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Statin Treatment for Primary and Secondary Prevention in 

Elderly Patients in Region Stockholm  

 

Abstract  

Background: Aging is a major risk factor for atherosclerotic cardiovascular diseases (CVD) and 

death. There is limited evidence on benefits of statin therapy for primary prevention in elderly 

patients, while there is strong evidence for its use in secondary prevention. The knowledge of 

prescribing patterns of statins to elderly is limited. 

Aim: To provide an overview of the use of statins in primary and secondary prevention for 

patients ≥ 75 years in Region Stockholm in 2019.  

Methods: A cross-sectional study based on the regional health database VAL containing all 

diagnoses and dispensed prescription drugs for all 174 950 inhabitants ≥ 75 years old in Region 

Stockholm. Prevalence and incidence were analysed by sex, age, cardiovascular risk, prescriber 

category, substance and the intensity of treatment. 

Results: Of the elderly population, 25-43% were treated with statins, and 2-4% were initiated on 

statins during 2019. Men, individuals <85 years and those with higher cardiovascular risk were 

treated to a higher extent. Simvastatin was prescribed primarily to prevalent users and 

atorvastatin to incident users. A majority were treated with moderate-intensity dosages and fewer 

women received high intensity treatment. General practitioners accounted for a majority of all 

prescriptions and they prescribed mainly low and moderate intensity dosages. 

Conclusions: Statins are widely prescribed in elderly. It is likely that there is undertreatment 

among high-risk patients (especially women and elderly 85+ years) and overtreatment among 

patients with low-risk for CVD. Physicians seem to consider patients’ cardiovascular risk when 

deciding to initiate statin treatment for elderly. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Denna studie syftar till att få en överblick över användningen av statiner för patienter ≥ 75 år i 

Region Stockholm under år 2019. Studien visar att 25–43% av den äldre befolkningen 

behandlades med statiner och 2–4% nyinsattes på behandling under år 2019. Andelen äldre som 

statinbehandlades var 44–78 % av de med tidigare hjärt-kärlsjukdomar, 16–39 % av dem med 

diabetes och/eller hypertoni och 6–11 % av de som inte hade någon av de sjukdomarna. De som 

hade högre risk för att utveckla hjärt-kärlsjukdomar statinbehandlades i högre utsträckning än de 

som hade lägre risk och det var fler män än kvinnor, samt fler yngre-äldre (75-84 år) än äldre-

äldre (≥ 85 år) som behandlades. Simvastatin var den vanligast förskrivna statinen hos alla som 

behandlades medan atorvastatin var vanligast bland nya användare. En majoritet 

statinbehandlades med medelhög dosintensitet och färre kvinnor fick behandling med hög 

dosintensitet än män. Allmänläkare stod för de flesta statinförskrivningarna och de förskrev 

huvudsakligen statiner med medelhög dosintensitet.  

Detta är en tvärsnittsstudie som är baserad på VAL databasen med data på diagnoser och 

uthämtade läkemedel för samtliga 174 950 tusen invånare ≥ 75 år i Region Stockholm under år 

2019. Prevalens (totala användningen) och incidens (nyinsättning av statiner) användes som 

mått. Statinanvändningen analyserades med avseende på kön, olika hjärt-kärlrisker, olika typer 

av förskrivare, val av statin och dess intensitet.  

Genom en ökad kunskap om eventuell under- eller överanvändning av statiner kan denna 

undersökning bidra till en mer effektiv statinbehandling och därmed förbättrad vård, minskande 

sjukhusinläggningar och kostnader för både de äldre och samhället. Studien kan också ge förslag 

till framtida studier om statiners plats i läkemedelsterapin hos äldre. 

Åldrandet är en dominerande riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar och död. Behandling med 

statiner som tillägg till behandling av övriga riskfaktorer och livsstilsförbättringar har visat leda 

till en lägre risk för hjärt-kärlhändelser. Det finns relativt låg evidens med avseende på nytta och 

risk vid statinbehandling hos äldre ≥ 75 år utan tidigare hjärt-kärlsjukdomar, men evidensen för 

statiners skyddande effekt hos äldre med tidigare hjärt-kärlsjukdomar är stark. Det finns både 

motståndare och förespråkare för preventiv behandling mot kardiovaskulära sjukdomar hos de 

äldsta och sköraste patienterna på grund av den korta förväntade kvarstående livslängden och 
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den ökade känsligheten för biverkningar. Äldre är dock en heterogen grupp och de 

rekommendationer som finns för äldre, anger att risker och nytta med statinbehandling bör 

utvärderas individuellt och att patienten ska delta i behandlingsvalen. Det saknas kunskap om hur 

statiner förskrivs till äldre i praktiken och därför är denna studie viktig.  

Studien visar att många äldre behandlas med statiner och det finns sannolikt underbehandling av 

högriskpatienter (främst bland kvinnor och äldre-äldre gruppen) och överbehandling av 

lågriskpatienter för hjärt-kärlsjukdomar. Vid beslut om att sätta in statiner hos äldre förefaller 

läkarna att beakta patientens risk för hjärt-kärlsjukdomar.  
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Förkortningar 

ATC: Anatomiskt terapeutiskt kemiskt klassificeringssystem (Anatomic Therapeutic Chemical 

classification system) 

CVD: Kardiovaskulär sjukdom (Cardiovascular Disease)  

HDL: Högdensiteteslipoproteiner (High Density Lipoproteins) 

ICD-10: Internationella klassificering av sjukdomar, 10:e versionen (Internationella 

Classification of Diseases, 10th Edition) 

IHD: Ischemisk hjärtsjukdom (Ischemic Heart Disease) 

LDL: lågdensitetslipoproteiner (Low Density Lipoproteins) 

MI: Hjärtinfarkt (Myocardial Infraction) 

PAD: Perifer artärsjukdom (Peripheral Artery Disease) 

RCT: Randomiserad kontrollerad studie (Randomized Controlled Trial)  

TG: Triglycerider  

TIA: Transistorisk Ischemisk Attack 

T2DM: Typ 2 Diabetes Mellitus 
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1. Introduktion  

Individer som är 75 år eller äldre är en växande åldersgrupp i hela världen och på grund av 

minskad kardiovaskulär mortalitet har antalet äldre med hög kardiovaskulär risk och 

etablerad hjärt-kärlsjukdom ökat. Detta medför ett ökat behov av kardiovaskulär prevention 

hos äldre utöver botande eller palliativa åtgärder (1). Det finns en stark evidens för den 

förebyggande effekten av statiner då ett stort antal metaanalyser visat att statiner reducerar 

risken för kardiovaskulär morbiditet och mortalitet (2). Studierna har framför allt gjorts på 

yngre medan relativt få äldre patienter över 75 år har inkluderats i studierna. Kunskapen om 

statiners effekter hos äldre kommer främst från olika subgruppsanalyser av randomiserade 

kontrollerade studier (RCT) och observationsstudier vilket gör att resultaten har en lägre 

evidensgrad. Det gör att nuvarande vårdprogram och riktlinjer är dåligt anpassade för äldre 

med hög kardiovaskulär risk och kroniska sjukdomar (2-4). Det finns både motståndare och 

förespråkare för preventiv behandling mot kardiovaskulära sjukdomar när det gäller de äldsta 

patienterna (5). I diskussionen tas frågan upp om biverkningar överväger nyttan vid 

statinbehandling i den äldsta populationen. 

Äldre är en kliniskt heterogen grupp som omfattar allt ifrån multisjuka sköra äldre med flera 

komorbiditeter och polyfarmaci, till friska äldre med få sjukdomar. Beslut om 

statinbehandling bör därför baseras på risk-nyttabalansen för varje enskild individ (1). 

Dessutom finns kunskapsbrister om hur statiner förskrivs och används i praktiken och det 

behövs fler studier med fokus på de äldre över 75 år. Denna undersökning kan bidra till en 

effektivare statinbehandling och därmed förbättrad vård av äldre genom att få information om 

eventuell under- eller överanvändning av statiner och hur läkarna resonerar kring risk-

nyttabalansen med statiner vid behandlingsbeslut i denna åldersgrupp. Dessutom kan den 

bidra till framtida studier om statiners plats i läkemedelsterapin för kardiovaskulär prevention 

till äldre. 

1.1 Åldrandet och aterosklerotiska kardiovaskulära sjukdomar 

Ateroskleros (åderförkalkning) är en multifaktoriell artärsjukdom där förträngningar av 

blodkärl i olika organ genom bildning av aterosklerotiska plack ger upphov till symtom eller 

akuta händelser som hjärtinfarkt eller stroke. Vid stabil aterosklerotisk sjukdom förorsakar 

förträngningar av kranskärlen i hjärtat, ischemi (syrebrist) med angina pectoris i samband 

med olika sorters stress. Vid förträngningar i benartärer får patienten claudicatio, 
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”fönstertittarsjuka”. Vid instabil aterosklerotisk sjukdom kan placket spricka och utlösa en 

blodproppsbildning som kan ge en total ocklusion med hjärtinfarkt eller stroke som följd. 

Förhöjda blodfetter, särskilt i form av ”det onda kolesterolet”, LDL, leder till lipidinlagring 

och aktivering av makrofager och inflammatoriska mekanismer i kärlväggen samt 

plackbildning. Bland övriga lipidfraktioner har triglycerider en negativ effekt på 

aterosklerosutveckling, men ”det goda kolesterolet”, HDL, har en skyddande inverkan (6-9). 

Faktorer som ökar risken för att utveckla aterosklerotisk sjukdom och hjärt-kärlhändelser är 

bland annat diabetes, högt blodtryck, inflammatoriska sjukdomar, njursjukdom och 

livsstilsfaktorer (kost, motion och rökning). Förekomsten av aterosklerotisk sjukdom i flera 

kärlbäddar ökar risken för hjärtinfarkt eller stroke markant. Ateroskleros utvecklas vanligen 

över lång tid och hög ålder är därför förenat med en högre risk att drabbas av kardiovaskulära 

sjukdomar (CVD) som hjärtinfarkt eller stroke (5, 8, 9). Behandling med lipidsänkande 

läkemedel, särskilt statiner, har tillsammans med behandling av övriga riskfaktorer och 

livsstilsförändringar lett till en minskande incidens av både hjärtinfarkt (10) och stroke (11). 

1.2 Effekter av statinbehandling på risken att drabbas av hjärt-kärlhändelser  

Metaanalyser av randomiserade kontrollerade studier visar att statiner ger en signifikant 

riskreduktion för kardiovaskulära händelser och total mortalitet med liknande skyddseffekt 

hos både män och kvinnor. Statiner bör därför ordineras till patienter med aterosklerotisk 

hjärtkärlsjukdom oavsett kön (12-14). Stora välgjorda randomiserade studier har visat en 

riskminskning på ungefär 33 % för kardiovaskulära händelser med statiner jämfört med 

placebo. Enligt metaanalyser av studierna minskar statinbehandling risken för kardiovaskulär 

morbiditet och mortalitet med cirka 25 % per mmol/L sänkning av LDL-kolesterol (15). En 

nyligen publicerad metaanalys visar att sänkning av LDL-kolesterol hos personer som är 75 

år eller äldre ger en signifikant riskreduktion av kardiovaskulära händelser (26 % 

riskreduktion per mmol/L sänkning av LDL-kolesterol). Författarna fann ingen statistiskt 

signifikant skillnad i riskreduktionen mellan yngre och äldre patienter (16). 

1.3 Stöd för statiners effekt hos äldre vid primärprevention 

Med hjälp av primärprevention kan kardiovaskulära sjukdomar och död förebyggas hos 

individer utan tidigare CVD (17). Det finns begränsad evidens med avseende på nytta och 

risk med statinbehandling hos äldre vid primärprevention eftersom detta främst baseras på 
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subgruppsanalyser post hoc från RCT som inte inkluderar så många äldre patienter (Tabell 1) 

och observationsstudier (18).  

