
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prevalens av X-bunden hypofosfatemisk rakit i 

Sverige 
 

 

 

 

 

 

 
  

Författare: Sean Smith  

Handledare: Ola Nilsson, MD, PhD 

Överläkare Barnkliniken, USÖ 

Örebro Universitet 

 

Örebro Universitet 

Institutionen för medicinska vetenskaper 

Kandidatuppsats, 15 HP 

Maj 2018 

Version 2 



 1 

Sammanfattning 

Introduktion: X-bunden hypofosfatemi (XLH) är den vanligaste formen av ärftlig 

hypofosfatemi. Den orsakas av loss-of-function mutationer i PHEX-genen som via ökade 

nivåer av FGF23 ökar utsöndringen av fosfat i urinen. På grund av låga fosfatnivåerna har 

dessa patienter en nedsatt mineralisering av skelett som leder till rakit (i barndomen) och 

osteomalaci. Prevalensen av XLH uppskattas vara 1 per 20 000 invånare i Sverige, baserat på 

siffror från en studie gjord i Danmark som publicerades 2009.  

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka prevalensen av XLH i Sverige. 

Metod: Statistik gällande diagnoskod E83.3 ’rubbningar i fosforomsättningen och fosfataser’ 

inhämtades från patientregistret. Data gällande fördjupningskod E83.3C ’X-bunden 

hypofosfatemisk rakit’ plockades ut och bearbetades. Statistik på Sveriges folkmängd 

inhämtades från statistiska centralbyrån. Utifrån dessa siffror beräknades prevalensen av 

XLH.  

Resultat: Prevalensen av XLH för personer mellan noll och nitton år i Sverige var 0,91 per 

100 000 invånare år 2014. Den genomsnittliga prevalensen under perioden 2010-2014 var 

0,73 per 100 000 invånare. Prevalensen var högre bland pojkar än flickor. Åldersintervallet 

noll till fyra år hade högst prevalens av de fyra studerade åldersintervallen (0-4, 5-9, 10-14 

och 15-19).  

Slutsats: Enligt socialstyrelsens statistik är prevalensen av XLH i Sverige lägre än tidigare 

rapporterat. Vi misstänker dock att vår strategi har missat patienter. För att producera säkrare 

prevalenssiffror krävs en mer djupgående studie.   

  



 2 

Förkortningar 

XLH- X-bunden hypofosfatemisk rakit 

PHEX- Phosphate regulating endopeptidase homolog, X-linked 

FGF23- Fibroblast growth factor 23 

1,25(OH)2D- 1,25-dihydroxycholecalciferol 

DMP1- Dentin matrix acidic phosphoprotein 1 

ENPP1- Ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 1 

FGFR1- Fibroblast growth factor receptor 1 
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1. Bakgrund 

 

1.1  X-bunden hypofosfatemisk rakit 

X-bunden hypofosfatemisk rakit (XLH, X-linked hypophosphatemia) är den vanligaste 

formen av ärftlig hypofosfatemi [1,2]. Patienter med detta sjukdomstillstånd har en förhöjd 

utsöndring av fosfat via njurarna och även en nedsatt absorption av fosfat från tarmen. De 

låga fosfatnivåerna leder till försämrad mineralisering av skelettet som i sin tur leder till 

varierande grader av rakit (i barndomen) och osteomalaci [3–5].  

 

1.2  Patofysiologi 

XLH orsakas av inaktiverande mutationer i genen Phosphate-regulating endopeptidase 

homolog, X-linked (PHEX) [2,3,6]. PHEX kodar för ett cellyteprotein som har likheter med 

endopeptidaser och uttrycks i ben och tänder [2,3,7]. Mutationer i PHEX leder till ökade 

serumnivåer av fibroblast growth factor 23 (FGF23), ett fosfatreglerande hormon som främst 

syntetiseras av osteocyter [8]. Uttryck av FGF23 i benvävnad uppregleras normalt av fosfat 

och 1,25-dihydroxycholecalciferol (1,25(OH)2D). FGF23 nedregleras bland annat av 

proteinerna PHEX, DMP1 och ENPP1. Mutationer i dessa leder till ökade FGF-23 nivåer 

vilket resulterar i FGF23-medierad hypofosfatemi. Mekanismerna för hur PHEX, DMP1 och 

ENPP1 nedreglerar FGF23 är inte helt klarlagt [2].   

