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1. Inledning 
 
Det svenska transtyretinamyloidosregistret, SveATTR [Svea te te err], samlar data om 
patienter med transtyretinamyloidos (ATTR-amyloidos) och om anlagsbärare för den ärftliga 
formen av sjukdomen (Skelleftesjukan). 
 
Arbetet med registret i dess nuvarande form påbörjades 2019 men data till registret har 
samlats in från 1980-talet och framåt. Fram till 2020 har data från hela Sverige samlats in via 
Amyloidoscentrum (tidigare FAP-teamet) på Norrlands universitetssjukhus i Umeå, men från 
2020 har även FAP-teamet i Piteå anslutit sig till registret och börjat föra in data. Under 2021 
planerar andra kliniker med intresse av och kunskap om sjukdomen att ansluta sig till 
registret. Förhoppningen är att det webbaserade registret ska bidra till en mer heltäckande 
bild av sjukdomen i Sverige, att förbättra och utveckla vården av ATTR-amyloidos och att 
underlätta klinisk forskning. 
 
Nedan följer den första årsrapporten från registret för de data på genotyp, fenotyp, 
behandling och överlevnad för patienter med ärftlig ATTR-amyloidos som är insamlade till 
och med 2020. Merparten av data är av äldre datum vilket gör att analyserna till viss del är 
begränsade pga. olikheter i registrering över tid. Under det förberedande arbetet med 
registret har vi dock försökt likrikta äldre och nyare data så gott det går. Eftersom registret 
är nytt finns fortfarande en viss osäkerhet kring utformningen av vissa variabler. Med 
anledning av detta redovisas inte data för friska anlagsbärare eller patienter med 
åldersrelaterad (vildtyps) ATTR-amyloidos i denna rapport. Data om läkemedelsbehandling 
(bromsmedicin) är ännu för få för att kunna redovisas i detalj men har tagits med 
översiktligt. 
 
Trots dessa reservationer känns det ändå högtidligt och stort att kunna presentera denna 
första rapport från SveATTR, där drygt 1200 individer redan är registrerade! 
 
Umeå 2021-05-14 
 
Jonas Wixner, 
Ordförande och registerhållare 
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2. Antal patienter 
 
Nedan (Figur 1 och Tabell 1) visas antalet patienter som diagnosticerats med ärftlig ATTR-
amyloidos per årtionde från 1960-talet och framåt. Friska anlagsbärare redovisas inte här. 
Det ses en stadig ökning av antalet nya fall över tid vilket sannolikt beror på en ökad 
medvetenhet om och en bättre diagnostik av sjukdomen. Samtidigt ökar andelen 
diagnostiserade män med tiden, vilket är svårare att förklara. Under 2010-talet 
diagnostiserades i genomsnitt 28 nya fall per år. Det totala antalet patienter är inte justerat 
för dem som avlidit under observationstiden. 
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3. Andel avlidna 
 
Drygt hälften av patienterna med ärftlig ATTR-amyloidos hade avlidit fram till tidpunkten för 
denna rapport (Figur 2). En något större andel av männen hade avlidit. Totalt var 348 
patienter fortfarande i livet, varav 60 % av dessa var män. Denna könsfördelning med viss 
manlig övervikt stämmer väl överens med tidigare svenska publikationer [1,2]. 
 

 
Figur 2: Andel avlidna efter diagnos av amyloidos uppdelat på män och kvinnor. 

 
 

4. Täckningsgrad 

 
Opublicerade data från en studie baserad på Socialstyrelsens patientregister från december 
2018 anger att 325 patienter levde med ärftlig ATTR-amyloidos (ICD 10-kod E85.1) i Sverige 
då. Om man räknar med cirka 28 nya fall per år sedan dess borde det idag (december 2020) 
finnas upp mot 380 levande patienter i landet idag. Utifrån detta och de 348 patienter 
levande patienter som är registrerade i SveATTR bedöms täckningsgraden vara mycket hög 
(>90 %). 
 
 

5. Genotyper 
 
En klar majoritet (95 %) av alla patienter bär på den så kallade Val30Met (p.Val50Met)-
mutationen som ger upphov till ATTRVal30Met-amyloidos som i Sverige även kallas 
Skelleftesjukan pga. dess relativt höga förekomst i trakterna runt Skellefteå. Den näst 
vanligaste varianten i registret är His88Arg-mutationen som har sitt ursprung kring Siljan i 
Dalarna. Fördelningen av de elva registrerade genotyperna ses i Tabell 2. Tidigare studier har 
kunnat påvisa 14 olika genotyper i Sverige [3], vilket betyder att registrets täckningsgrad 
ännu inte är fullständig. 
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Tabell 2: Procentuell fördelning av genotyp bland patienter som diagnosticerats med amyloidos, uppdelat 
på män och kvinnor. 
 