Det finns flera kohortstudier som tyder på en signifikant riskreduktion för kardiovaskulära 

händelser med statinbehandling hos individer 75 år eller äldre. En fransk kohortstudie visade 

en 33 % kardiovaskulär riskreduktion vid primärprevention hos äldre över 75 år som fortsatte 

att ta statin jämfört med de som avslutade behandlingen (18). Två koreanska kohortstudier 

visade att statiner ger signifikant riskreduktion för hjärtkärl-händelser och total mortalitet vid 

primärprevention hos nya statinanvändare 75 år eller äldre (19, 20). I en amerikansk 

kohortstudie på patienter 75 år eller äldre utan tidigare hjärt-kärlsjukdomar gav statiner en 

signifikant minskad risk för total och kardiovaskulär mortalitet (25 % respektive 20 %) (21). 

En annan amerikansk kohortstudie visade dessutom att ny statinanvändning vid 

primärprevention hos patienter ≥70 år utan diabetes var kopplad till en större riskreduktion 

för kardiovaskulära händelser och total mortalitet än hos yngre patienter (22).  

Det finns dock kohortstudier som gett motsatt resultat. Bezin m.fl. konstaterade i sin 

kohortstudie att ingen riskreduktion för akuta koronara syndrom och total mortalitet vid 

primärprevention hos äldre 75 år eller äldre kunde visas (23). Liknande resultat noterades 

även i en spansk registerstudie som inte visade på någon nytta med statinbehandling för 

primärpreventiv annat än hos diabetiker över 74 år. Dessutom var nyttan med statiner lägre 

för äldre diabetiker ≥85 år (24). Begränsad effekt har främst visats i observationsstudier. RCT 

som inriktas mer specifikt på äldre hade behövts för att stärka bevisen för nytta och risk med 

statinbehandling bland äldre (18, 21-23).  

I en metaanalys (CTTC-studien) som publicerades år 2019 inkluderades 28 randomiserade 

studier med 8 % äldre >75 år (fler kvinnor än män) i populationen och i genomsnitt 4,9 års 

uppföljning. I den analysen kunde man inte visa en signifikant kardiovaskulär riskminskning 

vid primärprevention hos äldre ≥75 år (RR 0,92; 99 % KI 0,73–1,16). Patientkategorier upp 

till 70 års ålder hade däremot signifikanta riskreduktioner (25).  

Det finns flera randomiserade studier med subgruppsanalyser som undersökt effekt av 

statiner vid primärprevention i olika åldersgrupper. Ett exempel på en sådan studie är Jupiter-

studien där 32 % av patienterna var 70 år eller äldre visades en signifikant riskreduktion (44 

%) med rosuvastatin 20 mg jämfört med placebo för hjärtinfarkt, revaskularisering, 

cerebrovaskulära händelser, instabil angina och kranskärldöd (Tabell 1). HOPE-3-studien 
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som inkluderade 24 % äldre kunde däremot inte visa någon signifikant riskreduktion med 

rosuvastatin 10 mg för icke-dödlig hjärtinfarkt och stroke och kardiovaskulär mortalitet i 

denna åldersgrupp (Tabell 1). I ALLHAT-LLT-studien kunde man inte se någon signifikant 

riskreduktion för kranskärlsjukdom, stroke och totalt mortalitet av pravastatin 40 mg i 

åldersgruppen 75 år eller äldre, men en 34 % riskökning rapporterades för total mortalitet i 

denna åldersgrupp (Tabell 1). I PROSPER-studien med individer som var 70–82 år erhölls 

inte heller signifikant riskreduktion av pravastatin 40 mg för icke-dödlig hjärtinfarkt, stroke 

och kranskärlsdöd hos individerna utan tidigare kardiovaskulära sjukdomar (Tabell 1). I HPS-

studien där 28 % av hela populationen var ≥ 70 år och bland dem var endast 22 % ≥75–80 år, 

fann man en signifikant kardiovaskulär riskreduktion i den äldsta gruppen (≥75–80 år). Det 

var dock endast 19 % av den totala studiepopulationen som var primärpreventiva patienter så 

resultatet ger ett svagt stöd för statiners effekt vid primärprevention hos äldre ≥75 år (Tabell 

1). 
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Tabell 1: Exempel på randomiserade studier och deras subgruppanalyser av statiners effekt hos äldre 

vid primärprevention  
Publiceringsår  Studienamn  Behandlingsarmar Åldersgrupp  Resultat/Evidens  

2002 PROSPER 

(26) 

Pravastatin 40mg 

vs placebo  

70–82 år  Ej signifikant riskreduktion på 

CVD morbiditet och mortalitet 

vid primärprevention (HR 0,94 

95% CI 0,77–1,15)  

2008, 2010, 

2017 

JUPITER 

(27,28) 

Rosuvastatin 20mg 

vs placebo  

≥70 år (32%) Signifikant skyddande effekt på 

första kardiovaskulära 

händelser med rosuvastatin (HR 

0,61; 95% CI, 0,46–0,82) och 

icke-signifikant riskreduktion 

för total mortalitet (HR, 0,80: 

95% CI, 0,62–1,04)  

2016, 2017 HOPE-3 

(28) 

Rosuvastatin 10mg 

vs placebo 

≥70 år (24%) Ej signifikant riskreduktion av 

CVD händelser (HR 0,83; 95% 

CI, 0,64–1,07) och total 

mortalitet (HR 0,91; 95% CI 

0,73–1,13) 

2017 ALLHAT-

LLT (29) 

Pravastatin 40mg 

vs vanlig vård 

 

≥75 år (en del) Ej signifikant skillnad i 

riskreduktion för 

kardiovaskulära händelser och 

till och med 34% riskökning för 

total mortalitet mellan 

pravastatin och vanlig vård (HR 

1,34; 95% CI 0,98–1,84) 

2002                              HPS (30) Simvastatin 40 mg 

vs placebo 

≥ 70 år: 28%   

≥75–80 år: 22% av 

undergruppen ≥ 70 år 

Svagt stöd för statiners effekt 

vid primärprevention  

 

1.3.1 Indikationer/riskmarkörer för statinbehandling vid primärprevention  

Statiner kan sättas in vid olika indikationer i primärpreventivt syfte när patienten har en hög 

kardiovaskulär risk. Exempel på sådana indikationer är diabetes mellitus och hypertoni.  

Andelen vuxna patienter med diabetes i Sverige är ungefär 5%. Diabetes kan medföra förtida 

död hos de drabbade patienterna, framför allt på grund av kardiovaskulära sjukdomar som det 

finns en stor samsjuklighet med (31). Majoriteten av diabetikerna i Sverige har diabetes typ 2 
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(T2DM). Det finns ett direkt samband mellan utveckling av T2DM och ökande ålder, där 

risken för T2DM ökar med 10–20 % för äldre över 65 år jämfört med de som är under 65 år 

(32). Ju längre diabetesduration, högre ålder och längre tid med bristande glukoskontroll, 

desto högre risk för hjärtinfarkt och stroke (8).  

Det finns flera studier som analyserat statiners effekt hos äldre diabetiker. I en RCT 

(CARDS-studien) visade statinbehandling som primärprevention hos patienter med T2DM 

som inte har förhöjda LDL-kolesterolnivåer och tidigare hjärtkärlsjukdomar (men har minst 

en till riskfaktor) en dokumenterad effekt för att reducera risken för kardiovaskulära 

sjukdomar, stroke och död (33). Enlig en kohortstudie på äldre över 75 år finns det ett tydligt 

samband mellan statinbehandling och riskreduktion för kardiovaskulär sjuklighet och total 

dödlighet. Sambandet var dock inte signifikant hos diabetiker över 85 år och riskreduktionen 

för CVD och total dödlighet försvann efter 92 år respektive 90 år (24). I HPS-studien var 

3982 av 20 535 individer i populationen diabetiker och bland de diabetiker utan tidigare 

kardiovaskulära sjukdomar som fick simvastatin 40 mg erhölls en signifikant riskreduktion 

för kardiovaskulära händelser jämfört med placebo. Detta ger mycket svagt stöd till statiners 

effekt hos diabetiker ≥ 75 år då det inte finns specifika data för just denna åldersgrupp (30).   

En annan riskfaktor som kan motivera statinbehandling är hypertoni. Ungefär 2 miljoner (27 

%) svenskar har behandlingskrävande högt blodtryck och risken för detta ökar med stigande 

ålder (8, 34, 35). Hypertoni är en riskfaktor för kardiovaskulära händelser. Därför är det 

viktigt med primärprevention vid hypertoni, särskilt hos äldre som har en ökad absolut risk 

för hjärt-kärlsjukdomar jämfört med yngre patienter (36). Cirka 60 % av individerna med 

hypertoni i Sverige har mild hypertoni, 30% har måttlig hypertoni och 10% har avancerad 

hypertoni (8, 37).  

Hypertoni samvarierar ofta med andra kardiovaskulära riskfaktorer som hyperlipidemi och 

diabetes och för dessa patientgrupper stöds användning av statiner tillsammans med 

antihypertensiva medel i primärpreventivt syfte av Jupiter och HOPE 3 studierna. Där visades 

statiners förebyggande effekt på kardiovaskulära händelser även i den äldre åldersgruppen 

utan tidigare hjärt-kärlsjukdomar men med måttlig till hög kardiovaskulär risk (36). Studierna 

ASCOT-LLA och ALLHAT har visat icke-signifikanta riskminskningar med 

statinbehandling hos hypertonipatienter med minst tre respektive en annan kardiovaskulär 

riskfaktor. Den totala kardiovaskulära risken ska beaktas hos hypertonipatienter med ordinära 
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till lätt stegrade lipidnivåer innan statinsinsättning och den absoluta kardiovaskulära 

riskminskningen av statinbehandling hos välkontrollerade hypertonipatienter är liten (29, 38). 

1.4 Stöd för statiners effekt hos äldre vid sekundärprevention  

Med sekundärprevention kan återinsjuknande i kardiovaskulära sjukdomar och därmed 

förtida död förebyggas (17). Till skillnad från primärprevention finns det en stark evidens 

avseende statiners förebyggande effekt vid sekundärprevention hos äldre ≥ 75 år.  CTTC-

metaanalysen från år 2019 visade en signifikant riskreduktion för kardiovaskulära händelser 

hos äldre ≥75 år med tidigare CVD med statinbehandling och en 15 % riskreduktion per 

mmol/L sänkning av LDL-kolesterol (RR 0,85; 99 % KI 0,73–0,98). Detta var likartat med 

resultaten man fann hos yngre patienter i studien (25).  

Det finns också några randomiserade studier med subgruppsanalyser som analyserat statiners 

effekt vid sekundärprevention. I PROSPER-studien visades en signifikant riskreduktion för 

icke-dödlig hjärtinfarkt, stroke, och kranskärldöd med pravastatin 40 mg jämfört med placebo 

vid sekundärprevention (Tabell 2). En subgruppsanalys av SPARCL-studien kunde inte visa 

någon signifikant riskreduktion för dödlig och icke-dödlig stroke för åldersgruppen ≥ 65 år 

med tidigare stroke/TIA. 15,7 % och 4,6 % av studiepopulationen var ≥75 år respektive ≥80 

år (Tabell 2). I HPS-studien visades en signifikant riskminskning för kardiovaskulära 

händelser hos äldre, även de som var 75–80 år vid inklusion, och man fann ingen signifikant 

skillnad mellan patienter ≥ 70 år och < 70 år (Tabell 2). I SAGE-studien visades att en 

intensiv statinbehandling (atorvastatin 80 mg) medförde en större riskminskning för total 

mortalitet (signifikant) och färre kardiovaskulära händelser (icke signifikant) än en måttlig 

statinbehandling (pravastatin 40 mg) (Tabell 2). 
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Tabell 2: Exempel på randomiserade studier och deras subgruppanalyser av statiners effekt hos äldre 

vid sekundärprevention 
Publiceringsår  Studienamn  Behandlingsarmar Åldersgrupp  Resultat/Evidens  

2002 PROSPER (26) Pravastatin 40mg 

vs placebo  

70–82 år  Signifikant riskreduktion för CVD 

morbiditet och mortalitet (HR 

0,78; 95% CI 0,66–0,93) 

 

2002 HPS (30) Simvastatin 40 mg 

vs placebo 

≥ 70 år: 28%   

≥75–80 år: 22% av 

undergruppen ≥ 70 

år 

Signifikant riskreduktion för 

kardiovaskulära händelser. 23% 

incidens av händelser för 

simvastatin vs 32% incidens för 

placebo.  