 

I njuren binder FGF23 till FGF-receptor 1 (FGFR1) med dess coreceptor Klotho vilket leder 

till nedreglering av typ 2 Na/Pi-kotransportörer [1,2,9]. Detta leder i sin tur till minskad 

reabsorption av fosfat i proximala tubuli och därmed ökad utsöndring av fosfat via njurarna. 

FGF23 påverkar även nivåerna av 1,25(OH)2D genom att inhibera 1α-hydroxylas som deltar i 

syntesen av 1,25(OH)2D i njurarna, samt genom att öka uttrycket av 24-hydroxylas som 

bryter ned 1,25(OH)2D [8,9]. Eftersom låga serumnivåer av fosfat ökar 1α-

hydroxylasaktiviteten behöver inte produktionen av 1,25(OH)2D  nödvändigtvis sjunka, men 

blir under omständigheterna otillräcklig [2,10]. Normalt försöker kroppen kompensera för 

fosfatbrist genom att öka serumnivåerna av 1,25(OH)2D som i sin tur stimulerar till ökad 

fosfatabsorption i tarmen. I och med att FGF23 inhiberar 1α-hydroxylas förblir serumnivåerna 

av 1,25(OH)2D normala eller till och med sänkta. 
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1.3  Rakit och osteomalaci 

Rakit och osteomalaci är sjukdomar med en minskad mineralisering av benmatrix på grund av 

kalcium eller fosfatbrist [11]. Rakit drabbar tillväxtplattorna och karakteriseras av nedsatt 

mineralisering av brosk och osteoid. Detta leder till ansamling av brosk i tillväxtplattan, 

hämmad endokondral ossifikation och därmed bristande tillväxt och skelettdeformiteter [12]. 

Defekten i endokondral ossifikation anses bero på att hypofosfatemi hämmar kaspas-9 

medierad mitokondriell apoptos av hypoertrofa kondrocyter [13]. 

 

Osteomalaci drabbar fullvuxna patitenter vars tillväxtplattor har slutits. Otillräckliga nivåer av 

kalcium eller fosfat leder i dessa fall till nedsatt mineralisering av osteoid vid 

benvävnadsomsättning eller vid bildandet av membranöst ben [12].  

 

1.4  Genetik 

XLH är X-bunden och dominant. Kvinnor drabbas därför oftare av sjukdomen, men de män 

som drabbas har i genomsnitt fler och tydligare symtom än kvinnor [14]. Detta beror på att 

det varierar från cell till cell vilken X-kromosom som är aktiv hos kvinnor. Hos män finns 

endast den sjuka X-kromosomen i varje cell [15]. Det förekommer dock att kvinnliga 

patienter drabbas lika allvarligt som män då XLH har en fenotypisk variabilitet med mycket 

varierande nivåer av symtom från patient till patient [16].  

 

1.5  Klinik 

Symtomen XLH varierar från patient till patient då sjukdomen förekommer i olika 

svårighetsgrader [15]. Sjukdomen kan visa sig i olika åldrar men diagnosen ställs oftast någon 

gång under de första två åren av livet då barnet börjar gå och belastningen på knälederna leder 

till hjul- eller kobenthet som ofta kräver kirurgiska korrektioner [1,15,16]. Patienter med 

denna sjukdom är ofta kortväxta, främst på grund av nedsatt tillväxt av extremiteter [1,3]. 

Studier har visat att barn med XLH växer 10-15 cm mindre mellan 1 och 3 års ålder jämfört 

med sina friska syskon [15]. XLH patienters benvävnad är svagare än normalt på grund av 

nedsatt mineralisering. Detta kan ha en påverkan på patientens vardag och ökar även risken 

för att utveckla artros i framtiden [1].  

