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Det är med stor glädje och 
beundran som European 
Kidney Health Alliance (EKHA), 
en paraplyorganisation för 
ideella organisationer som 
företräder de viktigaste 
intressenterna inom europeisk 

njursjukvård, presenterar den här rapporten om 
autosomal dominant polycystisk njursjukdom (ADPKD) 
från European ADPKD Forum (EAF). 

EAF:s mål överensstämmer perfekt med EKHA:s, 
nämligen att bl.a. öka medvetenheten om vikten av 
generell njurhälsa och den ökade utbredningen samt 
de samhällsekonomiska kostnaderna för akuta och 
kroniska njursjukdomar. Dessutom kommer både EKHA 
och EAF att försöka uppmuntra tidig detektion och 
förebyggande av njursjukdomar, samt påverka framtida 
prioriteringar för forskningen inom Europeiska unionen 
och säkerställa finansieringen för vårdinnovationer. Både 
EKHA och EAF främjar samarbete med andra viktiga 
intressenter inom området för kroniska sjukdomar, och 
vill göra det lättare att utbyta ny information och bistå 
EU:s makthavare med expertis.

Denna rapport innehåller en uppdaterad samman- 
fattning av de viktigaste vetenskapliga aspekterna av 
ADPKD som omsätts till politik för att förbättra patien-
tvården inom denna fruktade sjukdom i Europa.

Som den här rapporten beskriver, är ADPKD den 
vanligaste ärftliga njursjukdomen. Vissa patienter med 
ytterst få symptom diagnostiseras inte under sin livstid. 
Det innebär att en familjemedlem kan bära på sjuk- 
domen utan att veta om det. Tecken på ADPKD visar  
sig ofta inte förrän personen blir vuxen, varför den här 
typen av polycystisk njursjukdom ibland kallas för ”adult 
PKD”. Trots att sjukdomen inte är välkänd bland andra än 
njursjuka, är ADPKD en viktig orsak till njursvikt som 
tvingar omkring 50 000 personer i Europa att gå i dialys 
eller genomgå transplantation. Detta representerar 
sannolikt endast en liten del av det totala antalet fallen, 
eftersom de flesta patienter som lever med ADPKD 

ännu inte utvecklat njursvikt. Många blir först diag- 
noserade närdet uppstår symptom eller om de  
genomgår en screening eftersom sjukdomen diag- 
nostiserats inom familjen. 

ADPKD är en systemisk sjukdom och personer som lider 
av den har ofta cystor i andra organ som t.ex. levern. En 
undergrupp av ADPKD-patienterna har vaskulära 
komplikationer inklusive intrakraniella aneurysmer och 
aneurysmer i stora blodkärl. Dessa extrarenala symptom, 
som njursjukdom, kan komma till många olika uttryck. 
Både renala och extrarenala sjukdomsmanifestationer 
orsakar mycket lidande. Trots den omfattande forskning 
som pågår, har den molekylära basen för cystbildning 
och cysttillväxt inte klarlagts helt.

Dessutom kvarstår viktiga frågor om hur personer med 
cystiska sjukdomar ska behandlas på optimalt sätt. 
Hypertoni är exempelvis ett av de tidigaste och vanlig- 
aste symptomen och en viktig orsak till morbiditeten 
och mortaliteten inom ADPKD. Den har satts i samband 
med snabbare utveckling i njursjukdomen och är 
föremål för pågående studier. På motsvarande sätt är 
systemisk hypertoni vanligt förekommande hos barn 
med ADPKD, och allvarlig hypertoni uppträder ofta 
under de första månaderna av livet. Blodtrycksmålen 
som är lämpliga för ADPKD-patienter med begynnande 
kronisk njursjukdom är inte kända ännu.

Förutom de vetenskapliga och rent medicinska aspek-
terna som hör ihop med ADPKD, tar den här rapporten 
även upp ett antal fysiska och psykiska effekter som kan 
ge försämrad livskvalitet och välmående hos både 
patienten och hans/hennes samhälleliga miljö och 
familj. Dessa aspekter underskattas ofta av vårdpersonal 
och andra intressenter.

EKHA vill rikta ett tack till EAF för detta initiativ och 
hoppas att det nära samarbetet mellan båda organisa-
tionerna kommer att förbättra vården och välbefinnan-
det hos alla patienter med njursjukdom i Europa, 
inklusive patienter och anhöriga till patienter med 
ADPKD.

Förord

Professor Norbert Lameire 

Prof. Norbert Lameire 
Professor Emeritus i medicin, Ghent University, Ghent, Belgium  
Chair, European Kidney Health Alliance
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Förord

Soledad Cabezón Ruiz 

Soledad Cabezón Ruiz  
Medicine doktor, kardiolog 
Ledamot i Europaparlamentet
Gruppen för Spanska socialistiska arbetarpartiet (PSOE), Spanien

Jag vill börja med att tacka 
European ADPKD Forum (EAF) 
för att jag fått möjligheten att 
presentera den här rapporten 
om autosomal dominant 
polycystisk njursjukdom 

(ADPKD), en ärftlig, kronisk och obotlig sjukdom som 
underskattas utanför nefrologin. 

Som läkare och politiker är jag fullt medveten om 
behovet av att öka medvetenheten om kroniska sjuk- 
domar i allmänhet och sjukdomar som inte är välkända 
utanför forskarsamhället, till exempel ADPKD, i synnerhet. 

I Europa står vi inför en enorm utmaning: kroniska 
sjukdomar står för den största sjukdomsbördan och 
ansvarar för 86 % av alla dödsfall inom regionen enligt 
Världshälsoorganisationen (WHO). Om vi översätter detta 
till ekonomiska värden uppskattar Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) 
att kroniska sjukdomar står för 70 till 80 % av sjuk-
vårdskostnaderna. Detta motsvarar en uppskattad 
kostnad av 700 miljarder € inom Europeiska unionen. Av 
detta belopp spenderas emellertid 97 % på behandling, 
medan bara 3 % går till förebyggande åtgärder. 

Europeiska unionen och WHO har nyligen rekommende-
rat omfattande, strategiska metoder för att hantera 
kroniska sjukdomar. EU:s reflektionsprocess om kroniska 
sjukdomar har följts av den pågående Joint Action on 
Chronic Diseases and Healthy Ageing across the Life 
Cycle. Till de centrala aspekterna av strategier för kroniska 
sjukdomar hör: en integrerad, samverkande metod som 
involverar alla intressenter, stöd för utbyte av god praxis 
för sjukdomsförebyggande och behandling, anpassning 
av innovativa metoder och nya tekniker, samt ge patienter 
makten att delta som parter i beslutsfattandet om 
sjukvården.

Fram till dagens datum har njursjukdom inte fått en 
framskjuten position inom dessa strategier, trots bevis på 
dess ökande påverkan på den globala sjukdomsbördan.  
I följande rapport riktar EAF uppmärksamhet mot de 
specifika effekter som ADPKD medför för patienter och 
sjukvård. De viktigaste utmaningarna utgörs av att öka 
medvetenheten, främja allmänna riktlinjer och standard- 
isera kriterierna för patienter och läkare, samt förbättra 
forskningen om specifika behandlingar med potential att 
bromsa sjukdomens utveckling.

Efter att de principiella ouppfyllda behoven i detta 
sammanhang fastställts, presenterar EAF ett antal 
kortfattade policyorienterade rekommendationer som 
ska underlätta att ta itu med dessa behov och göra det 
lättare för alla patienter med ADPKD i Europa att få 
tillgång till högkvalitativ vård. 

Dessa rekommendationer är väl förenliga med de 
grundläggande principerna i de ovan nämnda strategi- 
erna för kroniska sjukdomar. De vill främja en standard- 
iserad vård som baseras på bästa praxis och samverkan 
mellan intressenter och sjukvårdscenter i syfte att 
förbättra patientvård och forskning, stödja innovationer 
inom det här området och öka patienternas inflytande 
över besluten som rör den egna behandlingen och driva 
på systematiska förbättringar.

Den här rapporten berör många sjukvårdspolitiska 
områden inklusive initiativ till gränsöverskridande 
sjukvård, skillnader i och tillgång till sjukvård, genetisk 
testning, njurtransplantation och utvärdering av teknolo-
gier i vården. ADPKD:s komplexa natur kräver en målinrik-
tad, strategisk metod som inbegriper samarbete mellan 
patienter, sjukvårdspersonal, chefer inom sjukvården, 
offentliga sjukvårdsorgan och sjukvårdsmyndigheter, 
samt beslutsfattare på europeisk nivå. Jag lovordar den 
här rapporten och hoppas att den kommer att driva fram 
dylikt samarbete inom detta angelägna sjukdomsfält.
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Exekutiv sammanfattning

1.  Inledning

Autosomal dominant polycystisk njursjukdom (ADPKD) 
är en kronisk, progressiv, ärftlig sjukdom då cystor växer 
i njurarna och andra organ. ADPKD, ofta kallad njurcyst-
sjukdom, är den vanligaste ärftliga njursjukdomen, och 
en av de vanligaste bland de ärftliga livshotande sjukdo-
marna. Till de aktuella utmaningarna inom ADPKD hör 
okunskap bland många intressenter inom sjukvården, 
variationer inom ADPKD-behandling, avsaknaden av 
godkända behandlingsformer och svårigheten att 
omsätta våra kunskaper om ADPKD till klinisk nytta för 
patienterna.

I denna rapport beskrivs vad ADPKD är, hur sjukdomen 
påverkar patienterna och deras familjer, och de krav 
detta ställer på sjukvårdssystemen. Längre fram i 
rapporten föreslås strategier för att förbättra ADPKD-be-
handlingen i Europa inom ramen för en adekvat 
EU-policy.

2.  Översikt över ADPKD

ADPKD är en viktig orsak till kronisk njursvikt. I Europa 
påverkas hundratusentals människor av sjukdomen. 
Den står för upp till en tiondel av alla dialys- eller 
transplantationsfall, vilket motsvarar ca 50 000 patienter 
i Europa. Njurcystor bildas under hela livet hos patienter 
med ADPKD och orsakar symptom som smärta, 
cystinfektioner, blödningar och buksvullnad, och kan 
leda till njursvikt. ADPKD orsakar även levercystor hos de 
flesta patienterna, och kan även drabba flera andra 
organ. Patienter med ADPKD löper risk att få högt 
blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar. Sjukdomen kan 
diagnostiseras hos både vuxna och pediatriska patienter.

Patienter kräver behandlingar för de olika manifestation-
erna och komplikationerna av ADPKD under sina liv,  
och i slutändan behöver de flesta patienter antingen 
njurtransplantation eller dialys (njurersättningsterapi).

3. Vad innebär ADPKD för patienter och deras 
familjer?

ADPKD har kroniska fysiska och psykiska effekter som 
kan försämra livskvaliteten och välmåendet och påverka 
vardagen och arbetslivet. Smärta är kanske det symptom 

som främst påverkar patienternas livskvalitet. I senare 
sjukdomsstadier har dialys en omfattande inverkan  
på patienternas vardag. ADPKD kan inverka negativt  
på andra delar av livet bland annat anställning, möjlig-
het att få sjuk- eller livförsäkring eller lån, samt familje-
planering. Konsekvenserna av ADPKD i drabbade 
patienter och deras anhöriga underskattas ofta av 
sjukvårdspersonal och andra intressenter.

4.  ADPKD:s effekt på sjukvårdssystem 

Patienter med ADPKD ådrar sig sjukvårdskostnader 
under hela livet genom öppenvård och sjukvårds- 
vistelser. Kostnaderna för ADPKD stiger avsevärt när 
patienterna behöver dialys eller transplantation –  
ADPKD utgör omkring en tiondel av alla patienter  
som behöver dessa behandlingar, till en kostnad av  
1,5 miljarder €/år i Europa. Forskning inom förebyggande 
åtgärder mot ADPKD-relaterade komplikationer kan ge 
en enastående avkastning på investering.  

Transplantation är ett mycket kostnadseffektivt alterna-
tiv jämfört med dialys, och investeringar för att höja 
transplantationstakten och minska väntetiden antas 
vara kostnadsbesparande.

5.  Behov inom ADPKD-vården som inte uppfylls

Mönstren inom klinisk praxis för diagnos, bedömning, 
behandling av ADPKD och stödjande åtgärder varierar 
inom och mellan olika europeiska länder.  Det finns 
behov hos alla ADPKD-patienter att ha tillgång till en 
nefrolog som är kunnig inom sjukdomen och behov av 
bättre samordning av sjukvårdspolitik och sjukvårds-
tjänster. Optimeringen och standardiseringen av 
ADPKD-vården i Europa hämmas av bristen på evidens-
baserade konsensusriktlinjer och standardiserade 
vårdplaner.

Det finns ett akut behov av nya mediciner som bromsar 
försämringen av njurfunktionen genom ADPKD 
samtidigt som patienternas livskvalitet kan behållas och 
förväntningarna på livet kan ökas och påverkan på de 
europeiska sjukvårdssystemen minskas. Ytterligare 
åtgärder för att underlätta njurtransplantation för 
patienter med njursvikt är också nödvändiga. Den totala 
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njurvolymen är den vanligaste prediktiva faktorn som 
används för att identifiera patienter som förväntas få 
snabb sjukdomsutveckling och på så sätt individualisera 
vården. Det finns i nuläget dock inget optimalt sätt att 
göra prognoser.

6.  Terapeutisk innovation inom ADPKD 

Trots att vår förståelse av ADPKD har förbättrats, kvarstår 
utmaningar i form av att omsätta dessa framsteg till nya 
sjukdomsmodifierande mediciner som görs tillgängliga 
för patienterna. För att sammanställa tillräckligt stora 
patientpopulationer för forskning, krävs samarbete 
mellan flera center. ADPKD-forskningen kompliceras 
även av att det kroniska, progressiva sjukdomsförloppet 
som påverkar många delar av kroppen. Forskningen 
håller på att förfina och validera metoderna för att göra 
sjukdomsprognoser för forskning och kliniska syften. För 
närvarande finns det inget vedertaget patientrapporte-
rat resultat av ADPKD:s effekter.

7 Inflytande för patienter med ADPKD

Patienter och familjer som är drabbade av ADPKD 
behöver specifik, utförlig och lättillgänglig information 
om sjukdomen för att kunna delta helt i beslutsfattandet. 

Patienter spelar även en viktig roll i att driva på förbätt-
ringar inom ADPKD-diagnostik och -vård i samarbete 
med sjukvårdspersonal, forskare, chefer inom sjukvården 
och sjukvårdsmyndigheter. Alla intressenter – inklusive 
Europeiska kommissionen, regeringar och vårdgivare – 
bör stödja initiativ som syftar till att erbjuda enskilda 
patienter och anhöriga till personer med ADPKD bättre 
information, samt bjuda in patientorganisationer att 
delta i de strategiska och taktiska aspekterna av vård- 
planering och implementering, inklusive utformning  
av vårdtjänster och forskning. Myndigheter som är 
ansvariga för att bedöma effektiviteten och värdet på 
ADPKD-behandlingar och -tjänster bör engagera 
patienter i sina processer och använda evidens från 
patienterna i sitt beslutsfattande.

8 EAF:s rekommenderade riktlinjer
European ADPKD Forum (EAF) presenterar här ett antal 
policyorienterade rekommendationer i syfte att komma 
till rätta med de ouppfyllda behov som identifierats i 
den här rapporten samt 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, 
patientorganisationer och andra intressenter.

Rekommendation 2: Ett utbyggt europeiskt nätverk  
av ADPKD-referenscenter skulle underlätta fortsatt 
forskning och etablerande av harmoniserade, integrerade 
och patientorienterade vårdplaner. 

Rekommendation 3: Europeiska Kommissionen och 
regeringar ska stödja forskning i syfte att utveckla 
sjukdomsmodifierande behandlingar för ADPKD som 
har potential att behålla livskvaliteten, bromsa in 
försämringen av njurfunktionen, höja patienternas 
förväntade livslängd och minska den ekonomiska 
effekten på sjukvårdssystem.

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

Rekommendation 5: Alla intressenter – inklusive 
Europeiska Kommissionen, regeringar och vårdgivare – 
bör stödja initiativ som syftar till att erbjuda enskilda 
patienter och anhöriga till personer med ADPKD bättre 
information, samt involvera patientorganisationer att 
delta i det politiska arbetet med vårdplanering och 
implementering 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 konse-
kvenserna av att leva med ADPKD och deras strävan 
efter nya behandlingar. Detta bör ske i enlighet med 
HTA:s International Quality Standards for Patient 
Involvement in HTA.

6



Huvudpunkter

•     Autosomal dominant polycystisk njursjukdom 
(ADPKD) är en kronisk, progressiv, ärftlig sjuk-
dom då cystor bildas i njurarna och andra organ.

•     ADPKD är den vanligaste ärftliga njursjukdomen 
och en av de vanligaste ärftliga livshotande 
(”monogena”) sjukdomarna.

•     Till de aktuella utmaningarna inom ADPKD hör 
den bristande medvetenheten bland många 
intressenter inom sjukvården, variationer inom 
ADPKD-behandling, avsaknaden av godkända 
behandlingsformer och svårigheten att omsätta 
våra nya kunskaper om ADPKD till klinisk nytta 
för patienterna.

•     I denna rapport beskrivs vad ADPKD är, hur 
sjukdomen påverkar patienterna och deras anhö-
riga, och kraven som detta ställer på sjukvårds-
systemen. Längre fram i rapporten föreslås 
strategier för att förbättra ADPKD-vården i 
Europa inom ramen för lämpliga politiska 
initiativ inom EU.