2007  SAGE (39) Atorvastatin 80 mg 

vs pravastatin 40 

mg 

65–85 år   Signifikant riskreduktion för total 

mortalitet (HR 0,33; 95% CI 0,13–

0,83) men icke-signifikant 

riskreduktion för kardiovaskulära 

händelser (HR 0,71; 95% CI 0,46-

1,09) med atorvastatin 80 mg. 

2009 SPARCL (40) Atorvastatin 80 mg 

vs placebo 

75 år: 15,7% 

80 år: 4,6% 

Ej signifikant riskreduktion för 

dödlig eller icke-dödlig stroke 

(HR 0,90; 95% CI 0,73–1,11) för 

äldre ≥ 65 år 

 

 

1.4.1 Indikationer för statinbehandling vid sekundärprevention   

Statiner bör sättas in vid flera olika indikationer för sekundärprevention på grund av dessa 

patienters höga kardiovaskulära risk. Exempel på sådana indikationer är hjärtinfarkt, 

ischemisk hjärtsjukdom (kärlkramp), stroke och perifer aterosklerotisk artärsjukdom (PAD) 

Hjärtinfarkt är den främsta orsaken till dödlighet i Sverige och därmed viktig att förebygga 

(41). Antal drabbade individer med akuta hjärtinfarkter och därmed antal döda individer ökar 

med stigande ålder. Antalet är högre bland män än kvinnor (42). Under senaste 20 åren har 

dödligheten halverats genom ändrad livsstil och mer effektiv primär- och sekundärpreventiv 

behandling med läkemedel (41). Statinbehandling för patienter ≥ 75 år som haft hjärtinfarkt 

är väldokumenterad enligt CTTC-studien från år 2019 (25). I SAGE-studien visades att en 

intensiv statinbehandling med atorvastatin 80 mg ger liknande riskreduktion för hjärtinfarkt 

hos patienter med tidigare hjärtinfarkt som en måttlig statinbehandling med pravastatin 40 
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mg. Däremot var atorvastatin 80 mg mer effektiv för att sänka LDL-kolesterol och minska 

dödligheten. Studien visade också en trend mot färre kardiovaskulära händelser med 

atorvastatin 80 mg men den var inte signifikant (39). I en kohort-studie som undersökte 

statiners effekt på patienter med tidigare hjärtinfarkt gav statiner en signifikant (11 %) 

riskreduktion för mortalitet hos patienter 65-79 år men ingen signifikant riskreduktion för 

mortalitet hos patienter ≥ 80 år (43). Cirka 90 000 individer över 75 år drabbas av kärlkramp 

årligen och antalet personer som insjuknar är lika för båda könen bland äldre. Den 

kardiovaskulära risken i denna patientgrupp kan till viss del förebyggas med statiner (44). 

Stroke är en vanlig sjukdom i Sverige som varje år drabbar cirka 30 000 individer (45). 

Stroke svarar för mer än 50 % av hjärt-kärlhändelser hos äldre kvinnor och nästan 50 % hos 

äldre män (46). Enligt CTTC-studien var riskreduktion med statiner med avseende på stroke 

lägre än för hjärtsjukdomar oavsett ålder, och riskreduktionen bland äldre > 75 år var inte 

signifikant (RR: 0,89; 95 % KI 0,71–1,10) (25). I SPARCL-studien visades att fem års 

behandling med atorvastatin 80 mg minskar risken för ny stroke och nya kardiovaskulära 

händelser jämfört med placebo hos individer med stroke/TIA utan kranskärlsjukdom (HR 

0.84; 95 % KI 0,71–0,99), men denna riskreduktion var inte signifikant bland äldre ≥ 65 år 

(40, 47). 

Den kardiovaskulära risken vid PAD är hög och kan också minskas med statinbehandling 

(48, 49). I HPS-studien gav simvastatin 40 mg en signifikant riskreduktion (22 %) för 

hjärtinfarkt, stroke, kranskärldöd och revaskularisering hos patienter med PAD och minskade 

även incidensen av perifera kärlhändelser hos både patienter med PAD och patienter med hög 

risk för PAD oavsett patienternas lipidnivå före behandlingen (49).  

1.5 Riskskattning för ställningstagande till statininsättning  

Enligt epidemiologiska studier, RCT och genetiska studier finns ett starkt samband mellan 

förhöjda kolesterolnivåer (totala eller LDL-kolesterol) och ökad risk för aterosklerotiska 

kardiovaskulära sjukdomar (8, 9). Statiner har en förebyggande effekt främst genom att de 

sänker LDL-kolesterolnivån. Det är en klasseffekt och därför väljs typ och dos av statin 

utifrån dokumentationen, LDL-kolesterolnivåer som eftersträvas och tolerabiliteten för den 

enskilda patienten (2).  

Beslut om behandling med statin baseras på den totala risken för att en individ skall få 

kardiovaskulära händelser och riskera att dö. Att uppnå vissa målnivåer för LDL-kolesterol är 
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inte det definitiva målet med behandlingen utan bör snarare ses som ett riktmärke för att 

uppskatta riskreduktionen. Absolut riskreduktion erhålles när patienters totala 

kardiovaskulära risk beaktas (8, 17). Den relativa riskreduktionen med statinbehandling är 

likvärdig varje år efter det första året oavsett LDL-kolesterolnivå före behandlingen (50).  

Statiner bör sättas in hos patienter med hög eller mycket hög risk för CVD. Generellt brukar 

män ha högre kardiovaskulär risk än kvinnor. Patienters totala kardiovaskulära risk vid 

primärprevention kan uppskattas via SCORE-algoritmen som inkluderar ett antal 

riskmarkörer och indikerar risken att dö inom 10 år. Denna algoritm fungerar väl för både 

män och kvinnor men täcker inte åldrar över 70 år. Åldern är direkt proportionell mot risken 

och ju högre ålder desto högre absolut kardiovaskulär risk har man (2, 8). Riskskattning via 

SCORE-algoritmen behövs inte vid sekundärprevention då patienter med tidigare 

kardiovaskulär sjukdom har mycket hög risk och statinbehandling bör ordineras om 

kontraindikationer inte föreligger (5). 

Läkemedelsverket och europeiska riktlinjer har definitioner för vad en hög och en mycket 

högriskpatient för CVD är. Sådana definitioner presenteras i Tabell 3.  
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Tabell 3: Definitionen av olika grader av kardiovaskulärrisk (2, 8)  

Risknivå  Beskrivning enligt europeiska riktlinjer Beskrivning enligt läkemedelsverket  

Mycket hög 

risk  

Patienter med:  

• Tidigare aterosklerotisk kardiovaskulär 

sjukdom såsom: AKS, stroke/TIA, 

stabil angina, PCI (att vidga kranskärl 

via ballong), PAD, förekomst av 

aterosklerotiska plaque i stora 

halsartärer eller kranskärl 

• Diabetes Mellitus med organskada eller 

med minst tre riskfaktorer 

• Diabetes Mellitus under en lång tid 

(>20 år) 

• Avancerad njursjukdom med GFR <30 

ml/min/1,73 m2   

• SCORE ≥ 10 % 

Patienter med: 

• Tidigare aterosklerotisk kardiovaskulär 

sjukdom såsom: AKS, stroke/TIA, stabil 

angina, PCI (att vidga kranskärl via 

ballong), PAD, förekomst av 

aterosklerotiska plaque i stora halsartärer 

eller kranskärl 

• Avancerad njursjukdom med GFR <30 

ml/min/1,73 m2   

• SCORE ≥ 10 % 

Hög risk  Patienter med:  

• Signifikant stegrade enstaka 

riskfaktorer såsom LDL-

kolesterolnivå> 4,9 mmol/L, TC> 8 

mmol/L, blodtryck ≥180/110 mmHG 

eller rökare med> 20 paketår 

• Familjär hyperkolestrolemi utan andra 

riskfaktorer 

• SCORE >5% och <10% 

• Måttlig njursjukdom med GFR 30–59 

ml/min/1,73 m2   

• Diabetes Mellitus utan organskada och 

under ≥10 år eller med en annan 

riskfaktor  

Patienter med: 

• Signifikant stegrade enstaka riskfaktorer 

såsom LDL-kolesterolnivå> 4,9 mmol/L,  

TC> 8 mmol/L, blodtryck ≥180/110 

mmHG eller rökare med> 20 paketår 

• SCORE >5% och <10% 

• Måttlig njursjukdom med GFR 30–59 

ml/min/1,73 m2   

 

 

Den eftersträvade LDL-kolesterolnivån för en patient med mycket hög risk är enligt 

europeiska riktlinjer från 2019 < 1,4 mmol/L och minst 50 % reduktion från utgångsvärdet 

och för en högriskpatient < 1,8 mmol/L och minst 50 % reduktion (2). Detta skiljer sig dock 

från aktuella nationella riktlinjer (Läkemedelsverket) där den önskvärda LDL-kolesterolnivån 

är 1,8 mmol/L (eller 50 % sänkning) för en mycket högriskpatient och 2,5 mmol/L (eller 50 

% sänkning) för en högriskpatient (8). Det saknas studier som visar att behandling till vissa 
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kolesterolmål för olika patientgrupper ger avsedd nytta; målvärdena är extrapolerade från 

observationella post hoc analyser av olika studier. Ju lägre kolesterolmål som ska uppnås 

desto högre statindos behöver ges vilket medför större risk för biverkningar (48).  

Det pågår en debatt angående om Sverige ska ändra rekommendationerna och följa de 

europeiska riktlinjerna för önskvärda LDL-kolesterolnivåer i olika riskgrupper och om man 

ska fokusera på att behandla den totala kardiovaskulära risken eller kolesterolnivåerna. Enligt 

SWEDEHEARTs årsrapport 2019 har andelen patienter som når ett målvärde < 1,4 mmol/L 

ökat och detta beror på den ökade evidensen för nyttan med lägre LDL-kolesterol efter 

hjärtinfarkt. SWEDEHEART planerar därför att sänka målvärdet från 1,8 mmol/L till 1,4 

mmol/L för år 2020-2021 (10).   

1.6 Statiners effekter och skillnader mellan preparaten  

Statiner är förstahandsval vid användning av lipidsänkande läkemedel för att minska den 

kardiovaskulära risken och de verkar genom att hämma HMG-CoA reduktas som är 

kolestrolsyntesens hastighetsbestämmande enzym. Detta gör att LDL-kolesterolnivåerna 

sänks (8). Statiner sänker även totalkolesterol och triglycerider samt höjer HDL-

kolesterolnivåer, men dessa effekter är mindre uttalade och beroende av dos och typ av statin 

(48). Statiner minskar den kardiovaskulära risken även via pleiotropa effekter utöver 

effekterna av lipidsänkningen (50). Några exempel på pleiotropa effekter är 

antiinflammatoriska effekter, ökad produktion av kväveoxid i endotelet, minskad utveckling 

av trombos, fibros och hjärthypertrofi (51, 52). Utöver att statiner har god dokumentation och 

tolereras väl av patienter, är de billiga då patenten för alla statiner har gått ut och generiska 

alternativ till dem är tillgängliga (8, 53, 54). 

Det finns idag fyra olika statiner på den svenska marknaden; simvastatin, atorvastatin, 

rosuvastatin och pravastatin (8). Rosuvastatin är den mest potenta avseende sänkning av 

LDL-kolesterolnivåer. Atorvastatin är näst mest potent, därefter kommer simvastatin och sist 

pravastatin (Tabell 4).  

I STELLAR-studien undersöktes effekten av de olika statinerna i varierande doser med 

avseende på LDL-kolesterolsänkning under sex veckors behandlingsperiod (55). De olika 

sänkningarna av LDL-kolesterol presenteras i Tabell 4. 
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Tabell 4: Procent av relativa LDL-kolesterolsänkningar via olika statiner med olika doser (55). 

