
allvarliga rytmrubbningar, svår hjärt-
svikt eller chock. Personalbemanning-
en kan göras lägre än på hjärtintensiv-
avdelningen, och bröstsmärteenheten
behöver inte ha intensivvårdsavdel-
ningens dyrbara utrustning.

Under den korta vårdtiden bör man
följa ischemiska markörer med uppre-
pad registrering av 12-avlednings-EKG
eller, ännu hellre, följa förändringar av
vektor-EKG med kontinuerlig vektor-
EKG-analys. Upprepade blodprov bör
analyseras med biokemiska markörer,
t ex kreatinkinas och troponin. Vidare
bör det finnas möjlighet till arbets-EKG
innan patienten skickas hem.

Behåll infarktpatienten längre!
Vi lägger ner stora summor på be-

handling av akut hjärtinfarkt med läke-
medel och numera också med primär
akut koronarkärlsangioplastik (PTCA).
Vi satsar också mycket på både primär-
prevention, t ex för behandling av hy-
perlipemi, och sekundärprevention med
betablockerare, kolesterolsänkare och
ACE-hämmare vid sänkt vänsterkam-
marfunktion. Kostnaden för varje räd-
dat liv blir vid vissa behandlingar
mycket hög.

Den ökade kostnad som det skulle
innebära att vårda fler patienter med
bröstsmärta en kort tid på sjukhus skul-
le skärpa den diagnostiska säkerheten
och på så sätt löna sig genom att dyrbar
och onödig prevention och behandling
reduceras. En sådan strategi skulle ock-
så minska antalet missade hjärtinfarkter
och akuta koronara syndrom. 
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CJD-incidensen
närmaste året
belyser risken
att kött smittar

Vid många utbrott kan man snabbt
komma fram till att alla de drabbade ut-
satts för något ovanligt (ätit böngrod-
dar, köpt franska ostar, vårdats på sam-
ma sjukhusavdelning, etc). Då behövs
inga fall–kontrollstudier.

Andra gången är det svårare att från
erfarenhet säga hur vanligt ett misstänkt
födoämne, ett beteende eller en miljö-
faktor egentligen är i befolkningen i
stort. Då måste vi tillgripa fall–kontroll-
studier för att klarare se skillnaden mel-
lan vad de sjuka utsatts för och vad som
är en normal exposition.

Fall–kontrollstudier lämpar sig ut-
märkt för att belysa riskfaktorer för
sjukdomar som är ovanliga och har
långa inkubationstider. Det eventuella
sambandet mellan bovin spongiform
encefalopati (BSE) hos kor och Creutz-
feldt–Jakobs sjukdom hos människor
borde därför kunna studeras med
fall–kontrollteknik. Problemet är att
praktiskt taget hela befolkningen utsatts
för den misstänkta riskfaktorn – ätit nöt-
kött – vid många tillfällen under de se-
naste tio åren.

Att bevisa att något som nästan alla
utsätts för har samband med en ovanlig
sjukdom är nästan omöjligt med epide-
miologisk metodik. (Om alla männi-
skor varit rökare hade det varit mycket
svårt att upptäcka sambandet mellan
rökning och lungcancer.)

Ännu svårare är det att epidemiolo-
giskt bevisa att en allmänt förekom-
mande exponering inte ibland kan vara
kopplad till en viss sjukdom. Det krävs
en kontrast i form av en oexponerad
kontrollgrupp för att man skall kunna
uttala sig om ett eventuellt samband.

Annorlunda är det med tidsutveck-
lingen. Exponeringen för BSE-smittade
nötprodukter ökade rimligen brant i
England åren efter 1985 då det första
fallet bland kor diagnostiserades. Tio
misstänkta patienter har upptäckts un-
der 1994 och 1995.

Om BSE kan överföras till människa
borde vi se en snabb ökning av human-
fall i England under det närmaste året.
En utebliven sådan ökning talar för att
BSE inte överförs, eller att risken är för-
sumbar.

Epidemiologiska enheten,
Smittskyddsinstitutet


