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Ordlista och förkortningar
(Inom parentes anges i vilket kapitel termen berörs)

Accuracy Exakthet, riktighet hos en klinisk mätmetod (t ex blod-
analys): låg accuracy innebär hög systematisk avvikelse
(dvs avvikelse i viss riktning) från sanna värden.

Accuracystudie Konkordansstudie (samstämmighet mellan två eller flera
undersökare), se Accuracy.

Angiografi Kontraströntgen av blodkärl.

Anti-Fxa Hämning av koagulationsfaktor Xa, dvs ett mått på
heparinaktivitet.

APC Aktiverat protein C (1.5).

APLA-syndrom Antifosfolipidantikroppssyndrom.

APTT Aktiverad partiell tromboplastintid. Används för att
monitorera heparinbehandling (1.5).

ARR Absolut riskreduktion. Se ARÖ.

ARÖ Absolut riskökning. Skillnaden i utfallet av ett effektmått
mellan interventions- och kontrollgrupp. Används när
interventionsgruppen drabbas oftare än kontrollgruppen.
Anges i procentenheter.

ASA Acetylsalicylsyra (eng. acetyl salicylic acid).

Asymtomatisk När ventrombos eller lungemboli upptäcks utan kliniska
symtom. Ofta i samband med rutinmässig undersökning i
profylaxstudier (1.7).

AVK Antivitamin K-behandling, warfarin eller kumarinpreparat
(1.5 och 4.2).



Blindning Maskering, åtgärder för att hemlighålla vissa centrala
omständigheter i en undersökning fram till att undersök-
ningen är avslutad och resultaten ska bearbetas. Viktigaste
exemplet: i en blindad klinisk behandlingsprövning är det
okänt vilka deltagare som får den ena eller den andra av
de prövade behandlingsformerna. En viktig upplysning
är för vilka av parterna som uppgifterna har hållits hemliga
– deltagare, försöksledare och/eller statistiker.

BMI Kroppsmasseindex (eng. body mass index).

CBA Kostnads-intäktanalys (1.8).

CEA Kostnads-effektananlys (1.8).

CMA Kostnads-minimeringsanalys (1.8).

CUA Kostnads-nyttoanalys (1.8).

d Dag(ar) (i tabeller).

DB Dubbelblind (se Dubbelblind prövning).

Desirudin Ett rekombinant framställt, modifierat hirudin, en selektiv
och direkt trombinhämmare (2.1).

DEXA Dual X-ray Absortiometry. Metod för bentäthetsmätning.

Dextran Ett sockerderivat (polysackarid) som ges i dropp för
trombosprofylax (2.1).

DHE Dihydroergotamin, ett kärlsammandragande medel.

DT Datortomografi.

DTLA Datortomografi av lungartärerna.

Dubbelblind En klinisk prövning där varken deltagare eller prövnings-
prövning personal (läkare m fl) vet vilken av de prövade åtgärderna

som en viss deltagare får.



DVT Djup ventrombos.

ECS Elektrisk vadmuskelstimulering.

EDA Epiduralanestesi.

Effektmått Resultatvariabel, något som registreras och mäts inom
ramen för en klinisk prövning. Exempel: hur stor andel i
vardera gruppen som inom viss tid når normalt blodtryck
i en prövning som jämför två läkemedel, eller hur stor
sänkning av blodkolesterol som uppnås med olika läke-
medel. En effektvariabel mätt på definierat sätt utgör ett
effektmått.

Ekvivalens- Klinisk prövning vars målsättning är att visa att den nya
studier metoden eller läkemedlet åtminstone är lika effektiv som

en jämförelsemetod (”non-inferiority trial”).

ELISA Enzyme-Linked Immuno-Sorbent Assay, metod för
D-dimermätning (3.9).

ER Ej rapporterat (i tabeller).

ET Ej tillämpligt (i tabeller).

F Flebografi (i tabeller).

Faktor Se pentasackarid.
Xa-hämmare

FLE Fatal (dödlig) lungemboli.

Flegmasi Smärtsam blek (f. alba dolens) eller blå (f. coerulea dolens)
svullnad av benet till följd av djup ventrombos.

Fragment 1+2 Nedbrytningsprodukt från trombos.

Feu Fibrinogen equivalent units (3.9).

FUT Fibrinogenupptagstest.



GCS Graderade kompressionsstrumpor.