STATINNAMN  10 MG/DAG 20 MG/DAG 40 MG/DAG 80 MG/DAG 

ATORVASTATIN  37% 43% 48%        51% 

SIMVASTATIN  28% 35% 39%        46% 

ROSUVASTATIN  46% 52% 55% -  

PRAVASTATIN  20% 24% 30% -  

1.7 Statinanvändning i Sverige  

Under åren 2006-2019 ökade statinanvändningen hos äldre ≥ 75 år i hela Sverige. Andelen 

patienter som tar simvastatin ökade från år 2006 till 2011 och därefter har användningen 

avtagit långsamt. Däremot började användning av atorvastatin stiga efter år 2011–2012 (Figur 

1). Detta kan förklaras av att patentet för atorvastatin gick ut år 2012 och dess pris sjönk till 

samma nivå som simvastatin vars patent gick ut redan år 2002. Patentutgången för 

atorvastatin gjorde att läkemedlens kostnadseffektivitet blev likvärdig och från och med år 

2013 rekommenderades atorvastatin på Kloka Listan i Stockholm. Figuren visar även att 

användningen av rosuvastatin började stiga år 2016 efter patentutgången (8, 53, 56, 57).  
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Figur 1: Antal patienter/1000 invånare (prevalens) som använde olika statiner under åren 2006–2019 i 

riket bland äldre ≥ 75 år (58). 
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De åldersgrupper som använde mest statiner under år 2019 i Sverige var de äldre mellan 75–

84 år (Figur 2). 

Figur 2: Prevalens statinbehandlade (antal patienter/ 1000 invånare) per åldersgrupp (30 år och äldre) 

i riket år 2019 (58). 

 

 

                                                                                                                                              

Region Stockholm hade den tredje platsen 

avseende statinanvändning hos äldre ≥ 75 

år i Sverige (387 individer per 1000 

invånare i den äldre befolkningen i 

Region Stockholm fick statiner). 

Statistiken är inte korrigerad för skillnader 

i demografi med mera (Figur 3).  

 

 

 

 

 

 
Figur 3: Prevalens statinbehandlade (antal patienter/1000 invånare) för äldre ≥ 75 år i olika regioner i 

riket under år 2019 (58).  
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1.8 Behandlingsrekommendationer för äldre 

Enligt europeiska riktlinjer är statinbehandling för sekundärprevention väldokumenterad och 

rekommenderas även för äldre eftersom den förebyggande effekten mot kardiovaskulära 

händelser var liknande oavsett ålder hos de som har etablerad CVD. Effekten är däremot 

omdiskuterad hos äldre patienter utan tidigare hjärtkärlsjukdom. Evidensen för statiner för 

primärprevention hos äldre över 75 år är svag (2) och statiner bör i denna patientgrupp endast 

ges om det finns minst en annan riskfaktor, det vill säga om patienten har hög eller mycket 

hög risk (3). 

Enligt Läkemedelsverket och Region Stockholms läkemedelskommitté är indikationen för 

statinbehandling densamma hos äldre och yngre då randomiserade studier som inkluderade 

äldre upp till 85 år visat en liknande relativ riskminskning och således en större absolut 

riskminskning hos äldre som har en högre risk för hjärt-kärlhändelser. Således är 

statinbehandling hos äldre över 75 år vid både sekundär- och primärprevention 

rekommenderad (rekommendationsgrad B) men risk-nyttabalansen med statinbehandling bör 

utvärderas kontinuerligt. Hänsyn till biologisk ålder, biverkningsrisker, samsjuklighet, 

polyfarmaci, interaktioner, ökad känslighet och ackumulering av statiner i kroppen (på grund 

av olika nedsatta organfunktioner) bör tas hos äldre när beslut tas om att sätta in 

statinbehandling. Statiner rekommenderas oavsett kön då de minskar CVD morbiditet och 

mortalitet hos både män och kvinnor (8, 59).  

Sköra och multisjuka äldre är ett speciellt problem när det kommer till preventiva åtgärder 

med statinbehandling. Enligt Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre 

och Region Stockholms läkemedelskommitté för de sköra och multisjuka äldre med förväntat 

kort kvarvarande livslängd bör patientens livskvalitet vara vägledande för beslut om 

prevention och primärprevention med statiner är sällan motiverat. Statiner ges inte heller som 

sekundärprevention hos sköra, multisjuka äldre med polyfarmaci i lika hög grad som övriga 

äldre. Hos äldre-äldre (85+ år) patienter bör en noggrann utvärdering av nytta och risk med 

statinbehandling göras individuellt och patienten bör delta i behandlingsvalen (59, 60) 

Bland statinerna rekommenderas atorvastatin 10 mg/dag i första hand om statinbehandling är 

indicerad för äldre vid primärprevention. Dosen titreras upp vid behov. Simvastatin 20 

mg/dag rekommenderas i andra hand. En simvastatinbehandling som fungerar för patienten 
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bör inte bytas (54, 59). Hos äldre bör dosen trappas upp långsammare än hos yngre trots att 

det konstaterats likartad tolerabilitet hos äldre (61).  

1.9 Biverkningar och interaktioner av statiner hos äldre 

Med statinbehandling hos äldre finns en oro för försämrad livskvalitet genom en befarad risk 

för att få myalgi, myosit, diabetes, hemorragisk stroke, kognitiva störningar, trötthet, minskad 

fysisk aktivitet och interaktioner. Bland dessa biverkningar är effekter på leverenzym, 

muskelvärk och diabetesutveckling dokumenterade i randomiserade studier. För de andra 

biverkningarna finns ej bevis för orsakssamband i studier (1).  

Metaanalyser av randomiserade studier visar ingen märkbar ökning av myalgi med 

statinbehandling däremot visar observationsstudier en högre förekomst av mylagi. Detta kan 

delvis förklaras genom att man i randomiserade studier har inkluderat individer som redan 

har fått statiner och att man inkluderat friskare individer (8). Noceboeffekter (förväntningar 

på biverkningar) kan vara den viktigaste orsaken till den höga frekvensen av muskelsymtom i 

observationsstudierna. Vanligtvis är statinintoleransen inte relaterad till själva läkemedlet 

utan till patienternas negativa förväntningar och statiner brukar tolereras under dubbelblinda 

förhållanden (62). Muskelbiverkningar är de mest betydelsefulla och vanligaste 

biverkningarna hos äldre och kan utvecklas till rabdomyolys men detta är väldigt sällsynt. För 

10,5 % av individer i en observationsstudie (PRIMO) observerades muskelsymtom (1). 

Frekvensen av lindriga muskelbiverkningar är högre hos kvinnor jämfört med män och detta 

är sannolikt den främsta orsaken till underbehandling av äldre kvinnor, framför allt efter en 

tidigare hjärtinfarkt (50). Sarkopeni, svaghet, sjuklighet och fallrisk kan uppkomma till följd 

av muskelsymtomen hos äldre men detta stöds inte i studier.  

Förekomst av allvarlig leverskada är mycket sällsynt. Utveckling av diabetes hos äldre med 

statinbehandling är oklar men statinbehandling hos äldre diabetiker är gynnsam med 

avseende på riskreduktion av kardiovaskulära händelser (1). Enligt en randomiserad studie 

var den ökade risken för diabetes endast 0,2 % (63). Effekten av statiner på kognition är inte 

bevisad och det finns inget samband mellan lågt kolesterol och försämrad kognition. En liten 

riskökning för hemorragisk stroke visades vid statinbehandling hos patienter med tidigare 

stroke. Denna riskökning var ännu lägre för patienter utan tidigare stroke. Även för patienter 

med avancerad hjärtsvikt, njursjukdom eller demens som i randomiserade studier visat 

avsaknad av signifikanta skyddseffekter av statin har specifika skador inte observerats (1).  
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Enligt databasen PALM tolererar äldre patienter statinbehandlingen på liknande sätt som 

yngre (64). En studie har visat att hälsorelaterad livskvaliteten hos statinbehandlade individer 

är lik den hos icke-statinbehandlade (65).  

Statiner kan interagera med vissa andra läkemedel och därmed leda till en riskökning för 

muskelsymtom och rabdomyolys (17). Statiner som atorvastatin och simvastatin 

metaboliseras huvudsakligen av CYP3A4 och användning av läkemedel som hämmar detta 

enzym leder till en förhöjd statinkoncentration i plasma och därmed ökad risk för 

biverkningar (8). Rosuvastatin och pravastatin är mer vattenlösliga och elimineras i större 

utsträckning renalt. Rosuvastatin metaboliseras endast till cirka 10 % och framför allt av 

CYP2C9. Pravastatin metaboliseras främst av hyroxylaser (48).  

Statinbiverkningar kan tolereras genom att reducera dosen eller byta till en annan typ av 

statin som har en annan farmakokinetisk egenskap till exempel rosuvastatin eller pravastatin 

istället för atorvastatin eller simvastatin (8, 48). 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien var att få en överblick över användningen av statiner vid primär- 

och sekundärprevention för patienter ≥ 75 år i Region Stockholm under år 2019.   

Frågeställningar:  

1. Hur ser prevalens och incidens av statinanvändning ut hos yngre-äldre och äldre-äldre 

med avseende på kön? 

2. Hur stor andel av patienter med olika kardiovaskulära riskmarkörer statinbehandlades 

per kön och åldersgrupp?  

3. Hur ser den kardiovaskulära riskprofilen ut hos prevalenta och incidenta 

statinanvändare per kön och åldersgrupp?  

4. Hur ser val av statin och dess intensitet ut hos prevalenta och incidenta användare per 

kön och åldersgrupp? 

5. Vilken kategori av läkare förskriver statiner till äldre och med vilken dosintensitet?  

  



 

 

 27 

3. Metod 

3.1 Studiedesign och studiepopulation  

Detta var en tvärsnittsstudie baserad på registerdata över uthämtade recept med statiner och 

diagnoser hos individer 75 år eller äldre i Stockholmsregionen under år 2019. 

Studiepopulationen bestod av alla över 75 år som var folkbokförda i Stockholm. Det fanns 

174 950 invånare ≥75 år i Region Stockholm under år 2019 och dessa utgjorde därmed 7% av 

den totala befolkningen i regionen.  

3.2 Datakällor 

Studien baserades på data från vårdanalysdatabasen (VAL-databasen). VAL-databasen är 

Region Stockholms vårddatalager som används för ersättning och uppföljning av vården i 

regionen (66). Databasen har även använts för epidemiologisk forskning och som datakälla 

för olika studier (67, 68). I VAL-databasen lagras alla individers vårdhändelser och 

uthämtade läkemedel med pseudonymiserade ID som gör att det inte är möjligt att identifiera 

enskilda individer. VAL-databasen inkluderar olika databaser för vårdkonsumtion inom 

öppenvård och slutenvård. Dessa inkluderar alla registrerade besök och diagnoser inom 

primärvård (med 85 % täckning) sedan 2003 och specialiserad öppenvård och vårdtillfällen 

på sjukhus (med mer än 99 % täckning) sedan 1993, samt uthämtning av läkemedel på 

apotek, debiteringar/fakturaunderlag, arvoderingar av privata specialister, flytt (in och ut från 

Stockholmsregionen), avlidna, husläkarlistningar, sociodemografi, vårdperioder och 

hemsjukvård, vårdguidens telefonrådgivning, hjälpmedel, faktureringar av medicinsk service 

samt utomlänsvård enligt riksavtalet. Information rapporteras av de olika vårdgivare som har 

avtal med Region Stockholm till relaterade källsystem och skickas vidare till respektive 

databas som inkluderas i VAL databasen som uppdateras månadsvis (67-71). 

Från VAL-databasen hämtades data för denna studie i aggregerad form som tabeller med 

information om datum för uthämtade recept, ATC-koden (Anatomisk terapeutisk kemisk kod 

som används för klassificering av alla läkemedel), läkemedlets styrka, förskrivarens 

specialitet, och patienternas diagnoser som registrerats enligt ICD-10 systemet 

(Internationella klassificering av sjukdomar för kodning av diagnoser) i primärvård, 

specialistvård och slutenvård. Samtliga data om uthämtade läkemedel var från år 2019 och 

registrerade diagnoser från åren 2015-2019.  
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3.3 Dataanalys  

Data analyserades med Microsoft Excel och prevalens och incidens användes som mått. För 

att beräkna hur många som behandlats med statiner (prevalenta statinanvändare) användes 

denna formel: 

Periodprevalens (PAT/TIN) = 
Antal statinanvändare

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 2019
 ×1000 invånare  

För att beräkna hur många som nyinsatts på statiner (incidenta statinanvändare) identifierades 

personer som hämtat ut statiner för första gången under 2019 efter ett års wash-out period 

(det vill säga att de som inte har köpt ut statiner året innan) och incidensen beräknades genom 

denna formel:  

Incidens (PAT/TIN) = 
Antal nya statinanvändare

Total antal befolkning i aktuell grupp under 2019
 × 1000 invånare 

Värdena för prevalens och incidens multiplicerades även med 10 och angavs som procent.  

