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Peter Friberg är professor i
klinisk fysiologi med kardiovas-
kulär inriktning. Och han är
bergfast övertygad. Det är hög
tid att lämna sjukvårdens passi-
va mottagande av sjuka männi-
skor. Det är hög tid att gå ut och
möta – och mota – framtidens
patienter. Det är ut bland de
friska barnen han vill. Barn som
blir alltmer fysiskt inaktiva, allt-
mer överviktiga, med stressym-
tom som huvudvärk, magont,
koncentrationssvårigheter. För
här, bland framtidens patienter,
pyr den hotande sjukvårdsbom-
ben. 

Nej, det håller inte längre! Det går
inte att bara stå där på sjukhuset
och ta emot alla dessa patienter

med livsstilssjukdomar som en konse-
kvens av stress, för mycket stillasittan-
de, fel kost – sjukdomar som hypertoni,
ateroskleros, insulinresistens etc.

Och värre lär det bli, när dagens barn
blir vuxna. Världshälsoorganisationen
varnar för en katastrof om 25 år – en

sjukvårdsbomb som hotar att brisera,
säger Peter Friberg.

Själv är han orolig: Hur ska den re-
dan hårt pressade sjukvården klara ett
ännu hårdare tryck i framtiden? 

– Självklart måste vi hjälpa den sju-
ka patienten idag. Men hur ska vi förde-
la våra sjukvårdsresurser framöver?
Ska de huvudsakligen gå till »end stage
treatments» som bypasskirurgi, hjärt-
byten osv? Eller ska vi satsa på att göra
något tidigare, att gripa in och förhind-
ra sjukdomsutveckling?

Nu är kanske Peter Friberg en något
ovanlig läkare, en läkare som ser

det vida, självklara perspektivet – slut-
målet för forskningen, det är bättre folk-
hälsa!

Jodå, han säger mycket riktigt att han
nog känner sig litet ensam bland kolle-
gerna om att tänka som han gör. 

Han jobbar i en superspecialiserad
specialitet, en specialitet där tekniken
dominerar. Sedan dryga året är han pro-
fessor i klinisk fysiologi med kardio-
vaskulär inriktning vid Göteborgs uni-
versitet, Sahlgrenska universitetssjuk-
huset. Sahlgrenska är hans kliniska
hemmaplan.

Han är en skarp supporter av sitt
ämne, fysiologin och dess pendang i
kliniken – att på djupet förstå kroppens
normala processer, för att också kunna
se det som avviker från det friska. 

För Peter Friberg är det självklart att
den kliniska fysiologin är en avknopp-
ning av moderämnet fysiologi. Redan
under studietiden började han forska i
fysiologi, och han disputerade hos le-
gendariske Björn Folkow på fysiologis-
ka institutionen vid Göteborgs universi-
tet.

Bryggan mellan teori och klinik
måste vara stark, betonar han. Det är ur
den teoretiska grunden – om såväl det
friska som det patologiska – som denna
diagnostiska specialitet måste gro och
växa. 

För just diagnostik är den kliniska fy-
siologins uppgift, att utifrån sina

metoder så snabbt och säkert som möj-
ligt bidra till korrekt diagnos hos den
enskilda patienten.

Men, menar han nu, det räcker inte.
Den kliniska fysiologin har ett större
ansvar än så för sjukvårdens – och folk-
hälsans – framtid.

Att med sina specialkunskaper möta,
och mota, framtidens patienter – »... det
är en gyllene grej för klinisk fysiologi!»
säger han. 

Och kanske steget ändå är rätt kort
från teknik till folkhälsa för en klinisk
fysiolog.  

Fast han frågar sig också frankt vem
sjutton som vill satsa på och ekono-
miskt stödja forskning som syftar till
preventiva insatser? Knappast läkeme-

Peter Friberg om den hotande sjukvårdsbomben 

Dagens barn – framtidens patienter
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delsindustrin, det är ju sjukamänniskor
som ger industrin dess marknad.

