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autoreferat. I samband med A/
H1N1-pandemin genomfördes i Sverige 
under oktober 2009 till och med mars 
2010 massvaccination med Pan demrix. 
Totalt vaccinerades ca 60 procent av be-
folkningen. Från och med sommaren 
2010 rapporterades i Sverige och Fin-
land oväntade fall av narkolepsi med 
kataplexi hos vaccinerade barn och ung-
domar. Epidemiologiska studier i Sveri-
ge, Finland, Frankrike, Irland och Eng-
land påvisade 2011–2012 en flerfaldigt 
ökad risk för narkolepsi hos barn och 
ungdomar  efter vaccination med Pan-
demrix. Då narkolepsi antas uppkomma 
via immunologiska mekanismer är det 
relevant att undersöka sambandet med 
andra neurologiska och immunrelate-
rade sjukdomar.

Läkemedelsverket har tillsammans 
med Karolinska institutet och smitt-
skyddsläkarna i Region Skåne, Västra 
Götalandsregionen, Stockholm, Kal-
mar, Värmland och Norrbotten genom-
fört en omfattande registerstudie som 
jämfört ca 3,3 miljoner vaccinerade och 
ca 2,5 miljoner ovaccinerade individer, 
motsvarande 61 procent av befolkning-
en, vad gäller risken att drabbas av ett 
50-tal neurologiska och immunrelate-
rade/autoimmuna sjukdomstillstånd 
efter vaccination med Pandemrix. Stu-
dieperioden omfattade 1 oktober 2009 
till och med 31 december 2011.

De vaccinerade och ovaccinerade ko-
horterna följdes upp genom länkning 
till olika register, bl a Patientregistret 

vid Socialstyrelsen, för att kartlägga 
risken att insjukna i främst neurologis-
ka sjukdomar, t ex narkolepsi, Guillain–
Barrés syndrom och multipel skleros, 
och andra immunrelaterade sjukdomar 
som  reumatoid artrit, typ 1-diabetes, 
inflammatorisk tarmsjukdom och sy-
stemisk inflammatorisk sjukdom. I 
analyserna jämfördes insjuknandet (in-
cidensen) hos vaccinerade och ovacci-
nerade individer för perioden 2009–
2011 (maximalt 27 månader), och relati-
va risker beräknades.

Man fann inga belägg för ett samband 
mellan vaccination och insjuknande i 
de neurologiska (med undantag av nar-
kolepsi) eller immunrelaterade sjukdo-
mar som studerades. Risktalen variera-
de. En del var opåverkade eller sänkta, 
andra förhöjda, men då på en så låg nivå 
att de kan förklaras helt eller delvis av 
att vaccinerade individer a priori hade 
ökad benägenhet att insjukna.

Studien visade en trefaldigt ökad risk 
för narkolepsi hos barn och ungdomar 
(20 år och yngre). Detta är en något läg-
re riskökning än i Läkemedelsverkets 
tidigare registerstudie, vilket bl a kan 
förklaras av att antalet diagnostiserade 
fall av narkolepsi ökat även bland ovac-
cinerade barn och ungdomar. Riskök-
ningen motsvarar cirka fyra extra nar-
kolepsifall per 100 000 vaccinerade in-
divider och år för den aktuella studiepe-
rioden. Ut över att studien bekräftade 
en ökad risk bland barn och ungdomar 

sågs även en förhöjd risk bland unga 
vuxna. Den risken avtog dock med sti-
gande ålder, men det går inte utifrån 
dessa resultat att precisera vid vilken 
ålder riskökningen upphör. 

Sammanfattningsvis gav studien be-
tryggande information, då risken  – ut-
över en bekräftad riskökning för nark o-
lepsi också hos unga vuxna – efter Pan-
demrixvaccination för ett antal andra 
neurologiska och immunrelaterade 
sjukdomar inte var påverkad.
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Inget samband mellan Pandemrix och 
neurologiska eller immunrelaterade  
sjukdomar – förutom narkolepsi

Opererar kirurger som inte fått sova 
sämre? Den frågan har en grupp forska-
re från Kanada undersökt i en artikel 
som presenteras i JAMA. 