För både prevalenta och incidenta användare undersöktes det först uthämtade receptet under 

år 2019. Ålder klassificerades i två grupper, 75–84 år (yngre-äldre gruppen) och 85+ år 

(äldre-äldre gruppen). Kön klassades efter man och kvinna. Riskmarkörer/indikationer för 

statininsättning kategoriserades som hjärtinfarkt (MI), stroke/TIA, ischemisk hjärtsjukdom 

(IHD), perifera arteriella sjukdomar (PAD), diabetes mellitus (DM) och primär hypertoni. 

Deras ICD koder har presenterats i Tabell B1 i bilaga. Det inkluderades även en kategori 

”ingen diagnos” (ID) där patienter inte har någon av de ovannämnda riskmarkörerna. 

Indikationerna presenteras för de som haft diagnosen registrerad i primärvård, specialistvård 

och slutenvård minst en gång under åren 2015–2019. En diagnos-hierarki användes för att 

klassificera individer i olika diagnosgrupper genom att tilldela individer rankningen för den 

högsta rankade diagnosen de har. Det vill säga att den diagnos som troligen är den viktigaste 

orsaken till statininsättning tilldelades individer även om de hade andra diagnoser samtidigt 

(Tabell 5). För patienter med bara hypertoni eller ingen diagnos kan statiner ordineras vid 

hög kardiovaskulär risk eller höga lipidnivåer.  
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Tabell 5: Diagnos-hierarkin, en rangordning av indikationer för statininsättning (72).  

DIAGNOSER  RANGORDNING  

HJÄRTINFARKT 1 

ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM  2 

STROKE/TIA 3 

PERIFERA ARTERIELLSJUKDOM  4 

DIABETES 5 

PRIMÄR HYPERTENTION  6 

INGEN OVANSTÅENDE DIAGNOS 7 

 

Typ av statiner klassificerades i 4 kategorier: atorvastatin (C10AA05), simvastatin 

(C10AA01), rosuvastatin (C10AA07), pravastatin (C10AA03). Dosintensitet klassades i tre 

grupper: låg, måttlig och hög intensitet (Tabell 6). Förskrivarkategorier klassades enligt koder 

som presenterar medicinsk specialitet till primärvårdsläkare (801), internmedicinare (det vill 

säga specialister inom allmän intermedicin (301), lungmedicin (302), njurmedicin (305), 

endokrinologi (307), hematologi (314) och mag-tarm/gastro (416)), kardiologer (308) och 

geriatriker (dvs specialister inom geriatrik (601 och 602), geriatrik sjukhem (603), 

hemsjukvård geriatrik (607)) och övrigt.  

Tabell 6: Definition av dosintensitet av statiner för äldre (18, 73, 74). 

STATIN   LÅG INTENSITET  MÅTTLIG INTENSITET  HÖG INTENSITET  

ATORVASTATIN            10–20 mg  40–80 mg  

SIMVASTATIN  10 mg  20–40 mg   80 mg (Ska ej användas) 

ROSUVASTATIN   5–10 mg 20–40 mg 

PRAVASTATIN  20 mg  40 mg   

3.4 Etiska överväganden  

Nyttan med denna studie kan beskrivas med att det finns en brist på kunskaper vad gäller 

användning av statiner bland äldre över 75 år, varför denna studie kan ge ny kunskap och på 
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så sätt bidrar till en förbättrad läkemedelsbehandling hos den äldre populationen som helhet. 

Risken med studien kan vara att känsliga persondata om sjukdom och hälsa kan upplevas som 

integritetsintrång, men all data är anonymiserad utan möjlighet att spåra tillbaka siffrorna till 

varje enskild individ. Studien som är baserad på VAL databasen har gjorts i samarbete med 

Region Stockholms läkemedelskommittés expertråd för hjärt-kärlsjukdomar som del i 

kvalitetsuppföljningen av läkemedelsanvändningen i regionen. Inom Region Stockholm finns 

godkännande från forskningsetisk kommitté för forskning kring kroniska sjukdomar med 

uppgifter från VAL-databasen.  

 

4. Resultat 

4.1 Antal äldre med kardiovaskulär risk  

Under år 2019 fanns det i Region Stockholm totalt 128 627 individer i åldersgruppen 75–84 

år och 46 323 individer i åldersgruppen 85+ år. Det motsvarar cirka 5 % respektive 2 % av 

den totala befolkningen i regionen. Det fanns fler kvinnor än män i båda åldersgrupperna (55 

% kvinnor i åldersgruppen 75–84 år och 66 % kvinnor i åldersgruppen 85+ år). Förekomsten 

av riskmarkörer för kardiovaskulära sjukdomar var högre bland män än bland kvinnor i båda 

åldersgrupperna med undantag för förekomst av hypertoni som var lika vanlig hos båda 

könen i åldersgruppen 75–84 år (Tabell 7). 

Tabell 7: Totalt antal och andel individer med riskmarkörer för kardiovaskulära sjukdomar i region 

Stockholm under åren 2015–2019 per kön och åldersgrupp. Individer som har fler än en riskmarkör 

redovisas på flera ställen. 
 

  

75-84 år 85+  år 

Män (n=58 418) Kvinnor (n=70 209) Män (n=15 800) Kvinnor (n=30 523) 

Antal 

(n) 

Andel 

(%) 

Antal 

(n)  

Andel 

(%)  

Antal 

(n)  

Andel 

(%)  

Antal 

(%)  

Andel 

(%)  
Hjärtinfarkt 6 026 10 3 007 4 2 310 15 2 487 8 

Ischemisk 

hjärtsjukdom 

8 595 15 4 894 7 3 226 20 3 880 13 

Stroke/TIA 5 867 10 5 459 8 2 512 16 4 119 13 

Perifer 

artärsjukdom 

3 999 7 2 913 4 1 386 9 1 756 6 

Diabetes 

mellitus 

12 970 22 10 763 15 3 049 19 4 595 15 

Hypertoni 37 102 64 44 394 63 11 113 70 22 765 75 
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4.2 Prevalens och incidens av statinanvändning 

I Region Stockholm behandlades 247–427 per 1000 invånare (25–43 % av den äldre 

befolkningen) med statiner under 2019. Andelen äldre som fick statiner nyinsatta uppgick till 

20–37 per 1000 invånare (2–4% av befolkningen). Det var fler män som använde statiner än 

kvinnor och även fler män som nyinsattes på statin i båda åldersgrupperna (Figur 4). 

Figur 4: Prevalens och incidens av statinanvändning hos yngre-äldre (75-84 år) och äldre-äldre 

(85+ år) per kön i Region Stockholm under år 2019. Mätt som antal patienter med statinbehandling 

(prevalenta/incidenta) per 1000 invånare (PAT/TIN).  

 

 

 

 

 

 
 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

  75-84 år 85+  år 

Män Kvinnor Män Kvinnor 

Antal 

(n) 

Andel 

(%) 

Antal 

(n) 

Andel 

(%) 

Antal 

(n) 

Andel 

(%) 

Antal 

(n) 

Andel 

(%) 

Prevalenta 

användare 
24 952 43 22 586 32 5 888 37 7 547 25 

Incidenta 

användare 
2 133 4 2 383 3 380 2 615 2 
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4.3 Andel individer med olika kardiovaskulära riskmarkörer som fick statinbehanding  

I åldersgruppen 75-84 år var den totala statinanvändningen högst hos patienter som haft 

hjärtinfarkt där prevalensen var 87 % och 75 % hos män respektive kvinnor och lägst hos 

patienter med hypertoni där prevalensen var 55 % och 43 % hos män respektive kvinnor. I 

åldersgruppen 85+ år var också den totala statinanvändningen högst hos patienter med 

hjärtinfarkt där prevalensen var 69 % och 50 % hos män respektive kvinnor och lägst hos 

patienter med hypertoni där prevalensen var 44 % och 29 % hos män respektive kvinnor 

(Figur 5). 

Andelen individer som behandlades med statiner var högre hos de som hade högre risk för 

kardiovaskulära sjukdomar (patienter som haft hjärtinfarkt, annan ischemisk hjärtsjukdom, 

stroke/TIA och PAD) än hos de som hade lägre kardiovaskulär risk (patienter med diabetes 

och hypertoni) (Figur 5).  

 

 

Figur 5: Andel av samtliga individer med de olika kardiovaskulära riskmarkörerna (registrerade 

mellan åren 2015-2019) som behandlades med statin per kön och åldersgrupp i Region Stockholm 

under år 2019. Individer som har fler än en riskmarkör (samsjuklighet) redovisas på fler ställen. MI: 

hjärtinfarkt, IHD: ischemisk hjärtsjukdom, PAD: perifer artärsjukdom, DM: diabetes mellitus 
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4.4 Prevalens och incidens av statinbehandling utifrån patientens samlade 

kardiovaskulära risk 

Bland de män och kvinnor i båda åldersgrupperna som hade minst en riskmarkör för 

kardiovaskulära sjukdomar vid sekundärprevention fick 44–78 % behandling med statiner. 

16–39 % av män och kvinnor i båda åldersgrupperna som hade minst en riskmarkör för CVD 

vid primärprevention statinbehandlades (Tabell 8).  

Det var en liten andel (6–11 %) av män och kvinnor i båda åldersgrupperna som inte hade 

någon av de undersökta riskmarkörerna som fick behandling med statiner (Tabell 8).  

 

Tabell 8: Antal (n) och andel (%) prevalenta statinanvändare av den befolkning som hade minst en 

riskmarkör för CVD vid sekundär respektive primär preventionsnivå samt antal (n) och andel (%) 

prevalenta statinanvändare av den befolkningen som inte har någon riskmarkör för CVD per kön och 

åldersgrupp i regionen Stockholm under år 2019. (Riskmarkörerna är registrerade mellan åren 

2015–2019). * Individer med MI, IHD, stroke/TIA och/eller PAD. ** Individer DM och/eller 

hypertoni. *** Individer som inte har någon av de nämnda riskmarkörerna.  
Individer med minst en riskmarkör för CVD vid sekundär prevention* 

75-84 år 85+ år 

Män (n=17 108) Kvinnor (n=12 609) Män (n=6 388) Kvinnor (n=9 191) 

Antal 

(n) 

Andel 

(%) 

Antal 

(n) 

Andel 

(%) 

Antal 

(n) 

Andel 

(%) 

Antal 

(%) 

Andel 

(%) 

Prevalenta 

statinanvändare 

13 422 78 8 382 66 3 902 61 4 035 44 

 
Individer med minst en riskmarkör för CVD vid primär prevention** 

75-84 år 85+ år 

Män (n=24 538) Kvinnor (n=35 268) Män (n=6 125) Kvinnor (n=15 269) 

Antal 

(n) 

Andel 

(%) 

Antal 

(n) 

Andel 

(%) 

Antal 

(n) 

Andel 

(%) 

Antal 

(%) 

Andel 

(%) 

Prevalenta 

statinanvändare 

11 530 39 14 204 34 1 986 27 3 512 16 

 
Individer utan någon riskmarkör för CVD*** 

75-84 år 85+ år 

Män (n=16 772) Kvinnor (n=22 332) Män (n=3 287) Kvinnor (n=6 063) 

Antal 

(n) 

Andel 

(%) 

Antal 

(n) 

Andel 

(%) 

Antal 

(n) 

Andel 

(%) 

Antal 

(%) 

Andel 

(%) 

Prevalenta 

statinanvändare 

1 877 11 2 177 10 309 9 362 6 
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4.5 Kardiovaskulära risken hos de som behandlades med statiner 

För att få en tydlig bild över vilka som behandlades med statiner analyserades den samlade 

kardiovaskulära riskprofilen hos patienterna med en diagnoshierarki där patienter med 

samsjuklighet enbart redovisas under den sjukdom som klassas som den ”högsta” risken 

(Tabell 9). 