Och primärpreventiv forskning är
med nödvändighet långsiktig och ger
ingen snabb utdelning – även om för-
bättrad folkhälsa på sikt kan ge mycket
stora samhällsekonomiska »vinster».
För att nu inte tala om vinsterna i ett
kvalitativt sett bättre leverne för den en-
skilda människan, säger han.

Så vem vill satsa? Det är ett dilem-
ma!

Men, glödande entusiasm och opti-
mism tycks känneteckna Peter

Fribergs läkarjobb. Han är övertygad
om att kunna köra igång de studier han
nu planerar. Och det är de friska barnen,
10–12-åringar, han vill studera. 

Varför då?
Jo, säger han, den ökande stressen i

samhället påverkar även barnen, långt

ner i åldrarna. Och många barn visar
idag symtom på ökad stressbenägenhet:
huvudvärk, magont, oro, koncentra-
tionssvårigheter.

– Det är symtom som avspeglar en
påverkan på det autonoma nervsyste-
met. Och jag är övertygad om att det in-
verkar i tex blodtrycksregleringen,
även på sikt hos barnet som vuxen. 

Dessutom, den generellt sett föränd-
rade livsstilen i vårt samhälle påverkar
också barnen – dagens TV-tittande, da-
taspelande barn rör sig betydligt mindre
än barn för bara någon generation se-
dan. Barn som är fysiskt inaktiva riske-
rar också att bli överviktiga, en övervikt
som kanske späs på av en felaktig kost-
hållning, betonar han.

Stress och fysisk inaktivitet, det är
inte någon bra kombination. 

– Vi vet att fysisk inaktivitet ger en
obalans i det autonoma nervsystemet, i

samspelet mellan »gas och broms»,
mellan det sympatiska och parasympa-
tiska nervsystemet. Dvs, det blir en då-
lig vagusfunktion, »bromsen» fungerar
sämre.

Det i sin tur inverkar i individens fy-
siologiska möjligheter att balansera
stress. 

Nej, samspelet i det autonoma nerv-
systemet måste vara optimalt. Det

autonoma nervsystemet har under sena-
re tid varit ute i forskningssamman-
hang, men nu börjar intresset för det
komma tillbaka – och då i ett patofysio-
logiskt perspektiv, poängterar Peter Fri-
berg. 

Han berättar bl a om en elegant un-
dersökning (publicerad i N Engl J Med
28 oktober förra året) bland patienter
med ischemisk hjärtsjukdom. Här iden-
tif ierades en prognostisk markör, med
hjälp av den kliniska fysiologins gamla
paradmetod – arbetsprovet.

– Arbetsprovet är en superb fysiolo-
gisk metod för att studera cirkulation,
andning, metabolism osv. Det är super-
fysiologi. De studerade där helt enkelt
hur snabbt hjärtfrekvensen sjönk efter
arbetsprovets avslutande. Och hur
snabbt frekvensen sjunker beror ju på
balansen i det autonoma nervsystemet,
dvs dels hur fort »gasen» drar sig tillba-
ka, dels hur snabbt vaguspåslaget akti-
veras.

I en sexårsuppföljning kunde fors-
karna så visa att dödligheten var dub-
blerad hos de patienter vars hjärtfre-
kvens sjunkit tolv slag eller färre en mi-
nut efter provets avslutande!

– Detta, dvs hur snabbt balansen i
det autonoma nervsystemet återupprät-
tas, visade sig faktiskt vara den starkas-
te prediktorn för mortalitet. Och det var
ju egentligen ett busenkelt grepp för att
visa hur viktig funktionen i det autono-
ma nervsystemet är.

Ju mer vältränad man är, desto snab-
bare återhämtar sig hjärtfrekvensen

efter fysisk ansträngning, poängterar
Peter Friberg också. Dvs, vältränade
personer har ett bättre vaguspåslag.