Heparinoider Samlingsnamn för andra glykosaminoglukaner än heparin
men med liknande egenskaper, nämligen heparansulfat,
dermatansulfat och kondroitinsulfat.

Hirudin Protein från blodigel som hämmar trombin och därmed
koagulationen (2.1).

HIT Heparininducerad trombocytopeni (Kapitel 5.5).

IPC Intermittent pneumatisk kompression.

IPG Impedanspletysmografi.

I Interventionsgrupp (i tabeller).

ICB Intracerebral blödning.

INR International Normalised Ratio, metod för att uttrycka
förtunningsvärdet vid monitorering av AVK-behandling
(1.5, 4.2).

ISI International Senitivity Index, se INR.

IUFD Intrauterin fosterdöd.

K Kontrollgrupp (i tabeller).

Kappa Statistiskt mått på överensstämmelse mellan två under-
sökare eller överensstämmelsen när samma undersökare
upprepar undersökningen på samma patient eller prov.

KI Konfidensintervall, är alltid 95-procentiga i rapporten.

Konfidens- Ett talintervall som med viss angiven sannolikhet innefattar
intervall det sanna värdet av t ex ett medeltal eller en oddskvot.

Konfidensintervallet innehåller alla tänkbara värden som
inte kan förkastas på grundval av föreliggande data.
Vanligen anges övre och nedre gränsen för ett konfidens-
intervall som har 95 procents sannolikhet.



Klinisk Sannolikhet för att den misstänkta diagnosen föreligger
sannolikhet som, i dessa sammanhang, värderas av jourhavande utifrån

enkla fynd i sjukhistoria och kroppsundersökning (3.2).

Kryptogen Där orsaken är oklar.

LE Lungemboli.

Likelihood-kvot Likelihood ratio, LR, numeriskt uttryck för värdet av en
viss diagnosmetod. Vid positivt utfall (resultatet talar för
sjukdom) är LR(+) = sensitiviteten dividerad med (1 minus
specificiteten). Ju mer LR(+) överstiger 1 desto större
sannolikhet för att testutfallet verkligen indikerar sjukdom.
Vid negativt utfall är LR(–) = (1 minus sensitiviteten)
dividerat med specificiteten. Ju mer LR(–) – värdet under-
stiger 1 desto större sannolikhet för att testutfallet utesluter
sjukdom. Diagnosmetoder med LR-värden nära 1 har föga
värde (3.1).

LMWH Lågmolekylärt heparin (”low molecular weight heparin”).

LR+ Se Likelihood-kvot.

LR– Se Likelihood-kvot.

Management- Pragmatisk studie eller handläggningsprövning. I denna
studie rapport avses studier där patienter som frikänts från

trombos lämnas utan behandling och följs kliniskt
avseende trombos eller lungemboli.

MRT Magnetisk resonanstomografi.

msDT Multislice-datortomografi.

MTHFR Metylentetrahydrofolatreduktas, ett enzym av betydelse för
metabolismen av homocystein. Vid punktmutationen
C677T uppstår ett termolabilt MTHFR med åtföljande
förhöjning av homocysteinnivån (1.6 och 5.4).

mån Månader (i tabeller).



NNH Number needed to harm, se NNT.

NNT Number needed to treat, antal personer som behöver
behandlas för att, under viss angiven tid, en av dem ska
dra nytta av behandlingens gynnsamma effekt. Exempel:
antalet personer som haft blodpropp och som behöver
behandlas med ett visst blodproppshämmande medel för
att en av dem ska undgå att åter få blodpropp. NNT är
inverterade värdet av den absoluta riskreduktionen, ARR.
Om behandlingen under ett års tid minskar risken från
10 till 8 procent är den absoluta riskreduktionen 2 procent-
enheter och NNT därmed 50.

NPV Negativt prediktionsvärde – sannolikheten för att en person
som får negativt utfall (dvs resultatet talar emot sjukdom)
verkligen inte har sjukdomen. Siffran är kvoten sant
negativa /sant + falskt negativa.

ns Icke-signfikant, ofta p<0,05 (i tabell).

NSAID Non-steroidal anti-inflammatory drugs. Inflammations-
hämmande läkemedel som inte är kortisonpreparat.

O Obduktion som diagnosmetod (i tabell).