I vuxen ålder är det vanligt att patienter utvecklar tandrotsinfektioner på grund av nedsatt 

mineralisering av tändernas emalj och förkalkningar av ligament, senor och ledkapslar som 

kallas entesopatier [7].  
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1.6 Behandling 

XLH går inte att bota och kräver livslång behandling med fosfat och 1,25(OH)2D. Behandling 

förbättrar ofta men normaliserar sällan helt tillväxt, minskar smärta och mängden 

skelettförändringar, samt minskar risken för frakturer. Felstsällningar i knä- och höftleder går 

att justera ortopediskt. Då sjukdomen även påverkar tänderna är det viktigt med regelbunden 

kontakt med tandvården från ung ålder. Barn med sjukdomen bör träffa 

barntandvårdsspecialist för att få särskild uppföljning för att förebygga karies, peridontit och 

peridontalabscesser [15]. Användning av FGF23-antikroppar kan komma att användas i 

framtiden för att behandla barn med XLH [17].  

Vuxna patienter behandlas också med 1,25(OH)2D och fosfat och målet är att minska smärta 

och utsträckningen av osteomalaci. 1,25(OH)2D behandlingen påbörjas innan 

fosfatbehandlingen för att undvika att förvärra eller initiera utvecklingen av sekundär 

hyperparatyreoidism. Förbättring av entesopati har inte setts vid denna form av behandling. 

Behandling av både barn och vuxna med 1,25(OH)2D och fosfat medför risk hypercalcemi, 

hypercalciuri, nefrolitiasis, nefrokalcinos och kronisk njursjukdom. Det är därför viktigt att 

övervaka behandlingseffekten, speciellt under det första året då behovet av 1,25(OH)2D och 

fosfat kan sjunka hastigt vid läkning av osteomalaci [7]. 

 

1.7  Prevalens 

Socialstyrelsen uppskattar att XLH förekommer hos ungefär 1 per 20 000 födda, vilket 

motsvarar att ungefär fem barn med XLH föds varje år i Sverige [15]. Denna uppskattning 

baseras på en av endast två publicerade studier av prevalensen av XLH. Det är en studie från 

södra Danmark som publicerades 2009 där man uppskattade att incidensen för XLH var strax 

under 1 per 25 000 födda och att prevalensen var strax under 1 per 20 000 för barn under 15 

års ålder [18]. I denna studie identifierade man patienter mellan 0 och 14,9 års ålder som fått 

diagnosen rakit åren 1985 och 2005. Studien täckte en region i södra Danmark som den första 

januari 2005 hade 1,3 miljoner invånare, vilket motsvarade 24% av Danmarks dåvarande 

population. Data samlades in från Danska Nationella Patientregistret och journaler från 

sjukhus inom regionen [18]. 

 

Det bedömdes att 15 patienter i denna region hade XLH/ärftlig hypofosfatemi under 

studieperioiden. Tolv av dessa bodde i södra regionen av Danmark den första januari 2002, då 
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den totala populationen barn under 15 år var 251 234.  Utifrån dessa siffror beräknade man 

prevalensen av XLH bland barn mellan 0 och 14,9 års ålder för den första januari 2002. Den 

genomsnittliga årliga incidensen för XLH beräknades genom att dividera det genomsnittliga 

antalet barn som årligen diagnosticerades med XLH mellan 1985 och 2005 med 

genomsnittliga antalet barn som föddes årligen mellan 1982 och 2002. Detta gav en prevalens 

på 4,8 per 100 000 den första januari 2002 och en genomsnittlig incidens på 3,9 per 100 000 

födda och år [18].  

 

I Norge gjordes en nationell kohortstudie, som publicerades 2016, där prevalensen 

uppskattades till ungefär 1 per 60 000 barn under 18 år ålder [19]. I denna studie kontaktades 

pediatrikavdelningarna på alla sjukhus i Norge för att identifiera barn med ärftlig 

hypofosfatemi. Data hämtades även från Norges Patient Register. Identifierade patienters 

journaler granskades för att inhämta information om ålder vid diagnos, kliniska och 

biokemiska fynd vid diagnos, behandling och komplikationer. Diagnosen XLH bekräftades 

för 18 barn vilket gav den ungefärliga prevalensen 1 per 60 000. Detta beräknades genom att 

dividera antalet patienter med XLH med totala antalet barn mellan 0 och 18 års ålder 

bokförda i Norge den första januari 2010 enligt Norges statistiska databas [19].   