1.1 Bakgrund

Autosomal dominant polycystisk njursjukdom (ADPKD)  
är en kronisk och progressiv sjukdom då vätskefyllda 
blåsor (cystor) växer till antal och storlek i njurarna  
och andra organ (i synnerhet levern).1 ADPKD är den 
vanligaste ärftliga njursjukdomen och en av den  
vanligaste livshotande sjukdomarna.1 Individer med 
ADPKD drabbas ofta av smärta, blödningar och infektion- 
er. De flesta patienter drabbas av njursvikt, i genomsnitt 
före 60 års ålder.2,3 Patienter med ADPKD tenderar även 
att få högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar.4 

Till de aktuella utmaningarna och behoven som inte 
tillgodoses i fråga om ADPKD i Europa hör:

•   Bristande medvetenhet och svårighet att förstå ADPKD:s 
betydelse bland beslutsfattare inom sjukvården och en 
del sjukvårdspersonal

•   Bristande medvetenhet eller förståelse för ADPKD bland 
allmänheten, vilket kan inskränka konsultationerna och 
följsamhet till terapin

•   Variationer och skillnader i ADPKD-vården, vilket delvis 
beror på avsaknad av standardiserade vårdplaner och 
medvetenhet om sjukdomens effekt på patienterna

•   Avsaknaden av godkända behandlingsalternativ för att 
bromsa sjukdomens utveckling, behålla patienternas 
livskvalitet och senarelägga behovet av dialys och 
transplantation.

•   Utmaningar för utveckling av innovativa terapier  
och i bedömningen därav av tillsynsmyndigheter och 
ersättningsorgan. 

Dessa utmaningar finns i en kontext av ökande interna-
tionell medvetenhet om behovet av arbete med kronisk 
njursjukdom i allmänhet.5 

1.2 Om European ADPKD Forums rapport
Den här rapporten, den första publikationen från 
European ADPKD Forum (EAF, se panelen på nästa sida), 
baseras på det senaste vetenskapliga kunskapsläget  
om ADPKD och insikter från ledande specialister och 
patientrepresentanter. Den innefattar även resultat från 
en stor undersökning av patienter med sjukdomen som 
nyligen genomfördes. Avsikten är att:

•   Berätta om ADPKD och öka medvetenheten om sjuk- 
domen och dess implikationer för patienter, sjukvård och 
ekonomier i Europa

•   Rekommendera strategier för att förbättra ADPKD-vården 
inom ramen för den sjukvårdspolitiska utvecklingen på 
europeisk och nationell nivå

•   Uppmuntra och underlätta samarbete mellan olika 
individer och grupper som är involverade i behandling  
av personer med ADPKD, däribland makthavare inom 
sjukvården, vårdgivare, köpare, patienter, vårdpersonal 
och industrin.

Rapporten är upplagd på följande sätt:

Avsnitt 1 – Inledning

Avsnitt 2 – Översikt over ADPKD Ger en kort 
beskrivning av ADPKD:s epidemiologi och genetiska 
bas, tecknen och symptomen, hur sjukdomen utvecklas 
till det sämre och olika metoder för diagnostik, bedöm-
ning och behandling.

1. Inledning
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Avsnitt 3 – Vad innebär ADPKD för patienter och 
deras familjer? Beskriver hur ADPKD och behandling-
en av sjukdomen påverkar patienter negativt, inklusive 
effekten på livskvaliteten, relationerna och arbetslivet, 
samt hur ofta detta underskattas. 

Avsnitt 4 – ADPKD:s effekt på sjukvårdssystem 
Presenterar aktuella data om ADPKD:s bidrag till 
utnyttjande av vårdresurser och kostnader.

Avsnitt 5 – Behov inom ADPKD-vården som inte 
uppfylls Identifierar hinder för optimal diagnos, 
bedömning och behandling av ADPKD.

Avsnitt 6 – Terapeutisk innovation inom ADPKD 
Diskutera utmaningar inom forskning och innovationer 
inom ADPKD.

Avsnitt 7 – Inflytande för ADPKD-patienter 
Beskriver varför och hur patienter med ADPKD måste få 
inflytande i förbättringen av vårdstandarden. 

Avsnitt 8 – EAF:s rekommenderade riktlinjer 
Rekommenderar strategier för att förbättra ADPKD  
inom Europa i förhållande till lämpliga politiska initiativ 
inom EU.

Avsnitt 9 – Medlemmar i European ADPKD Forum

Avsnitt 10 – Organisationer för polycystisk 
njursjukdom 

Avsnitt 11 – Ordlista

Avsnitt 12 – Referenser

Denna EAF-rapport är ett komplement till report 
complements 2014 Kidney Disease: Improving Global 
Outcomes (KDIGO) Controversies Conference Report. 
KDIGO:s rapport sammanfattade de påfallande kunskaps- 
luckorna och föreslog en forskningsagenda för att  
lösa kontroversiella frågor i syfte att harmonisera och 
standardisera ADPKD-vården.6 EAF-rapporten har även 
sammanställs i linje med Working Group on Inherited 
Kidney Disorders inom European Renal Association-Eu-
ropean Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA).7

European ADPKD Forum

European ADPKD Forum (EAF) är en multidisciplinär, internationell fakultet av ADPKD-
specialister som strävar efter att förbättra hälsan och livskvaliteten för personer med 
ADPKD. Forumet består av ledande patientrepresentanter och läkare och forskare inom 
nefrologi, hepatologi och genetik. Otsuka Pharmaceutical Europe, Ltd. har tagit initiativ 
till och står ensamt bakom EAF. Varken medlemmarna i EAF:s ordförandegrupp eller 
fakultetsmedlemmarna får ersättning för sina roller inom initiativet. Uppfattningarna 
som redovisas i den här rapporten är författarnas egna och representerar inte 
nödvändigtvis sponsorerna. I avsnitt 9 finns en lista med medlemmar i EAF Faculty.

Referenser
1. Torres VE, et al. Autosomal dominant polycystic kidney disease. 

Lancet 2007;369:1287–301
2. Shaw C, et al. Epidemiology of patients in England and Wales with 

autosomal dominant polycystic kidney disease and end-stage 
renal failure. Nephrol Dial Transplant 2014;29:1910–8

3. Spithoven EM, et al. Analysis of data from the ERA-EDTA Registry 
indicates that conventional treatments for chronic kidney 
disease do not reduce the need for renal replacement therapy in 
autosomal dominant polycystic kidney disease. Kidney Int 2014; 
86:1244–52

4. Ecder T. Cardiovascular complications in autosomal dominant 
polycystic kidney disease. Curr Hypertens Rev 2013;9:2–11

5. Eckardt KU, et al. Evolving importance of kidney disease: from 
subspecialty to global health burden. Lancet 2013;382:158–69

6. Chapman AB, et al. Autosomal dominant polycystic kidney disease 
(ADPKD): Executive Summary from a Kidney Disease: Improving 
Global Outcomes (KDIGO) Controversies Conference (with Online 
Appendix). Kidney Int (in press)

7. Devuyst O, et al. The ERA-EDTA Working Group on inherited kidney 
disorders. Nephrol Dial Transplant 2012;27:67–9 
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Huvudpunkter

•     ADPKD är en viktig orsak till kronisk njursjukdom 
och njursvikt som drabbar hundratusentals 
människor i Europa. Den står för upp till en 
tiondel av alla dialys- eller transplantationsfall, 
vilket motsvarar ca 50 000 patienter i Europa.

•     Njurcystor bildas under hela livet hos patienter 
med ADPKD och orsakar symptom som smärta, 
cystinfektioner, blödningar och buksvullnad, och 
kan leda till njursvikt. 

•     Hos de flesta patienter orsakar ADPKD även 
levercystor och kan påverka flera andra av 
kroppens organ.

•     Patienter med ADPKD löper risk att få högt 
blodtryck och hjärt- samt kärlsjukdomar.

•     Patienter behöver behandlingar för de olika 
manifestationerna och komplikationerna av 
ADPKD under sina liv, och i slutändan behöver  
de flesta patienter antingen njurtransplantation 
eller dialys (njurersättningsterapi).

2.1 Inledning

ADPKD är en komplex genetisk sjukdom som drabbar 
olika delar av kroppen. För att kunna identifiera behov 
bland patienter med ADPKD och inom sjukvårdssyste-
men, måste sjukdomsprocessen uppmärksammas och 
förstås. I detta avsnitt ges därför en kortfattad beskriv-
ning av:

•   hur många människor som lider av ADPKD

•   sjukdomens genetiska bas

•   hur sjukdomen påverkar kroppen och försämras  
över tid

•   Metoder för diagnostik, bedömning och behandling.

2.2 Hur vanlig är ADPKD och vad orsakar sjukdo-
men?

ADPKD är en viktig orsak till kronisk njursjukdom och 
njursvikt som drabbar hundratusentals människor i 

Europa. Upp till en tiondel av alla patienter som behöver 
dialys eller transplantation lider av sjukdomen, vilket 
motsvarar ungefär 50 000 personer i Europa.1 

Denna siffra representerar endast en del av det totala 
antalet fall, eftersom många patienter med ADPKD inte 
drabbats av njursvikt ännu eller inte diagnostiserats.  
Allt som allt har ADPKD vanligtvis ansetts drabba ca  
1 på 1 000 av populationen.2 Denna uppskattning 
kräver ytterligare validering eftersom divergerande 
prevalenstal (så lite som ca 1 på 3 000) har rapporterats  
i vissa europeiska populationer, vilket avspeglar  
olika screeningstrategier och olika egenskaper för 
sjukvårdssystemen.3-4

ADPKD drabbar både män och kvinnor ur alla etniska 
grupper, och kan orsaka symptom hos både barn och 
vuxna. 

ADPKD orsakas av genetiska förändringar eller ”muta- 
tioner” i en av de två generna PKD1 och PKD2. Omkring  
85 % av fallen med en fastställd orsak beror på 
PKD1-mutationer och 15 % på PKD2-mutationer.5,6 
Generna PKD1 och PKD2 kodar för två proteiner som 

2. Översikt över ADPKD

Varför är njurarna så viktiga?

Njurarna ansvarar för många 
viktiga funktioner. De filtrerar bort 
slaggprodukter från kroppens 
ämnesomsättning ur blodet. Dessa 
utsöndras i urinen. Dessutom tar 
de upp näringsämnen och justerar 
vatten- och saltbalansen i kroppen och 
reglerar därvidlag blodtrycket. Njurarna 
producerar även flera hormoner som 
är viktiga vid produktionen av röda 
blodkroppar, upptag av kalcium och 
reglering av blodtrycket.
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kallas för polycystin-1 respektive polycystin-2. Dessa 
proteiner återfinns i hårlika strukturer, så kallade cilier, 
som växer som utskott från cellernas yta. Även om 
polycystin-proteinernas exakta funktion inte är klarlagd, 
anses defekter i cilierna spela en viktig roll för ADPKD, 
och därför betraktas sjukdomen som ciliopati, det  
vill säga en genetisk rubbning i cellernas cilier.7 Hur 
PKD1- och PKD2-mutationer leder till cystbildning och 
andra andra ADPKD-symptom är inte heller klart, och 
flera komplexa cellprocesser ingår.7

ADPKD som orsakas av PKD1-mutationer är normalt 
allvarligare än sådana som orsakas av PKD2 -mutationer, 
vilket kan leda till njursvikt upp till 20 år tidigare. Båda 
formerna leder dock till förtida njursvikt och förkortad 
förväntad livslängd.8 

 

2.3 Hur påverkar ADPKD kroppen?

ADPKD är en progressiv sjukdom som normalt ger 
allvarliga njurskador hos vuxna, vilket leder till njursvikt 
hos patienter i femtio- eller sextioårsåldern. Många 
andra organ kan också påverkas.

Cystbildning och utveckling 
ADPKD leder till att vätskefyllda cystor bildas från båda 
njurkanalerna. Dessa cystor fortsätter att bildas under 
hela livet. Detta leder till att njurarna växer (växer i 
genomsnitt 5–6 % per år).9,10 Njurarna hos en patient 
med ADPKD kan bli kraftigt förstorade, med inflamma-
tion och fibrotisk vävnad (fig. 1). 

Tidigt under sjukdomen kompenserar frisk njurvävnad 
för de skador som cystorna orsakar. Detta medför  
att njurarna kan tyckas fungera normalt under många 
år. Skadan fortsätter emellertid att förvärras tills 

njurfunktionen gradvis försämras och utvecklas till 
njursvikt (fig. 2). I genomsnitt kräver patienter med 
ADPKD njurtransplantation eller dialys vid mellan  
55 och 60 års ålder.11,12 

ADPKD-skadan förvärras tills njursvikt senare 
tillstöter.

Fig. 2: Sambandet mellan cysta och njurförstoring,  

njurfunktion, symptom och ålder hos patienter med ADPKD. 

Förutom att skada njurarnas funktion ger njurcystor 
andra komplikationer 2,13 inklusive: 

•   Smärta – det vanligaste symptomet som upplevs av 
personer med ADPKD 

•   Cystinfektioner och urinvägsinfektion 

•   Njursten

•   Blödning i cystorna och urinen 

•   Abdominal deformation, som orsakar stress och påverkar 
livsstilen.

ADPKD:s ärftlighet

Genförändringarna som orsakar ADPKD 
ärvs på ett dominant sätt, vilket innebär 
att förändringen bara behöver finnas i 
det ärvda DNA:et från ena föräldern för 
att sjukdomen ska uppstå. Varje person 
med ADPKD löper 50 % (det vill säga en 
andradel) risk att varje barn han eller hon 
får ärver genen som orsakar sjukdomen. 
Svårighetsgraden av och utvecklingen 
hos ADPKD kan dock variera kraftigt, även 
mellan familjemedlemmar.
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Fig. 1. Schematisk bild 
av en polycystisk njure.
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Effekter på andra delar av kroppen 
Cystor kan även bildas i andra delar av kroppen (fig. 3). 
Generellt har minst åtta av tio patienter med ADPKD 
cystor i levern.14 Leverförstoring är vanlig även under 
tidiga stadier av ADPKD.15 I likhet med njurcystor kan 
dessa cystor bli väldigt många och stora, och kan orsaka 
komplikationer som hör samman med massiv svullnad  
i buken. Precis som njurcystor kan levercystor även ge 
komplikationer i form av infektion eller blödningar.16 

Patienter med ADPKD nämner ofta andra symptom som 
utmattning, andfåddhet, svaghet och allmänt obehag.17

Levercystor är den vanligaste manifestationen av 
ADPKD utanför njurarna. 

En viktig omständighet är att personer med ADPKD 
även löper stor risk för att få högt blodtryck (eller ”hyper-
toni”) och hjärt- och kärlsjukdomar jämfört med den 
övriga populationen.18 Omkring 50–70 % av patienterna 
har hypertoni innan njurfunktionen kraftigt försämrats. 
Hypertoni är även vanlig hos barn med ADPKD. Hyper-
toni är relaterad till snabbare utveckling för njursvikt, 
samt ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar och stroke.18 

Hjärt- och kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken 
bland patienter med ADPKD.1

2.4 Diagnos

ADPKD diagnosticeras vanligen genom att patienterna 

uppvisar tecken eller symptom såsom buksmärta, blod  

i urinen eller högt blodtryck. Alternativt kan sjukdomen 

upptäckas i samband med en medicinsk undersökning 

Definition av kronisk njursjukdom

Kronisk njursjukdom definieras som avvikelser 
i njurstrukturen eller njurfunktionen under 
mer än tre månader som ger implikationer 
för hälsan.19 Det principiella måttet 
på njurfunktion kallas för glomerulär 
filtrationshastighet (GFR). GFR är ett mått på 
hur mycket vätska som filtreras av njurarna, 
och värdet sjunker när njurfunktionen 
försämras. GFR används för att definiera 
fem stadier av den försämrade kroniska 
njursjukdomen; från stadium 1 (då GFR är 
normal eller hög) till stadium 5, även känt som 
njursvikt.

Njuren: cystorna växer och 
orsakar smärta, infektioner, 
blödningar, njursten, missbildning 
och i slutändan njursvikt.  

Bukspottskörtel: 10 % av 
patienterna har cystor.

Sädesblåsan: cirka 40 % av de 
manliga patienterna har cystor där.

Blodtryck: patienterna löper större 
risk för högre blodtryck (hypertoni) och 
associerade hjärt- och kärlsjukdomar.

Levern: de flesta patienterna 
(minst 80 %) har även cystor i levern.

Hjärta: vissa patienter har avvikelser i 
hjärtklaffar och avvikande hjärtförstoring.

Blodkärl: svullnader eller "aneurysmer" 
kan uppstå i de större artärerna 
(ex kroppspulsådern och kransartärer).  

Tarm: divertikulos kan vara vanligare 
bland patienter med ett sent stadium 
av ADPKD, än bland allmänheten.

Hjärnan: så kallad "intrakraniell" aneurysm 
drabbar 5–10 % av patienterna, en frekvens 
som är fyra till fem gånger 
så hög än bland människor i allmänhet. 
Ett artärbråck kan leda till invaliditet 
eller döden. 

Cystor kan även uppstå i spindelvävshinnan, 
och i sällsynta fall kan dessa spricka och 
orsaka hjärnblödning. 

Fig. 3. ADPKD påverkar många delar av kroppen. 
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som utförs av andra orsaker. I vissa fall behöver patient- 
erna inte diagnostiseras förrän sent under livet och kan 
vara symptomfria. Eftersom ADPKD är ärftlig, bör barn 
till en förälder med ADPKD överväga screening innan de 
får egna symptom. 

Avbildning av njurarna bör utföras som en initial 
utvärdering av en patient med ADPKD.13 Ultraljud, 
datortomografi (CT) och magnetisk resonanstomografi 
(MRI) kan, beroende på kliniska indikationer och lokal 
tillgång, användas till att undersöka njurarna beträffan-
de cystor.13,20 Genetisk testning kan i vissa fall, i synner-
het för barn, användas för att upptäcka DNA-mutationer 
som orsakar ADPKD för att verifiera diagnosen.13 

2.5 Behandling

Normalt innefattar ADPKD-behandling olika åtgärder 
med oprövade effekter på sjukdomens utveckling och 
behandlingar för dess olika manifestationer och 
komplikationer (se panel). Det finns emellertid inga 
evidensbaserade riktlinjer för ADPKD-behandling på 
europeisk nivå (avsnitt 5).  

