
Brysseldeklarationen om ADPKD

Autosomal dominant polycystisk njursjukdom (AD-
PKD) är en kronisk, progressiv och ärftlig sjukdom 
då cystor växer i njurarna och andra organ.1 ADPKD, 
ofta kallad njurcystsjukdom, är en av de vanligaste 
livshotande ärftliga sjukdomarna och den viktigaste 
orsaken till njursvikt. Det är en komplex och obotlig 
sjukdom som har en varierande och ofta genomgri-
pande fysisk och psykisk inverkan på patienterna 
och deras anhöriga. Den medför även höga sjuk-
vårdskostnader på grund av framförallt dialys och 
transplantation. Effekterna av ADPKD underskattas 
ofta av sjukvårdspersonal och andra intressenter.

ADPKD innebär en unik kombination av utmaningar som 
kräver ett specifikt förhållningssätt bland beslutsfattare 
inom sjukvården och vårdgivare.  Brysseldeklarationen 
om ADPKD, som getts ut av European ADPKD Forum 
(EAF), ger följande policyorienterade rekommendationer 
för att komma till rätta med dessa ouppfyllda behov och 
göra det lättare för alla ADPKD-patienter i Europa att få 
tillgång till högkvalitativ vård.

Rekommendation 1: Det behövs ett statligt stöd till  
utvecklingen av en nationellt samordnad, stegbaserad 
metod inom ADPKD-vård i samarbete med specialister, 
patient-organisationer och andra intressenter.

Patienter med ADPKD behöver specialistvård och diag-
nostisk, terapeutisk och preventiv sjukvård från olika typer 
av sjukvårdspersonal under hela livet. Alla patienter bör 
ha tillgång till ett nefrologiskt ADPKD-specialistcenter 
där multidisciplinär, patientorienterad vård kan erbjudas 
enligt det kliniska behovet. Samordnad specialistvård bör 
kunna förbättra effektiviteten i sjukvården. Det är viktigt 
att remitteringsrutinen är tydlig.

Rekommendation 2: Ett utbyggt europeiskt nätverk av 
ADPKD-referenscenter skulle främja ytterligare forskning 
och etablerandet av harmoniserade, integrerade och 
patientorienterade vårdplaner.

Mot bakgrund av befintliga framsteg 2 uppmuntrar vi 
till fortsatt dialog mellan alla intressenter mot fortsatt 
utveckling inom ett nätverk av europeiska ADPKD- 
referenscenter för att underlätta samordnad forskning 
och utveckling samt implementering av bästa praxis. 

Rekommendation 3: Europeiska kommissionen och 
enskilda länders regeringar bör stödja forskning i syfte att 
utveckla sjukdomsmodifierande behandlingar för ADPKD 
med potentialen att behålla livskvaliteten, bromsa in 
försämringen av njurfunktionen och höja den förväntade 
livslängden bland patienterna, samt minska den ekono-
miska belastningen av sjukvårdssystemen.

Rekommendation 4: Regeringar och vårdgivare bör 
stödja implementeringen av metoder för att rutinmässigt 
bedöma prognosen hos patienter med ADPKD för kliniskt 
beslutsfattande, forskning och innovationer. 

Rekommendation 5: Alla intressenter – inklusive Euro-
peiska kommissionen, enskilda länders regeringar och 
vårdgivare – bör stödja initiativ som syftar till att erbjuda 
enskilda patienter och anhöriga till personer med ADPKD 
bättre information, samt försöka involvera patientorgani-
sationer att delta i det politiska arbetet med vård- 
planering och vård för ADPKD. 

Rekommendation 6: Organisationer för utvärdering av 
teknologier i vården (HTA), bör försöka involvera patienter 
och patientorganisationer i utvärderingen så att man 
tar tillvara deras unika kunskaper om konsekvenserna av 
att leva med ADPKD och deras strävan efter nya behand-
lingar. Detta bör ske i enlighet med HTA:s International 
Quality Standards for Patient Involvement in HTA.
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  Vad är ADPKD?

ADPKD är en komplex sjukdom då vätskefyllda blåsor 
(cystor) växer och sprids i njurarna och andra organ  
(i synnerhet levern).1 Njuren kan bli många gånger större 
än hos friska individer och patienterna får olika symptom 
inklusive smärta, blödningar och infektioner i cystorna.  
På sikt drabbas de flesta patienter av njursvikt. Nog så 
viktigt är att patienter med ADPKD ofta får högt blodtryck 
och hjärt- och kärlsjukdomar.3 Sjukdomen kan både  
diagnostiseras hos vuxna och barn.