För, liksom fysisk inaktivitet häm-
mar samspelet mellan »gas» och
»broms», så ökar fysisk aktivitet i stäl-
let spänsten i det autonoma nervsyste-
met – och den fysiologiska förmågan att
tackla stress! Det vet man också, liksom
att det då inte bara handlar om det auto-
noma nervsystemets funktion, utan
också om dess koppling till endorfiner-
na, dessa »antistresspeptider» som akti-
veras vid fysisk ansträngning.

– Den som tränar regelbundet har en
betydligt bättre förmåga att hantera
stress. Det är jag övertygad om. Regel-
bunden, måttlig träning ger dessutom
bättre kraft i det immunologiska syste-
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Han är en hängiven klinisk fysiolog ut i fingerspetsarna – eller snarare ända ner i
gympadojorna. Som en skarp supporter av sitt ämne lever nog Peter Friberg som han lär.
Regelbunden, måttlig träning ökar spänsten i det autonoma nervsystemet – och den
fysiologiska förmågan att tackla stress och att hindra t ex aterosklerotisk sjukdomsutveckling,
det är han övertygad om. Och det ska börja långt ner i åldrarna, för det är nog redan under
barnaåren som den vuxnes hälsa grundläggs.
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met, det blir mer fräs på T-cellerna t ex.
Det är väl inte för inte som alla lymf-
körtlar är sympatiskt innerverade, själv-
klart finns en koppling mellan nerv- och
immunsystem.   

Peter Friberg har också visat att
måttlig träning har effekt på autonoma
funktioner som blodtryck, hjärtminut-
volym, hjärtfrekvens.

– Vi gjorde ett roligt experiment i
Melbourne för en tio år sedan då jag
gästforskade där. I en jämförande studie
fick friska försökspersoner under en

månad komma till labbet och bara sitta
still. Nästa månad fick de cykla några
gånger i veckan enligt ett graderat trä-
ningsschema så de kom upp till 60–70
procent av max, till »steady state». Och
så månaden därefter tillbaka till stilla-
sittande, osv.

Studien visade på en mycket tydlig
träningseffekt, berättar han. Dessa fris-
ka personer sänkte sitt blodtryck med
15–20 procent, hjärtfrekvensen sjönk
och hjärtminutvolymen ökade under
träningsmånaderna. Under de stillasit-
tande perioderna återgick värdena till
de ursprungliga.

Sensmoralen är att det »lönar sig»
med regelbunden, måttlig träning:
»... man ska inte känna den där vidriga
blodsmaken i munnen, då har man nått
en nivå då träningen i stället tär på krop-
pen». 

Ok, dessa studier gäller vuxna män-
niskor. Men Peter Friberg säger att

det knappast finns anledning att tro att
det autonoma nervsystemet fungerar
olika om man nu är 10–12 eller 40–50
år. 

Så åter till barnen, dessa friska,
svenska 10–12-åringar – framtidens pa-
tienter – som han vill studera. Barn som
blir alltmer inaktiva, alltmer övervikti-
ga, barn med stressymtom som huvud-
värk, magont, koncentrationssvårighe-
ter. Det är här som grunden läggs för
den vuxnes ohälsa med ateroskleros, in-
sulinresistens, hypertoni osv – det är
han övertygad om.

– Ska vi fundera på att få ett friskare
samhälle, då måste vi börja där, hos bar-

nen. Det är självklart. Vår uppgift, som
jag ser det, är att försöka hitta tidiga fy-
siologiska markörer, markörer som kan
antyda begynnande sjukdomsprocess –
och också att försöka rätta till det.

Här har kliniska fysiologer en
särskilt förspänd sits, med sina special-
kunskaper om metodologi och om auto-
noma nervsystemet, hjärta–kärl,
gastrointestinal fysiologi etc.  