Bromsa in ADPKD:s progress 
ADPKD kan inte botas och i Europa finns för närvarande 
ingen godkänd behandling för att bromsa dess utveck-
ling. Vissa studier pekar åt att sjukdomens utveckling 
kan vara långsammare hos patienter med lägre blod-
tryck.23 En större, viktig studie av patienter med ADPKD i 
ett tidigt stadium och högt blodtryck bekräftade att 
intensiv blodtrycksbehandling (till ett målvärde av 
95–110/60–75 mmHg) bromsar in njurförstoringen 
jämfört med normal blodtrycksbehandling (till ett 
målvärde av 120–130/70–80 mmHg).24 Intensiv blod-
trycksbehandling hade ingen större inverkan på 
försämringen av njurfunktionen (på basis av GFR, se 

panelen på sida 11), vilket innebär att andra metoder är 
nödvändiga för att bromsa in sjukdomens utveckling. 
Allmänna läkemedel som angiotensinkonverterande 
enzymhämmare (ACE) eller angiotensinreceptor- 
blockerare (ARB) rekommenderas för personer med 
ADPKD.13  Blodtrycket kan regleras effektivt med hjälp  
av ACE- hämmare, som vid behov kan kombineras med 
andra preparat; att medicineringen kompletteras med 
ARB påverkar inte sjukdomens utveckling.24 

Flera olika åtgärder (se Panel) används generellt i syfte 
att skydda njurarna, men det finns ingen stark evidens 
för att de är effektiva (avsnitt 5). Nya mediciner håller på 
att utvecklas, men det är svårt att ta fram innovationer 
inom den här sjukdomen (avsnitt 6). 

Hantering av kardiovaskulär risk 
Att kontrollera högt blodtryck genom viktnedgång, 
livsstilsändringar eller medicinsk behandling är mycket 
viktiga för att minska risken för hjärt- och kärlsjukdo-
mar.13,18 Intensiv blodtrycksbehandling är mer effektiv än  
blodtrycksbehandling av standardtyp, även hos unga 
patienter med ADPKD i ett tidigt skede.24 

Även andra riskfaktorer, inklusive höga kolesterolnivåer, 
ska hanteras (till exempel genom behandling med  
mediciner (så kallade statiner). Patienter rekommenderas 
begränsa sitt saltintag, sluta röka, äta hälsosam kost, 
begränsa sitt alkoholintag och träna.13 Trots deras stora 
betydelse regleras ofta inte kardiovaskulära riskfaktorer 
på lämpligt sätt för patienter med ADPKD.25

Hantering av symptom och komplikationer 
Patienter med ADPKD kräver normalt behandling för 
smärta, andra symptom och komplikationer som 
cystinfektioner, njursten and blödningar i cystor.2,13,21,22

Njurersättningsterapi 
De flesta patienter med ADPKD behöver på sikt njur-
transplantation eller dialys, vilket gemensamt kallas för 

•  Blodtrycksreglering – skyddar mot hjärt- och 
kärlsjukdomar och bromsar in njurarnas tillväxt 

•  Ökat vattenintag – kan skydda njurfunktionen

•  Begränsat saltintag – för att bidra till att reglera 
blodtrycket och eventuellt bidra till att skydda 
njurarna

•  Begränsat proteinintag (vid kronisk 
njursjukdom i stadium 4 med kraftigt 
försämrad njurfunktion) – för att förhindra 
att slaggprodukter från ämnesomsättningen 
ansamlas i blodet 

•  Undvik högt koffeinintag (vilket kan främja 
cysttillväxt)

•  Viktkontroll inklusive träning

•  Behandling av symptom, till exempel smärta

•  Behandling av njurkomplikationer: infektion, 
njursten, blödning i cystor

•  Undvika aktiviteter som medför risk för 
njurskador som kontaktsporter

•  Behandling av andra manifestationer: till 
exempel levercystor

•  Behandling av andra kardiovaskulära 
riskfaktorer som kolesterol

•  Njurersättningsterapi: transplantation eller 
dialys 

Aspekter av ADPKD-behandling2,13,21,22
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njurersättningsterapi (RRT). ADPKD står för ca ett av tio 
fall av pågående njurtransplantation eller dialys.1 Valet 
mellan transplantation och dialys beror på faktorer som 
patientens preferenser, läkarens rekommendation och 
den lokala resurstillgången. 

Transplantation: Om möjligt är njurtransplantation 
den rekommenderade behandlingsformen, som ger 
utmärkta resultat.26 I idealfallet ska transplantationen 
vara förebyggande (det vill säga innan dialys måste 
tillgripas) och organet tas från en levande donator.13,21 
Med hänsyn till den förutsägbara försämringen av 
njurfunktionen hos patienter med ADPKD, är det viktigt 
att en transplantationsutvärdering görs innan patienten 
behöver dialys. Därigenom kan patienterna sättas upp 
på en väntelista för organdonation från avlidna givare 
om levande donator saknas.  

Dialys: Denna behandling används om transplantation 
inte är möjlig eller medan patienterna väntar på ett 
transplantat. Dialys är en artificiell filtrering av blodet för 
att rena det från slaggprodukter och överskottsvatten. 
Det finns två typer av dialys: hemodialys och peritoneal-

dialys. Vid hemodialys filtreras blodet genom en 
dialysmaskin som sitter utanför kroppen. Vid peritoneal-
dialys filtreras istället blodet med hjälp av ett membran 
som sitter i patientens egen buk. Endera metoden kan 
användas vid ADPKD, men hemodialys är det vanligare 
alternativet.1,11 

Utan dialys eller transplantation är ADPKD-relaterad 
njursvikt livshotande. ADPKD kan emellertid varken 
botas med dialys eller transplantation.

2.6 Slutsatser
ADPKD leder till en progressiv försämring av njur- 
funktionen och orsakar njursvikt. Patienter kräver 
behandlingar för sjukdomens olika manifestationer  
och komplikationer under livet, men evidensbaserade 
riktlinjer för ADPKD-behandling saknas på europeisk 
nivå. I slutändan behöver de flesta patienterna antingen 
njurtransplantation eller dialys. I nästa avsnitt kommer  
vi att gå igenom effekten som ADPKD har på själva 
patienterna.
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3.  Vad innebär ADPKD för patienter 
och deras familjer?

Huvudpunkter

•     ADPKD har livslånga fysiska och psykiska effekter 
som kan försämra livskvaliteten och välmåendet, 
samt försvåra vardagen och arbetslivet. Dock har 
inte mycket formell forskning gjorts inom 
området. 

•     Smärta är kanske det symptom som framförallt 
påverkar patienternas livskvalitet, medan dialys 
har störst påverkan på patienternas vardag i de 
senare sjukdomsstadierna.

•     ADPKD kan påverka olika aspekter av livet 
negativt, bland annat  att få anställning, liv- 
försäkring eller lån, samt komplicerar familje- 
planeringen.

•     Konsekvenserna av ADPKD för de drabbade 
patienterna och deras familjer underskattas ofta 
av sjukvårdspersonal och andra intressenter.

3.1 Inledning

Kronisk njursjukdom innebär en avsevärd minskning  
av den hälsorelaterade livskvaliteten och dess effekt 
förstärks i takt med att njurfunktionen försämras.1-3 Lite 
formell forskning har skett om ADPKD:s specifika effekt 
på patienterna. Dock finns det ackumulativa evidens för 
dess livslånga effekter på livskvalitet och välmående. 

I det här avsnittet beskrivs hur ADPKD påverkar patien-
ternas livskvalitet, relationer och arbetsliv, och presen- 
terar nya insikter från aktuella patientundersökningar i 
Europa.

3.2 Fysisk påverkan

De flesta patienter med ADPKD upplever symptom 
även under tidiga sjukdomsstadier då njurfunktionen är 
normal 4, och dessa symptom förvärras under hela livet. 
Intervjuer som genomförts med 80 patienter i Danmark, 
Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Norge, Spanien, 
Sverige och Storbritannien visade att de flesta personer 
som led av tidiga stadier av ADPKD upplevde symptom 
som var tillräckligt starka för att försvåra arbete och 
fysisk aktivitet eller träning.4

ADPKD påverkar ofta patienternas arbetsliv. I en annan 
undersökning fyllde 730 patienter i ovanstående länder 
i en online-enkäter om effekten ADPKD hade på deras 
liv.5 Den genomsnittliga åldern bland patienterna var  
45 år: Nästan en femtedel (19 %) gick på dialys och 9 % 
hade genomgått njurtransplantation. På basis av deras 
svar:

•   En fjärdedel (26 %) av patienterna som berättat för sin 
arbetsgivare om att de led av ADPKD angav att detta fått 
negativa effekter.

”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. Jag var tvungen att stanna hemma 
mycket från jobbet för att hämta mig från 
smärtan. Mina chefer förstår inte vad jag 
var tvungen att genomlida innan jag kunde 
försöka komma tillbaka till jobbet. De verkar 
tro att det är en sjukdom som kan stoppas, och 
när du väl har tillfrisknat förväntar de sig att 
det inte händer igen. Så det är frustrerande 
att behöva förklara igen och igen. Det är 
frustrerande eftersom min njurfunktion är 
okej. Fysiskt borde jag vara okej och jag borde 
känna mig normal. 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. Det är ännu värre med min 
son, eftersom han vill ha en pappa som kan 
springa runt i lekparken med honom. När jag 
känner att jag inte fixar det och måste gå på 
smärtstillande medel känns det som om jag 
sviker honom.”  
Justin, Storbritannien 
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•   65 % av patienterna (kronisk njursjukdom i stadium 3–5) 
med hel- eller deltidsanställning fick sjukfrånvaro på 
grund av ADPKD. Dessa patienter hade en median- 
sjukfrånvaro på 7,5 dagar (medelvärde på 12 dagar) om 
året på grund av ADPKD. Generellt var medianantalet fem 
sjukdagar på grund av ADPKD bland alla patienter med 
kronisk njursjukdom i stadium 3–5 (7,6 dagar i medelvärde). 

•   Patienter som arbetar som egenföretagare var ofta 
tvungna att anpassa sitt arbetsliv, i synnerhet genom att 
begränsa antalet arbetstimmar. Detta var huvudsakligen 
fallet under de senare sjukdomsstadierna.

•   En tredjedel av patienterna (33 %) angav att ADPKD hade 
negativ inverkan på deras sociala liv – detta antal ökade 
till 53 % i stadium 3–5.

3.3 Psykiska effekter

ADPKD har en genomgripande emotionell effekt, vilket 
patienterna uttrycker i termer av:4 

•   Förlust (av framtidstro, roller och självbild, samt aktiviteter 
som man uppskattar)

•   Osäkerhet (förvissning om sjukdomens utveckling och 
konsekvenser, men osäkerhet om när förändringarna sker 
och hur allvarliga de blir)

•   Rädsla för exempelvis dialys eller transplantation eller för 
att en hjärnaneurysm ska brista.

Sammantaget kan dessa aspekter ofta leda till oro  
eller depression.6,7 I Brasilien led till exempel 61 % av  
38 patienter med ADPKD (som i genomsnitt fått sin 

diagnos sex år tidigare) av depression, även om ingen 
behandlats för detta. Patienterna beskrev vanligtvis 
förlust av libido, oro om fysisk hälsa, sömnstörningar, 
utmattning och svårigheter att arbeta. Patienter med 
ADPKD uppvisade även tecken på oro. De mest 
påverkade delarna av livskvaliteten var de som hörde 
ihop med allmänna hälso- och känsloaspekter.6 

En nyligen utförd studie i Polen visade att patienter som 
har ADPKD, men som saknar symptom, ändå tenderar 
att trycka undan oro och depression. Detta är ett uttryck 
för den höga psykiska kostnaden för sjukdomen. 
Patienterna hade även mindre livstillfredsställelse 
jämfört med friska individer.8

Känslor som oro och depression kan minska följsamhe-
ten till behandlingen bland patienter med ADPKD. Vid 
bristande följsamhet till behandling vid i synnerhet högt 
blodtryck löper patienterna risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

ADPKD kan ha en genomgripande emotionell 
inverkan, vilket kan orsaka depression och oro.

Omkring två femtedelar av patienterna som deltog i 
ovanstående online-undersökning angav att APDKD 
hade påverkat deras relationer.5 En motsvarande andel 
berättade om negativa effekter på deras sexuella 
relationer, främst på grund av ADPKD:s psykiska 
inverkan. Omkring tre fjärdedelar (77 %) ansåg att deras 
familjer påverkats, och att de ofta tänkte på och oroade 
sig över detta.

Viktigast av allt är att ADPKD:s effekt på livskvaliteten  
för närvarande inte kan bedömas ordentligt, eftersom 
ingen passande enkät har validerats ordentligt  
(se avsnitt 6.2).

 

3.4 Smärta – ett speciellt problem 
Smärta är kanske det symptom som främst påverkar 
patienternas livskvalitet. ADPKD leder till olika former  
av akut och kronisk smärta.9,10–14 Färska studier visade  
att omkring hälften av patienterna led av njur- eller 
ryggsmärtor, medan mer än en fjärdedel berättade om 
buksmärtor.12,15 I en tidigare studie rapporterade nästan 
två tredjedelar av patienter med alla typer av polycystisk 
njursjukdom att de hade dagliga eller konstanta 
ryggsmärtor, medan en fjärdedel hade dagliga eller 
konstanta buksmärtor.9 Patienter rapporterade om 
kronisk dov smärta, akut huggande smärta och upp-
svälldhet i buken eller obehag, samt mer allmän 
smärta.10,11

Patienter rapporterar ofta att smärtan som hör samman 
med ADPKD kan påverka deras humör och störa 
sömnen, relationerna, de dagliga aktiviteterna och deras 
livsglädje.10–13 

Smärta kan även uppträda under de tidiga stadierna av 
ADPKD, och för många patienter leder detta symptom 

”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. Det gnager alltid i 
bakhuvudet. Det är någonting man vaknar 
av mitt i natten och tänker på ibland, och 
gråter för ibland. ADPKD är en lönnmördare 
och inte tillräckligt många känner till 
och förstår sjukdomen eller anar i vilken 
omfattning den påverkar enskilda individer 
och deras anhöriga. ADPKD är ett permanent 
inslag i mitt och min familjs liv. Jag hade 
en storasyster som dog förra året p.g.a. 
komplikationer av sjukdomen. Jag förväntar 
mig inte bli en gammal, skröplig dam. Jag 
tror att jag kommer att dö innan den ålder de 
flesta förväntar sig uppnå.”  
Tess, Storbritannien
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fram till diagnosen.9 I allmänhet är patienter emellertid 
mer benägna att uppge att smärtan påverkar dem i 
deras vardag och graderar sin livskvalitet lägre i takt 
med att njurfunktionen försämras.6,12 

Andra symptom – till exempel utmattning, halsbränna, 
feber, blod i urinen, svullen mage, anorexi och cyst- 
infektioner – kan också försämra livskvaliteten. Levercys-
tor, den vanligaste manifestationen av ADPKD utanför 
njurarna, kan också inverka på livskvaliteten, även under 
tidiga sjukdomsstadier.16-18 

3.5 Effekter av njurersättningsterapi
Dialys har stor inverkan på alla patienter med alla typer 
av kronisk njursjukdom i deras vardag. Många patienter 
ägnar mycket tid till dialys i väntan på transplantation.  
I Storbritannien är till exempel den genomsnittliga 
väntetiden på njurtransplantation 1 100 dagar (för alla 
typer av kronisk njursjukdom).19

Känslan av vanmakt bland patienter med ADPKD 
består bland annat av behovet av dialys (20 %)  

eller transplantation (12 %) och sjukdomens  
utveckling (15 %).5

Patienter med ADPKD som deltog i undersökningen 
angav att de tre viktigaste källorna till vanmaktskänslor 
är dialys och sjukdomens utveckling och, under senare 
stadier av sjukdomen, väntetiden för transplantation. 
Generellt tog dialys 11–15 timmar i veckan (inklusive 
restid), trots att vissa patienter i Danmark, Tyskland och 
Storbritannien ägnade mer än 20 timmar i veckan åt 
dialys.5 Bland de patienter med ADPKD som deltog i 
undersökningen och som genomgått eller väntade på 
att genomgå transplantation, hade omkring hälften 
väntat i mellan ett och tre år. Tyskland och Stor- 
britannien har den längsta väntetiden (mer än fem år).

3.6 ADPKD hos pediatriska patienter

ADPKD är en ärftlig sjukdom som därför uppträder 
redan från födseln. ADPKD kan diagnostiseras hos 
spädbarn, barn och tonåringar under till exempel 
utredningar om urinvägsinfektion, smärta, högt 
blodtryck eller genom oavsiktlig upptäckt under andra 
typer av tester. Barn och tonåringar med ADPKD kan 
uppleva olika psykiska, sociala och ekonomiska konse-
kvenser på grund av diagnosen. Dock saknas forskning 
inom området. Mot bakgrund av dessa problem behöver 
pediatriska patienter och deras föräldrar särskilt stöd.20 

3.7 Underskattning av effekterna

Sjukvårdspersonal tenderar ofta att underskatta 
ADPKD:s inverkan på patienterna. Enligt en nylig 
undersökning (fig. 4):4

•   Omkring två tredjedelar av nefrologerna och läkare  
inom primärvården i olika europeiska länder ansåg att 
patienter med tidiga stadier av ADPKD bara hade lindriga 
fysiska symptom. 

•   I motsats till patienternas egna svar ansåg en annan 
fjärdedel av nefrologerna att sådana patienter inte hade 
några symptom överhuvudtaget (avsnitt 3.2). 

”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

Läkare inom primärvården (%) (n=300)Nefrologer (%) (n=300)

Inga

Lindriga

Måttliga

Svåra

10

1618

6567

24
9

Fig. 4. Uppfattningar bland nefrologer och läkare inom primärvården om svårighetsgraden i fysiska symptom hos patienter i tidiga 
stadier av ADPKD. Sammanlagt 300 nefrologer och 300 läkare inom primärvården från Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, 
Italien, Norge, Spanien, Sverige och Storbritannien deltog i en online-undersökning.4 Diagrammen visar procentandelen av läkarna 
som ansåg att patienterna inte hade några symptom alls eller att symptomen var lindriga, måttliga eller allvarliga.
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•   Ungefär hälften av båda grupperna (52 %) ansåg att 
ADPKD i ett tidigt stadium inte hörde ihop med emotio-
nella symptom eller bara lindriga sådana. 

•   Uppfattningarna om effekten varierade mellan olika 
länder med upp till 78 % av nefrologerna och 62 % av 
läkarna inom primärvården som ansåg att ADPKD på  
ett tidigt stadium inte hade någon inverkan i vardagen. 

