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Nyheter – Hjärta och kärl
Lipidsänkande behandling
Uppdaterad beskrivning av mycket hög, hög och måttlig kardiovaskulär risk
Kardiovaskulär riskreduktion vid aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom och samtidig
diabetes mellitus typ 2
SGLT2-hämmare
▪ dapagliflozin
▪ empagliflozin

Forxiga
Jardiance

Hjärtsvikt med nedsatt systolisk vänsterkammarfunktion (HFrEF)
Basbehandling bestående av 4 läkemedel (ACE hämmare/ARB, betablockerare, SGLT2-hämmare,
MRA)
Eplerenon och spironolakton likställs (istället för rangordning)

Nya läkemedel på Kloka listan vid HFrEF – oavsett diabetes typ 2
▪ dapagliflozin
Forxiga
▪ empagliflozin
Jardiance

Prevention av hjärt-kärlsjukdom

SCORE – verktyg för att skatta kardiovaskulär risk
▪ För att skatta risk vid primär prevention
▪ Baserad på obehandlad population
▪ Beräknar 10-årsrisk för CV död (stroke, hjärtinfarkt)
▪ Enkel att använda men har flera begränsningar och
svagheter

Mach F et al. Eur Heart J 2020;41:111-88
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▪ Digital (överlägsen) version på www.heartscore.org

SCORE2 och SCORE-OP
▪ Inkluderar nu CV sjukdom och död
▪ Åldersintervallet utsträckt till 40–89 år
▪ Risk stratifierad för ålder (<50, 50-69, ≥70 år)

▪ Non-HDL≈ LDL + 0,8
▪ Avsett för riskskattning vid primär prevention

Visseren FLJ et al. Eur Heart J 2021;42:3227-337
Se också: Brunström M et al. Läkartidningen 2021 (Sep 29);118:21164
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▪ Non-HDL (TC minus HDL) i stället för LDL
förenklar provtagning som ej kräver fasta

Enkel riskstratifiering enligt SCORE2/SCORE-OP
▪ Klinisk aterosklerotisk CV sjukdom (t ex CHD,TIA/stroke, aortasjukdom, PADs – sekundärprevention
▪ Bilddiagnostik med prognostiskt viktig aterosklerossjukdom (t ex signifikant koronar flerkärlssjukdom eller
▪
▪
▪
▪

Hög risk

▪ Uttalad stegring av enskild riskfaktor, t ex TC >8 mmol/l, LDL >4,9 mmol/l, grad 3 hypertoni (>180 o/e 110 mm Hg),
▪
▪
▪
▪
▪

Måttlig
risk
Låg risk

carotissjukdom (men ej ökad CCA-IMT)
T2D (eller T1D >40 års ålder) med klinisk aterosklerossjukdom, eGFR <45 ml/min x 1,73 m2 eller 45–59 ml/min x
1,73 m2 plus MAU (ACR 30–300 mg/g), proteinuri, mikrovaskulära komplikationer från minst 3 lokaler (t ex
retinopati, mikroalbuminuri, neuropati)
Uttalad njurfunktionsnedsättning (eGFR <30 ml/min x 1,73 m2)
FH med aterosklerossjukdom eller annan riskfaktor
Skattad 10-årsrisk för hjärtinfarkt eller stroke ≥7,5% (<50 år), ≥10% (50–69 år), ≥15% (≥70 år)
rökare med >20 paketår (paket à 20 cigaretter per dag x år)
De flesta med diabetes (utan mycket hög eller eller måttlig risk)
Hypertensiv hjärtsjukdom (t ex LV hypertrofi)
Måttlig njurfunktionsnedsättning (eGFR 30–59 ml/min x 1,73 m2)
FH utan riskfaktorer
Skattad 10-årsrisk för hjärtinfarkt eller stroke 2,5–7,4% (<50 år), 5–9,9% (50–69 år), 7,5–14,9% (≥70 år)

▪ Välkontrollerad T2D (eller T1D >40 års ålder) med <10 års duration och utan organskador

▪
▪

eller aterosklerotiska riskfaktorer.
Många med grad 2 hypertoni (160–179 o/e 95–109 mm Hg),
Skattad låg-måttlig 10-årsrisk för hjärtinfarkt eller stroke <2,5% (<50 år), <5% (50–69 år), <7,5% (≥70 år)