En av Peter Fribergs idéer är nu att
klura ut en metodik för att mäta funk-
tionen i det autonoma nervsystemet,
dvs att få fram ett index för samspelet
mellan det sympatiska och parasympa-
tiska nervsystemet, ett mått på vagus-
funktion. Vad som behövs är en nonin-
vasiv mätteknik för att enkelt kunna
fånga detta hos friska barn, tex att am-
bulatoriskt mäta blodtryck i fingertop-
par och koppla till EKG-signaler etc. 

Jo, han har börjat så smått, han har haft
sin egen son och hans kamrat som

försöksobjekt: »... och det verkar fun-
gera». 

– Vår skyldighet är att försöka kvan-
tif iera dessa fysiologiska markörer, vad
betyder de på sikt? Om de t ex avviker
15 procent, vad betyder det för indivi-
dens fortsatta hälsa? Har vi en enkel
metodik och börjar tidigt kan vi uppre-
pa den ofta och se hur utfallet blir. Hur
går det för barn med låg vagusaktivitet? 

Kanske kan också nya, datorbasera-
de tekniker bli en hjälp här i framtiden.
Peter Friberg spånar litet kring utveck-
lingen av s k artificiella nervnät där da-
torn tolkar avvikelser, »pattern recogni-
tion» är ett nyckelord.
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Egentligen var tanken att intervjun
med Peter Friberg skulle fokusera

på framtidsvisionerna inom specialite-
ten klinisk fysiologi – med den relativt
nye professorn i Göteborg som god re-
presentant för ämnet.

Det blir inte alltid som man tänkt. Ti-
digt spårade intervjun in på folkhälsan,
den hotande sjukvårdsbomben. Och
kanske är det ändå just här som den kli-
niska fysiologin har en stor del av sin
framtid! Som Peter Friberg uttryckte
det: »... en gyllene grej ...!»

Hur är det med visionerna?
Men hur är det då med t ex visioner-

na kring klinisk fysiologis framtida
samverkan (eller kanske rentav samgå-
ende?) med andra diagnostiska specia-

liteter som klinisk neurofysiologi, me-
dicinsk radiologi, nuklearmedicin,
barnfysiologi?

Hur är det med visionerna inom
forskningen? Fysiologi och klinisk fy-
siologi – dessa traditionella svenska pa-
radämnen på den internationella forsk-
ningsarenan (sett i den historiska back-
spegeln) – har ju hamnat litet i bakvatt-
net av den moderna uppstickaren mole-
kylärbiologi.

Och hur är visionerna om den fram-
tida metodutvecklingen i denna så tek-
nikdominerade specialitet?

Om detta hade Peter Friberg mycket
att säga. Också!

Han vill riva gränserna mellan de di-
agnostiska specialiteterna.

– Självklart ska vi samverka, vårt ge-

mensamma mål är ju att patienten ska få
en korrekt och snabb diagnos. Kanske
ska vi till och med ha en gemensam bas-
utbildning, och först då vi har en ge-
mensam stadig grund ska vi specialise-
ra oss vidare.

Han vill se de diagnostiska speciali-
teterna som en öppen gränslös verk-
samhet med otaliga tentakler inom
sjukvården.

Och för att sporra utvecklingen vill
han öppna för ett än mer vidgat samar-
bete utanför sjukvården, t ex med de
tekniska högskolorna.

Uppsving i »postgenom» fas 
Jo, och lika positiv som han är till att

riva gränser, lika negativ är han till de
gränser som den krassa ekonomiska

Den gränslösa kliniska fysiologin
... eller ... ”Det blir inte alltid som man tänkt ”

Olivolja och rödvin ... Peter Friberg är
intresserad av hur den s k medelhavsmaten
påverkar endotelfunktionen och det
autonoma nervsystemet. Med den utgångs-
punkten vill han nu starta en jämförande
studie av diet och kolesterolsänkande
läkemedel bland friska människor med
kolesterolvärden som endast snuddar vid
det patologiska.
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– Här kan vi i programvaran mata in
uppgifter om ålder, kroppsmasseindex,
blodtryck, hjärtfrekvens, blodtryck,
EKG etc, och det är fascinerande vilka
vettiga data vi kan få ut av detta. 