Underskattningen av symptomen kan leda till att 
läkarna ignorerar eller avfärdar symptom, vilket orsakar 
oro och dålig omsorg om patienterna.

3.8 Sjukförsäkring och familjeplanering
Sjukförsäkring: Patienter som diagnosticerats med 
ADPKD kan ha problem med att få sjuk- eller liv- 
försäkring eller lån. Patienterna kan vara motvilliga att 
informera en arbetsgivare om sin sjukdom om det  
är arbetsgivaren som tillhandahåller försäkringen.21 
Generellt finns det ett oberoende samband mellan 
avsaknad av sjukförsäkring hos personer som löper  
risk för njursjukdom och förhöjd risk för tidig död och 
njursvikt.22 

Försäkringsgivarnas algoritmer tar eventuellt inte 
hänsyn till densenaste tidens positiva utveckling 
gällande förväntad livslängd hos patienter med ADPKD. 
Denna  hör framförallt ihop med förebyggande åtgärder 
mot hjärt- och kärlsjukdomar. I KDIGO ADPKD- 
konferensrapporten rekommenderas därför att ett 
uppdaterat, standardiserat och attesterat yttrande görs 
för att hjälpa patienterna hantera sjukförsäkringsbolag, 
banker, arbetsgivare och försäkringsköpare.20 

Familjeplanering: Patienter med ADPKD löper 50 % 
risk att överföra sjukdomen till varje barn. Attityden  
till familjeplanering varierar bland patienterna.5.23  
I den tidigare nämnda europeiska undersökningen av 
730 patienter uppgav mer än en av tre (35 %) att de inte 
ville eller troligen inte ville ha barn (eller fler barn) på 
grund av deras ADPKD.5 Alla vuxna med ADPKD bör 
erbjudas familjerådgivning.

Enligt en färsk undersökning skulle 59 % av 58 ADPKD- 
patienter i Storbritannien ha valt preimplantatorisk 
genetisk diagnostik (PGD) (eller kunnat tänka sig det  
i framtiden) om det var ett möjligt alternativ inom 
National Health Service.23 Merparten (69 %) av patient- 
erna ansåg att PGD borde erbjudas patienter med  
ADPKD, vilket nyligen rekommenderats av experter.20 

3.9 Slutsatser 

Eftersom ADPKD är en progressiv, kronisk och obotlig 
sjukdom, har den genomgripande fysisk och psykisk 
påverkan på patienter. Negativa känslor som oro och 
depression är vanliga. Ett av målen med behandlingen 
av ADPKD är att förbättra och behålla patienternas 
livskvalitet. Viktigast av allt är att många intressenter 
inom sjukvården har en ofullständig bild av sjukdomens 
viktigaste negativa effekter på patienter och deras  
anhöriga – en börda som ökar i takt med att sjukdomen 
försämras. 

En bättre förståelse för effekterna av ADPKD krävs för att 
framtida folkhälsostrategier ska kunna utformas. Därför 
måste vårdgivare:

•   identifiera de psykiska, funktionella och ekonomiska 
effekterna av sjukdomen på patienterna och deras 
släktingar

•   se till att det finns rutiner för att rutinmässigt bedöma 
dessa effekter i samband med konsultationer och 

•   erbjuda patienterna och deras släktingar hjälp att 
hantera denna börda. 

Den springande punkten är att de befintliga enkäterna 
inte är lämpliga vid bedömning av livskvaliteten hos 
patienter med ADPKD, varken för rutinmässiga kliniska 
syften eller för forskning. Av denna anledning behövs 
ADPKD-specifika enkäter (avsnitt 6).  
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Huvudpunkter

•     Patienter med ADPKD ådrar sig sjukvårdskostna-
der under hela livet genom öppenvård och 
sjukvårdsvistelse.

•     Kostnaderna för ADPKD stiger kraftigt när 
patienterna behöver dialys eller transplantation 
– ADPKD utgör en tiondel av alla fall som kräver 
sådan behandling till en kostnad av 1,5 miljarder/ 
år i Europa.

•     Forskning inom förebyggande åtgärder mot 
ADPKD-relaterade komplikationer kan ge enastå-
ende avkastning på investeringar.

•     Transplantation är ett mycket kostnadseffektivt 
alternativ jämfört med dialys, och investeringar 
för att öka transplantationstakten och minska 
väntetiderna förväntas vara kostnadsbesparande.

4.1. Inledning

Icke-kommunicerbara sjukdomar anses vara den 
internationellt största utmaningen inom sjukvården.1 
Trots att kronisk njursjukdom inte hör till de största 
icke-kommunicerbara sjukdomarna i World Health 
Organizations lista,1 har dess omfattande och ökande 
bidrag till global morbiditet och mortalitet nu erkänts.2–5 
Antalet dödsfall som orsakades av kronisk njursjukdom 
har internationellt nästan fördubblats mellan 1990 och 
2010.2 Det kan diskuteras om kronisk njursjukdom bör 
ingå i de nationella strategierna för icke-kommunicerbara 
sjukdomar.6

På grund av behovet av kostsam dialys eller transplantation 
ökar kostnaderna som hör ihop med kronisk njursjukdom 
i takt med att njurfunktionen försämras.7 Patienter med 
njursvikt står därför för en oproportionell hög del av 
vårdkostnaderna. Exempelvis spenderas ca 3 % av 
Storbritanniens sjukvårdsbudget på behandling av njursvikt.8 
I England uppskattades sjukvårdssystemets totala 
kostnad för kronisk njursjukdom till 1,44–1,45 miljarder £ 
under 2009–2010. Mer än hälften av detta belopp 
spenderades på dialys eller transplantation som bara 
erbjöds till 2 % av patienterna med kronisk njursjukdom 
(fig 5).7 I USA står 1,4 % av Medicare-patienterna med 
njursjukdom i slutstadiet för 7,2 % (25,6 miljarder dollar 

enligt 2011 års växelkurs) av Medicares totala budget 
(355 miljarder dollar).9 Kronisk njursjukdom är därför ett 
viktigt mål för förbättringar i fråga om kvalitet inom och 
utgifter för sjukvården. 

ADPKD är det fjärde vanligaste skälet till att patienter 
behöver dialys eller transplantation, och en tiondel  
av alla patienter som får denna behandling lider av 
sjukdomen.10 I det här avsnittet går vi igenom den stora 
och ökande andel av sjukvårdskostnaderna som ADPKD 
står för i syfte att utforma strategiska metoder för att 
hantera dem. 

Fig. 5. Andel av de totala sjukvårdskostnaderna för  
kronisk njursjukdom (CKD) som spenderats på dialys eller  
transplantation (känt som njurersättningsterapi eller RRT)  
i England. Anpassat från Kerr m.fl.7

4.2 Hur mycket kostar ADPKD?

Sjukdom i ett tidigt stadium: ökat utnyttjande av 
sjukvården 
Patienter med ADPKD kräver årtionden av öppenvård 
och ibland inläggning på sjukhus för behandling av 
komplikationer av sjukdomen. Enligt en amerikansk 
studie hade 21 % av patienter med tidig (stadium 2) 
kronisk njursjukdom på grund av ADPKD minst en 
sjukvårdsvistelse under en sex månaders period – detta 
värde steg till 44 % i stadium 4, 51 % för patienter som 
genomgått transplantation och 74 % för patienter som 

4.  ADPKD:s effekt på sjukvårdssystem 

Endast 2 % av patienterna med CKD kräver RRT, men 
RRT står för mer än halva kostnaden för CKD

Totala CKD-kostnader 
~1,45 £ miljarder/år 

(sjukhus och primärvård) 
England, 2009–2010

Patienter med CKD

2%
Behöver RRT

54%
RRT
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genomgår dialys. Även under tidiga sjukdomsstadier 
hade patienter med ADPKD två till fyra gånger högre 
sjukvårdskostnader än personer i samma ålder och av 
samma kön utan sjukdomen (fig. 6).11 

 Kraftiga kostnadsökningar vid njursvikt 
Kostnaderna för ADPKD, i likhet med andra former  
av kronisk njursjukdom, stiger kraftigt under senare 
sjukdomsstadier då dialys eller transplantation är 
nödvändig.11,12 Amerikanska forskare uppskattade de 
totala sjukvårdskostnaderna till 43 452 $ (fig. 6) för 
ADPKD-patienter i dialys under sex månader.11 

Data från European Renal Association-European  
Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA) Registry 
(se avsnitt 6) har använts för att uppskatta kostnaderna  
för dialys och transplantation per patient med ADPKD  
i Europa (fig. 7).10 Hemodialys, som är den i särklass 
vanligaste formen av njurersättningsterapi (RRT), 
uppskattas kosta 55 500 € per patient och år. Genom att 
extrapolera dessa data på de 27 länderna i Europeiska 
unionen uppskattas ca 50 000 patienter med ADPKD 
har fått RRT under 2010 till en kostnad av 1,5 miljarder € 
(95 % konfidensintervall: 1,1–2,0 miljarder €).10 

Denna totalsumma avspeglar därför inte den totala 
kostnaden för ADPKD, eftersom den inte innefattar 
kostnaderna för vård av patienter som inte genomgår 
dialys eller transplantation, kostnaderna för komplika- 
tioner (till exempel infektioner) eller patienternas 
indirekta kostnader för förlorad produktivitet och 
inkomst. Lite är känt om dessa indirekta kostnader för 
ADPKD, men marknadsundersökningar pekar åt att 
många patienter behöver ta ledigt från jobbet på grund 
av ADPKD (avsnitt 3.2). 

 Omkring 50 000 patienter med ADPKD genomgick 
RRT i Europa till en kostnad av 1,5 € miljarder.10

I Europa börjar patienter med ADPKD i genomsnitt 
genomgå dialys eller transplantation vid 58 års ålder. 
Detta är ca sju år mindre än för patienter med andra 
typer av kronisk njursjukdom.13 Även om antalet 
patienter med ADPKD relativt sätt är litet, kan de stå för 
en oproportionerligt stor del av de totala sjukvårds- 
kostnaderna genom kronisk njursjukdom.  

Dessa data pekar åt att avsevärda kostnader kan 
balanseras genom tidiga behandlingar som bromsar in 
ADPKD:s utveckling och minskar behovet av dialys och 
transplantation. Enligt europeiska experter kan forsk-
ning om förebyggande åtgärder för ADPKD-relaterade 
komplikationer innebära en ”enorm avkastning på 
investering”.14 Forskare i USA har även dragit slutsatsen 
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att ”strategier som förhindrar att njurfunktionen sjunker 
under 30 ml/min har potential att ge avsevärda 
medicinska kostnadsbesparingar”.12

Forskning inom förebyggande åtgärder mot  
ADPKD-relaterade komplikationer kan erbjuda 

”enastående avkastning på investering”.14

Kostnaderna för dialys och transplantation 
förväntas öka 
Kostnaderna som hör ihop med dialys och transplanta-
tion för ADPKD förväntas öka i takt med att antalet 
mottagare och deras förväntade livslängd ökar. 

Det finns ingen stark evidens för att de aktuella meto-
derna för att skydda njurfunktionen (avsnitt 2) är 
effektiva. Det har emellertid inte skett någon minskning 
i incidensen av njursvikt bland personer med ADPKD 
under de senaste 15 åren, varken i Europa12 eller i USA.15 

Antalet patienter som genomgick dialys eller trans- 
plantation p.g.a. ADPKD i Europa ökade med 60 % 
under perioderna 1991–1995 och 2006–2010.10 Det 
beror främst på att patienterna lever längre genom att 
antalet dödsfall p.g.a. hjärt- och kärlsjukdomar minskats, 
vilket i sin tur beror på bättre behandling av högt 
blodtryck och andra riskfaktorer.10,16 

Transplantation är kostnadsbesparande jämfört 
med dialys 
Transplantation är inte bara den rekommenderade 
behandlingen vid njursvikt till följd av ADPKD,17–19 utan 
är även kostnadsbesparande jämfört med dialys. I 
Europa är de uppskattade uppföljningskostnaderna för 
patienter med ADPKD vid transplantation (efter första 
året) ca en tredjedel jämfört med patienter som 
genomgår dialys (fig. 7).10 För närvarande genomgår 
dock bara 8 % av patienterna njurtransplantation som 
första form av RRT. Istället genomgår 92 % av patienterna 
dialys som första form av RRT; antingen  hemodialys  
(70 %) eller peritonealdialys (22 %).13 

4.3 Slutsatser
ADPKD medför avsevärda kostnader för sjukvårdssyste-
men under hela sjukdomsförloppet. Bara den årliga 
kostnaden för dialys och transplantation för patienter 
med ADPKD har nyligen uppskattats till 1,5 miljarder 
euro inom EU. 

Européer med ADPKD lever längre än någonsin, 
framförallt tack vare förebyggande åtgärder för hjärt- 
och kärlsjukdomar. Det finns emellertid ingen godkänd 
behandling för att bromsa ADPKD:ns utveckling. Det 
medför att behoven av dyrbar dialys och njur- 
transplantation ökar. 

Transplantation är mycket kostnadseffektiv jämfört  
med dialys. Investeringar för att öka transplan- 
tationstakten och minska väntetiderna förväntas vara 
kostnadsbesparande.

Brittisk fallstudie: 
kostnadsbesparingar genom 
transplantation  

Under 2009 uppskattade brittiska 
sjukvårdsdepartementet att 
njurtransplantation minskade de årliga 
kostnaderna för behandling av alla 
patienter med njursjukdom i slutstadiet 
med över 80 % jämfört med dialys  
(fig. 8). 23 000 lyckade njurtransplan- 
tationer under 2009 besparade 
sjukvården 512 miljoner £ per år i 
dialyskostnader. Ytterligare 6 920 
patienter väntade på transplantation, 
och ytterligare 152 miljoner £ skulle 
kunna sparas per år om dessa patienter 
fick genomgå transplantation.8 Bristen 
på donatorer medförde att vuxna 
patienter hade en medianväntetid på  
1 110 dagar för njurtransplantation.20
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Fig. 8. Indikativa genomsnittskostnader för dialys och 
njurtransplantation i Storbritannien (alla indikationer), vilket 
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Huvudpunkter

•     Mönstren inom klinisk praxis för ADPKD- 
diagnostik, bedömning, behandling och stöd 
varierar inom och mellan olika europeiska länder. 
Det finns behov hos alla ADPKD-patienter att  
ha tillgång till en nefrolog som är kunnig inom 
sjukdomen och behov av bättre samordning  
av sjukvårdspolitik och sjukvårdstjänster. 

•     Optimeringen och standardiseringen av ADPKD 
vård i Europa hämmas av bristen på evidensba-
serade konsensusriktlinjer och standardiserade 
vårdplaner.

•     Den totala njurvolymen är den vanligaste 
prediktiva faktorn som används för att identifiera 
patienter som förväntas få snabb sjukdoms- 
utveckling och på så sätt individualisera vården. 
Det finns i nuläget dock inget optimalt sätt att 
göra prognoser.

•     Det finns ett akut behov av nya mediciner som 
bromsar försämringen av njurfunktionen genom 
ADPKD samtidigt som patienternas livskvalitet 
kan behållas, och den förväntade livslängden 
hos patienterna kan ökas och bördan för de  
europeiska sjukvårdssystemen minskas.

•     Ytterligare åtgärder krävs för att främja njur-
transplantation för patienter med njursvikt.

5.1 Inledning

Individer med ADPKD kräver komplex, multidisciplinär 
vård inklusive:

1)  En noggrann och omfattande bedömning av 
sjukdomen, samt dess manifestationer, komplika- 
tioner och prognos

2)  Behandling för att lindra symptom, behandla 
komplikationer, skydda njurfunktionen, minska risken 
för hjärt- och kärlsjukdomar och behålla patienternas 
livskvalitet

3)  Tillhandahålla information och stöd för att hjälpa 
patienterna och deras familjer att hantera sjukdomen. 

I det här avsnittet identifieras hinder mot optimal 
diagnostik, bedömning och behandling av ADPKD som 
utgångspunkt för att rekommendera politiska strategier 
för att övervinna hindren (se avsnitt 8).

5.2 Diagnos 
Klinisk medvetenhet om ADPKD 
ADPKD konstateras ofta vid undersökningar som 
motiveras av icke-specifika kliniska symptom som 
smärta, blod i urinen eller högt blodtryck. Det är viktigt 
att icke-specialister (bland läkarna) är medvetna om  
den potentiella ADPKD-diagnostiken så att lämpliga 
undersökningar kan utföras vid behov.

Vidare kan personer som inte upplever några symptom 
på ADPKD förbises. Det är därför viktigt att öka medve-
tenheten bland läkare inom primärvården och allmän-
heten så att screening kan övervägas för individer med 
ADPKD i familjen.

Avbildning 
Både ultraljud, datortomografi (CT) eller magnetisk 
resonanstomografi (MRI) kan användas för att undersöka 
njurarna beträffande förekomst av cystor i individer i 
riskzonen med relevanta kliniska fynd. Eftersom ultraljud 
är bekvämt att använda, dess breda användnings- 
område, säkerhet och låga kostnad, är den här under-
sökningsformen vanligen det initiala alternativet. 
Standardiserade diagnoskriterier för ADPKD (på basis  
av antalet cystor i förhållande till patientens ålder) bör 
användas på patienter där sjukdomen finns i familjen.1,2

Avbildningar med högre upplösning med hjälp av CTI 
och MRI kan vara användbara om diagnosen inte är 
tydlig eller för att tillhandahålla ytterligare prognostisk 
information,2,3 men specialistkompetens är nödvändig. 
Kostnader och brist på lämplig expertis är potentiella 
hinder för användning av CT och MRI inom vissa 
områden, vilket förstärker behovet av specialisttjänster 
för att säkerställa att dessa metoder används så  
kostnadseffektivt som möjligt (till exempel genom  
att undvika onödiga och upprepade skanningar). 

Positronemissionstomografi (PET) är det bästa verktyget 
för diagnos av cystinfektioner i njurar och lever om den 
”gyllene standardmetoden” för aspiration av cystor inte 
är tillgänglig.4

5.  Behov inom ADPKD-vården som 
inte uppfylls
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Genetisk testning 
Genetisk testning är ett mycket dynamiskt område inom 
ADPKD-diagnostik, vars utveckling beror på framstegen 
inom den teknik som nyttjas och inom de modeller som 
används för prognoser om sjukdomens utveckling. 