Författarna har tittat på resultatet av 
planerade laparaskopiska kolecystekto-
mier som utförts dagtid på 102 sjukhus i 
Kanada. Ett antal av operationerna gjor-
des av kirurger som arbetat natten in-
nan och då utfört en icke-elektiv opera-
tion. Det är ett stort material. Totalt har 
man tittat på 2 078 galloperationer som 
utförts av kirurger som arbetat natten 
innan och således inte fått sova och jäm-
fört dem med 8 312 galloperationer som 
utförts av kirurger som inte opererat 
natten innan och som, får man förmoda, 

sovit normalt. För att jämföra hur väl 
operationerna gick tittade man på hur 
stor andel av ingreppen som måste kon-
verteras från laparaskopisk till öppen 
kirurgi. Detta visade sig ske i 2,2 procent 
av fallen vid operationer där kir urgen 
arbetat natten innan, vilket ska jämfö-
ras med 1,9 procent om kirurgen inte ar-
betat natten innan. Skillnaderna är 
emellertid inte statistiskt säkerställda. 

Inte heller när man tittade på allvarliga 
komplikationer eller dödsfall till följd av 
ingreppet noterades några skillnader 
mellan grupperna. Värt att notera är att 
man inte frågat kirurgerna om de kände 
sig trötta inför operationen – man har 
bara undersökt i register om de arbetat 
natten innan. Man måste naturligtvis 
vara noga med vilka slutsatser man kan 
dra av resultaten. Kolecystektomi är 
ofta ett relativt enkelt ingrepp, som 
dessutom utfördes planerat i studien. 
Det innebär att man inte utan vidare 
kan säga att mer omfattande kirurgi el-
ler akuta ingrepp skulle utföras lika bra 
av kirurger som arbetat natten innan. 

I en kommentar på ledarplats konsta-
teras att det finns stöd i forskningen för 

Sömnbrist hos kirurger påverkade inte                operationer
2–3 timmars sömn 
kan vara accepta-
belt, som vid ope-
rationer i krig,  
enligt en ledar-
kommentar i JAMA.

I samband med A/H1N1-pandemin genom-
fördes i Sverige massvaccination med Pan-
demrix. Totalt vaccinerades ca 60 procent 
av befolkningen. Bilden: Den förs ta vaccin-
sändningen anländer till Sverige.
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autoreferat. I en experimentell stu-
die upplevde friska försökspersoner 
minskad smärta och ökad njutning vid 
beröring efter att de använt en placebo- 
nässprej som de trodde skulle ge dessa 
effekter. Funktionell hjärnavbildning 
(fMRI) visar att placebomekanismerna 
för minskad smärta och ökad njutning 
är nära sammankopplade.

Placeboforskningen har, liksom me-
di cinsk forskning generellt, fokuserat 
på lindring av negativa symtom som 
smärta, obehag eller ångest. Man vet 
dock att hjärnsystemen för smärta och 
belöning i hög grad interagerar. Å ena si-
dan kan positiva upplevelser som med-
ryckande musik, härliga dofter, behag-
lig beröring och upplevt stöd från andra 
ge effektiv smärtlindring. Å andra sidan 
leder lång varig smärta eller psykisk 
sjukdom ofta till anhedoni, dvs oförmå-
ga att känna njutning och glädje. 

Den aktuella studien undersökte hur 
positiva förväntningar på en medicinsk 
behandling kan leda till ökad njutning 
vid behagliga stimuli (hyperhedoni). 
Hjärn aktiviteten studerades med fMRI 
för att jämföra hyperhedonieffekten 
med den mer välstuderade placeboanal-
gesieffekten. 

I experimentet fick 30 friska försöks-
personer se en videofilm som överty-
gande visade att en nässprej innehål-
lande oxytocin kunde minska smärta 
och öka njutning vid behaglig beröring. 
Därefter fick de själva adminis trera en 
nässprej de trodde in ne höll oxytocin 
men som i stället innehöll en overksam 
saltlösning. Vid två tillfällen (med eller 
utan nässprej) deltog försökspersoner-
na i ett experiment där en rad stimuli, 
smärtsamma (värme) eller behagliga 
(beröring), applicerades på underar-
men. Efter varje stimulus fick de skatta 
upplevelsen på en skala från obehagligt 
till behagligt, och deras hjärnaktivitet 