Visseren FLJ et al. Eur Heart J 2021;42:3227-337
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Mycket
hög risk

Lipidsänkande behandling - målvärden
Nedanstående målvärden för LDL kommer från europeiska riktlinjer 2019, de nationella
riktlinjerna från 2014 är ännu inte uppdaterade (december 2021).
Mycket hög risk: målvärde LDL <1,4 mmol/l

Hög risk: målvärde LDL <1,8 mmol/l

Måttlig risk (målvärde LDL <2,6 mmol/l)

Ref: Visseren FLJ et al. Eur Heart J 2021;42:3227-337

Statinanvändning vid ischemisk hjärtsjukdom 2021

Källa: GUPS/LUD. Uthämtat recept oavsett förskrivare. Varje stapel utgörs av en vårdcentral.
Diagnos 5 år tillbaka någonstans i vården. Listning februari 2021.

Statinbiverkningar är ett överskattat problem

• Muskelvärk är den vanligaste orsaken till behandlingsavbrott; det är en
klasseffekt. Ofta saknas kausalsamband.

• Muskelsymtom är ofta svårvärderade. I studier är myalgi mindre vanligt än i
sjukvården. Sätt ut preparatet, minska dosen eller byt till annan statin.
Återinsättning bör eftersträvas.

• Svår rhabdomyolys är allvarligt men sällsynt (1/10000).
• Allvarliga leverfunktionsstörningar är ytterst sällsynta.
• Liten ökning av diabetesincidensen, men god effekt av statiner för
kardiovaskulär prevention vid diabetes mellitus

• Risken för muskelbiverkningar är ökad vid behandling med höga doser statiner,
vid vissa interaktioner, hos äldre, vid låg kroppsvikt och vid nedsatt njur- och
leverfunktion.

Lipidsänkande behandling

Återinsätt statin efter behandlingsavbrott.
Behandla med låg dos och titrera upp.
Preparatbyte kan underlätta.
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Hypertoni

Hypertoni

• Bra blodtrycksbehandling är en viktig del av kardiovaskulär prevention i alla
åldrar, väldokumenterat upp till åtminstone 85 års ålder.

• Mät blodtryck frikostigt, inled behandling tidigt, utvärdera inom 4 veckor och se
till att uppnå blodtrycksmål inom 3 månader. Detta är särskilt viktigt för
patienter med hög-mycket hög kardiovaskulär risk

• I de flesta fall inleds behandlingen med två läkemedelsklasser, utom hos sköra
äldre patienter, hos patienter med låg kardiovaskulär risk och systoliskt
blodtryck <150 mm Hg.

Nya åldersgränser för målblodtryck
✓Hypertoni definieras som minst ett av: mottagning ≥140/90 mm Hg,
hemma ≥135/85 mm Hg, ABPM dygn ≥130/80, dag ≥135/85 eller natt
≥120/70 mm Hg; mät strukturerat
✓Behandlingsmål (under förutsättning att behandlingen tolereras väl)
▪ Systoliskt 120–129 mm Hg om ≤70 år, 130-139 mm Hg om >70 år
▪ Diastoliskt 70-79 mm Hg, oberoende av ålder
▪ Systoliskt viktigare om äldre än 50–55 år och styr terapi
✓Dokumenterad vinst till åtminstone omkring 85 års ålder

✓Utsättning av terapi hos äldre ökar hjärt-kärlrisken
Visseren FLJ et al. Eur Heart J 2021;42:3227-337. Williams et al. Eur
Heart J 2018;39:3021-3104. Ibid. J Hypertens 2018;36:1953-2041
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✓Målblodtryck för de allra flesta är <140/90 mm Hg

Hörnfeldt et al. Evidens 2020;20(4):25-28. Efter Boström Bengtsson et al. Information från Läkemedelsverket
2014;25:20-33; Williams et al. Eur Heart J 2018;39:3021-3104; J Hypertens 2018;36:1953-2041
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Riskbedömning och behandling vid hypertoni

Hörnfeldt et al. Evidens 2020;20(4):25-28. Efter Boström Bengtsson et al. Information från Läkemedelsverket
2014;25:20-33; Williams et al. Eur Heart J 2018;39:3021-3104; J Hypertens 2018;36:1953-2041
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Riskbedömning och behandling vid hypertoni

Patientens totala kardiovaskulära risk – och inte enbart
blodtrycket – bör bedömas hos patienter med hypertoni

Herrett E et al. Lancet 2019;394:663-671.
Kahan T. Lancet 2019;394:615-617.