ADPKD kan orsakas av flera olika typer av mutationer  
i generna PKD1 och PKD2.5 Genetisk testning kan 
identifiera mutationen hos mer än 90 % av patienterna.6 
Detta behövs vanligen inte hos vuxna där sjukdomen 
kan diagnostiseras genom avbildning. Det kan emeller-
tid i vissa fall övervägas för vuxna, till exempel om 
diagnosen är osäker2,7 och det är mycket viktigt vid 
diagnosticering av ADPKD hos barn.2 Genetisk screening 
av familjemedlemmar till patienter med ADPKD kan vara 
användbar för att bestämma om andra är påverkade. 
Det bör inte finnas några begränsningar för denna 
metod. 

Framförallt finns det inte någon konsensus om en 
diagnostisk algoritm som integrerar kliniska resultat 
med njuravbildning och genetisk testning.2 

Det finns ingen etablerad diagnostisk algoritm som 
integrerar kliniska tecken och symptom med njurav-

bildning och genetisk testning.

För närvarande är genetisk testning mödosam och 
kostsam. Den aktuella utvecklingen av snabbare och 
billigare genetiska tester som tillämpar ”nästa genera-
tions sekvensering” skulle kunna spela en viktigare roll 
för genetisk testning inom ADPKD och för att avgöra 
sjukdomens prognos.2,8,9 Den bör även bidra med viktig 
forskning inom ADPKD:s genetiska epidemiologi.8 

Genetisk testning för ADPKD är emellertid komplex  
och bör utföras av specialister vid medicinska center 
med passande erfarenhet och expertis.2 Viktigast av allt 
är att resultaten undergår noggrann utvärdering och 
förklaras för nefrologer, patienter och föräldrar. KDIGO:s 
Conference Report on ADPKD rekommenderade att 
standardiserad och informativ rapportering samt utbild-
ning av läkarna krävs för att optimera användningen av 
nya tester.2 

Evidens från sällsynta sjukdomar visar att det finns 
skillnader mellan medlemsstaterna i fråga om tillgång 
till och finansiering av gränsöverskridande genetisk test-
ning. Till svårigheterna hör återbetalning och betalning, 
gränsöverskridande försändelser av biologiska prover, 
höga kostnader och otillräcklig kvalitet i laboratorierna.  
En expertkommitté inom Europeiska Kommissionen har 
föreslagit att gränsöverskridande genetisk testning kan 
förbättras med hjälp av bättre information, genom att 
underlätta tillgång, standardisera kraven på samtycke, 
minska byråkratin och förenkla logistiken.10 

Diagnos av extrarenala manifestationer 
ADPKD påverkar många delar av kroppen utöver njuren 
(se avsnitt 2). Patienter som diagnostiserats med ADPKD 

bör ha möjlighet att få en multidisciplinär bedömning 
enligt rådande bästa praxis. Levercystor är till exempel 
den vanligaste manifestationen utanför njurarna, och 
därför rekommenderas avbildning av lever som del av 
den initiala bedömningen av alla patienter som 
diagnostiserats med ADPKD.2 

Det finns dock inga omfattande, integrerade och 
vedertagna riktlinjer för  utvärdering av extrarenala 
manifestationer av ADPKD, och praxis förväntas variera 
mellan olika länder i Europa.

5.3 Bedömning av prognos och  
sjukdomsutveckling
ADPKD:s utvecklingshastighet varierar kraftigt mellan 
olika patienter och till och med mellan familjemedlem-
mar som ärvt samma genetiska mutation. Patienterna 
måste därför behandlas individuellt. För att kunna hjälpa 
vårdgivare och patienter att välja lämpliga nivåer av 
behandling och övervakning, är det viktigt att identifiera 
patienter vars sjukdom sannolikt kommer att försämras 
snabbare. Detta kommer att bli allt viktigare om nya 
terapier introduceras för att kunna erbjuda dem till 
patienter som skulle få störst nytta av dem (avsnitt 6). 

I de flesta formerna av kronisk njursjukdom övervakas 
njurfunktionen rutinmässigt med hjälp av uppskattad 
glomerulär filtrationshastighet (GFR, se avsnitt 2). 
Eftersom uppskattad GFR inte mäter cystbildningen 
eller förändringar i njurkanalfunktionen, fortsätter GFR 
vara normal under tidiga stadier av ADPKD, och är därför 
inte ett användbart mått i denna konfiguration. Av 
denna anledning behövs ADPKD-specifika metoder. 

Total njurvolym 
Bildningen och spridningen av cystor leder till att 
njurvolymen ökar exponentiellt under ADPKD-patien-
ternas liv (avsnitt 2). Eftersom det för närvarande inte är 
praktiskt att mäta volymen på cystorna, har forskningen 
istället koncentrerat sig på att mäta den totala njur- 
volymen (TKV). I genomsnitt ökar TKV med ca 5–6 %  
per år vid ADPKD. Värdet varierar emellertid mellan olika 
patienter.11,12 

Det råder konsensus bland ADPKD-specialister2 om att 
TKV:

•   ger en korrekt bild av cystbelastningen inuti njurarna

•   ökar med en hastighet som är relativ till det uppmätta 
TKV-värdet och patientens ålder vid den initiala baseline- 
bedömningen 

•   förutsäger försämringen av njurfunktionen11 

•   korrelerar med många njurmanifestationer av ADPKD i 
njuren inklusive smärta, blödning och högt blodtryck.13 

Längdjusterad TKV är den vanligaste prediktiva faktorn 
som används inom forskning för att identifiera patienter 
som förväntas försämras snabbt och erbjuda individualiserad 
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behandling. Det pågår forskning för att förfina och 
validera prediktiva verktyg som kan användas inom 
klinisk praxis och kliniska tester.14–16 

TKV är den viktigaste prediktiva faktorn för att 
identifiera patienter som förväntas ha en snabb 

utveckling.

Upprepad TKV-övervakning rekommenderas för 
närvarande inte vid rutinbehanding, eftersom det inte 
finns någon godkänd behandling för att bromsa 
sjukdomsutvecklingen.2 Nya mediciner är dock under 
utveckling och TKV förväntas bli allt viktigare för att 
dessa ska kunna ges till de patienter som får störst nytta 
av dem, samt för att bedöma effektiviteten i medicine-
ringen (avsnitt 6). För närvarande utgörs de viktigaste 
hindren mot rutinmässiga TKV-mätningar av begräns-
ningar i tillgången till MRI- och CT-skanningar och den 
specialistkompetens som behövs (se Panel). 

Preimplantatorisk genetisk diagnostik 
Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD) används 
inom reproduktionsmedicin för att screena beträffande 
DNA-mutationer som leder till ärftliga sjukdomar i 
embryon skapade genom  in vitro-fertilisering. Häri- 
genom kan embryon som inte är drabbade väljas ut för 
implantation i livmodern. Med hjälp av den här meto-
den kan par med ADPKD planera en graviditet med 
vetskapen om att barnet inte kommer att drabbas av 
sjukdomen.17,18 

ADPKD-specialister har nyligen rekommenderat att PGD 
ska vara tillgänglig för alla patienter.2 PGD är dock en 
mycket avancerad teknik som kräver multidisciplinärt 
samarbete. Tillgången till PGD varierar kraftigt mellan 
olika europeiska länder i både fråga om tillgänglighet 
och ersättning.2 Ekonomiskt tryck kan vara ett viktigt 
hinder i vissa länder, trots att PGD principiellt kan vara 
kostnadsbesparande för samhället genom förebygga 
ADPKD hos de drabbade patienternas barn. Till de 
övriga hindren hör den låga graden av medvetenhet 
om metoden bland patienter och personliga värdering-
ar bland nefrologer och patienter. När PGD erbjuds bör 
genetisk rådgivning och noggrann prekonceptionell 
bedömning vara integrerade delar av förfarandet.18 
Regeringarna uppmuntras definiera nationella riktlinjer 
för PGD inom ADPKD och andra sjukdomar vid sidan av 
praktiska riktlinjer.

5.4 ADPKD-behandling
Det finns tre huvudbehov inom ADPKD-behandling i 
Europa som inte är uppfyllda:

Brist på sjukdomsmodifierande terapi 
För närvarande finns ingen godkänd medicin som 
bromsar bildningen och tillväxten av cystor och som 
därigenom behåller njurfunktionen hos patienter med 
ADPKD. Även om olika vedertagna åtgärder används för 
detta syfte (se avsnitt 2), saknas evidens för att de är 
effektiva.2 

Incidensen för njursvikt på grund av ADPKD har inte 
fallit under det senaste decenniet i Europa eller USA.19,20 
Patienter med ADPKD börjar i genomsnitt att genomgå 
dialys tidigare än patienter med andra typer av kronisk 
njursjukdom, trots att de remitteras tidigare och 
behandlas av njurspecialister.19,21 Detta genomsnitt har 
inte förbättrats på senare år, med undantag för hos äldre 
patienter, vilket är en ytterligare indikation om att de 
befintliga metoderna för att bromsa in sjukdomens 
utveckling inte är effektiva.19 

Det finns därför ett akut behov av att investera i 
forskning för att utveckla nya terapier som kan bromsa 
in ADPKD:s utveckling.

Brist på riktlinjer för vård och vårdplaner 
Den avgörande faktorn är att optimering och standardi-
sering av ADPKD-vården inom Europa hämmas genom 
bristen på evidensbaserade konsensusriktlinjer och 
standardiserade vårdplaner.  Även om riktlinjer tagits 
fram i vissa länder (t.ex. Spanien7,20) är de begränsade på 
grund av bristen på högkvalitativa data om många 
aspekter av vården. KDIGO:s ADPKD Conference Report 
har nyligen rekommenderat prioriterade områden för 
ytterligare forskning.2 Denna process förväntas i sinom 
tid mynna ut i internationella riktlinjer.

Under tiden rekommenderar EAF att behandlingsmeto-
der i flera steg tas fram för att säkerställa att patienter får 
tillgång till multidisciplinär specialistvård (se avsnitt 8).

Hur mäts total njurvolym?

Total njurvolym (TKV) beräknas från 
mätningar av njuren (längd, bredd 
och djup) som görs med ultraljud, 
magnetisk resonanstomografi (MRI) eller 
datortomografi (CT). Ultraljud är en billig 
och användbar metod i en klinik, men inte 
tillräckligt exakt för kliniska prövningar av 
nya ADPKD-behandlingar. MRI och CT är mer 
exakta, men dyrare och kräver mer arbete. 
Dessutom är tillgången på den nödvändiga 
expertisen begränsad. CT medför också 
de risker som hör ihop med exponering för 
strålning. Forskning pågår för att underlätta 
TKV-uppskattning och optimera modeller 
som kombinerar TKV och andra variabler 
för att göra prognoser över försämringen av 
njurfunktionen hos patienter med ADPKD.
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Variationer i tillhandahållande av dialys och 
transplantation 
Hur vanligt det är med dialys eller transplantation för 
ADPKD varierar mellan olika europeiska länder.22 Denna 
variation antas bero på internationella politiska skillnader 
som bestämmer tillgång till och ersättning för dialys 
och transplantation, vilket i sin tur hör ihop med sociala 
och ekonomiska faktorer.22–27 Undersökningen Living 
Organ Donation in Europe (EULOD), som genomfördes 
2011, dokumenterade skillnader mellan EU:s medlems-
stater i fråga om transplantationstakten med levande 
donator och i fråga om policy som kompensation för 
donatorns utgifter.26 

Njurtransplantation är den rekommenderade  
behandlingsformen vid njursvikt på grund av ADPKD.2,7,28 
Eftersom njurfunktionen försämras på ett relativt 
förutsägbart sätt hos patienter med ADPKD, bör 
förebyggande transplantation från levande donator 
uppmuntras då detta är ett alternativ. De principiella 
hindren mot vidare användning av njurtransplantation 

utgörs av ekonomiskt tryck, brist på donerade organ 
och begränsningar inom medicinsk och kirurgisk 
kompetens, samt omvårdnadskompetens.27 Men, vilket 
diskuteras i avsnitt 4, njurtransplantation är avsevärt mer 
kostnadseffektiv än dialys och ger kostnadsbesparingar i 
de offentliga sjukvårdsbudgetarna. Detta bekräftade 
den  Europeiska kommissionen i sin halvtidsöversyn av 
Action Plan on Organ Donation and Transplantation från 
2014.29

Andelen patienter med ADPKD som genomgår njur-
transplantation som första form av njurersättningsterapi 
har fördubblats sedan tidigt nittiotal och är högre än 
bland patienter med andra former av kronisk njur- 
sjukdom.19 Det beror sannolikt på att patienter med 
ADPKD normalt får specialistvård tidigare, är yngre  
och har färre samexisterande sjukdomar.21 En ytterligare  
ökning för transplantation jämfört med dialys för patienter 
med ADPKD förväntas vara kostnadsbesparande.

I linje med pågående initiativ att förbättra organ- 
transplantation inom Europa bör  njurtransplantation 
underlättas ytterligare.29 Andelen patienter med ADPKD 
som har tillgång till och har behandlats med njur- 
transplantation är i första hand beroende av nationella 
riktlinjer för transplantation.

5.5 Slutsatser

Det finns ett ouppfyllt behov hos alla patienter med 
ADPKD att ha tillgång till nefrologer som är kunniga 
inom sjukdomen.2 Den kliniska praxisen för ADPKD- 
diagnos, bedömning, behandling och support varierar 
inom och mellan europeiska länder, med bristande 
samordning av sjukvårdspolitiken och vården. Bristen på 
terapeutiska alternativ för att bromsa in ADPKD:ns 
utveckling, så att behovet av invasiv och kostsam dialys 
och njurtransplantation kan senareläggas, avspeglar de 
olika hinder som diskuteras vidare i avsnitt 6.

I avsnitt 8 föreslås ett antal strategiska lösningar för att ta 
itu med dessa behov. 

”För sex veckor sedan fick jag en ny njure. 
Operationen tog ca fyra timmar, och i samma 
stund de kopplade in njuren till blodkärlen 
började den fungera. Vissa av symptomen jag 
fick vid njursvikten finns kvar. Men jag kände 
mig upprymd. Det gick inte att sluta le. Jag 
tror inte att jag kände mig yngre, men det gick 
helt enkelt inte att sluta le. För första gången 
på lång tid hade jag rosor på kinderna. 
Jag känner att jag har en mycket positiv 
inställning – ja, jag har sjukdomen, men den 
ska inte besegra mig.”  
Fiona, Storbritannien
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6.  Terapeutisk innovation inom 
ADPKD 

Huvudpunkter
•     Trots att vår förståelse för ADPKD har förbättrats, 

kvarstår utmaningen i att omsätta dessa fram-
steg till nya sjukdomsmodifierande mediciner 
som görs tillgängliga för patienterna.

•     För att sammanställa tillräckligt stora patient- 
populationer för forskning, krävs samarbete 
mellan flera center.

•     ADPKD-forskningen kompliceras även av att det 
kroniska, progressiva sjukdomsförloppet som 
påverkar många delar av kroppen. Forskningen 
håller på att förfina och validera metoderna för 
att göra sjukdomsprognoser för forskning och 
kliniska syften. 

•     För närvarande finns det inget vedertaget utfall 
om ADPKD:s effekter som rapporterats av 
patienterna.

6.1 Inledning
Nefrologi kom på sista plats beträffande antalet 
randomiserade kliniska prövningar som publicerades 
mellan 1966 och 2010 bland specialistområdena inom 
invärtes medicin.1 Avsaknaden av innovationer och 
incitament för utveckling av nya terapier inom kronisk 
njursjukdom beror delvis på hindren som företag och 
forskare möter under upptäcktsfasen av utveckling, 
inom utveckling av nya terapier och vid etablering av 
evidensbasen för klinisk praxis. Hit hör bristen på 
infrastruktur, osäkra bestämmelser, bristen på universellt 
godkända resultatmått vid kliniska prövningar och 
köpar-/ersättningsrelaterade problem.2 

Det finns, vilket beskrivs i avsnitt 5, ett akut behov av 
nya mediciner som bromsar in ADPKD:s utveckling för 
att patienternas livskvalitet ska kunna behållas och för 
att senarelägga behovet av dialys och transplantation.  
I det här avsnittet går vi igenom utmaningarna för 
translationsforskning och terapeutisk innovation i den 
här miljön.

Bland patienter med ADPKD är ett botemedel den 
vanligaste förhoppningen inför framtiden (23 %), följt 

av bättre behandlingsalternativ (20 %).3

6.2 Utmaningar för innovationer inom ADPKD 
Framsteg inom djurmodeller och andra experimentella 
modeller som efterliknar ADPKD har gjort det möjligt för 
forskare att identifiera mål för nya mediciner som kan 
ändra sjukdomens utveckling (se panel).

Trots dessa genombrott, är klinisk forskning för patienter 
med ADPKD komplicerad, eftersom den kräver att 
register upprättas så att information kan samlas in för ett 
tillräckligt stort antal patienter. Detta kompliceras av 
faktumet att ADPKD är en kronisk sjukdom med mycket 
varierande effekter på olika delar av kroppen under 
patientens livstid. För närvarande är uppgifterna 
fragmenterade i Europa och det finns inga ADPKD-  
specifika nationella eller sameuropeiska sjukdoms- eller 
patientregister. 

I de följande avsnitten går vi igenom svårigheterna med 
att bedöma nyttan med behandlingar för ADPKD.

Kroniskt, progressivt sjukdomsförlopp 
Behandlingar för att bromsa ADPKD:s utveckling bör 
helst starta tidigt under sjukdomsförloppet när njur-
funktionen är relativt väl bibehållen och en behandling 
som bromsar in cystbildningen kan fördröja njursvikt 
(fig. 9). Om behandling inleds sent under sjukdoms- 
förloppet, efter att njurfunktionen börjat försämras, ger 
det en kortare period med potentiell nytta. 