Nu är ju detta med nödvändighet
långsiktiga studier där utdelningen drö-
jer kanske tiotals år.

– Det är svårt att göra studier på fris-
ka individer, det tar lång tid och det är
besvärligt att hitta en bra struktur. Och
det är inte alltid så lätt för anslagsbevil -
jande myndighet att vänta på resultat i
kanske 20 år. Nya finansieringsformer
kommer att behövas. 

Peter Friberg ser också ett närmare
samarbete mellan t ex Folkhälsoinstitu-
tet och livsmedelsindustrin som ett vik-
tigt mål.

Sjukvårdsbomben, den ligger där
och pyr. 

– Den hotar inte bara västvärlden,
utan även i utvecklingsländerna ökar
frekvensen av t ex hjärt–kärlsjukdom.
Vi har inte en chans att klara framtidens
sjukvårdsbehov, om vi inte också aktivt
försöker att förebygga sjukdom. Kun-
skapen, den har vi. Men vi tar inte rik-
tigt i problemet.

Nej, primärprevention är nödvän-
digt. Och alla läkare har ett ansvar

att förmedla sin kunskap och sprida en
syn om behovet att förebygga, inte en-
dast behandla, sjukdom. Inte bara ut i
samhället, utan också ut i de egna leden
– ut i grund- och specialistutbildning! 

Peter Friberg är bergfast övertygad. 
Nu planerar han också en annan stu-

die med friska 30–50-åringar med ko-

lesterolvärden som tangerar övre nor-
malgränsen.

– Kanske kan vi hos dem fånga be-
gynnelseprocessen av ateroskleros. Vi
vet, från studier på såväl djur som män-
niska, att diet med högt kolesterolinne-
håll försämrar endotelets funktion. Vi
vet också, från sekundärpreventiva stu-
dier, att endotelfunktionen förbättras av
läkemedel som sänker kolesterolhalten. 

Tanken är nu att göra en studie för att
jämföra kolesterolsänkande läkemedel
med sk medelhavsdiet. Bland befolk-
ningen i medelhavsländerna (förutom
det obegripliga undantaget grekiska
kvinnor) är sjukligheten i hjärt–kärl-
sjukdom betydligt lägre än i norra Eu-
ropa. 

– Varför det? Det vet vi inte riktigt.
Men jag tror inte att det bara beror på
grad av fysisk aktivitet, utan också på
vad vi stoppar i oss. Och det är där gre-
jen ligger, att försöka påverka männi-
skors kostvanor. Men först måste vi för-
söka begripa det fysiologiska samban-
det mellan kost och t ex endotelfunk-
tion, och hur det autonoma nervsyste-
met påverkas av t ex de speciella fettsy-
ror som karakteriserar medelhavsma-
ten? 

De flesta dietstudier hittills har foku-
serat på viktminskning, konstaterar

Peter Friberg. 
– Men det räcker inte, vi måste ock-

så koppla effekter av kosten till fysiolo-
giska fenomen.

Och där har den kliniska fysiologin
en fördel.

– Vi kan många olika tekniker, vi

förstår oss på hur vi ska stoppa in katet-
rar, kanyler, mäta flöden, tolka. 

En liten förstudie är redan igång, på
två friska kolleger med kolesterolvär-
den som tangerar de patologiska, mest
för att testa metoder.

– En mängd friska människor har
kolesterolvärden så här i kanten. Tänk
om det vore möjligt att minska värdena
med hjälp av diet. Hur mycket måste de
minska för att det också ska ha fysiolo-
gisk påverkan, vad betyder det för en-
dotelets flödesmönster och för utveck-
ling av ateroskleros? Det vet vi inte
mycket om.