T Kahan 2019

Hypertoni
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Inled behandling av hypertoni med 2 läkemedel
direkt. Detta för att uppnå målblodtryck inom tre
månader vilket räddar liv.

Sammanfattning - hypertoni
•

Medelblodtrycken har sjunkit de senaste åren
MEN fortfarande når många patienter inte målen!

•

Till patienter med höga blodtryck
− fler läkemedel snabbare
− ”normala”/högre doser snabbare

•

Det finns utrymme för mer kombinationsbehandling – ofta behövs 2 läkemedel redan från
början

•
•

Använd oftare spironolakton som tillägg vid terapiresistent hypertoni (Pathway-2 studien)

•
•

24h-BT och hemblodtryck ger kompletterande och bra information

Remittera patienter som inte når målblodtryck trots behandling med läkemedel ur 3-4
klasser
Hemblodtrycksmätning ökar patientens delaktighet i behandlingen men bör mätas korrekt

Fokusera extra på de hypertonipatienter som har
samsjuklighet och/eller höga BT

Sammanfattning - hypertoni

• Lägre blodtrycksmål också hos de äldre
• Oftast lämpligt börja med två antihypertensiva läkemedel för att nå mål

(snabbare målvärde, mindre terapeutisk inertia, bättre adherence, färre CV
händelser)

• Låt kardiovaskulär risk snarare än blodtrycksvärde styra behandling av
blodtryck

Kardiovaskulär riskreduktion vid aterosklerotisk hjärtkärlsjukdom och samtidig diabetes mellitus typ 2
SGLT2-hämmare

• dapagliflozin
• empagliflozin

• Jardiance 10 mg
• Forxiga 10 mg

Beakta risk för ketoacidos även vid normala blodsockervärden. SGLT2-hämmare
ska ej sättas in hos patienter med typ 1 diabetes. Beträffande njurfunktion, se
SGLT2-hämmare vid diabetes mellitus typ 2, hjärt- kärl- eller njursjukdom;
www.janusinfo.se . Patientinformation finns för utskrift på www.janusinfo.se
och/eller

GLP1-agonist

• liraglutid
• semaglutid

• Victoza (injektion 1 gång per dag)
• Ozempic (injektion 1 gång per vecka)

Hjärtsvikt

Hjärtsvikt med bevarad systolisk vänsterkammarfunktion
EF ≥50% (HFpEF)

• ”Diastolisk hjärtsvikt” eller ”Heart Failure with preserved ejection fraction”
(HFpEF)

• Empaglifozin har i en studie visat minskad sjukhusinläggning på grund av
hjärtsvikt vid HFpEF oberoende av samsjuklighet i diabetes mellitus typ 2
(Emperor-Preserved).

• Viktigt att blodtrycket är välreglerat – minskar risken för förmaksflimmer och
sjukhusinläggning för hjärtsvikt

• Behandling av underliggande hjärtkärlsjukdom och ko-morbiditet kan påverka
förloppet positivt

• Diuretika ges vid symptom

Hjärtsvikt med lätt nedsatt systolisk
vänsterkammarfunktion EF 41-49% (HFmrEF)

• Heart Failure with mildly reduced ejection fraction” (HFmrEF)
• HFmrEF betraktas i dag som en form av nedsatt systolisk
vänsterkammarfunktion varför behandling med läkemedel som
rekommenderas vid HFrEF kan övervägas (ACE-hämmare/ARNI,
betablockerare, SGLT2-hämmare, MRA).

Hjärtsvikt med nedsatt systolisk vänsterkammarfunktion
EF ≤40 % (HFrEF)
“Systolisk hjärtsvikt” eller “Heart Failure with reduced ejection fraction” (HFrEF)

• Basbehandling med 4 olika läkemedelsklasser rekommenderas
• Uppmuntra patientens delaktighet i diuretikadoseringen

• Remiss till hjärtsviktsmottagning på sjukhus bör utnyttjas för hjälp med
diagnostik, dostitrering och information

Hjärtsvikt med nedsatt systolisk vänsterkammarfunktion
(HFrEF) (EF ≤40%)

Hjärtsvikt med nedsatt systolisk vänsterkammarfunktion
(HFrEF) (EF ≤40%)

• De flesta patienter med kronisk hjärtsvikt med nedsatt vänsterkammarfunktion
(HFrEF) bör erbjudas behandling med samtliga fyra basläkemedel.