 

1.8  Patientregistret 

I patientregistret som sammanställs av Socialstyrelsen finns data från hela Sverige på XLH. 

Patientregistret skapades år 1964 och blev rikstäckande 1987. I registret finns information om 

alla läkarbesök i slutenvården. Sedan 2001 inkluderas även information från specialiserad 

öppenvård. Även uppgifter från privata vårdgivare togs in i registret år 2001. Registret 

innehåller inga uppgifter från primärvården. Patientregistret skapades ursprungligen som ett 

epidemiologiskt register, men dess användningsområden har förändrats genom åren. Idag 

används patientregistret för att följa den svenska befolkningens hälsoutveckling, utveckla 

möjligheterna till prevention och behandling av sjukdomar och bidra till utvecklingen av 

hälso- och sjukvården. Registerdata används för forskning, statistik och utvärdering [20]. I 

registret sammanställs data utefter diagnoskoder. E83.3 är diagnoskoden för rubbningar i 

fosforomsättningen och fosfataser. Undergruppen E83.3C är en så kallad fördjupningskod  för 

XLH [21].  
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2. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka prevalens av XLH bland barn och ungdomar i Sverige. 

 

2.1  Frågeställning 

Hur stor är prevalensen av XLH bland barn och ungdomar i Sverige?  

3. Metod 

Patientregistrets data gällande diagnoskoden E83.3 för åren 2010–2014 inhämtades. Data 

presenterades i en Excelfil där prevalens och antal vårdtillfällen var uppdelad efter ålder, i 

femårsintervall (0-4, 5-9 osv upp till 85+) och efter kön. All information gällande 

diagnoskoden E83.3C för patienter mellan noll och 19 års ålder kopierades till en ny Excelfil 

för vidare bearbetning. Antalet patienter som fått diagnoskoden E83.3C vartdera år 

summerades för pojkar och flickor samt sammanlagt för båda könen. Även antalet 

vårdtillfällen summerades för vartdera år.  

 

Befolkningsstatistik för åren 2010–2014 inhämtades från Statistiska Centralbyråns (SCB) 

hemsida (www.scb.se) [22]. Befolkningsstatistiken laddades ned i ett Exceldokument där 

upplägget var samma som i patientregistret, dvs uppdelat på kön och ålder i femårsintervall. 

Statistiken var från den 31:a december av vartdera år. Folkmängden i åldrarna noll till 19 år 

summerades för pojkar respektive flickor och sammanlagt för båda könen för vartdera år.  

 

Utifrån dessa siffror kunde vi beräkna prevalensen av XLH i Sverige för åldrarna 0–4, 5-9,10-

14 och 15–19 år samt totalt för åldrarna 0–19 år för pojkar respektive flickor och totalt för 

båda könen. Prevalensen beräknades genom att dividera antalet patienter med folkmängden 

för samma åldersintervall, kön och årtal.  

 

3.1 Etiska överväganden 

Data från patientregistret är upplagd på så vis att individuella patienter inte kan identifieras. 

Riskerna med denna studie handlar framförallt om integritet, att enskilda individer kan 

identifieras utifrån materialet. Eftersom XLH är en ovanlig sjukdom skulle enskilda individer 

kunna identifieras från information om ålder, kön och region. För att förhindra detta har data 

endast indelats efter ålder i femårsintervall och ingen information ges om vilken region av 

Sverige patienterna bor. Därmed är det inte möjligt att identifiera enskilda individer och jag 

http://www.scb.se)/
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ser därför inga etiska problem eller risker med utförandet av denna studie. Däremot bör man 

vara medveten om att resultaten kan ge en felaktig bild av prevalensen eftersom ingen 

valideringsstudie har gjorts och registret har många svagheter. Det är därför viktigt att 

resultaten analyseras och jämförs med tidigare studier.  