Det finns ingen godkänd behandling för själva ADPKD. 
Specifika åtgärder vidtas ofta för att försöka bromsa 
tillväxten av cystor, men de har ingen bevisad effekt. 
Patienterna behöver ofta behandling för smärta och  
andra sjukdomsmanifestationer och komplikationer,1 
samt mediciner för att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar.3 
Evidensbaserade riktlinjer på europeisk nivå saknas dock. 
I förlängningen behöver de flesta patienter antingen 
en njurtransplantation eller dialys innan de uppnår en 
genomsnittlig ålder på 60 år .4,5 

Hur påverkar ADPKD patienterna?

ADPKD har kroniska fysiska och psykiska effekter som 
kan försämra livskvaliteten och välmåendet. Även under 
tidiga stadier upplever de flesta patienterna symptom 
som inverkar på deras arbete och fysiska aktiviteter eller 
träning.6ADPKD kan ha en genomgripande emotionell  
effekt i form av förlust, otrygghet och rädsla,6 och detta 
kan vara kopplat till oro eller depression. ADPKD kan 
inverka negativt på andra delar av livet inklusive anställ-
ning, möjlighet att få sjuk- eller livförsäkring eller lån, samt 
familjeplanering.

Konsekvenserna av ADPKD i drabbade patienter och de-
ras anhöriga underskattas ofta av sjukvårdspersonal och 
andra intressenter.

Hur mycket kostar ADPKD?

Patienter med ADPKD ådrar sig sjukvårdskostnader under 
hela livet genom öppenvård och sjukvårdsvistelser. Kost-
naderna för ADPKD stiger kraftigt då patienterna behöver 
dialys eller transplantation.7 ADPKD står för omkring en 

tiondel av alla patienter som behöver sådan behandling i 
Europa; detta motsvarar omkring 50 000 patienter till en 
kostnad av 1,5 miljarder €/år.8

Forskning inom förebyggande åtgärder mot ADPKD- 
relaterade komplikationer kan ge enastående avkastning 
på investeringar.2Transplantation är ett mycket kostnads-
effektivt alternativ jämfört med dialys8 och investeringar 
för att höja transplantationstakten och minska väntetiden 
förväntas vara kostnadsbesparande. 

Ouppfyllda behov – varför behöver vi  
Brysseldeklarationen?

Ouppfyllda behov inom ADPKD-vården som identifierats i 
den nyligen publicerade Kidney Disease: Improving Global 
Outcomes (KDIGO) Controversies Conference Report on 
ADPKD9 och av EAF innefattar:

•	 Alla patienter med ADPKD bör ha tillgång till en nefro-
log som är kunnig inom sjukdomen. Mönstren inom 
klinisk praxis för ADPKD-vård varierar inom och mellan 
olika europeiska länder, vilket kräver bättre samord-
ning av sjukvårdspolitiken och sjukvårdstjänsterna. 

•	 Optimeringen och standardiseringen av ADPKD- 
vården i Europa hämmas av bristen på evidensbaserade 
konsensusriktlinjer och standardiserade vårdplaner.

•	 Det finns ingen konsensus ännu om det optimala 
sättet att ställa prognoser. Det finns pågående forsk-
ning som försöker etablera optimala modeller för att 
identifiera patienter vars sjukdom förväntas att snabbt 
utvecklas till det sämre och för att på så sätt kunna 
individanpassa vården.

•	 Det finns ett akut behov av nya mediciner som brom-
sar försämringen av njurfunktionen genom ADPKD 
samtidigt som patienternas livskvalitet kan behållas 
och den förväntade livslängden hos patienterna  
kan ökas och påverkan på de europeiska sjukvårds- 
systemen minskas. 

•	 Ytterligare initiativ för att underlätta njurtransplantation 
hos patienter med njursvikt krävs.