registrerades med fMRI. Efter använd-
ning av nässprej skattades smärtan som 
mindre obehaglig och beröringen som 
mer behaglig än utan nässprej. Effek-
terna korrelerade så att de som fick 
störst smärtreduktion också fick mest 
ökad njutning. fMRI-resultaten visade 
att placebobehandling ledde till mins-
kad aktivering av somatosensoriska 
områden under smärta men till ökad 
aktivering under behaglig beröring. De 
personer som hade starkast samman-
koppling av aktivitet mellan prefrontala 
områden och den smärtreglerande peri-
akveduktala grå substansen hade också 
störst smärtlindring och störst njut-
ningsförhöjning av placebo behandl ing-
en och starkast minskning (smärta) och 
ökning (behaglig beröring) av aktive-
ringen i somatosensoriska hjärnområ-
den.

Resultaten tyder på att förväntningar 
om smärtlindring och ökad njutning på-
verkar utfallet av medicinsk behandling 
via liknande mekanismer i hjärnan. De 
individer som fick störst lindring av ne-
gativa känslor (smärta) fick också störst 
ökning av positiva känslor (njutning), 
vilket speglades i hjärnaktiviteten. Re-
sultaten talar för att medicinsk forsk-
ning kan ha mycket att vinna på att öka 
fokus kring positiva känslor och hur de 
interagerar med patientens negativa 
symtom under medicinsk behandling.
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Placebo gav lindrad smärta,  
men också ökad njutning

Sömnbrist hos kirurger påverkade inte                operationer

Stroke orsakar en stor sjukdomsbörda i 
fattiga länder i Afrika söder om Sahara, 
men få studier har gjorts om vilken roll 
olika riskfaktorer spelar i dessa länder. 

I Lancet Global Health presenteras en 
undersökning där man tittat på 200 fall 
av stroke i staden Dar es-Salaam i Tan-
zania och i Hai-distriktet på landsbyg-
den i Tanzania. De drabbade har jäm-
förts med 398 jämnåriga kontroller från 
samma områden, och det man främst 
tittat på är riskfaktorer som kan kopp-
las till stroke. Det visade sig att rökning, 
hypertoni, höga blodfetter och tidigare 
kardiovaskulära händelser var koppla-
de till ökad risk för stroke, liksom HIV- 
infektion, som var en oberoende risk-
faktor. Det är inte första gången som 
denna koppling görs. Riskökningen är 
av samma magnitud i Afrika söder om 
Sahara som i material från andra delar 
av världen. Överlag vägde riskfaktorer-
na, alltså inte bara HIV, lika tungt i ko-
horten från Tanzanias landsbygd som i 
kohorten från staden.

Värt att notera är att de HIV-smittade 
inte fick antiviral behandling, vilket är 
relevant, då vissa former av antiviral 
medicinering har kopplats till ökad risk 
för kardiovaskulära händelser. Studien 
visar således att en HIV-infektion i sig 
är en riskfaktor för stroke, oberoende av 
behandling. En begränsning med stu-
dien är att den bara inkluderat stroke-
drabbade som överlevt och som kunnat 
intervjuas. Patienter som avlidit har 
inte inkluderats och det kan ha påverkat 
resultaten.

Anders Hansen
leg läkare, frilansjournalist

 Walker R, et al. Lancet Global Health. 2013;1:e282-8.

HIV ökar strokerisken

att kirurger som opererar i katastrof-
områden eller i krig kan nå »acceptabel 
nivå« i sin kirurgiska färdighet efter 
2–3 timmars sömn. På 1980-talet börja-
de många intressera sig för hur begräns-
ning av sömnen påverkar kirurgisk och 
medicinsk färdighet, inte minst efter 
ett uppmärksammat dödsfall i USA. 

Intres sant att notera är att det år 1989 
lagstadgades i staten New York att 
ST-läkare i kirurgi inte får arbeta mer 
än 80 timmar per vecka eller 24 timmar 
i sträck, en begränsning som då ansågs 
kontroversiell.
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Förväntningar om smärtlindring och ökad njutning tycks påverka utfallet av en medicinsk 
behandling via liknande mekanismer i hjärnan.
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