda in patientföreningen 
till höstens möte i specialstföreningen Svensk Förening 
för Pulmonell Hypertension, SveFPH. 

– Målet är att ha ett utkast till nationell handlings-
plan färdigt till PAH-dagen den 5 maj 2018, avslutade 
Henrik Hammar. ■

’’Dagens patienter har mycket bättre 
koll än tidigare och ställer därför 
också högre krav på vården, säger 
Patrik Hassel.

Mer information om 
PAH hittar du på 

 www.pah-forum.se
Patrik Hassel 

Ordförande i nätverket PAH Sverige

Peter Bäärnhielm 
Styrelseledamot/kassör i nätverket PAH Sverige

Nina Dahlerup 
Styrelseledamot i nätverket PAH Sverige 

Hanne Dahlerup 
Styrelseledamot i nätverket PAH Sverige

Christine Cars-Ingels 
Kanslichef Riksförbundet Hjärt-Lung

Malin Grände 
Kanslichef Riskförbundet 

Sällsynta Diagnoser

Göran Rådegran 
Docent och överläkare, Skånes Universitets-

sjukhus, Lund, ordförande Svensk förening för 
Pulmonell Hypertension.

Barbro Kjellström 
Forskare vid Karolinska Institutet och 

registerhållare på SPAHR

Liselotte Landenfeldt Gestre 
PAH sjuksköterska Karolinska 

Universitetssjukhuset

Sofie Alverlind 
Koordinator för ordnat införande,  

nationella läkemedelsstrategin SKL

Johan Wäborg 
General Manager, Actelion Nordics 

Bettina Blosse 
Affärschef Sverige/Finland Actelion Sverige 

Henrik Thoursie
Projektledare Actelion Sverige
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DELTAGARE PÅ 
RUNDABORDS- 

SAMTALET

Christine Cars-Ingels, Riksförbundet Hjärt-Lung 
(höger) och Barbro Kjellström, SPAHR (vänster)

Malin Grände, Riksförbundet 
Sällsynta diagnoser
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