Den största andelen av alla kvinnor i åldersgruppen 75–84 år som hämtade ut statiner (34%) 

hade enbart hypertoni som riskfaktor. Hos männen i samma åldersgrupp hade 21% enbart 

hypertoni och en lika stor andel hade haft hjärtinfarkt. Även i åldersgruppen 85+ år var enbart 

hypertoni vanligast (28 %) hos kvinnor medan hjärtinfarkt (med eller utan andra riskfaktorer) 

var vanligast (27 %) hos män (Tabell 9, se även Figur 5 i bilaga).  

Diagnosen hypertoni var även vanligast bland nya statinanvändare (incidenta) hos både män 

och kvinnor (22 % respektive 29 %) i åldersgruppen 75–84 år. I åldersgruppen 85+ år var 

stroke/TIA (med eller utan andra riskfaktorer) den vanligaste diagnosen bland incidenta 

användare hos både män och kvinnor (27 % respektive 33 %) (Tabell 9, se även Figur 5 i 

bilaga). 

Totalt 53 % av alla män och 38 % av kvinnor i åldersgruppen 75–84 år som behandlades med 

statiner fick sin behandling för sekundärprevention. Motsvarande siffror för de som fick 

statinbehandling i åldersgruppen 85+ år var 66 % av männen 54 % av kvinnorna. Av 

incidenta användare som nyinsattes på statinbehandling under år 2019 behandlades totalt 53 

% och 44 % av män respektive kvinnor i åldersgruppen 75–84 år med statiner för 

sekundärprevention medan 70 % och 69 % av män respektive kvinnor i åldersgruppen 85+ år 

fick statinbehandling för sekundärprevention (Tabell 9, se även Figur B1 i bilaga).   
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Tabell 9: Kardiovaskulär risk enligt diagnoshierarkin hos alla som hämtat ut (prevalens) eller 

nyinsatts (incidens) på statiner i Region Stockholm under år 2019 per kön och åldersgrupp (Diagnos 

hierarkin: man räknas till den gruppen som har högst i ordningen till exempel om man har en 

hjärtinfarkt och stroke då ligger man bara i hjärtinfarktgruppen. 

 

Diagnos 

Andel prevalenta användare (%) Andel incidenta användare (%) 

75–84 + år 85+ år 75–84 år 85+ år 

Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 

1 Hjärtinfarkt 21 10 27 17 16 9 26 19 

2 Ischemisk 

hjärtsjukdom 

14 9 17 13 10 8 10 9 

3 Stroke/TIA 13 14 17 19 20 21 27 33 

4 Perifiera 

arteriellsjukdom 

5 5 5 5 7 6 7 8 

Total 

(sekundärprevention) 

53 38 66 54 53 44 70 69 

5 Diabetes Mellitus 18 19 12 13 16 16 11 7 

6 Hypertoni 21 34 17 28 22 29 14 19 

7 Ingen av 

ovanstående diagnoser 

8 9 5 5 9 11 5 5 

Total 

(primärprevention) 

47 62 34 46 47 56 30 31 

 

4.6 Val av statin 

Simvastatin var den vanligaste statinen hos prevalenta användare hos båda könen och 

åldersgrupperna (48-58 %). Simvastatin var vanligare i åldersgruppen 85+ år (57-58 %) 

jämfört med åldersgruppen 75-84 år (48 %). Atorvastatin var vanligare i åldersgruppen 75-84 

år (42-44 %) än 85+ år (37 %). Övriga statiner användes sällan av prevalenta användare i 

båda åldersgrupperna. Det var ingen större könskillnad (Figur 6). 

Atorvastatin var den vanligaste statinen vid nyinsättning hos båda könen och 

åldersgrupperna. Atorvastatin var vanligare i åldersgruppen 85+ år jämfört med 

åldersgruppen 75-84 år, medan simvastatin var ungefär lika vanligt vid nyinsättning i båda 

åldersgrupperna. De övriga statinerna användes sällan vid nyinsättning i båda 

åldersgrupperna (Figur 7).  
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Figur 6: Andel (%) av prevalenta statinanvändare uppdelat på typ av statin per kön och åldersgrupp i 

region Stockholm under år 2019.  

 

Figur 7: Andel av incidenta statinanvändare (%) uppdelat på typ av statin per kön och åldersgrupp i 

region Stockholm under år 2019.   

 

4.7 Intensitet i statinbehandlingen hos prevalenta och incidenta användare  

De flesta patienterna behandlades med statiner i måttlig intensitet hos båda könen och 

åldersgrupperna. Det var fler män än kvinnor som fick hög intensitet (Figur 8).   

De flesta som nyinsattes på statiner behandlades också med måttlig intensitet hos båda könen 

och åldersgrupperna och fler män behandlades med hög intensitet. (Figur 9). 
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Användning av statiner med hög intensitet var vanligare vid nyinsättning än pågående 

behandling hos både kön och åldersgrupperna (Figur 9 och 10). 

 

Figur 8: Andel (%) av prevalenta statinanvändare uppdelat på olika statinintensitet per kön och 

åldersgrupp i region Stockholm under år 2019. (Patientens första statinrecept under år 2019) 
 

 

 

Figur 9: Andel (%) av incidenta statinanvändare uppdelat på olika statinintensitet per kön och 

åldersgrupp i region Stockholm under år 2019. (Patientens första statinrecept under år 2019). 
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4.8 Statinintensitet vid primär- och sekundärprevention.  

Statinbehandling med måttlig intensitet var vanligast bland prevalenta män och kvinnor vid 

både primär- och sekundärprevention i båda åldersgrupperna. Användning av statiner med låg 

intensitet var vanligare vid primärprevention än sekundärprevention i båda åldersgrupperna, 

medan användning av statiner med hög intensitet var vanligare vid sekundärprevention än 

primärprevention i båda åldersgrupperna (Figur 10).  

Statinbehandling med måttlig intensitet var även vanligast vid nyinsättning vid 

primärprevention hos både män och kvinnor i båda åldersgrupperna. Statinbehandling med 

måttlig intensitet var också vanligast vid nyinsättning för sekundärprevention med undantag 

för män 75–84 år där användning av statiner med hög intensitet var vanligast (Figur 11). 

Statinbehandling med låg intensitet var vanligare i samband med nyinsättning för 

primärprevention än sekundärprevention i båda åldersgrupperna. Statinbehandling med hög 

intensitet var vanligare vid nyinsättning i samband med sekundärprevention än 

primärprevention i båda åldersgrupperna (Figur 11). 
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Figur 10: Andel (%) av prevalenta statinanvändare uppdelat på olika statinintensitet vid primär- och 

sekundärprevention per kön och åldersgrupp i region Stockholm under år 2019. (Patientens första 

statinrecept under år 2019) 
 

 

 
Figur 11: Andel (%) av incidenta statinanvändare uppdelat på olika statinintensitet vid primär- och 

sekundärprevention per kön och åldersgrupp i region Stockholm under år 2019. (Patientens första 

statinrecept under år 2019) 

 

4.9 Vilka förskriver statiner och med vilken intensitet? 

Allmänläkare stod för den högsta andelen förskrivningar av statiner till alla män och kvinnor 

som behandlades med statiner (Figur 12). Allmänläkare stod också för den högsta andelen av 

nyinsättningarna av statiner (Figur 13). Bland allmänläkare var förskrivning av statiner med 

låg och måttlig intensitet vanligare än förskrivning av statiner med hög intensitet i båda 
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åldersgrupperna. Förskrivning av statiner med hög intensitet var vanligast bland 

internmedicinare, kardiologer, geriatriker och övriga förskrivarkategorier (Figur B2 och B3 

finns i bilaga).  

 

Figur 12: Andel (%) av prevalenta statinanvändare uppdelat på olika förskrivarens specialitet per 

kön och åldersgrupp i region Stockholm under år 2019. (Första recept under år 2019) 

 

Figur 13: Andel (%) av incidenta statinanvändare uppdelat på olika förskrivares specialitet på första 

receptet per kön och åldersgrupp i Region Stockholm under år 2019. (Första recept under år 2019) 
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5. Diskussion  

I denna studie undersöktes andelen äldre ≥ 75 år som behandlades med (prevalens) och 

nyinsattes på (incidens) statiner i Region Stockholm under år 2019. Prevalensen speglar över- 

eller underbehandling i förhållande till den äldre befolkningens kardiovaskulära risk och vad 

rekommendationerna sagt över lång tid, medan incidensen speglar hur läkarna resonerar kring 

risk och nytta med statiner vid nyinsättning av statiner till äldre personer och hur aktuella 

rekommendationer omsätts i praktisk vård. 

5.1 Prevalens (totala statinanvändningen) 

Studien visar att det var vanligt med statinbehandling hos den äldre befolkningen. Mer än var 

fjärde individ behandlades med statiner. Det kan förklaras av att aterosklerotiska 

kardiovaskulära sjukdomar ökar med stigande ålder och att åldrandet är kopplat till ökad 

förekomst av olika kardiovaskulära riskfaktorer och annan samsjuklighet såsom diabetes, 

hypertoni, sänkt njurfunktion och dyslipidemi (4, 75). En stor del av de äldre patienterna som 

behandlas med statiner sattes in på behandling när de var yngre då nyttan bedömts överstiga 

riskerna. Dessutom finns det flera studier som lyfter fram att nyttan av behandlingen hos 

äldre ≥ 75 år är lika stor som för yngre individer (16, 25, 76). En amerikansk kohortstudie 

visade till exempel att statiner har positiv effekt på mortalitet även bland multisjuka äldre och 

att samsjukligheten inte påverkade nyttan med statinbehandling (77).  

Det var fler män som behandlades med statiner än kvinnor i båda åldersgrupperna. Detta kan 

förklaras av att männen totalt sett har en högre risk för kardiovaskulära sjukdomar än 

kvinnorna. Många studier har dock visat förekomsten av kardiovaskulära sjukdomar ofta 

underskattas hos kvinnor (78). Enligt RCT och behandlingsrekommendationer ger statiner 

liknande skyddseffekt hos män och kvinnor och det bör därmed inte vara någon könsskillnad 

i statinbehandling (8, 25, 54). I denna studie var dock andelen statinbehandlade per riskgrupp 

väsentligt lägre hos kvinnor, vilket tyder på en underbehandling. Det är i linje med tidigare 

resultat i flera studier där färre kvinnor med aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom fått 

behandling trots deras högre kolesterolvärde (79-82). Att färre kvinnor får behandling kan 

bero på att färre sätts in på behandling eller att fler avbryter statinbehandlingen på grund av 

muskelsmärta, oro över biverkningar eller sämre motivation för statinbehandling. Det är 

därför viktigt att informera patienter särskilt kvinnor om statiners säkerhet och effektivitet 

(81). Det behövs ytterligare studier som undersöker orsaker till dessa könsskillnader. 



 

 

 42 

Statinbehandling var mindre vanligt bland de allra äldsta. Detta kan bero på att man inte 

behandlade lika aggressivt med statiner tidigare för de äldsta individerna (hur länge de 

prevalenta användarna har behandlats med statiner är inte känt). Det kan också vara så att fler 

äldre personer har avbrutit statinbehandlingen på grund av bristande följsamhet eller att 

behandling har avbrutits hos de äldsta utifrån debatten om deras nytta och risk. Många av de 

äldsta (85+ år) är sköra och har flera andra sjukdomar och läkemedel (polyfarmaci) som kan 

interagera med statiner och leda till en sämre biverkningsprofil. Dessutom har äldre 85+ år 

kortare förväntad återstående livslängd än de som är 75–84 år och därmed lägre nytta av 

statinbehandling för prevention (1, 8). Allt detta kan göra att den förväntade nyttan inte 

överstiger risken. Därför prioriteras inte statiner hos äldre-äldre gruppen i lika hög grad som i 

den yngre-äldre gruppen och den enskilda patientens livskvalitet ska övervägas. En 

randomiserad klinisk studie tyder på att avbruten statinbehandling under det sista levnadsåret 

kan leda till en förbättrad livskvalitet (83). Detta resultat överensstämmer med resultatet av 

en svensk och en brittisk tvärsnittsstudie som båda visade på en lägre statinanvändning i 

åldersgruppen 85+ år (84, 85). 

Denna studie har visat att de som hade högre risk för kardiovaskulära sjukdomar, det vill säga 

de med MI, IHD, stroke/TIA och PAD (totalt sekundärprevention) behandlades i högre grad 

med statiner. Detta är förväntat då evidensen för nyttan med statinbehandling vid 

sekundärprevention hos de som är ≥ 75 år är minst lika hög som hos yngre individer (25). 