• Vid nyupptäckt hjärtsvikt (HFrEF) påbörjas behandling med basläkemedel och
remiss skickas till hjärtsviktsmottagning.

• En snar insättning av samtliga fyra basläkemedel rekommenderas.

Ordningsföljden vid insättning kan väljas utifrån patientens sjukdomsprofil.
Titrera därefter om möjligt till måldoser.

• SGLT2-hämmare rekommenderas nu oavsett förekomst av diabetes mellitus typ
2 och kan oftast sättas in utan att justera övriga läkemedel.

• Utöver detta ges diuretika vid behov och dosen bör justeras utifrån symtom och
”torrvikt”. Uppmuntra patientens delaktighet i diuretikadoseringen. Digoxin kan
övervägas vid förmaksflimmer eller symtomatiskt behov.

Hjärtsvikt – bättre dostitrering viktig!

• Titrera om möjligt läkemedelsbehandlingen till måldoser men låg dos av flera
olika läkemedel (basbehandling) är viktigare

• Hjärtsviktsmottagningar på sjukhus bör utnyttjas för hjälp med
diagnostik, upptitrering av dos och fortsatt vårdplanering

• Efter optimering av läkemedelsbehandlingen görs en ny evaluering av
hjärtfunktionen.

• Vid fortsatt nedsatt ejektionsfraktion (EF 35 %) bör remiss skickas för

ställningstagande till sviktpacemaker (CRT) eller defibrillator (ICD). För CRT
krävs QRS-bredd ≥130 ms.

Vid hjärtsvikt med nedsatt systolisk vänsterkammarfunktion
(EF ≤40%) (HFrEF)
SGLT2-hämmare

• dapagliflozin
• empagliflozin

• Forxiga 10 mg
• Jardiance 10 mg

Beakta risk för ketoacidos även vid normala blodsockervärden.
Patientinformation finns för utskrift på www.janusinfo.se.
SGLT2-hämmare ska inte sättas in hos patienter med typ 1-diabetes.

Beträffande njurfunktion, se SGLT2-hämmare vid diabetes mellitus, hjärtoch njursjukdom; www.janusinfo.se

Hjärtsvikt
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Lägg till SGLT2-hämmare som basbehandling vid
hjärtsvikt med nedsatt vänsterkammarfunktion, oavsett
förekomst av diabetes typ 2.

Perifer artärsjukdom

Perifer artärsjukdom

Perifer artärsjukdom innebär kraftigt ökad risk för kardiovaskulära händelser.
Med perifer artärsjukdom avses perifer aterosklerotisk sjukdom vilket inkluderar
bland annat benartärsjukdom (symtomgivande claudicatio och/eller
ankel/brakialindex <0,9) och carotissjukdom.
Uppmärksamma kritisk ischemi med vilovärk/sår/gangrän och
handlägg skyndsamt, se

Vårdförlopp Kritisk benischemi; www.kunskapsstyrningvard.se
Identifiera perifer artärsjukdom genom att fråga efter symtom och
mäta ankel/brakialindex; instruktionsfilm på www.janusinfo.se

Best Medical Practice vid perifer benartärsjukdom
Rökstopp: Erbjud stödjande insatser, remittera vid behov

Levnadsvanor, gångträning: Ledarledd är bäst dokumenterad
Lipidsänkande terapi: Hög dos statin (atorvastatin, rosuvastatin), ev
ezetmibe; LDL mål <1,4 mmol/l

God glukoskontroll
Trombocythämning
• Vid symtomatisk PAD och sekundärprevention. (Vid asymtomatisk PAD?)
• ASA el clopidogrel; ev dubbel trchämning eller ASA+lågdos rivaroxaban vid
särskild hög risk

Blodtryckssänkande terapi
• Samma blodtrycksmål som för övriga patienter med hypertoni, gäller dock inte
vid kritisk ischemi
• Beta-blockad ej kontraindicerat

Vid behov remiss till medicinmottagning/kardiovaskulär medicin
Aboyans V et al. Eur Heart J 2018;39:763-816

T Kahan 2018
Kahan 2020

• RAAS-blockad primärt, mål 130-140/70-80 (<70 år: 120-130/70-80) mm Hg
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