Men kanske kan forskningsdata ge
argument för att kost (i kombination
med fysisk aktivitet förstås) faktiskt kan
hindra tex en aterosklerotisk sjuk-
domsprogress.

Å andra sidan kan det visa sig att ef-
fekterna är rätt marginella, men att lä-
kemedel i stället effektivt sänker ko-
lesterolvärdet även hos dem som endast
tangerar det patologiska.

– Frågan är då förstås om friska
människor ska behandlas med läkeme-
del. Men vi måste få fram fakta.

Jo, fakta måste fram, sjukvårdsbom-
ben den pyr, och kanske brinner det

redan litet i knutarna.
Men visst, Peter Friberg suckar ock-

så: »Berget verkar stort ibland.» Men
han tillägger direkt: »Man får ta det litet
i taget.» 

Och det är det han börjat med, att med
den kliniske fysiologens specialkunska-
per möta, och mota, framtidens patien-
ter – »... det är en gyllene grej ...!»  •
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verkligheten nu reser. Den fria, kreativa
forskningen hämmas, t ex den så vikti-
ga överbryggningen mellan preklinisk
och klinisk forskning. Det är idag svårt
för en kliniker att komma loss och var-
va med en period teoretisk forskning.

– Det finns för litet basresurser. Det
är ett bekymmer för vår specialitet, Vi
har tidigare haft en bättre koppling till
preklinisk institution.

Fast samtidigt tror han att den fysio-
logiska forskningen går en ny vår till
mötes.

– Det humana genomet är mycket
snart kartlagt, och då kommer det visa
sig att det inte räcker med molekylärge-
netisk kunskap, den är endast deskrip-
tiv. Kunskapen måste in i ett användar-
sammanhang. Där ser jag en styrka för
klinisk fysiologi framöver. Sverige har
haft mycket bra fysiologisk forskning –
både experimentellt och kliniskt.

Och den forskningen kommer nu att
få ett uppsving, det tror han. Fysiologer

och molekylärbiologer måste samver-
ka.

Exempelvis så att tekniken med
transgena möss kan användas för att stu-
dera genetiken kring basala fysiologis-
ka processer som bl a blodtrycksregler-
ing. Och där är svenska forskargrupper
redan i startgroparna.

– Den kliniske fysiologen måste ha
en stark kunskapsförankring i teoretisk
forskning, poängterar han.

Fusionernas framtid
Nej, riv gränser. Det är något av Pe-

ter Fribergs motto. Då kan också tekni-
kerna utvecklas.

– Varför ska vi inte ha en fusionerad
verksamhet? Det vi producerar inom de
diagnostiska specialiteterna är ju en
slags kombinationsprodukt, t ex fusio-
nerade bilder. Men, vi måste också bli
ännu bättre på att föra ut vår informa-
tion till behandlande läkare. Här är IT
och telemedicin avgörande faktorer,

även om de inte helt kan ersätta en sti-
mulerande rondverksamhet. 

I framtiden ser han än bättre möjlig-
heter att följa fysiologiska förlopp med
exakta tredimensionella bilder, och här
kommer ultraljud och doppler att vinna
mycket terräng. Han ser än bättre möj-
ligheter att kombinera olika metoder
som funktionell MR-avbildning och
MR-spektroskopi, PET och datortomo-
grafi etc.

I teknikutvecklingens följe ser han
möjligheter till exakt riktad terapi, t ex
att »lokalbehandla» tumörer med hjälp
av ultraljud, isotoper, hypertermi.

– Det kan bli en stor landvinning i
den framtida sjukvården, och en stor
vinst för den enskilda patienten, konsta-
terar han.

Sjukvård, klinisk forskning, prekli-
nisk forskning, teknikutveckling – för
Peter Friberg finns inga gränser, allt
hänger ihop.

Birgit Wilhelmson