 

4. Resultat 

Prevalensen av XLH för barn och ungdomar mellan noll och nitton år var högst 2014 då 20 

patienter träffat vårdpersonal och registrerats med diagnoskod E83.3C. Detta motsvarade 0,91 

patienter per 100 000 invånare mellan noll och nitton år gamla. År 2012 träffade 13 patienter 

vårdpersonal och registrerades med diagnoskod E83.3C. Detta motsvarade en prevalens på 

0,60 patienter per 100 000 invånare mellan noll och nitton år, vilket var den lägsta under 

studieperioden. Den genomsnittliga prevalensen åren 2010-2014 var 0,73 per 100 000 

invånare. Samtliga prevalenser för åren 2010–2014 presenteras i tabell 1.  

 

Tabell 1. Prevalens av XLH hos ungdomar mellan noll och nitton års ålder i Sverige åren 2010 till och med 2014. 

År

Antal patienter

 (0-19 år)

Folkmängd

 (0-19 år)

Prevalens 

(per 100 000)

2010 17 2 183 564 0,78

2011 15 2 176 646 0,69

2012 13 2 176 486 0,60

2013 15 2 189 728 0,69

2014 20 2 209 269 0,91  

 

Distributionen av patienterna i de olika åldersintervallen varierade mycket från år till år. 

Prevalensen var högst för åldersintervallet noll till fyra år alla år utom 2014. Den 

genomsnittliga prevalensen för åldersintervallet noll till fyra var 1,05 per 100 000 för åren 

2010 till och med 2014. Prevalensen uppdelad efter ålder presenteras i tabell 2. De 

genomsnittliga prevalenserna för samtliga studerade ålderinsintervall under perioden 2010-

2014 presenteras i tabell 3.  

 



 10 

Tabell 2 Prevalens av XLH uppdelat efter åldersintervall och år. 

År Ålder Antal patiener Folkmängd

Prevalens

(per 100 000)

2010

0-4 år 7 561 788 1,25

5-9 år 0 515 657 0,00

10-14 år 3 487 514 0,62

15-19 år 7 618 605 1,13

2011

0-4 år 7 567 369 1,23

5-9 år 1 530 937 0,19

10-14 år 2 485 964 0,41

15-19 år 5 592 376 0,84

2012

0-4 år 7 572 583 1,22

5-9 år 1 543 993 0,18

10-14 år 2 494 283 0,40

15-19 år 3 564 627 0,53

2013

0-4 år 5 579 019 0,86

5-9 år 5 557 950 0,90

10-14 år 1 509 132 0,20

15-19 år 4 543 627 0,74

2014

0-4 år 4 584 157 0,68

5-9 år 10 571 614 1,75

10-14 år 0 526 262 0,00

15-19 år 6 527 236 1,14  

 

 

Tabell 3 De genomsnittliga prevalenserna av XLH för de studerade åldergrupperna under perioden 2010-2014. 

Ålder Antal	patienter

Prevalens	

(per	100	000)

0-4	år 30 1,05

5-9	år 17 0,62

10-14	år 8 0,32

15-19	år 25 0,88  

 

 



 11 

Prevalensen var högre bland pojkar än flickor alla år förutom 2010 då det var en flicka mer än 

pojkar vars vårdbesök registrerades med diagnoskod E83.3C. Dessutom var folkmängden 

cirka 60 000 lägre för flickor än pojkar mellan noll och nitton års ålder år 2010, vilket gav en  

högre prevalens för flickor än pojkar. Den genomsnittliga prevalensen år 2010 till och med 

2014 var 0,68 per 100 000 invånare för flickor och 0,78 per 100 000 invånare för pojkar. 

Samtliga prevalenser uppdelat efter kön presenteras i tabell 4.  

 

Tabell  4 Prevalens av XLH hos ungdomar mellan noll och nitton års ålder I Sverige åren 2010 till och med 2014, uppdelat 

efter kön. 