Läkemedelsutveckling för ADPKD 

Forskning om hur cystor bildas vid ADPKD 
har identifierat mål för nya mediciner som 
kan bromsa sjukdomsutvecklingen.4,5 Kliniska 
prövningar har genomförts med tre typer 
av mediciner (kända som vasopressin V2 
receptorantagonister, somatostatinanaloger 
och mTOR-hämmare). Ytterligare 
forskning pågår med dessa och andra 
prövningsbehandlingar. Dessa är emellertid 
föremål för olika utmaningar som diskuteras i 
det här avsnittet.
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Att demonstrera nyttan med tidig behandling vid 
ADPKD som skydd för njurfunktionen är svårt på grund 
av den stora tidsförskjutningen mellan tillväxt och 
spridning av cystor och den successiva försämringen  
av njurfunktionen, som normalt uppträder sent under 
sjukdomsförloppet (se avsnitt 2). Det innebär att de 
tester som vanligen används för att övervaka njur- 
funktionen hos patienter med kronisk njursjukdom 
(CKD) (till exempel glomerulär filtrationshastighet [GFR])  
inte är användbara under tidiga stadier av ADPKD. Att 
demonstrera hur tidig behandling i förlängningen 
senarelägger njursvikt skulle kräva orimligt långa kliniska 
prövningar, som eventuellt skulle vara i flera decennier.

Fig. 9. Tid för ADPKD:ns utveckling i fråga om resultatmått för 
bedömning av behandlingens effektivitet.. Tidiga resultatmått 
till halvtidsmått behövs för bedömning av tidig terapi. Sådana 
resultatmått skulle representera surrogatresultatmått som 
förutspår njursvikt senare under livet.

Godkännande från tillsynsmyndigheter av surrogatbe-
dömningar av ett läkemedels effektivitet är högt 
prioriterat, så att ADPKD-behandlingar kan prövas 
tidigare under sjukdomsförloppet genom kliniska 
prövningar av rimlig längd och till rimlig kostnad. Ett 
surrogatmått ska kunna mätas på ett pålitligt sätt under 
en lämplig period och som korrelerar med njursvikt, det 
principiella långsiktiga resultatet av intresse.   

Längdjusterad total njurvolym (TKV) är den vanligaste 
prediktorn för försämring av njurfunktionen hos 
patienter med ADPKD (se avsnitt 5). TKV har använts 
som primärt resultatmått vid kliniska prövningar för nya 
ADPKD-mediciner och behöver granskas av tillsynsmyn-
digheterna. Ytterligare forskning pågår för optimering 
av tillämpning inom prognosmodeller för att välja ut 
patienter som riskerar att få snabb sjukdomsutveckling 
och för att göra bedömningar av patienter vid rutin-
vård.7,8 Fler kortsiktiga surrogatmarkörer behövs nu för 
att underlätta translationsforskning, det vill säga att med 

hjälp av relativt små och korta försök med patienter 
under tidiga sjukdomsfaser överbrygga det nuvarande 
gapet mellan djurförsök och storskaliga kliniska pröv-
ningar som använder TKV och andra resultatmått. 

Polycystic Kidney Disease Outcomes Consortium Project 
(PKDOC) är ett exempel på de gemensamma initiativ 
som behövs för att definiera resultatmått som kan 
användas till att mäta tidig sjukdomsutveckling. I 
PKDOC ingår PKD Foundation, Critical Path Institute, 
representanter från läkemedelsindustrin, forskare och 
kliniker, och amerikanska Food and Drug Administration 
(FDA).9 

Mer allmänt finns behov om grundläggande föränd-
ringar av läkemedelsframställningen för att minska 
kostnaderna. Det finns förslag om att utformningen av 
kliniska prövningar kan anpassas för att uppnå effektivi-
tet och grundläggande säkerhet för ett fåtal patienter 
medan säkerheten utvärderas ytterligare genom 
obligatorisk övervakning efter marknadsinförande med 
hjälp av högkvalitativa och transparenta register som 
använder elektroniska hälsoregister och moderna 
verktyg för dataanalys.10–12 Denna så kallade adaptiva 
licensiering är under utveckling i Europa. European 
Medicines Agency (EMA) anser att detta tillvägagångs-
sätt är särskilt relevant för mediciner med potential att 
behandla allvarliga sjukdomar med ouppfyllda medicin-
ska behov 13 – en definition som ADPKD lever upp till. 
Adaptiv licensiering kräver samarbete mellan ett stort 
antal intressenter inklusive kontrollorgan för läkemedel, 
läkemedelsbranschen, organ för utvärdering av teknolo-
gier i vården (HTA), organisationer som utfärdar riktlinjer 
för klinisk behandling, patient- och brukarorganisationer, 
sjukvårdspersonal, forskare och akademiker.13 

ADPKD:s kliniska mångfald: hur mäter man 
effekterna på patienterna? 
ADPKD kan påverka många delar av kroppen och 
manifestationerna och komplikationerna kan variera 
avsevärt mellan patienter eller till och med inom samma 
familj (avsnitt 2 och 3). Denna mångfald gör det svårt att 
bedöma sjukdomens effekt på patienter och därigenom 
nyttan av nya behandlingsformer. 

Fram tills nyligen hade inga patientrapporterade 
resultat samlats in specifikt för att förstå ADPKD- 
symptomens effekter på patienter.14 Studier som  
använt hälsoenkäten SF-36 har gett varierat resultat.  
I en amerikansk studie fick predialys-patienter med 
ADPKD SF-36-resultat som låg i närheten av den 
allmänna populationen.15 I en senare japansk studie fick 
en grupp som innehöll både pre- och postdialys- 
patienter med ADPKD lägre SF-36-resultat än den 
allmänna populationen.16 SF-36 är ett generiskt instrument 
och forskarna menar att det inte är tillräckligt känsligt 
för att mäta effekterna av de mångfaldiga och långsamt 
progressiva effekterna av ADPKD. Det finns ett akut 
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behov av ett pålitligt och validerat ADPKD-specifikt mått 
på fysiskt och psykiskt välbefinnande hos patienter med 
ADPKD.6

Det finns inget specifikt, validerat och vedertaget 
mått på ADPKD:s effekt på patienterna.

I USA har man börjat ta fram ADPKD-specifika skalor för 
bedömning av effekten av smärtan och andra symp-
tom.17,18 Ytterligare forskning behövs för att utvärdera 
och implementera sådana mått.

6.3 Aktuella strukturer inom ADPKD-forskningen
Internationella samverkansinitiativ som inbegriper flera 
center behövs för att sammanställa tillräckligt stora 
patientpopulationer så att ADPKD:ns naturhistoria och 
epidemiologi kan fastställas, samt för att möjliggöra 
translationsforskning och klinisk forskning för att hitta 
nya behandlingar. Under de senaste åren har det varit 
en positiv utveckling på området. Exempel på denna 
utveckling:

Nationella ADPKD-register 
Lokala eller nationella ADPKD-kohorter i vissa länder har 
tillhandahållit användbar regional eller nationell 
information.19–26 Uppdelningen i kohorter har dock varit 
ett hinder för att få bättre förståelse för sjukdomen.27 

Europeiska ERA-EDTA-registret 
Registret European Renal Association-European Dialysis 
and Transplant Association (ERA-EDTA) är ett samver-
kansprojekt som samlar in data från 24 nationella och 
regionala register i tolv europeiska länder: Österrike, 
Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, 
Nederländerna, Rumänien, Spanien, Sverige och 
Storbritannien. Det har nyligen använts för att profilera 
epidemiologi, resultat och kostnader för dialys och 
transplantation bland patienter med ADPKD i Europa på 
basis av den största datauppsättning som hittills 
publicerats (se avsnitt 4).28,29 

Det innehåller dock inte information om den faktiska 
tillämpningen av behandlingar som används för att 
skydda njurarna, alla EU-länder deltar inte, och tillgäng- 
liga data om patientuppföljning varierar mellan de 
ingående registren. 

EuroCYST-initiativet 
EuroCYST är ett internationellt projekt som finansierats 
av ERA-EDTA.27 EuroCYST-initiativet har följande mål- 
sättning:

•   Bygga ett nätverk av ADPKD-referenscenter inom Europa 
för att skapa en plattform för translationsforskning för 
studier av patogenes, progressfaktorer, morbiditet,  
komorbiditet och sjukvårdsekonomiska problem för 
patienter med ADPKD. 

•   Harmonisera och utveckla gemensamma standarder för 
ADPKD-relaterad forskning och en gemensam ADPKD 
biobank.

•   Skapa ett ramverk för att underlätta integration av 
nuvarande och framtida tekniker till ADPKD-praxis

•   Utveckla evidensbaserad bästa praxis och behovs- 
bedömningar

•   Fungera som incitament för ytterligare utbyggnad av 
ADPKD-utbildningsprogram

•   Förbättra medvetenheten om ADPKD:s relevans inklusive 
sjukdomsspecifika komplikationer och socioekonomiska 
konsekvenser av sjukdomen bland vårdpersonal och 
försäkringsköpare.

EuroCYST har etablerat ett nätverk av 14 ADPKD-center i 
Belgien, Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederlän-
derna, Spanien, Schweiz, Turkiet och Storbritannien. 
Dessa siktar på att bygga upp en total population på 1 
100 vuxna patienter under 2015. Patienterna kommer 
att följas under minst tre år i en observationell kohort-
studie. I framtiden kommer fler center att kunna delta, 
vilket kommer att kräva lämplig finansiering.27 

6.4 Slutsatser

Nya behandlingar för att senarelägga behovet av 
kostsam njurersättningsterapi (RRT) har potential att 
minska sjukvårdssystemens kostnader för ADPKD. Det 
finns specifika utmaningar för terapeutiska innovationer 
inom det här området, och i avsnitt 8 rekommenderar vi 
strategiska, policyorienterade lösningar för att hantera 
dessa.

Nyheter från USA 

I USA planerar National Institutes of Health 
avsätta 4,4 miljoner $ under 2015 för 
grundläggande och klinisk forskning om 
polycystisk njursjukdom via PKD Research 
and Translation Core Centres.30 Syftet med 
dessa center ska vara att tillhandahålla 
resurser för kommunikation och samarbete 
mellan forskare. NIH spenderade 165 miljoner 
$ på forskning om polycystisk njursjukdom 
mellan 2010 och 2013, och förväntas 
spendera ytterligare 82 miljoner $ under 
2014 och 2015.31 EAF-fakulteten känner inte 
till någon direkt finansiering för polycystisk 
njursjukdom från Europeiska kommissionen. 

33



Referenser
1. Palmer SC, et al. Trial quality in nephrology: how are we measuring 

up? Am J Kidney Dis 2011;58:335–7
2. Kidney Health Initiative. KH pilot projects 2013. Promoting Kidney 

Health and Innovative Treatments for Kidney Disease: Barriers and 
Potential Solutions. Available at http://www.asn-online.org/khi/
project-barriers.aspx   

3. Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. Market research data, 2014
4. Chang MY, et al. New treatments for autosomal dominant 

polycystic kidney disease. Br J Clin Pharmacol 2013;76:524–35
5. Harris PC, Torres VE. Genetic mechanisms and signaling pathways 

in autosomal dominant polycystic kidney disease. J Clin Invest 
2014;124:2315–24

6. Chapman AB, et al. Autosomal dominant polycystic kidney disease 
(ADPKD): Executive Summary from a Kidney Disease: Improving 
Global Outcomes (KDIGO) Controversies Conference (with Online 
Appendix). Kidney Int (in press)

7. Irazabal MV, et al. Imaging classification of autosomal dominant 
polycystic kidney disease: a simple model for selecting patients for 
clinical trials. J Am Soc Nephrol 2015;26:160–7

8. Robinson P, et al. Development of a model to predict disease 
progression in autosomal dominant polycystic kidney disease 
(ADPKD). 51st ERA-EDTA Congress, Amsterdam, Netherlands, 31 
May–3 June 2014: Abstract SP017

9. PKD Foundation. Accelerating treatments to patients (http://www.
pkdcure.org/research/accelerating-treatments-to-patients)

10. Eichler HG, et al. Adaptive licensing: taking the next step in the 
evolution of drug approval. Clin Pharmacol Ther 2012;91:426–37

11. Eichler HG, et al. The risks of risk aversion in drug regulation. Nat 
Rev Drug Discov 2013;12:907–16

12. Kocher R, et al. The calculus of cures. N Engl J Med 2014;370:1473–5
13. European Medicines Agency website. Adaptive licencing. EMA 

2014 (http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/
regulation/general/general_content_000601.
jsp&mid=WC0b01ac05807d58ce) 

14. Perrone RD, et al. Patient-reported outcomes in clinical trials of 
CKD-related therapies: report of a symposium sponsored by the 
national kidney foundation and the U.S. Food and Drug 
Administration. Am J Kidney Dis 2013;62:1046–57

15. Rizk D, et al. Quality of life in autosomal dominant polycystic 
kidney disease patients not yet on dialysis. Clin J Am Soc Nephrol 
2009;4:560–6

16. Suwabe T, et al. Quality of life of patients with ADPKD-Toranomon 
PKD QOL study: cross-sectional study. BMC Nephrol 2013;14:179 

17. Oberdahn D, et al. Patient experience with pain related to 
autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD) [Abs 
PUB285]. J Am Soc Nephrol 2014;25 Abs Suppl:960A  

18. Oberdhan D, et al. Two new instruments to measure autosomal 
polycystic kidney disease (ADPKD) related disease burden: 
ADPKD-impact scale (ADPKD-IS) and ADPKD-urinary impact scale 
(ADPKD-UIS). Nephrol Dial Transplant 2013;28 (suppl 1);i143 

19. Corradi V, et al. Clinical pattern of adult polycystic kidney disease in 
a northeastern region of Italy. Clin Nephrol 2009;72:259–67

20. Kazancioglu R, et al. Demographic and clinical characteristics of 
patients with autosomal dominant polycystic kidney disease: a 
multicenter experience. Nephron Clin Pract 2011;117:c270–5 

21. Orskov B, et al. Changes in causes of death and risk of cancer in 
Danish patients with autosomal dominant polycystic kidney 
disease and end-stage renal disease. Nephrol Dial Transplant 
2012;27:1607–13

22. Jacquet A, et al. Outcomes of renal transplantation in patients with 
autosomal dominant polycystic kidney disease: a nationwide 
longitudinal study. Transpl Int 2011;24:582–7 

23. Martínez V, et al. Renal replacement therapy in ADPKD patients: a 
25-year survey based on the Catalan registry. BMC Nephrol 2013 
Sep 5;14:186

24. Mosconi G, et al. Renal transplant in patients with polycystic 
disease: the Italian experience. Transplant Proc 2013;45:2635–40 

25. Neumann HP, et al. Epidemiology of autosomal-dominant 
polycystic kidney disease: an in-depth clinical study for south-
western Germany. Nephrol Dial Transplant 2013;28:1472–87

26. Shaw C, et al. Epidemiology of patients in England and Wales with 
autosomal dominant polycystic kidney disease and end-stage 
renal failure. Nephrol Dial Transplant 2014;29:1910–8

27. Petzold K, et al. Building a network of ADPKD reference centres 
across Europe: the EuroCYST initiative. Nephrol Dial Transplant 
2014;29 (Suppl 4):iv26–32

28. Spithoven EM, et al. Analysis of data from the ERA-EDTA Registry 
indicates that conventional treatments for chronic kidney disease 
do not reduce the need for renal replacement therapy in 
autosomal dominant polycystic kidney disease. Kidney Int 
2014;86:1244–52

29. Spithoven EM, et al. Renal replacement therapy for autosomal 
dominant polycystic kidney disease (ADPKD) in Europe: prevalence 
and survival-an analysis of data from the ERA-EDTA Registry. 
Nephrol Dial Transplant 2014;29 (Suppl 4):iv15-iv25

30. National Institutes of Health. Funding opportunity announcement: 
Polycystic Kidney Disease (PKD) Research and Translation Core 
Centers (P30). NIH, 2014 [http://grants.nih.gov/grants/guide/
rfa-files/RFA-DK-14-013.html]. 

31. National Institutes of Health. Estimates of Funding for Various 
Research, Condition, and Disease Categories (RCDC). NIH, 2014

34



Huvudpunkter

•     Patienter och familjer som berörs av ADPKD 
behöver specifik, utförlig och lättillgänglig 
information om sjukdomen för att kunna delta 
fullt ut i beslutsfattandet.

•     Patienter spelar en viktig roll i frågan om att 
driva fram förbättringar inom ADPKD-diagnostik 
och vård i samarbete med sjukvårdspersonal, 
forskare, chefer inom sjukvården och sjukvårds-
myndigheter.

•     Alla intressenter – inklusive Europeiska kommis-
sionen, regeringar och vårdgivare – bör stödja 
initiativ som syftar till att erbjuda enskilda 
patienter och anhöriga till personer med ADPKD 
bättre information, samt bjuda in patient- 
organisationer att delta i de strategiska och 
taktiska aspekterna av vårdplanering och 
implementering, inklusive utformning av 
vårdtjänster och forskning.

•     Myndigheter som är ansvariga för att bedöma 
effektiviteten och värdet på ADPKD-behandlingar 
och -tjänster bör engagera patienter i sina 
processer och använda evidens från patienterna  
i sitt beslutsfattande.