Riktlinjerna rekommenderar också statiner vid sekundärprevention hos äldre som ej är sköra. 

Evidensen för statiners effekt vid primärprevention hos äldre är inte lika stark och det finns 

en trend mot mindre skyddseffekt vid primärprevention med stigande ålder (25). Dessutom 

finns det oro över statinbehandling hos äldre vid primärprevention trots höga kolesterolnivåer 

eftersom flera epidemiologiska studier har visat att lågt kolesterol är associerat med sämre 

hälsa och ökad mortalitet hos äldre (1). Den här paradoxen kan förklaras av en mängd 

störfaktorer som både är förenad med patientens kolesterolnivå och dödlighet. Några exempel 

på sådana störfaktorer är förändrad kolesterolmetabolism, kroniska sjukdomar, undernäring, 

svaghet och inflammation. Det finns dock fortfarande kunskapsluckor kring statiners effekt 

och säkerhet hos äldre vid primärprevention och fler studier behövs, särskilt för de mest sköra 

äldre (1, 86). 

Studien visar att 44–78 % av män och kvinnor i båda åldersgrupperna som hade minst en 

markör för CVD (MI, IHD, stroke/TIA och/eller PAD) vid sekundärprevention behandlades 
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med statiner. 16–39 % av de med minst en riskmarkör för CVD (DM och hypertoni) vid 

primärprevention behandlades med statiner. Statinbehandling är därmed vanligast där nyttan 

är som störst. Dessa resultat visar en bättre följsamhet till aktuella riktlinjer i Sverige än i 

andra länder. En kanadensisk studie visade att enbart 6 % av äldre 75-84 år och 12 % av äldre 

85+ år statinbehandlades vid primärprevention och 21 % respektive 34 % vid 

sekundärprevention (87). Det är svårt att bedöma vilken andel som bör få statiner för primär- 

respektive sekundärprevention i en befolkning. För detta krävs vidare undersökningar som tar 

hänsyn till alla möjliga riskfaktorer, men också potentiella problem med statinanvändning. 

Det finns ännu utrymme för en ökad statinanvändning för sekundärprevention, men 100 % 

bör inte få behandling eftersom det alltid finns problem med skörhet, biverkningar, kort 

kvarvarande livslängd och intolerans för statiner. Följsamhet är också en viktig faktor då 

antalet statinbehandlade patienter brukar vara hög vid nyinsättning men efter ett tag tar 

patienterna inte läkemedlen som de ska och statinanvändningen sjunker på sikt (framför allt 

hos äldre ≥ 75 år) (10). Det finns flera orsaker till bristande följsamhet såsom biverkningar, 

komplicerad sjuklighet, negativa förväntningar som till exempel media underblåser och 

avsaknad av tillräcklig motivation (88). En annan orsak till att flera patienter inte behandlas 

trots att de har klar indikation är att de har normala lipidvärden trots att det vid 

sekundärprevention erbjuds statininsättning oavsett lipidnivåer då den totala risken ska 

beaktas (5, 89).  

Någon bedömning av ett rimligt målvärde för statinanvändning för primärprevention hos den 

äldre befolkningen är inte fullt möjlig att göra. Statiner rekommenderas bara till de med hög 

eller mycket hög risk för CVD hos patienter som varit delaktiga i behandlingsbeslutet och 

kan förväntas ha en hög följsamhet till behandlingen (1). Det finns dock begränsad 

information i denna studie för att kunna dra några säkra slutsatser om det är en över- eller 

underbehandling. Riskuppskattningen för hjärt-kärlsjukdomar vid primärprevention tar 

hänsyn till flera faktorer såsom LDL-värde, rökning och njurfunktion som inte är med i denna 

studie. Det finns förmodligen en underbehandling för hög och mycket högriskpatienter vid 

primärprevention om läkare avstår från att sätta in statiner till äldre vid primärprevention på 

grund av den sämre evidensen för läkemedlens nytta och patienternas högre känslighet för 

biverkningar. Resultatet från en annan tvärsnittsstudie i Storbritannien tyder också på en 

underbehandling av äldre över 75 år vid primärprevention (85). 
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Det var en liten andel (6–11 %) av män och kvinnor i båda åldersgrupperna som inte hade 

någon av de registrerade riskmarkörerna/diagnoserna för kardiovaskulära sjukdomar men 

ändå statinbehandlades. Det finns flera tänkbara anledningar till detta. Det kan vara äldre med 

höga lipidhalter i blodet men utan annan kardiovaskulär sjukdom (hyperkolesterolemi är inte 

med i denna studie, men även om det hade varit med registreras det inte fullt ut). Det kan 

även vara äldre med nydebuterad hypertoni eller diabetes som bara fått livsstilsförändringar 

(kost, motion) som behandling. Hereditet för hjärt-kärlsjukdomar bland vissa äldre kan vara 

en annan orsak. Det kan också saknas information om riskmarkörer/diagnoser för individer 

som har fått diagnoserna tidigare och inte registrerats i databasen under de senaste 5 åren. 

Kanske finns det ändå en viss överbehandling av låg-måttligriskpatienter som inte har klar 

indikation för statinbehandling, något som visades i en finsk studie där prevalensen av 

statinanvändning hos lågriskpatienter ≥ 75 år var 11 % (90). 

Simvastatin var den statin som förskrevs mest oavsett kön och ålder. Detta är förväntat då 

simvastatin varit rekommenderad väldigt länge och många av de äldre individerna har 

behandlats länge utan att det funnits några anledningar till att byta läkemedel. Simvastatin var 

genom 4S och HPS-studierna tidigt den mest väldokumenterade statinen. Dessutom gick 

läkemedlets patent ut redan 2002 och den blev då betydligt mer kostnadseffektiv än de andra 

statinerna. Atorvastatin och rosuvastatin var patentskyddade till 2012 respektive 2016 och de 

hade en begränsad subvention till patienter som redan provat simvastatin utan att nå 

behandlingsmålen eller att vara intoleranta. Däremot har subventioneringen för hög dos av de 

två läkemedel behållits för de med mycket hög risk för kardiovaskulära händelser (46, 49, 52, 

53, 55, 58, 91). 

Simvastatin var vanligare hos prevalenta användare i åldersgruppen 85+ år (57-58 %) jämfört 

med åldersgruppen 75-84 år (48 %), men atorvastatin var vanligare i åldersgruppen 75-84 år 

(42-44 %) än 85+ år (37 %). Detta kan bero på att de äldsta är känsligare för dosrelaterade 

biverkningarna av statiner och att simvastatin är mindre potent än atorvastatin. Det kan också 

bero på att simvastatin rekommenderats längst och därmed sattes in tidigare i livet hos de 

äldsta. Rousuvastatin och pravastatin användes sällan i båda åldersgrupperna. Detta är 

förväntat då ingen av dem är förstahandsval enlig rekommendationerna. Patentet för 

rosuvastatin gick ut först 2016 och dokumentationen för rosuvastatin med avseende på effekt 

på kardiovaskulär morbiditet och mortalitet är begränsad jämfört med atorvastatin och 

simvastatin (8, 91). Farmakokinetiska egenskaper för rosuvastatin är annorlunda jämfört med 
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atorvastatin och simvastatin vilket gör att läkemedlet först bör användas om patienten inte 

tolererar atorvastatin eller simvastatin på grund av till exempel förekomst av interaktioner 

eller biverkningar (91). En annan orsak kan vara behovet av dosjustering av rosuvastatin för 

måttlig nedsatt njurfunktion och att rosuvastatin är kontraindicerat vid avancerat nedsatt 

njurfunktion (92). 

Statinbehandling med måttlig intensitet var vanligast och med låg intensitet minst vanlig hos 

prevalenta användare både generellt och vid primär- och sekundärprevention. Äldre brukar 

behandlas med måttlig istället för hög intensitet vid sekundärprevention särskilt när det har 

gått ett tag efter händelsen. Detta eftersom biverkningsrisken blir större vid åldrande vilket 

kan ha en negativ påverkan på patientens livskvalitet. Äldre är känsligare för statiners 

biverkningar då de har nedsatta organfunktioner (lever, njurar och övriga organ) och lägre 

kroppsvikt vilket gör att statiner ansamlas i kroppen och man får då en högre effekt än vanligt 

och därmed att biverkningar kan uppstå i högre utsträckning. Dessutom brukar äldre använda 

flera läkemedel samtidigt (polyfarmaci) vilket kan orsaka interaktioner med statiner och ge en 

högre biverkningsrisk (8). Detta resultat överensstämmer med PALM registerstudie som 

visade att äldre patienter var mindre benägna att få högintensiv statinbehandling vid 

sekundärprevention (64). Nyttan av aggressiv behandling till låga målvärden kan också 

diskuteras. I en kohortstudie visades att äldre över 75 år får ytterligare överlevnadsfördel med 

högintesiv än måttlig intensiv statinbehandling vid sekundärprevention (93). I en 

nypublicerad RCT där två målvärden för LDL-kolesterol (<70 mg/dl jämfört med 90-100 

mg/dl) jämfördes hos patienter med tidigare stroke/TIA kunde man inte visa någon 

signifikant skillnad i riskreduktion för de två målvärdena hos subgruppen över 75 år (HR 

0,77; 95% KI 0,49-1,22) (94). Men konfidensintervallet är brett, och resultatet därmed 

osäkert.  

Förskrivning av statiner med låg och måttlig intensitet var vanligare vid primärprevention i 

båda åldersgrupperna oavsett kön. Statiner med hög intensitet var vanligare vid 

sekundärprevention. Detta är förväntat då patienter som behandlas för sekundärprevention 

har mycket hög risk för kardiovaskulära sjukdomar där högintensiva statiner rekommenderas 

(8). Detta resultat är i linje med en svensk studie där det visades att om patienter får 

atorvastatin 80 mg (högintensiv behandling) för sekundärprevention minskas hjärt-

kärlhändelser signifikant (84). Resultatet står dock i kontrast till en finsk studie där det 

visades att högriskpatienter inte behandlades med högre intensitet än lågriskpatienter (95). 
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Färre kvinnor fick statinbehandling med hög intensitet än män. Detta är i linje med en 

amerikansk studie där kvinnor fick högintensiv statinbehandling i mindre utsträckning än 

män efter hjärtinfarkt (96). Det finns dock ingen könsskillnad med avseende på dos enligt 

rekommendationerna i Kloka Listan i Stockholm. Könsskillnaden kan förklaras av 

kvinnornas fysiologi med lägre muskelmassa, intravaskulär volym, vikt och metabolism i 

jämförelse med män (ännu lägre hos äldre kvinnor), utsätter kvinnor för en högre risk för 

biverkningar (som myalgi) av statiner som är dosberoende. Dessutom har kvinnor generellt 

högre andel kroppsfett trots deras lägre vikt jämfört med män vilket medför en högre 

distributionsvolym för lipofila (fettlösliga) statiner som atorvastatin och simvastatin (97).  

Studien har vidare visat att det var allmänläkare som stod för den största delen av 

förskrivningen i båda åldersgrupperna oavsett kön (75-82 % av de prevalenta användarna). 

Detta är förväntat eftersom primärvården sköter merparten av alla vanliga folksjukdomar där 

effekten av läkemedel och risk-nytta med behandling skall bedömas kontinuerligt (98). Det är 

också möjligt att kardiologer, internmedicinare, geriatriker eller övriga förskrivare har satt in 

statiner en gång i tiden på sjukhus, men att allmänläkare förnyar recept eftersom patienterna 

har fortsatt uppföljning i primärvården. Allmänläkare förskriver främst statiner med måttlig 

intensitet till prevalenta användarna i båda åldersgrupperna oavsett kön. Detta är förväntat då 

patienter med mycket hög risk för CVD som behöver högre intensitet av statiner oftare 

behandlas av internmedicinare, kardiologer, geriatriker och övriga förskrivarkategorier. För 

att bedöma om det är rationellt eller inte behöver man bedöma varje enskild patients risk-

nyttobalans. 