År Kön

Antal patienter 

(0-19 år)

Folkmängd

 (0-19 år)

Prevalens 

(per 100 000)

2010 Pojkar 8 1 121 886 0,71

Flickor 9 1 061 678 0,85

2011 Pojkar 8 1 118 546 0,72

Flickor 7 1 058 100 0,66

2012 Pojkar 7 1 118 786 0,63

Flickor 6 1 057 700 0,57

2013 Pojkar 9 1 126 350 0,80

Flickor 6 1 062 278 0,56

2014 Pojkar 12 1 137 412 1,06

Flickor 8 1 071 857 0,75  

 

 

Under perioden 2010 till 2014 besökte pojkar med XLH läkare i medeltal 2,43 gånger per år 

på grund av sin XLH-diagnos och patient medan flickor med XLH besökte läkare i snitt 1,97 

gånger per år på grund av XLH. Pojkar besökte alltså läkare vid knappt 0,5 fler tillfällen per 

patient och år. Precis som för prevalensen så var 2010 det enda året som flickor besökte 

läkare oftare per patient än pojkar. Antal vårdtillfällen per kön och patient för samtliga år 

framgår i tabell 5.  
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Tabell 5 Antal vårdtillfällen per patient och kön för åren 2010-2014 separat, samt sammanlagt. 

År Kön

Antal patienter

 (0-19 år) Antal vårdtillfällen

Vårdtillfällen

 per patient

2010 Pojkar 8 15 1,88

Flickor 9 19 2,11

2011 Pojkar 8 24 3,00

Flickor 7 13 1,86

2012 Pojkar 7 19 2,71

Flickor 6 10 1,67

2013 Pojkar 9 23 2,56

Flickor 6 13 2,17

2014 Pojkar 12 26 2,17

Flickor 8 16 2,00

2010-2014 Pojkar 44 107 2,43

Flickor 36 71 1,97  

 

5. Diskussion 

Utifrån Socialstyrelsens data på diagnoskod E83.3C har vi beräknat att prevalensen av XLH i 

Sverige var 0,91 per 100 000 invånare 2014 för åldrarna 0-19 år. Uppdelat på kön var 

prevalensen för pojkar 2014 1,06 per 100 000 invånare och för flickor 0,75 per 100 000. 

Pojkar besökte även läkare vid ungefär 0,5 fler tillfällen per patient och år än flickor.  

 

De prevalenser av XLH vi har beräknat är betydligt lägre än tidigare studier gjorda i Danmark 

och Norge rapporterat där prevalensen av XLH var ungefär 1 per 20 000 respektive 1 per 60 

000 invånare. Detta skulle kunna bero på att färre patienter diagnostiseras i Sverige men mer 

sannolikt beror detta på att den använda strategin inte identifierar alla patienter. 

Anledningarna till detta diskuteras nedan.  

 

En viktig faktor kan vara att felaktiga diagnoskoder använts vid rapportering. Olika landsting 

rapporterar olika till Socialstyrelsen, där vissa landsting ej använder sig av fördjupningskoder. 

Detta innebär att vissa patienter som egentligen skall rapporteras under undergruppen E83.3C 

istället rapporteras under diagnoskod E83.3. I den norska studien undvek man detta problem 

genom att identifiera alla patienter under 18 års ålder i norska patientregistret med diagnosen 

E83.3 för att sedan bedöma vilka av dess som hade XLH genom att granska journaler samt 

utföra genetiska tester [19]. I den danska studien identifierade man alla patienter mellan 0 och 
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14,9 års ålder i det danska patient registret med diagnoskoder kopplade till rakit. Dessa 

patienters journaler inhämtades och granskades för att sedan identifiera XLH-patienter utifrån 

förbestämda inklusionskriterier [18].  

 

En annan faktor var att i och med att patienterna var helt avidentifierade kunde de inte följas 

från år till år. Detta medförde att endast patienter som besökt sjukvården ett givet år och fått 

diagnoskoden E83.3C vid det besöket fanns med i statistiken. Det gick alltså inte att veta om 

15 av 20 patienter som rapporterades 2014 var samma patienter som rapporterades 2013 eller 

om det var 15 andra patienter. Detta kan ha lett till att vissa patienter inte kom med i 

statistiken för vissa år. I både den danska och norska studien hade man tillgång till 

patienternas journaler och kunde därför skilja mellan olika patienter. Eftersom XLH är ett 

medfött och obotligt tillstånd kunde patienter som rapporterades ha XLH ett år även 

inkluderas i statistiken för ett annat år utan att ha träffat läkare, under förutsättningen att 

denne patient var vid liv detta år och var inom åldersgränserna för studien.  