7.1 Inledning

Patientinflytande är en process då personer får mer 
kontroll över beslut och åtgärder som påverkar deras 
hälsa och som ökar personernas möjlighet att agera 
inom frågor de själva tycker är viktiga.1,2 Individuellt 
inflytande syftar i första hand på individers möjlighet att 
fatta beslut och få kontroll över sina egna liv. Patient-
gruppsinflytande betyder att individer agerar tillsam-
mans för att få mer inflytande och kontroll över avgö-
rande faktorer för hälsa och livskvalitet inom 
patientgruppen.1 

Patienter med kronisk sjukdom har en avgörande roll 
inom både sin egen behandling och utformningen och 
genomförandet av ny sjukvårdspolitik, nya sjukvårdssys-
tem och sjukvårdstjänster. Dessa roller har ökat i 
betydelse på senare år i linje med att kroniska sjukdo-
mar fått högre prioritet för sjukvården och genom 

förbättrad tillgång på information (till exempel via 
Internet och sociala medier), egenvård, rättsliga krav på 
patientinflytande, omorganisation av sjukvårdssystem 
och nya tekniker. Patienter blir ofta specialister på sin 
sjukdom och det är därför viktigt för vårdgivarna att 
involvera patienten som en informerad, engagerad och 
interaktiv partner i behandlingsprocessen.3 WHO har 
föreslagit politiska åtgärder för att främja så kallad health 
literacy, delat beslutsfattande och egenvård med 
motiveringen: ”Strategier för att informera och ge 
patienter inflytande och för att förbättra responsiviteten 
i sjukvårdstjänsterna ska ligga högt på den politiska 
agendan i alla länder. Detta är viktigt, inte bara för att 
det känns rätt utan också för att det kan vara bästa 
sättet att förbättra folks hälsa och för att sjukvårds- 
systemen ska få en hållbar utveckling”.4

Det är extra viktigt att ge personer som lider av ovanliga 
eller sällsynta sjukdomar inflytande, eftersom sjukvårds-
personalen kan ha begränsad klinisk expertis. Patientens 
erfarenheter behöver inte begränsas till den egna 
behandlingen, utan hela patientgruppens upplevelser 
kan förbättra sjukvårdens utformning och tjänster.

Patientinflytande är en del av olika pågående sjukvårds-
politiska initiativ i Europa inklusive sådana som gäller 
kroniska sjukdomar,5,6, sällsynta sjukdomar,7–11 hälsoför-
bättring,12 forskning13 och terapeutiska innovationer.14,15 
På EU-nivå kan bland annat EMPATHiE-projektet 
nämnas, som syftar till att identifiera och utvärdera en 
bästa praxis för patientinflytande och ta fram metoder 
för att validera deras tillämplighet och framtida sam- 
verkan inom EU.2 

Trots dessa framsteg står patienter med ADPKD inför 
viktiga utmaningar i förhållande till sjukvården; både i 
fråga om den egna vården (t.ex. i fråga om att få 
information, tillgång och stöd) och den vidare gruppen 
patienter med ADPKD. I det här avsnittet klargör vi 
betydelsen av att ge patienterna inflytande för att 
förbättra ADPKD-vården.

7.2 Informera för inflytande
Patienternas egna preferenser och beslut bör vara 
centrala i den individualiserade ADPKD-vården. Därför 
måste patienter informeras ordentligt så att de kan delta 
helt i beslutsfattandet och själva förespråka olika typer 
av behandling.16 

7.  Inflytande för patienter med 
ADPKD
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I vissa länder – inklusive Frankrike, Italien, Turkiet och 
Nordamerika – har specifika informationsprodukter 
utvecklats för patienter och deras anhöriga (se avsnitt 9). 
Med tanke på att ADPKD är den vanligaste ärftliga 
njursjukdomen är dock patientinformationen i allmän-
het begränsad och fragmentarisk.

Initial information om diagnosen  
Det har inte forskats mycket om kunskaps- och medve-
tenhetsnivåerna hos patienter med ADPKD eller om 
implementeringen och effektiviteten i utbildningspro-
gram eller utbildningsverktyg.16 Resultat från marknads-
undersökningar indikerar att informationen till patienter 
vid tidpunkten för diagnos vanligen ges muntligt.17 

Det finns ett akut behov av att förbättra kommunika-
tionssätten och innehållet i information som tillhanda-
hålls till nydiagnostiserade patienter. Alla patienter och 
deras anhöriga ska förses med enkel och användarvän-
lig information om APDK (se panelen). Informationen 
bör vara landsspecifik och helst tillhandahållas i i tryckt 
form, så den kan läsas senare. 

Vissa personer med ADPKD tycker att det är svårt eller 
frustrerande att beskriva sin sjukdom och dess effekter 
för arbetsgivaren, delvis på grund av att ADPKD är en 
ganska okänd sjukdom för allmänheten. Utöver att få 
information om ADPKD, är det även viktigt att patienter 
får råd och stöd i frågor som rör anställning och andra 
problem som till exempel sjukförsäkring.

ADPKD-patientorganisationer spelar en avgörande roll 
inom informationsspridning om sjukdomen och att 
uppmärksamma  den lokalt och nationellt, inklusive 
inom utveckling av informationsresurser. Individer som 
diagnostiserats med ADPKD ska hänvisas till patientor-
ganisationer för mer information och stöd. Det finns 

behov av patientorganisationer eller mer stöd för 
befintliga patientorganisationer i vissa länder. 

Tillgång till rådgivning eller mental hälsovård kan även 
vara viktig för att förbättra de psykiska effekterna av att 
ärva och leva med ADPKD (se avsnitt 2).

Information senare under sjukdomsförloppet 
Patienter med ADPKD kan bli mer medvetna om sin 
njurfunktion senare i livet när försämringen blir uppen-
bar.17 Det finns dock forskning som visar på viktiga 
brister i informationen som ges när utvecklingen för 
patienter med kronisk njursjukdom  försämras till dialys 
eller transplantation, en tid med särskilt hög stress- och 
orosnivå. 

I en stor multinationell undersökning av patienter som 
genomgår dialys för alla former av kronisk njursjukdom i 
Ungern, Italien, Polen, Portugal och Argentina konstate-
rades att mindre än hälften (46,5 %) rankade sin allmänna 
dialysbehandling som utmärkt. De aspekter av vården 
som minst frekvent rankades som utmärkta innefattade 
den information som gavs när patienterna valde 
dialysmodalitet (23 %), mängden information från 
dialyspersonal (34 %), exakthet i informationen från 
nefrologer (till exempel om prognos eller sannolikhet 
för njurtransplantation) (37 %) och exaktheten i nefrolo-
gens anvisningar (39 %). Författarna drog slutsatsen att 
patienternas upplevelse av dialysbehandlingen sanno-
likt skulle bli mer positiv om deras informationsbehov 
tillgodosågs.18 

Patienter i senare stadier av ADPKD behöver därför 
specifik, skräddarsydd information (se panel).

”Stödet för patienterna är väldigt dåligt”  
(patient med ADPKD i stadium 4, Frankrike). 

Information till patienter och vårdgivare

Informationen som ges till patienter med ADPKD och vårdgivare ska helst omfatta: 

Vid initial diagnostik

• Beskrivning av sjukdomen och dess potentiella förlopp 
• Behandlingssätt för ADPKD
• Åtgärder för att minska risken för hjärt- och 

kärlsjukdomar
• Sjukdomens potentiella inverkan på arbete och livsstil
• Familjeplanering, inklusive genetisk rådgivning och 

preimplantatorisk genetisk diagnostik

• Diskutera ADPKD med arbetsgivare 
• Problem i samband med ansökan om sjukförsäkring 

och lån 
• Inskrivning i register och tillhörande problem – alla 

patienter bör erbjudas möjligheten att gå med i ett 
ADPKD-register 

• Uppgifter om ADPKD-patientorganisationer

Senare under sjukdomsförloppet

• Prognostisk information 
• Dialys- och transplantationsalternativ: rutiner, nytta, 

risker osv.
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I en amerikansk undersökning av patienter med alla typer 
av njursvikt konstaterades ett antal kunskapsbaserade 
hinder för njurtransplantation – det rekommenderade 
behandlingsalternativet för patienter med ADPKD. Till 
dessa hinder hör rädsla, uppfattningen att dialys ”inte är 
så farligt”, brist på information om hur proceduren går 
till och dålig förståelse av transplantationsprocessen 
och fördelarna.19 

Reproduktiv rådgivning och andra specifika 
behov 
Reproduktiv rådgivning är även viktig för att förklara 
risken att överföra sjukdomen till barnen, specifika risker 
vid graviditet och användning av preventivmedel 
Remittering till genetiker är viktig för reproduktiv 
rådgivning och andra frågor som genetisk screening 
och testning. Remittering till förlossningsläkare med 
inriktning mot behandling av högriskgraviditeter kan 
vara lämplig och är definitivt att rekommendera för 
gravida kvinnor med obehandlad hypertoni eller 
njurskada. Prenatal undersökning beträffande ADPKD 
rekommenderas inte för närvarande.16

7.3 Patienternas roller inom förbättring av  
ADPKD-vård
Patienter spelar en viktig roll i att driva på förbättringar 
inom ADPKD-diagnostik och -vård i samarbete med 
sjukvårdspersonal, forskare, chefer inom sjukvården och 
sjukvårdsmyndigheter.

ADPKD-patientorganisationer bör rådfrågas vid beslut 
rörande relevanta europeiska och nationella hälsoriktlinjer 
för tillhandahållande, organisering och finansiering av 
vård, samt utveckling och introduktion av framtida 
behandlingar (det vill säga forskning, reglering, ersätt-
ning, utvärdering av teknologi inom vården). 

Utformning av vårdtjänster 
ADPKD-patientorganisationer bör involveras i utform-
ning och tillhandahållande av vårdtjänster på nationellt 
och europeiskt plan (se avsnitt 8). 

Forskning 
Patientorganisationer kan göra värdefulla bidrag inom 
forskningsnätverk om njurhälsa i allmänhet. De spelar 
en viktig roll vid informationsspridning om pågående 
prövningar. Utöver att vara själva objekten för forskning-
en, ska patienterna och patientorganisationerna även 
involveras som fullvärdiga parter vid initiering, utform-
ning, rådgivning, beställning, genomgång och genom-
förande av forskning.20–22 Dessutom kan dessa organisa-
tioner hjälpa till att sprida forskningsresultaten till andra 
patienter och allmänheten. 

Till exempel måste mer göras för att patienter ska få 
genuint inflytande över utformningen av kliniska studier 
så att studierna inriktas mot resultat som är relevanta för 
patienterna, samt att forskningsprocessen är godtagbar 
för patienterna och kommer att tillämpas. I egenskap av 
Chief Medical Officer för England säger Sally Davies: 

”Oavsett hur komplicerad forskningen är eller hur 
skicklig forskaren är, ger patienterna och allmänheten 
alltid unika och ovärderliga insikter. Deras råd vid 
utformning, implementering och utvärdering av 
forskningen gör undantagslöst studierna mer effektiva, 
mer trovärdiga och ofta mer kostnadseffektiva”.23

Forskare inom industrin, den akademiska världen och 
sjukvården bör därför involvera patientorganisationer 
för ADPKD i olika aspekter av forskningen inklusive:

•   Utveckling av patientrelevanta resultat för kliniska 
prövningar (se avsnitt 6) 

•   Utformning av tidsplaner klinisk vistelse som är anpassa-
de efter patienternas förmåga

•   Godkännande av blanketter rörande samtycke till 
patientstudier

•   Främjande av patienters deltagande i kliniska prövningar

•   Spridning av resultat på ett tydligt, lättförståeligt språk

•   Utforma, sköta och övervaka patientregister. En patient 
(Tess Harris, ordförande för PKD International) är till exem-
pel för närvarande ordförande för UK Renal Registry 
ADPKD Study Group. 

Läkemedelsreglering 
Innan ett läkemedel kan bli föremål för användning i ett 
sjukvårdssystem, måste det få marknadsgodkännande/
intyg som godkänner det på basis av evidens om dess 
kvalitet, säkerhet och effektivitet med en generell 
bedömning av nyttan-risken med att använda läkemedlet.

Patientorganisationer för ADPKD bör aktivt involveras  
av tillsynsorgan på europeiskt och nationellt plan, så att 
patienternas värden i fråga om bedömningen av 
nyttan-risken med nya behandlingar påverkar besluts-
fattandet direkt. Ett bra exempel på detta kommer från 
Storbritannien där organisationen Genetics Alliance UK 
samarbetat med Welsh Institute for Health and Social 
Care för att bedriva forskning med patienter i fråga om 
att väga riskerna och nyttan med nya läkemedel för 

Var finns ADPKD-patientorganisationer?

Till länderna med patientorganisationer 
för polycystisk njursjukdom hör Frankrike, 
Tyskland, Italien, Schweiz och Storbritannien 
(se avsnitt 10). I flera andra länder finns 
dessutom nationella organisationer för 
njursjuka som har undergrupper som vänder 
sig till personer med polycystisk njursjukdom 
som till exempel Spanien, Nederländerna och 
Finland.
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allvarliga sjukdomar.24,25 Med hjälp av en ”medborgar-
jury” för deltagande forskning konstaterade projektet att:

•   Tillsynsmyndighetern bör inbegripa psykosociala faktorer 
i sitt beslutsfattande för att undvika övertro på biomedi-
cinska resultatmått utan hänsyn till konsekvenserna på 
patientens vardag. Förbättrad kommunikation, öppenhet 
och insyn i tillsynsförfarandet skulle göra det lättare för 
patienterna att avgöra när sådana faktorer behöver 
beaktas.

•   Patienter med sällsynta, allvarliga sjukdomar skulle vilja 
att tillsynsmyndigheter vore mer toleranta vid sina 
bedömningar av balansen mellan nytta och risk för nya 
behandlingar. 

•   Patienter borde involveras mer i alla steg av licensierings-
processen – alltifrån utformningen av forskningsagendan 
till beslut efter marknadsgodkännande (licensiering). 

•   Om patienter ska involveras mer i licensieringsbesluten 
eller om de behöver ta beslut om de ska ta en medicin på 
basis av balansen mellan risk och nytta, kommer de att 
behöva mer stöd.25 

EMA bekräftar det mervärde som patienter bidrar med 
inom dess Scientific Committees. En av dessa kommitté-
er håller på att utvärdera TKV som resultatmått för 
kliniska prövningar inom ADPKD.  Som medlemmar i 
Scientific Committees bidrar patienter med ”unika och 
kritiska data som baseras på deras egna upplevelser av 
hur de påverkas av en sjukdom och dess aktuella 
terapeutiska miljö” och detta bidrag ”berikar kvaliteten i 
uppfattningen från de vetenskapliga kommittéerna”.15

Utvärdering av teknologier i vården 
Utvärdering av teknologier i vården (HTA) är en systema-
tisk bedömning av den kliniska effektiviteten och/eller 
kostnadseffektiviteten och/eller den sociala och etiska 
effekten av sjukvårdsteknik på patienternas liv och 
sjukvårdssystemet.26 Numera används sådana utvärde-
ringar för att fatta beslut om läkemedelsersättning och 
orienteras i allt högre grad mot värde för pengarna.

Vissa myndigheter anser att patienter och deras 
representanter spelar viktiga roller i alla stadier av HTA, i 
synnerhet för att definiera bedömningens omfattning, 
bidra med patientevidens i beslutsfattandet och 
komma med synpunkter på utkast till rapporter. 
Patientinvolvering i HTA är dock på ett tidigt stadium 
och det finns stora variationer i hur HTA-organisationer-
na anlitar patienterna. Vissa processer strävar efter att bli 
transparenta och ansvariga och involvera patienter, 
medan andra ska utföras bakom stängda dörrar utan 
indata eller påverkan. HTA International society har 
sammanställt en översikt över olika metoder för 
patientinvolvering som används av HTA-organisatio-
ner.27 Patientorganisationer måste sträva efter att förstå 

hur behandlingarna ersätts i det egna sjukvårds- 
systemet och hitta sätt att påverka beslutsfattandet. 

Ett av de viktigaste sätten att påverka processen är att 
bidra med patienternas evidens. För närvarande är det 
bara ett fåtal länder – till exempel Storbritannien, 
Kanada och Australien – som tillåter sådana bidrag, men 
HTA International har tagit fram ett generiskt formulär 
som kan användas i övriga länder.28 Patientorganisationer 
kan använda formuläret till att samla in olika patient- 
berättelser om hur det är att leva med ADPKD, sjukdo-
mens fysiska och emotionella effekter och utmaningar 
med aktuella behandlingar, samt patienternas priorite-
ringar och preferenser i fråga om nya behandlingar. 
Formuläret hjälper patientgrupperna att presentera 
denna angelägna kunskap på ett strukturerat sätt för  
att optimera sina möjligheter att bidra till de mycket 
komplexa överläggningar som hålls under en HTA. 
Därigenom kan de lyfta fram de bredare sociala och 
etiska effekterna av sjukdomen och de ouppfyllda 
behov som en ny behandling kan tillgodose.

Andra riktlinjer och resurser för att hjälpa patienter delta 
i HTA kan hämtas via Internet på till exempel HTA 
International (http://www.htai.org/index.php?id=545).  

Involvering av patienter i HTA har på internationellt plan 
befunnits leda till relevans, rimlighet, rättvisa, legitimitet 
och kapacitet. Men för att detta ska vara möjligt behövs 
strukturerade processer för involveringen i form av tio 
publicerade kvalitetsstandarder.29 Dessa ska följas av alla 
intressenter.

7.4 Slutsatser
Den praktiska förstärkningen av patienternas roller i 
beslutsfattandet, både gällande den egna vården och i 
fråga om organiseringen av vården för alla patienter, är 
av central betydelse för att genomdriva förbättringar 
inom ADPKD-vården. Detta kräver att alla parter, 
inklusive regeringar och vårdgivare, inser värdet av 
bidrag från patienterna och uppmuntrar initiativ till 
bättre informationsspridning till patienterna och 
involvering av patientföreträdare, fullt ut och i tid, i 
strategiska och taktiska aspekter av vårdplanering, 
forskning och vård. 

En annan viktig aspekt är att de nationella organisatio-
nerna för ADPKD-patienter för närvarande inte har samma 
möjlighet att bidra vid sådana konferenser, till exempel på 
grund av utvecklingsnivå, personal och resurser och 
standarden på vården. För att öka kapaciteten och främja 
effektiviteten i påverkansarbetet, behövs ett stödjande 
ramverk.

Patientinflytande är en central aspekt av de strategiska 
metoder som föreslås i följande avsnitt (se avsnitt 8) för 
att förbättra ADPKD-vården i Europa.
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Sammanfattning av huvudpunkter
•     EAF presenterar här ett antal policyorienterade 

rekommendationer i syfte att komma till rätta 
med de ouppfyllda behov som identifierats i den 
här rapporten 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 sam-
ar-bete med specialister, patientorganisationer 
och andra intressenter.

•     Rekommendation 2: Ett utbyggt europeiskt 
nätverk av ADPKD-referenscenter skulle under-
lätta fortsatt forskning och etablerande av 
harmoniserade, integrerade och patient- 
orienterade vårdplaner. 