 
 

6. Patienternas ursprung 
 
Majoriteten (93 %) av alla patienter har sitt ursprung i Västerbotten eller Norrbotten (Tabell 
3), vilket överensstämmer med utbredningen av den vanligaste genotypen Val30Met [3]. 
Därefter följer region Dalarna, Jämtland och Stockholm. I Dalarna och Jämtland finns släkter 
med andra genotyper (His88Arg resp. Ala45Ser), vilket bidrar till deras placering i tabellen. 
Grundprincipen är att släktens ursprungliga härkomst ska registreras i SveATTR, men om 
denna inte är känd anges istället släktens senast kända härkomst vilket kan ha påverkat 
resultaten. Detta gäller särskilt för storstadsregionerna som har stor inflyttning från andra 
delar av landet. 
 
Tabell 3: Procentuell fördelning av ursprung (region) bland patienter diagnosticerade med amyloidos. 
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7. Ålder vid sjukdomsdebut 
 
Medelåldern för sjukdomsdebut är cirka 58 år och är något lägre för kvinnor än för män 
(Tabell 4). Majoriteten av patienterna är äldre än 50 år vid debut och har därmed en ”sen” 
sjukdomsdebut (Figur 3), vilket stämmer väl med tidigare publikationer [1,4,5]. Värt att 
notera är också att vissa patienter blir sjuka först i 80-årsåldern. Dock är den lägsta 
registrerade debutåldern på 18 år oväntat låg, vilket kan tyda på en felregistrering, då den 
tidigare lägsta kända debutåldern i Sverige är 22 år [1]. 
 

 
Figur 3: Procentuell fördelning av debutålder bland patienter som senare diagnosticerats med amyloidos. 

 
Tabell 4: Genomsnittlig ålder vid debut bland patienter som senare diagnosticerats med amyloidos. 
 

 
 

8. Ålder vid diagnos 
 
Åldern vid diagnos av amyloidos skiljer sig cirka 2 år från åldern vid sjukdomsdebut (Tabell 
5), vilket talar för en viss fördröjning av diagnostiken. Tiden till diagnos är inte så väl 
studerad hos svenska patienter men en genomsnittlig fördröjning på 2 år mellan 
symptomdebut och diagnos verkar inte orimligt. Detta särskilt med tanke på de ofta diffusa 
debutsymptomen, sjukdomens ofullständiga genomslag och dess ibland höga debutålder [5]. 
Eftersom alla av dagens tillgängliga behandlingar har bäst effekt tidigt i sjukdomsförloppet så 
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är det ju dock önskvärt med en så tidig diagnostik som möjligt för att uppnå bästa möjliga 
behandlingseffekt. 
 
Tabell 5: Genomsnittlig ålder vid diagnos av amyloidos uppdelat på män och kvinnor. 
 

 
 

9. Symptom vid sjukdomsdebut 
 
Cirka 82 % av alla patienter hade symptom av perifer neuropati vid sjukdomsdebut medan 
cirka 9 % hade hjärtrelaterade symptom. Synrubbning utgjorde debutsymptom hos 5 % av 
patienterna och mag-tarmsymptom hos 3 % av patienterna. Det är viktigt att notera är att 
flera symptom kan förekomma parallellt, men att majoriteten av patienterna alltså hade 
besvär av åtminstone neuropati vid sjukdomsdebut. Dessa siffror stämmer ganska väl med 
tidigare rapporter [5,6], även om andelen med hjärtrelaterade symptom var något högre i 
detta material medan andelen med mag-tarmsymptom var något lägre. 
 
 

10. Organtransplantation 
 
Totalt 158 patienter hade genomgått organtransplantation varav den absoluta majoriteten 
(95 %) hade genomgått levertransplantation (Tabell 6). Sex patienter hade genomgått 
hjärttransplantation och två patienter hade njurtransplanterats. Uppgifter om hur många 
som genomgått kombinerade organtransplantationer saknas i detta skede. 
 
Tabell 6: Procentuell fördelning av organtransplantation bland patienter med amyloidos. 
 

 
 

11. Annan behandling 
 
Majoriteten av alla patienter i registret har inte behandlats med bromsmedicin (Tabell 7), 
mestadels pga. att medicinsk behandling inte varit formellt tillgänglig fram till 2011 då 
tafamidis godkändes inom EU. Dessutom behöver patienter som genomgått lever-
transplantation generellt inte behandling med bromsmediciner. Totalt har 70 patienter 
rapporterats få behandling med diflunisal medan 38 har fått tafamidis. Ett fåtal patienter har 
behandlats med kombinationen doxycyklin/ursodeoxycholsyra (Dox) eller grönt te-extrakt 
(EGCG). Genterapi med patisiran eller inotersen godkändes inom EU 2018 men blev i 
praktiken tillgängligt för användning i Sverige från 2020. Totalt har 21 patienter rapporterats 
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erhålla behandling med patisiran och 6 patienter har rapporterats få behandling med 
inotersen. Observera att samma individ kan ha fått behandling med flera olika preparat över 
tid. Information om tidpunkter för de olika behandlingarna saknas i detta skede. 
 
Tabell 7: Procentuell fördelning av medicinsk behandling bland patienter med amyloidos. 
 

