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Allt handlar om risk

Kritisk realism är en vanlig hållning bland biologer och medicinare som en

ontologisk kunskapsuppfattning inom vetenskapsteorins grunder

▪ Att ständigt ompröva kunskapen och förbättra metoderna är viktig

▪ Verkligheten är åtkomlig men vår kunskap är provisorisk

▪ Nya läkemedel ger nya möjligheter och nya vårdförlopp vid dyslipidemi



Behandling vid dyslipidemi

Hälsosamma levnadsvanor

Statiner

▪ Pravastatin

▪ Simvastatin

▪ Atorvastatin

▪ Rosuvastatin

Ezetimib

Fibrater

▪ Gemfibrozil

▪ Bezafibrat

▪ Fenofibrat

Resiner

▪ t ex cholesevelam, cholestipol

PSCK9-hämmare

Monoklonala antikroppar som bromsar nedbrytningen av LDL-

receptorer i levern och upptaget av LDL från blodbanan ökar

▪ Alirokumab (Praluent) 

▪ Evolukomab (Repatha) 

Small-interfering RNA (siRNA) blockerar mRNA som styr 

syntes av PCSK9 i hepatocyterna; nedbrytningen av LDL-

receptorer bromsas

▪ Inklisiran (Leqvio) 

Nyare läkemedel och substanser under utveckling
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Newer and Emerging Therapies Target Different 

Aspects of Lipid Metabolism 

HMG-CoA reductase

Statins

Ezetimibe

Modfied from: Tokgözoğlu L et al. Eur Heart J 2022;43:3198-3208
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Resins



Sammanfattande läkemedelseffekter på lipidnivåer

LDL HDL TG

Statiner -20–50 +1–10 -10–40

Ezetimib -15–20 +0–5 -5–10

PSCK9-hämmare

▪ Alirokumab, evolukomab -50 +5–10 -0–10

▪ Inklisiran -40–50 +5 -10–15

Resiner -10–25 +0–10

Fibrater -10–20 +10–20 -20–90
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Efter Hulting J, et al. Avancerade lipidrubbningar – utredning och behandlingsrekommendation. 

https://janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/hjartochkarlsjukdomar/hjartochkarlsjukdomar/avancerade

lipidrubbningarutredningochbehandlingsrekommendation.5.78ae827d1605526e94b8fd3e.html (23-01-13)



Familjär hyperkolesterolemi?

T Kahan 2023

Basal utredning i de flesta fall i primärvård

▪ Viss.nu: Hyperipidemi

▪ Janusinfo: Avancerade lipidrubbningar –

utredning och behandlingsrekommendation

▪ Anamnes

▪ Status

▪ Provtagning

▪ Kaskadscreening

▪ Terapi



När är PSCK9-hämmare aktuellt?

PSCK9-hämmare

Monoklonala antikroppar

▪ Alirokumab (Praluent), Evolukomab (Repatha) 

▪ Inkluderat 2023 på Kloka listan (specialiserad vård)

Small-interfering RNA (siRNA)

▪ Inklisiran (Leqvio)

▪ Relativt nytt, studier på morbiditet/mortalitet ännu inte rapporterade

▪ Rekommenderas i Region Stockholm endast i särskilt utvalda fall för närvarande 

▪ Effektiv sänkning av LDL

▪ Mycket väl tolererade, få biverkningar (fr a vid injektionsstället), ”inga” kontraindikationer

▪ Relativt dyra

▪ Sc inj var 2–4v (inklisiran var 6 mån); enbart patienter som själva kan sköta sina injektioner 

bör komma ifråga

▪ Begränsad subvention

- Heterozygot FH och LDL ≥2,6 mM med maximalt tolererad terapi med statin och ezetimib

- Aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom och LDL ≥2,0 mM med maximalt tolererad terapi med 

statin och ezetimib
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Prioritera patienter med störst nytta av PSCK9-hämmare

T Kahan 2022Jukema JW et al. J Am Coll Cardiol 2019;74:1167-76

ODYSSEY: alirocumab (Praluent) vs placebo 

1–12 mån efter ACS och LDL-C >1,8 mM, 

n=18 924. Aktiv terapi titrerad till LDL-C 0,6–

1,3 mM. Primär komposit utfall var ACS och 

stroke; total död var sekundärt utfall. 

Uppföljningstid (median) 2.8 år. 

CAD (1 kärlbädd)

ARR 1,4%

CAD + PAD/CeVD (2 kärlbäddar)

ARR 1,9%

CAD + PAD + CeVD (3 kärlbäddar)

ARR 13,0%



Absolut behandlingsvinst med lipdsänkande terapi relaterar till risk 
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Hjemdahl et al. Läkartidningen 2011;108:1664-5. After Hayward RA et al. Ann Intern Med 2006;145:520-30

The major benefit of lowering cholesterol is related to CV risk and not to cholsterol level
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Expertgruppen för hjärt-kärlsjukdomar för Region Stockholms 

läkemedelskommitté om behandling med PSCK9-hämmare

▪ Initiering och uppföljning av behandling med evolokumab (Repatha) och 

alirokumab (Praluent) sker tills vidare på specialistmottagningar inom 

kardiologi, endokrinologi, neurologi eller internmedicin på sjukhus eller 

privat hjärtspecialist som har avtal med Region Stockholm

▪ Prioritera de som bedöms ha störst behandlingsnytta: kardiovaskulär 

händelse i närtid (senaste 2 åren), ateroskleros i flera organ, flera 

hjärtinfarkter, LDL ≥2,6 mM

▪ Endast patienter som själva kan sköta sina injektioner bör komma ifråga

▪ Det är nu rimligt att börja remittera ut stabila patienter till primärvården 

för fortsatt förskrivning så som för annan preventiv behandling vid 

aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom
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Initiering och uppföljning av behandling med PCSK9-hämmare
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Utredning

Riskevaluering

Bedömning

Förskrivning

Information

Handhavande

Första dosen
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Uppföljning

Problem

Utvärdering

Uppföljning/prover 
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grundsjukdom

Förskrivning
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Sammanfattning, PSCK9-hämmare vid dyslipidemi

▪ PCSK9-hämmarna alirokumab (Praluent) och evolokumab (Repatha) är 

monoklonala antikroppar som sänker LDL mycket effektivt

▪ Biverkningarna är mycket få (huvudsakligen vid injektionsstället)

▪ Nu 2023 inkluderat på Kloka listan (specialiserad vård)

▪ Initiering och uppföljning sker tills vidare på relevanta specialistmottagningar

▪ Prioritera patienter som bedöms ha störst beandlingsnytta : kardiovaskulär 

händelse i närtid, upprepade händelser, ateroskleros i flera organ, LDL ≥2,6 mM

▪ Det är rimligt att remittera ut stabila patienter till primärvården för fortsatt 

förskrivning på samma sätt som för annan preventiv behandling vid 

aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom
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