 

Vi misstänker även att vår metod missade många flickor med XLH. I och med att XLH är ett 

X-bundet dominant tillstånd förväntas det drabba dubbelt så stor andel av flickor som av 

pojkar. Som nämnt ovan gav våra beräkningar baserade på socialstyrelsens data en högre 

prevalens av XLH för pojkar än flickor. Den genomsnittliga prevalensen av XLH bland 

pojkar var 0,78 per 100 000 invånare 0,68 per 100 000 invånare för flickor under perioden 

2010-2014. År 2014 registrerades 12 pojkars läkarbesök med diagnoskod E83.3C. Om 

dubbelt så många flickor skulle ha XLH skulle totalt 36 patienter ha haft XLH 2014. Detta 

skulle gett en prevalens strax under 1 per 60 000 invånare mellan noll och nitton års ålder.  

 

En möjlig orsak till att många flickor med XLH kan ha missats i statistiken är att flickor ofta 

drabbas av mildare symtom än pojkar och därmed inte träffar läkare lika ofta [14]. I tabell 5 

kan man se att pojkar besökte läkare oftare per patient och år än flickor från 2010 till och med 

2014. I genomsnitt besökte pojkar sjukvården ungefär 2,43 gånger per patient och år medan 

flickor besökte sjukvården 1,97 gånger per patient och år, på grund av XLH.   

 

Det är även en stark möjlighet att vissa personer av båda könen inte diagnostiseras med XLH 

då sjukdomen har en stor fenotypisk variabilitet, med symtom som varierar uttalad 

hypofosfatemi med avstannad tillväxt och svåra deformiteter till subklinisk hypofosfatemi 

med endast lätt hjul- eller kobenthet [16].  Mildare symtom kan leda till felaktig diagnos eller 
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ingen diagnos alls. Dessa personer skulle då missas i patientregistret och därmed utebli från 

denna studie.  

 

Vi såg även en stor variation från år till år i prevalensen för de olika åldersintervallen. Detta 

speglar med största sannolikhet inte verkligheten. Det är mer troligt att många patienter ej 

träffar läkare årligen på grund av XLH-diagnosen och det därför är möjligt att ett år med 

många patienter inom ett visst åldersintervall följs av ett år med väldigt få patienter inom 

samma åldersintervall.  

 

Åldersintervallet noll till fyra år hade högst genomsnittlig prevalens under perioden 2010-

2014. Dess prevalens var i genomsnitt 1,05 per 100 000 invånare. Att åldersintervallet noll till 

fyra år har flest patienter alla år utom betyder inte att XLH är vanligare hos barn inom det 

åldersintervallet. Däremot är det tätare läkarkontroller första åren efter diagnos [1,16]. Det 

faktum att prevalensen är högst i denna grupp indikerar att äldre barn har missats i vår data 

eftersom de inte kommer till sin doktor varje år.  

6. Slutsats 

Enligt våra resultat var prevalensen av XLH för personer mellan noll och nitton års ålder 0,91 

per 100 000 invånare i Sverige år 2014. Den genomsnittliga prevalensen under perioden 

2010-2014 var 0,73 per 100 000 invånare. Våra resultat visade att patientregistret innehåller 

fler pojkar än flickor med diagnoskoden för XLH och att flest individer återfinns i åldrarna 

noll till fyra år. Vi misstänker på goda grunder att vår strategi har missat patienter. Det krävs 

en mer djupgående studie med journalgranskning och genetisk testning av kända patienters 

släktingar för att producera säkrare prevalenser.  

 

7. Tillkännagivanden 

Jag vill tacka Ola Nilsson för handledning genom hela arbetet.  
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