 
 
Utöver organtransplantation och medicinsk behandling har vissa andra relevanta medicinska 
ingrepp registrerats. I Tabell 8 visas andelen patienter som erhållit pacemaker och 
genomgått ögonkirurgi (vitrektomi) eller operation av karpaltunnelsyndrom. Dock finns här 
en underrapportering, åtminstone vad gäller vitrektomi och karpaltunnelsyndrom, då 
åtminstone 63 svenska patienter hade genomgått vitrektomi redan 2005 [7] och då 
karpaltunnel-syndrom beräknas förekomma hos cirka 50 % av patienter med ärftlig ATTR-
amyloidos och hjärtpåverkan (kardiomyopati) [8]. 
 
Tabell 8: Procentuell fördelning av annan kirurgi än transplantation bland patienter som diagnosticerats 
med amyloidos. 
 

 
 

12. Överlevnad 
 
Tillsammans med data om kön, ålder och genotyp utgör uppgifter om överlevnad de mest 
robusta data i registret. Tidigare rapporter har angivit en medelöverlevnad från symptom-
debut på cirka 11 år utan sjukdomsmodifierande behandling [5]. De aktuella resultaten 
skiljer sig inte nämnvärt från detta, men noterbart är dock att vissa patienter levt i nästan 30 
år efter att sjukdomen debuterat (Tabell 9). 
 
Tabell 9: Genomsnittligt antal levnadsår efter debut bland patienter som diagnosticerats med amyloidos, 
uppdelat på̊̊ män och kvinnor (oberoende av behandling). 
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Figur 11: Procentuell fördelning av antal levnadsår efter debutsymptom bland pat ienter som senare diagnost i-

cerats med amyloidos, uppdelat på män och kvinnor.

Tabell 11: Genomsnit t ligt antal levnadsår efter debutsymptom bland pat ienter som senare diagnost icerats

med amyloidos, uppdelat på män och kvinnor.

Medelvärde Median Min. Max.

Män 10.35 9 1 29

Kvinnor 11.45 10 2 28

13
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Figur 4: Kumulativ risk för död tiden efter debut för patienter som diagnosticerats för amyloidos, män 
jämfört mot kvinnor (oberoende av behandling).  

 
 
Män uppvisar något kortare överlevnad efter sjukdomsdebut (Tabell 9 och Figur 4), vilket 
sannolikt både beror på att sjukdomen debuterar senare hos män och på att män i 
allmänhet har kortare förväntad medellivslängd. Tidigare publikationer talar inte för någon 
tydligt sämre sjukdomsprognos för män jämfört med kvinnor [5], även om män med sen 
sjukdomsdebut löper större risk för kardiomyopati [4]. Som väntat är överlevnaden efter 
sjukdomsdebut betydligt längre för dem som genomgått levertransplantation än för dem 
som inte gjort det (Tabell 10). Dock finns det även individer bland de icke-transplanterade 
patienterna som levt upp mot 30 år efter sjukdomsdebut, vilket talar för att 
sjukdomsförloppet varierar i svårighetsgrad och att även medicinsk behandling har god 
effekt i valda fall. Detaljerade data på effekterna av medicinsk behandling på överlevnad 
saknas i detta skede. 
 
Tabell 10: Genomsnittligt antal levnadsår efter debut bland patienter som diagnosticerats med amyloidos, 
uppdelat på̊̊ levertransplanterade och icke-levertransplanterade. 
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Figur 12: Procentuell fördelning av antal levnadsår efter debutsymptom bland pat ienter som senare diagnost i-

cerats med amyloidos, uppdelat på levert ransplanterade och icke-levert ransplanterade.

Tabell 12: Genomsnit t ligt antal levnadsår efter debutsymptom bland pat ienter som senare diagnost icerats

med amyloidos, uppdelat på levert ransplanterade och icke-levert ransplanterade.

Medelvärde Median Min. Max.

Ej levert r. 9.88 9 1 28

Levert ransplanterad 16.26 15 8 29

14
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13. Slutord 
 
I denna första årsrapport från SveATTR presenteras data för år 2020 men merparten av data 
är insamlad före 2010. Detta har förstås inneburit både fördelar och nackdelar, men den 
stora styrkan med materialet är mängden data som redan finns insamlad. En annan styrka är 
att den information som samlats in till registret trots allt varit relativt homogen genom åren. 
Med detta sagt riktas ett stort tack till de föregångare som med sitt gedigna arbete från 
1980-talet och framåt lagt grunden för detta kvalitetsregister! 
 
Ännu finns vissa förbättringar att göra, både vad gäller registrets utformning och innehåll, 
men redan nu har SveATTR potentialen att bli ett viktigt verktyg för utvärdering och 
utveckling av vården för patienter med ATTR-amyloidos. Detta är extra viktigt idag när flera 
nya och effektiva men kostsamma behandlingar finns tillgängliga. Förhoppningen är också 
att registret ska kunna stimulera till ett ökat nationellt samarbete kring vården och 
forskningen om sjukdomen. 
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