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

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

•     Rekommendation 5: Alla intressenter – inklusive 
Europeiska Kommissionen, regeringar och 
vårdgivare – bör stödja initiativ som syftar till  
att erbjuda enskilda patienter och anhöriga till 
personer med ADPKD bättre information, samt 
involvera patientorganisationer att delta i det 
politiska arbetet med vårdplanering och imple-
mentering för ADPKD. 

•     Rekommendation 6: Organisationer för utvärde-
ring 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 behandlingar. 
Detta bör ske i enlighet med HTA:s International 
Quality Standards for Patient Involvement in HTA.

8.1 Inledning

ADPKD innebär en unik kombination av utmaningar 
som kräver en specifik respons från beslutsfattare inom 
sjukvården och vårdgivare. Det är en komplex, kronisk, 
progressiv och obotlig genetisk sjukdom med en 
mångfasetterad och ofta genomgripande fysisk och 
psykisk inverkan på de berörda patienterna och deras 
familjer. Den medför höga sjukvårdskostnader på grund 
av framförallt dialys och transplantation (se avsnitt 2–4). 
Effekterna av ADPKD underskattas ofta av sjukvårdsper-
sonal och andra intressenter.

Enligt 2013 års rapport från Europeiska kommissionens 
Reflection Process on Chronic Diseases: 

”Det finns behov av att flytta fokus till förebyggande och 
hållbar sjukdomsbehandling, samt av omläggning av 
budgetarna mot innovativa metoder som har effekt på 
livskvaliteten för personer som är drabbade av eller 
riskerar att drabbas av kroniska sjukdomar. Förebyggan-
de och strategier för att fördröja kroniska sjukdomars 
utbrott under hela livscykeln måste intensifieras med 
hjälp av innovativa koncept som förebygger eller 
minskar behovet av interventioner från sjukvården. 
Detta kräver anpassningar och förändringar i systemen, 
infrastrukturen, riktlinjerna och lagstiftningen, samt 
incitament för att stödja inklusiva metoder och beteende- 
mässiga förändringar hos personer i riskzonen.” 1

Patienter med ADPKD kräver specialistvård och diagnos-
tisk, terapeutisk och preventiv sjukvård från olika typer 
av sjukvårdspersonal under hela livet. De föregående 
avsnitten har uppmärksammat behoven inom  
ADPKD-vård i Europa som principiellt inte uppfylls  
(se avsnitt 5–7). Av särskild relevans:

•   Det finns ett ouppfyllt behov hos alla ADPKD-patienter av 
att ha tillgång till en nefrolog som är kunnig inom 
sjukdomen.

•   Den kliniska praxisen för ADPKD-diagnos, bedömning, 
behandling och support varierar inom och mellan 
europeiska länder, med bristande samordning av 
sjukvårdspolitiken och vården. 

•   Variationer i klinisk vård är delvis ett resultat av avsaknad 
av vedertagna riktlinjer, vilket i sin tur i hög grad beror på 
begränsningar i den aktuella evidensbasen.

8. EAF:s rekommenderade riktlinjer
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•   Det saknas godkända behandlingar som bromsar 
sjukdomens utveckling och förebygger komplikationer, 
behåller patienternas livskvalitet och senarelägger 
behovet av störande, inkräktande och kostsam dialys och 
njurtransplantation.

Brysseldeklarationen om ADPKD innefattar ett antal 
policyorienterade rekommendationer som syftar till att 
underlätta att ta itu med dessa ouppfyllda behov och 
främja tillgången till högkvalitativ vård för alla patienter 
med ADPKD i Europa.

8.2 Nationell stegbaserad vårdmodell

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

ADPKD är en komplex genetisk sjukdom som kan 
påverka flera delar av kroppen. Patienter med ADPKD 
behöver därför tillgång till olika medicinska specialister 
med expertkompetens inom ADPKD för att en bästa 
praxis ska kunna etableras.2 Tillgången till sådan vård 
beror på den lokala, regionala eller nationella organise-
ringen av sjukvården. Här föreslår vi en enkel och 
anpassningsbar modell som beskriver olika nivåer av 
vård som alla patienter med ADPKD bör ha tillgång till 
(fig. 10). 

Enligt den här typen av modell bör alla patienter ha 
möjlighet att remitteras till ett ADPKD-specialistcenter 
som kan tillhandahålla multidisciplinär, patientoriente-
rad vård som efter kliniskt behov kan ges efter inlägg-
ning eller som öppenvård. Remittering till specialist- 
center ska uppmuntras för aspekter som tidig prognos-
tisk bedömning (i enlighet med prediktiva modeller), 
genetisk testning (där det är kliniskt lämpligt) och 
utredning och behandling av de olika manifestationer 
och komplikationer som hör ihop med ADPKD. Tillgång-
en på specialistkompetens inom hepatologi, urologi, 
kardiologi och radiologi ska vara behovsbaserad och 
kompletteras med tillhörande rådgivningstjänster. 

Enligt modellen ska vissa ADPKD-specialistcenter göras 
till referenscenter. Referenscenter kan även innefatta 
basforskning, translationsforskning och klinisk forskning 
och erbjuda medicinsk utbildning om ADPKD. Sådana 
center skulle spela en central roll inom utvecklingen 
och implementeringen av framtida kliniska riktlinjer och 
standarder för bästa praxis på grundval av den evidens-
bas som byggs upp.2 Nätverk av sådana center skulle 
kunna innebära viktiga fördelar på nationell och 
europeisk nivå (se Deklaration 2).  

Det saknas data om kostnadseffektiviteten i ADPKD- 
vården. Icke desto mindre skulle en modell som 
uppmuntrar till samordnad specialistvård sannolikt 
främja effektiviteten i sjukvården genom att: 

Primärvård (allmänläkare)

ADPKD-specialistcenter

Referensnätverk
• Nationellt

• Europeiskt

ADPKD-referenscenter
Övrigt:

• Forskning
• Utbildning

• Nätverk

Nefrolog

Remiss  till specialist-/referenscenter för:
• Prognostisk utvärdering
• Cystinfektioner (njurar/lever)
• Smärta
• Andra manifestationer/
   komplikationer
• Genetisk testning
• Diskussion om behandlingsalternativ
• Kliniska prövningar

Multidispiplinär ADPKD-vård:
• Nefrologi
• Urologi
• Hepatologi
• Kardiologi

• Radiologi
• Genetik
• Rådgivning
• Öppenvård/inläggning 
   på sjukhus

Fig. 10. Schematisk illustration som visar ett exempel på en anpassningsbar modell för nationell eller regional användning och som 
beskriver de olika nivåerna av behandling av icke-specialister och ADPKD-specialister som patienter med ADPKD bör ha tillgång till. 
Pilarna visar remisser av patienter och/eller överföring av information efter behov. 
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•   minska antalet dubbla prover och skanningar

•   göra det lättare att hitta nya diagnostiska och terapeutis-
ka interventioner efter det kliniska behovet och den 
förväntade nyttan 

•   minska konsekvenserna av ADPKD-relaterade komplika-
tioner och antalet oplanerade inläggningar på sjukhus 
genom bättre vård

•   målanpassa användningen av framtida sjukdomsmodi-
fierande terapier och därigenom bidra till att senarelägga 
behovet av dialys och transplantation bland patienter 
med ADPKD.   

Genom att underlätta för alla patienter att få tillgång till 
en standardiserad modell av högkvalitativ och kostnads-
effektiv vård, skulle en sådan modell även vara i linje 
med Europeiska kommissionens policy att ta itu med 
olikheter i vården.3 

Vi försöker få nationella och regionala myndigheter att 
samarbeta med representanter för all sjukvårdspersonal 
som ansvarar för behandling av patienter med ADPKD, 
inklusive nefrologer, andra medicinska specialistområden 
(inklusive hepatologer och genetiker), sjuksköterskor 
och patientorganisationer för att utforma och  
implementera en lämplig modell för förbättring av 
ADPKD-vård.

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

2014 Kidney Disease: Improving Global Outcomes 
(KDIGO) ADPKD Report har definierat prioriterade 
områden för forskning för att komma till rätta med de 
påfallande bristerna i evidensen och för att utforma 
framtida kliniska riktlinjer och vårdplaner för ADPKD.2 
Enskilda länders regeringar och Europeiska kommis-
sionen bör stödja samverkande forskning under 
specialisters ledning för att lösa viktiga kontroverser. 

På basis av det European Renal Association-European 
Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA)-finansie-
rade EuroCYST-initiativet (se avsnitt 6) uppmuntrar vi 
fortsatt dialog mellan alla intressenter i syfte att bygga 
ut ett nätverk av europeiska ADPKD-referensnätverk 
som underlättar samordnad forskning och utveckling 
och implementering av en bästa praxis inom ADPKD. 

I princip skulle detta ligga i linje med Europeiska 
kommissionens uppmaning till medlemsstaterna att 
sammanlänka lämpliga vårdgivare och specialistcenter i 
syfte att bygga ut europeiska referensnätverk för 
patienter med sällsynta sjukdomar eller komplexa 
sjukdomar som inte är vanligt förekommande  och som 
kräver en viss koncentration av expertis inom medicin-
ska områden där det råder brist på expertis.4,5

8.4 Terapeutiska innovationer
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 den försämrade njurfunktionen och höja den 
förväntade livslängden bland patienterna, samt minska 
den ekonomiska belastningen av sjukvårdssystemen.

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

Denna rapport beskriver behovet av nya terapeutiska 
medel och hindren för denna process. Godkännande 
från European Medicines Agency, och andra tillsyns-
myndigheter av surrogatbedömningar av ett läke- 
medels effektivitet, är en prioriterad fråga för att ADPKD- 
behandlingar ska kunna utvärderas under tidiga stadier 
av sjukdomen om patienterna förväntas gynnas av 
detta. Total njurvolym (TKV) har redan använts som det 
principiella resultatmåttet på kliniska prövningar för  
det här syftet. Initiativ som syftar till att utvärdera och 
etablera användning av TKV i modeller för att förutspå 
sjukdomsutveckling och identifiera patienter som mest 
sannolikt skulle främjas av nya sjukdomsmodifierande 
terapier ska fortsätta, både för framtida kliniska pröv-
ningar och för beslutsfattande inom klinisk praxis. Vidare 
bör alla intressenter stödja ytterligare forskning för 
validering av kortsiktiga surrogatmått för att underlätta 
translationsforskning under den tidiga fasen som en 
övergång till långsiktiga kliniska studier med hjälp av 
TKV och andra resultatmått. 

Dessutom bör framtida kliniska prövningar av nya 
läkemedel även utvärdera deras effekter på ADPKD:s 
börda bland patienterna. Instrument för mätning av 
patientrapporterade resultat hos patienter med ADPKD 
(inklusive fysisk och psykosocial påverkan) behöver 
utvecklas, valideras och införlivas i kliniska prövningar 
och praxis.2,6 

8.5 Patientinflytande
Rekommendation 5: Alla intressenter – inklusive 
Europeiska Kommissionen, regeringar och vårdgivare – 
bör stödja initiativ som syftar till att erbjuda enskilda 
patienter och anhöriga till personer med ADPKD bättre 
information, samt involvera patientorganisationer att 
delta i det politiska arbetet med vårdplanering och 
implementering 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 behandling-
ar. Detta bör ske i enlighet med HTA:s International 
Quality Standards for Patient Involvement in HTA.
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Nationella sjukvårdsmyndigheter bör stödja etableran-
det (vid behov) och samarbete med ADPKD-patient- 
organisationer. Alla intressenter bör samarbeta för att 
erbjuda de drabbade patienterna och deras anhöriga 
specifik, utförlig och tillförlitlig skriftlig information om 
ADPKD och fastställa vårdplaner då diagnostiserade 
patienter rutinmässigt hänvisas till patientorganisationer 
för ytterligare information och stöd. Patientorganisationer 
bör också delta i lämpliga utbildningsinitiativ som 
vänder sig till sjukvårdspersonal, patienter, föräldrar och 
vårdgivare, samt allmänheten. 

På ett underliggande plan bör patientorganisationerna 
involveras i utvecklingen av riktlinjer som är relaterade 
till strategiska och taktiska aspekter av vårdplanering 
och vård för ADPKD, inklusive utformning av sjukvårds-
tjänster, forskning och utvärdering av teknologier i 
vården (enligt publicerade kvalitetsstandarder7).

8.6 Slutsatser
Denna rapport har klargjort den ofta underskattade 
börda som ADPKD innebär för patienter och sjukvård i 
Europa och identifierat de viktigaste ouppfyllda 

behoven och hindren inom vården. I det här avsnittet 
har vi presenterat ett antal olika strategiska rekommen-
dationer för att förbättra tillgången till högkvalitativ, 
kostnadseffektiv behandling i Europa inom ramen för 
olika aktuella sjukvårdsstrategier.

Utformningen och implementeringen av de rekom-
menderade strategierna kräver nationellt och internatio-
nellt samarbete mellan alla intressenter inom ADPKD- 
vården inklusive:

•   patienterna och patientorganisationerna

•   nefrologer och andra specialistläkare inom ADPKD-vård

•   genetiker

•   chefer inom sjukvården

•   nationella sjukvårdsmyndigheter

•   organ som ansvarar för medicinreglering och HTA.

EAF vill främja dialog och samarbete mellan dessa 
grupper och ser fram emot att samarbeta med alla 
organ för att förbättra och förlänga livet för patienter 
med ADPKD. 
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I nedanstående tabell anges medlemmarna i EAF-fakulteten.

Medlemmar i ordförandegruppen

Dr Richard Sandford University of Cambridge/Addenbrookes Hospital, Cambridge, Storbritannien 

Tess Harris PKD International, London, Storbritannien

Alla deltagare enligt specialitet

Nefrologi

Prof. Olivier Devuyst University of Zurich, Zürich, Schweiz

Prof. Tevfik Ecder Istanbul Bilim University, Istanbul, Turkiet

Dr Ron T. Gansevoort University Medical Center Groningen, Groningen, Nederländerna

Dr José Luis Górriz Hospital Universitario Dr. Peset Valencia, Valencia, Spanien

Prof. Albert Ong University of Sheffield, Sheffield, Storbritannien

Prof. Yves Pirson   Université catholique de Louvain, Bryssel, Belgien

Prof. Vicente Torres Mayo Clinic, Rochester, MN, USA

Prof. Gerd Walz University Hospital Freiburg, Freiburg, Tyskland

Hepatologi

Prof. Joost Drenth Radboud University Nijmegen Medical Centre, Nijmegen, Nederländerna

Genetik

Dr Richard Sandford Cambridge University/Addenbrookes Hospital Cambridge, Cambridge, Storbritannien 

Patientrepresentation

Brenda de Coninck Dutch Kidney Patient Association (NVN), Bussum, Nederländerna 

Tess Harris PKD International, London, Storbritannien

Alastair Kent Patients Network for Medical Research and Health (EGAN), London, Storbritannien

Författarna vill rikta ett tack till dr Karen Facey vid Glasgows universitet för hennes genomgång och bidrag 
till avsnitt 7.

9.  Medlemmar i European ADPKD 
Forum
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10.  Organisation för polycystisk 
njursjukdom 

 
Land Organisation Webbplats

Europa

   Belgien Association pour l’Information et la Recherche sur les 
maladies Rénales Génétiques (AIRG) Belgique

www.airg-belgique.org

   Finland Munuais- ja maksaliitto (finska njur- och leverorganisatio-
nen)

www.musili.fi

   Frankrike Association Polykystose France (APKF) www.polykystose.org

Association pour l’Information et la Recherche sur les 
maladies Rénales Génétiques (AIRG) France

www.airg-france.fr

   Germany PKD Familiäre Zystennieren e.V. www.pkdcure.de

   Italy Associazione Italiana Rene Policistico (AIRP) www.renepolicistico.it 
   Nederländerna Nierpatienten Vereniging Nederland (NVN ) www.nvn.nl/ 
   Spanien Asociación para la Información y la Investigación de las 

Enfermedades Renales Genéticas
www. airg-e.onmedic.org 
www. airg-e.org/

   Schweiz SwissPKD www.swisspkd.ch/de/home 
Association pour l’Information et la Recherche sur les 
maladies Rénales Génétiques (AIRG) Suisse

www.airg-suisse.org

   Turkiet Turkish Society of Nephrology Cystic Kidney Diseases 
Working Group

www.tsn.org.tr/icerik.php?gid=39

   Storbritannien PKD Charity www.pkdcharity.org.uk

Nordamerika

    Kanada PKD Foundation of Canada www.endpkd.ca 
    USA PKD Foundation www.pkdcure.org 

Asien

    Japan PKD Foundation www.pkdfcj.org 

Australasien 

    Australien PKD Foundation Australia www.pkdaustralia.org

Internationellt  

Federation of European associations of patients affected 
by Renal Genetic diseases (FEDERG) 

www.federg2012.wordpress.com

PKD International www.pkdinternational.org
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ACE-hämmare Angiotensin converting enzyme inhibitor (Angiotensinkonverterande enzymhämmare)

ADPKD Autosomal dominant polycystic kidney disease (Autosomal dominant polycystisk njursjuk-
dom)

ARB Angiotensin receptor blocker (Angiotensinreceptorblockerare)

CKD Chronic kidney disease (Kronisk njursjukdom)

CT Computed tomography (Datortomografi)

EAF European ADPKD Forum

EKHA European Kidney Health Alliance

EMA European Medicines Agency

ERA-EDTA European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association

EULOD Living Organ Donation in Europe

GFR Glomerular filtration rate (Glomerulär filtrationshastighet)

HTA Health technology assessment (Utvärdering av teknologier i vården)

KDIGO Kidney Disease Improving Global Outcomes

MRI Magnetic Resonance Imaging (Magnetisk resonanstomografi)

PET Positron-emission tomography (ositronemissionstomografi)

PGD Pre-implantation genetic diagnosis (Preimplantatorisk genetisk diagnostik)

PKD Polycystic kidney disease (Polycystisk njursjukdom)

PKDOC Polycystic Kidney Disease Outcomes Consortium Project

QoL Quality of life (Livskvalitet)

RRT Renal replacement therapy (Njurersättningsterapi)

TKV Total kidney volume (Total njurvolym)

WHO Världshälsoorganisationen

11. Ordlista med akronymer
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