Oddskvot Odds ratio, OR, kvoten mellan två odds. Exempel: odds
exponerade/icke exponerade bland personer med viss
sjukdom dividerat med motsvarande odds bland friska.
Oddskvoten ger en uppfattning om hur starkt sambandet
är mellan exponeringen och sjukdomen. Oddskvot kan
också användas som (ungefärlig) ersättning för relativ risk.

OR Oddskvot.

P Pletysmografi som diagnosmetod (i tabell).

PA Pulmonalisangiografi, lungarteriografi (i tabell).

Pentasackarid Minsta aktiva delen i alla heparinmolekyler, bestående av
de fem sackaridenheter som krävs för bindning till anti-
trombin. Fungerar som en selektiv faktor Xa-hämmare.



PIOPED Största skintigrafistudien (Prospective Investigation on
Pulmonary Embolic Disease) (3.6).

PK Protrombinkomplex (1.5), mätning av PK används för att
monitorera behandling med warfarin.

Power Statistisk styrka, statistiskt begrepp som anger den beräk-
nade sannolikheten för att en undersökning med viss
statistisk signifikansnivå ska kunna påvisa en skillnad
mellan grupperna, om en sådan skillnad verkligen existerar.
Styrkan anger alltså sannolikheten för att man ska kunna
undå att begå ett fel av typ 2.

pp Postpartum, efter förlossningen (i tabell).

PPV Positivt prediktionsvärde.

pt Patient(er).

PT Protrombintid (internationell beteckning på PK).

PTP Pretest probability (sannolikhet före test) (3.1).

PTS Posttrombotiskt syndrom.

Puerperiet Perioden efter förlossningen.

Q Flöde (om lungskintigrafi).

rt-PA Rekombinant t-PA.

RCT Randomized controlled trial, en undersökning som är både
randomiserad och jämförande (kontrollerad).

ROC Receiver operating characteristics (3.1), metod för att
åskådliggöra sambandet mellan sensitivitet och specificitet
för en diagnostisk metod.

RR Relativ risk.

RRR Relativ riskminskning.



RRÖ Relativ riskökning.

sc Skintigrafi.

SE Segmentekvivalent (om lungskintigrafi).

Sensitivitet Egenskap hos diagnosmetod: andelen av sjuka som
metoden identifierar korrekt (genom att utfalla positivt,
dvs ge onormalt resultat) (3.1).

SK Streptokinas.

Skintigrafi Isotopröntgenundersökning.

Specificitet Egenskap hos diagnosmetod: andelen av friska som
metoden identifierar korrekt (genom att utfalla negativt,
dvs ge normalt resultat) (3.1).

Sp Spiral-DT som diagnosmetod (i tabell).

Surrogatmått Ett effektmått som har ett samband med den effekt som är
det egentliga slutmålet för en åtgärd och som i en klinisk
prövning används som ersättare för denna. Exempel: vid
prövning av ett nytt kolesterolsänkande medels förmåga att
bromsa utvecklingen av åderförkalkning (ateroskleros) och
därmed minska risken för hjärtinfarkt är dess kolesterol-
sänkande effektivitet ett surrogatmått. Användningen av
surrogatmåttet kan försvaras som ett tidigt steg i studierna
av det nya läkemedlet. En definitiv bedömning av läke-
medlets värde kräver emellertid att man också utför studier
som är tillräckligt stora och långvariga för att den förmo-
dade förmågan att reducera risken för hjärtinfarkt ska ha
möjlighet att bli bevisad (Kapitel 1.10).

SV Slutenvård (i tabell).

T Termografi som diagnosmetod (i tabell).

t Timmar (i tabell).

TAFI Thrombin Activatable Fibrinolysis Inhibitor.



t-PA Vävnadsplasminogenaktivator (”tissue-plasminogen
activator”).

Trombin- Läkemedel som hämmar aktiveringen av trombin.
hämmare

Trombocytopeni Minskat antal trombocyter (blodplättar) i blodet.

Trombofili Benägenhet, ärftlig eller förvärvad, att utveckla venös
tromboembolism.

Trombolys Upplösning av trombos, antingen spontant eller via
tillförda läkemedel.

US Ultraljud som diagnostik (i tabell).

UK Urokinas.

UFH Ofraktionerat heparin.

V Ventilation (om lungskintigrafi).

VTE Venös tromboembolism.

ÖV Öppenvård (i tabell).