”Min största skräck är att min dotter en dag 
ska bli tvungen att gå i dialys. På ett sätt står 
dialys för död hos mig, eftersom min far dog 
under dialys, och detta är givetvis en skräck 
som alla med ADPKD delar.”  
Corinne, Frankrike

”ADPKD är en sjukdom som mina arbetsgivare 
verkar ha svårt  att förstå. Det har varit ganska 
frustrerande att försöka beskriva sjukdomen 
och hur den påverkar mig. Det är svårt att 
förklara tröttheten och i synnerhet hur ont jag 
har haft.  Det kan även vara lite svårt för läkarna 
på akutmottagningen att förstå sjukdomen, 
eftersom många av dem inte ens hört talas om 
polycystisk njursjukdom sedan läkarstudierna.”  
Justin, Storbritannien
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•	 Patienter och familjer som är påverkade av ADPKD 
behöver specifik, utförlig och lättillgänglig information 
om sjukdomen för att kunna delta fullt ut i besluts- 
fattandet. Vidare behöver patienterna stöd för att 
kunna hjälpa till att driva fram förbättringar inom 
ADPKD-diagnostik och vård i samarbete med  
sjukvårdspersonal, forskare, chefer inom sjukvården 
och sjukvårdsmyndigheter.

Nästa steg: Brysseldeklarationen om ADPKD

Brysseldeklarationen inbegriper strategier för att kom-
ma till rätta med dessa ouppfyllda behov. För att dessa 
förändringar ska kunna implementeras, behövs nationell 
och internationell samverkan mellan alla intressenter 
inom ADPKD-vården inklusive:

•	 Patienter och deras organisationer

•	 Nefrologer och andra specialistläkare och forskare som 
deltar i ADPKD-vården

•	 Chefer inom sjukvården

•	 Sjukvårdsmyndigheter inom enskilda länders reger-
ingar

•	 Organ som ansvarar för läkemedelsreglering och 
utvärdering av teknologier i vården.

EAF vill främja dialog och samarbete mellan dessa grup-
per och ser fram emot att samarbeta med alla organ för 
att förbättra och förlänga livet för patienter med ADPKD.
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ADPKD står för 1 av 10 patienter som kräver
njurdialys eller transplantation

= 50 000 i Europa 1,5 miljarder €/år

”Att leva med ADPKD är som att balansera på 
en knivsegg vid kanten av en avgrund – du vet 
att du närmar dig kanten och att du en dag 
kommer falla ned. Sjukvårdspersonalen och 
den bredare allmänheten är inte tillräckligt 
medvetna om ADPKD, och det måste man 
snarast möjligt komma till rätta med.”  
Tess, Storbritannien
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EAF är en multidisciplinär, internationell fakultet av specialister 
som strävar efter att förbättra hälsan och livskvaliteten för 
personer med ADPKD. 

Läs EAF:s rapport ”Omsätta vetenskap till policy för att förbättra 
ADPKD-vården i Europa” som kan hämtas via Internet på 
www.pkdinternational.org/EAF_ADPKD_Policy_Report_2015 
för mer information.

Kontakta Laure.Sonnier@interelgroup.com för att beställa 
tryckta kopior av Brysseldeklarationen om ADPKD och EAF:s 
rapport.

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. har tagit 
initiativ till och står ensamt bakom EAF. 
Fakultetsmedlemmarna får inte ersättning för sina 
roller inom initiativet. Innehållet i EAF-rapporten 
och Brysseldeklarationen om ADPKD är EAF 
Facultys uppfattningar, vilka inte nödvändigtvis 
överensstämmer med Otsukas. 

EAF:s rapport, ”Omsätta vetenskap till policy för att förbättra ADPKD-vården 
i Europa” är formellt godkänd av

Brysseldeklarationen om ADPKD stöds av

Medlemmar i 
ordförandegruppen 
Dr Richard Sandford  
och Tess Harris

Nefrologi
Prof. Olivier Devuyst,  
Zürich, Schweiz 
Prof. Tevfik Ecder,  
Istanbul, Turkiet 
Dr Ron T. Gansevoort,  
Groningen, Nederländerna
Dr José Luis Górriz,  
Valencia, Spanien
Prof. Albert Ong,  
Sheffield, Storbritannien
Prof. Yves Pirson,  
Bryssel, Belgien
Prof. Vicente E. Torres,  
Rochester, MN, USA
Prof. Gerd Walz,  
Freiburg, Tyskland 

Hepatologi 
Prof. Joost P.H. Drenth,  
Nijmegen, Nederländerna

Genetik 
Dr Richard Sandford,  
Cambridge, Storbritannien

Patientrepresenation 
Brenda de Coninck,  
Bussum, Nederländerna
Tess Harris,  
London, Storbritannien
Alastair Kent,  
London, Storbritannien
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