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Ärftlighet/                   
genetiska faktorer
Ålder
Kön (man)

Hypertoni
Diabetes typ 2
Hyperlipidemi
Sömnapnésyndrom

Mikroalbuminuri
Nedsatt njurfunktion
Vänsterkammarhypertrofi
Nedsatt ankel-brachialindex
Retinopati

Rökning
Dålig kosthållning
Inaktivitet
Övervikt/fetma
Högt saltintag

Hjärtinfarkt
Stroke
Hjärtsvikt
Perifer kärlsjukdom
Förmaksflimmer

Livsstilsfaktorer Livsstilssjukdomar

Motion, viktnedgång, förbättrad kosthållning, rökstopp

Blodfettssänkande behandling vid indikation 

Blodtryckssänkande behandling vid hypertoni

Blodsockerreglerande behandling vid diabetes

Blodförtunnande behandling vid 
aterosklerotisk sjukdom, förmaksflimmer

Specifik behandling – farmakologisk 
och/eller interventionell

Primär- och sekundärprevention följer i grunden samma principer

Desto högre utgångsrisk, desto större absolut risksänkning när en riskfaktor behandlas

Översikt utveckling, prevention och behandling av hjärt-kärlsjukdom

Riskfaktorer Organskada Manifest hjärt-kärlsjukdom

Ökad risk för kardiovaskulära händelser och aterosklerosutveckling



Enkel sammanfattning

• Grunden i den kardiovaskulära preventionen är hälsosamma levnadsvanor, ett 
välreglerat blodtryck och lågt LDL-kolesterol. 

• Samlad riskbedömning av diagnoser och riskfaktorer är en förutsättning för att ge 
korrekt behandling



Mycket hög risk 
(>10 % risk dö i hjärtkärlsjukdom inom tio år)
(målvärde LDL <1,4 mmol/l)



Hög risk
(5-9 % risk dö i hjärtkärlsjukdom inom tio år)
(målvärde LDL <1,8 mmol/l)



Måttlig risk 
(1-4% risk dö i hjärtkärlsjukdom inom tio år)
(målvärde LDL <2,6 mmol/l)



Låg risk
(<1% risk dö i hjärtkärlsjukdom inom tio år)



Mycket hög risk 
(>10 % risk dö i hjärtkärlsjukdom inom tio år)
(målvärde LDL <1,4 mmol/l)

o Aterosklerotisk hjärtkärlsjukdom 

o t.ex. ischemisk hjärtsjukdom, TIA/ischemisk stroke, perifer artärsjukdom

o Diabetes typ 2 (eller typ 1 >40 års ålder) med 

o manifest ateroskleros 

o mikrovaskulära komplikationer från minst 3 lokaler (t.ex.retinopati, mikroalbuminuri, 
neuropati)

o tecken på organskada 

o eGFR <45 ml/min

o eGFR 45–59 ml/min plus mikroalbuminuri

o proteinuri (albumin-/kreatininkvot >300 mg/g).

o Uttalad njursvikt med eGFR <30 ml/min/1,73m2

o Familjär hyperkolesterolemi (FH) med aterosklerossjukdom eller annan riskfaktor



Hög risk
(5-9 % risk dö i hjärtkärlsjukdom inom tio år)
(målvärde LDL <1,8 mmol/l)
o Patienter med diabetes mellitus som inte har mycket hög risk (se ovan) eller måttlig risk 

(se nedan)

o Hypertoni med diabetes mellitus

o Hypertoni grad 3

o Hypertoni med organskada

o Hypertoni grad 2 med ≥ 3 riskfaktorer

o Måttlig njurfunktionsnedsättning (eGFR 30–59 ml/min/1,73m2)

o Familjär hyperkolesterolemi (FH) utan riskfaktorer

o Uttalad stegring av enskild riskfaktor, t.ex. 
o totalkolesterol >8 mmol/l, 

o LDL >4,9 mmol/l, 

o tobaksrökare med >20 paketår (paket à 20 cigaretter per dag x år).



Måttlig risk 
(1-4% risk dö i hjärtkärlsjukdom inom tio år)
(målvärde LDL <2,6 mmol/l)

o Diabetes mellitus med ålder över 40 år och <10 års diabetesduration och utan 
organskador eller aterosklerotiska riskfaktorer

o Hypertoni grad 2 med ≤ 2 riskfaktorer 

o Hypertoni grad 1 med riskfaktorer



Låg risk
(<1% risk dö i hjärtkärlsjukdom inom tio år)

o Hypertoni grad 1 utan riskfaktorer 

o Riskfaktorer utan samtidig hypertoni/diabetes.



10% relativ riskreduktion motsvarar sänkning av systoliskt blodtryck med 5 mm Hg, ezetimib som tillägg till statin vid 
ischemisk hjärtsjukdom eller ordentligt ökad statinintensitet. 20% relativ riskreduktion motsvarar statinbehandling, 
sänkning av LDL med 1 mmol/mol eller sänkning av systoliskt blodtryck med 10 mm Hg. 50% relativ riskreduktion 
motsvarar multifaktoriell riskreduktion, LDL sänkning om 3 mmol/l eller blodtryckssänkning om 25-30 mm Hg





Ungefär 70% av de läkemedel som minskar risken för kardiovaskulära händelser förskrivs på en 
husläkarmottagning