5.2 Incidens (nyinsättning av statiner) 

Relativt få äldre patienter sattes in på statiner under år 2019 (2–4 % av den äldre 

befolkningen per kön och åldersgrupp). Detta kan dels bero på att många har stått på 

statinbehandling och definitionsmässigt inte kan nyinsättas på statin. Tar man hänsyn till att 

knappt hälften redan får behandling bedöms cirka 3–6 % av obehandlade äldre i befolkningen 

sättas in på behandling under år 2019. Det låga antalet individer som nyinsattes kan också 

bero på att man värderar risk-nyttabalansen annorlunda hos äldre. Det finns flera faktorer som 

påverkar om man sätter in statinbehandling eller inte. Några faktorer som inte kan mätas eller 

inte är med i den här studien är demens, avancerad hjärtsvikt/njursvikt, andra interagerande 

läkemedel eller andra komplicerade sjukdomar. Med tanke på att de flesta av de obehandlade 

äldre inte är hjärtkärlsjuka förfaller det som om läkarna ändå beaktar nyttan framför risken 
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för biverkningar vid sekundärprevention. Vid primärprevention förfaller läkarna däremot att 

oftast beakta risken framför nyttan, särskilt för äldre 85+ år. 

Nyinsättning av statiner var mindre vanligt hos de allra äldsta. Orsaken kan vara avsaknad av 

tillräckligt starka bevis för statiners skyddande effekt och deras säkerhetsprofil hos de äldsta 

individerna särskilt de sköra och svaga äldre med komorbiditet, polyfarmaci och kognitiv 

nedsättning. Eftersom inga RCT har undersökt nyinsättning av statiner hos äldre över 85 år 

och de äldsta utgör en mycket liten andel av de populationer som ingått i studier finns det 

inga subgruppsanalyser för dem (1). Det finns inte heller något skattningsverktyg för att 

kunna uppskatta kardiovaskulära risken hos de äldsta. Det krävs fler studier om statiners 

effekt och säkerhet hos just äldre som inkluderar även äldre-äldre individer med olika 

hälsotillstånd (både sköra och friska) för att kunna fylla den här kunskapsluckan (89, 99). 

Till nya användare förskrevs år 2019 främst atorvastatin i båda åldersgrupperna oavsett kön. 

Det kan förklaras av att atorvastatin sedan dess patent gick ut 2012 rekommenderats som 

förstahandspreparat. Dessutom har atorvastatin bättre dokumentation än simvastatin för 

patienter med njursvikt (54, 100) och är mer potent än simvastatin (Tabell 3). Rosuvastatin 

och pravastatin användes sällan vid nyinsättning. 

Studien visade att användning av statiner med måttlig intensitet var vanligast hos incidenta 

användare både generellt och vid primärprevention. Detta speglar inledning av 

statinbehandling med lägre dos som sedan trappas upp vid behov, vilket görs på grund av 

känslighet för biverkningar hos äldre. Vid sekundärprevention var måttlig intensitet vanligast 

hos de nya användarna förutom hos män 75–84 år. Skillnaden mellan måttlig och hög 

intensitet var dock liten. Flera patienter med högst kardiovaskulär risk fick dock statiner med 

hög intensitet, något som rekommenderas om inga återhållande faktorer finns för att nå 

målvärdet till LDL-kolesterol och minska den totala kardiovaskulära risken (54). Tidigare 

rekommenderades försiktighet vid högre doser, men det finns idag många studier som tyder 

på att av allvarliga biverkningar hos äldre är väldigt sällsynta och äldre patienter tolererar 

statinbehandlingen på liknande sätt som yngre (1, 64). 

Statinbehandling med hög intensitet var vanligare bland de incidenta än de prevalenta 

användarna. Detta kan bero på att vid nyinsättning av statiner för sekundärprevention brukar 

patienter ha högre kardiovaskulär risk än när patienter har stått på statiner länge och redan 

fått en viss skyddande effekt. Det beror också på att på senare år har man kommit fram till att 
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det ska vara kraftigare statinbehandling och man doserar högre idag än vad man gjorde förut 

(93). Men efter ett tag kan användning av hög intensitet övergå till måttlig intensitet. 

Hos de nya användarna var det inte någon betydande skillnad i dosering/intensitet mellan de 

som var 75–84 år och 85+ år, detta trots att man bör inleda statiner med lägre intensitet hos 

de allra äldsta. Tänkbara orsakerna kan vara att vissa av de äldsta tolererar statiner väl och i 

lika grad som den yngre-äldre gruppen, förmodligen på grund av avsaknad av polyfarmaci 

eller andra svåra sjukdomar som minskar tolerabiliteten mot statiner.  

I likhet med prevalens stod allmänläkare även för den största delen av statinförskrivningen  

till nya användare. Kardiologer, internmedicinare, geriatriker och övriga förskrivare stod 

dock för en större andel av nyinsättningarna än den totala förskrivningen. Att primärvården 

står för största delen även vid nyinsättningar beror på att de allra flesta äldre kan hanteras i 

primärvården utan att vårdas på sjukhus eller geriatriska kliniker. 

5.3 Studiens styrkor och begränsningar 

Denna studie ger en samlad översikt av statinanvändning för primär- och sekundärprevention 

hos hela Stockholmregionens äldre befolkning. VAL-databasen är komplett med data från 

både slutenvård, specialiserad öppenvård och primärvård för alla invånare och gjorde det 

möjligt att analysera patienternas receptuttag och olika riskmarkörer för CVD för att kunna 

besvara studiens frågeställningar med ett stort underlag. Datainsamling med register gör 

också att man slipper vissa metodproblem som finns i enkäter, där man både kan få problem 

med låg svarsfrekvens och felaktiga resultat. Analysen i denna studie baserades på diagnoser 

och många statinstudier som undersöker användningen har inte information om diagnoser 

från kompletta databaser med både primärvård, specialistvård och slutenvård. En 

femårsperiod valdes (åren 2015-2019) för att undersöka riskmarkörerna i denna studie, 

baserat på erfarenheter från tidigare forskning om besöksmönster och diagnosregistrering (34, 

67, 70, 101).  

Den här studien har också några begränsningar. Undersökningen var baserad på registrerad 

uthämtning av recept på statiner vilket inte garanterar att individerna tagit sina läkemedel. 

Dessutom kan det finnas äldre som köper ut statiner i ett annat land, och det kan även vara 

äldre som är inlagda på sjukhem och använder statiner från läkemedelsförråd vilket gör att 

deras statinbehandling inte finns registrerad som recept. 
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Det kan också finnas viss möjlighet till felklassificering av incidensen. I denna studie 

beräknades incidenta användare utifrån att personerna hade en wash-out period där de inte 

hade hämtat ut något recept. De kan dock ha behandlats med statiner tidigare, före wash-out 

perioden. Långa behandlingsavbrott förklaras främst av dålig följsamhet. Statinanvändning är 

dynamisk och det rekommenderas att man ska försöka återinsätta statiner efter att man av 

olika orsaker har varit utan behandling (54, 102).  

I denna studie användes en wash-out period på ett år då det är praktiskt, och då ett recept 

gäller ett år och måste därefter förnyas. Läkare tar då ställning till den kardiovaskulära risken 

och utvärderar risk och nyttan. Detta speglar framförallt hur läkarna tänker för incidenta. 

Kortare wash outperioder om 3–4 månader skulle kunna räcka för att följa upp introduktionen 

av nya läkemedel eller läkemedelsanvändningen hos barn och unga, men i denna studie 

analyserades statiner som har funnits länge och hos äldre som kan ha fått statinbehandling 

tidigare i livet. 

Studien tog bara hänsyn till första uthämtningstillfället för både prevalens och incidens under 

år 2019. Den ger därmed begränsad kunskap om kvaliteten i användningen, om receptet har 

hämtats ut en gång eller om de har fortsatt använda läkemedlet. Ett annat problem med att 

begränsa analysen till första recept kan vara eventuell upptrappning eller nedtrappning av 

doser vilket gör det svårt att bedöma dosstyrkan. För prevalenta individer har inte detta så 

stor betydelse då många äldre personer har stått på statiner många år. För de som nyinsatts på 

behandling speglar den första dosen inte helt den använda dosen då dosen kan trappas upp 

långsamt till måldosen efter ett tag. Detta medför dock inget större problem för denna studie, 

eftersom syftet var att studera praxis vid nyinsättning. Det krävs vidare studier som 

analyserar eventuella ändringar av doseringar, upptrappningar och nedtrappningar hos äldre. 

Fasta kombinationspreparatet har exkluderats då det var inte så många som tog det och detta 

påverkar förmodligen inte resultateten.  

Vid användning av sekundärdata i form av diagnoser/riskmarkörer kan det finnas 

informationsfel (felklassifiseringar). Tidigare studier har visat både på överdiagnostik och 

underdiagnostik (103). Det är mer sannolikt att denna studie underskattar den kardiovaskulära 

risken eftersom vi studerat diagnoser som är registrerade under åren 2015-2019 och det kan 

finnas patienter som hade haft till exampel registrerad hjärtinfarkt innan år 2015. Då ser det 

ut som att de inte har hjärtinfarkt som en riskmarkör fast de har det och därmed klassas de fel. 

Det kan vara så att diagnosen inte är registrerad av vården under denna period, att den 
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tilldelades felaktiga ICD-koder, att patienter inte hade haft läkarbesök de senaste åren eller att 

de tidigare var folkbokförda i andra region än Stockholm och hade diagnoser som saknas i 

VAL databasen. Tidigare studier har dock visat att riskmarkörer som hjärtinfarkt, stroke/TIA 

och IHD är mycket säkra diagnoser och man sätter inte dem i onödan (med hög validitet i 

patientregistret). Diabetes och hypertoni är också hyffsat säkra diagnoser (104).  

I denna studie togs ingen hänsyn till riskfaktorer som LDL-nivå, ärftlighet, njurfunktion, 

svaghet, samsjuklighet, rökning, alkohol, övervikt och fysisk aktivitet. Dessutom undersöktes 

inte polyfarmaci, intolerans, eventuella interaktioner och biverkningar som statiner kan 

medföra vilket kan påverka behandlingsbeslutet. Följsamhet, utbildningsnivå och 

socioekonomisk status har inte heller analyserats då det inte var syftet med denna studie men 

detta kan påverka statinanvändningen. Det krävs vidare studier med analytisk studiedesign 

och justering för alla möjliga störfaktorer för att hitta orsakssamband mellan olika 

riskmarkörer och statinanvändning. Kvalitativa studier kan också ha ett värde för att få en 

ökad förståelse för hur läkare och patienter tänker när det gäller nytta och risk med 

statinbehandlingen (105, 106). 

6. Slutsats  

Denna studie visar att många äldre behandlas med statiner och det finns sannolikt både över 

och underbehandling med statiner. Fortfarande är det många högriskpatienter framförallt hos 

kvinnor och äldre 85 + år som inte får behandling, men det kan finnas överbehandling hos 

patienter med låg risk för CVD. Vid beslut om att sätta in statiner hos äldre förefaller läkarna 

att beakta patientens kardiovaskulära risk. Förskrivarna följer rekommendationerna i Kloka 

Listan avseende val av statin och dosintensitet i hög utsträckning. Det krävs framtida studier 

för att få en uppfattning om följsamhet till statinbehandling, hur man gör med dosändringar 

(nedtrappningar och upptrappningar) över tid och ytterligare studier för att hitta sambandet 

mellan olika riskmarkörer för CVD och statinanvändning. Det krävs också fler studier som 

inriktas specifikt på äldre ≥ 75 år för att kunna säkerställa effekten av statiner hos äldre vid 

primärprevention.  
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8. Bilaga # 

Tabell B1: ICD koderna för de undersökta diagnoserna i denna studie 
Diagnos ICD-10  

Hjärtinfarkt (MI) 

 

Akut hjärtinfarkt: I21 

Reinfarkt: I22 

Postinfarktsyndrom: I24.1 

Gammal hjärtinfarkt: I25.2 

 

Ischemisk kranskärlsjukdom förutom hjärtinfarkt 

(IHD) 

 

Angina pectoris: I20  

Andra akuta ischemiska hjärtsjukdomar: I24 

Kronisk ischemisk hjärtsjukdom: I25 

Ej I24.1, I25.2, I25.3, I25.4 

Stroke/TIA 

 

Cerebral infarkt: I63 

Sena effekter av cerebral infarkt: I69.3 

Akut cerebrovaskulär sjukdom som inte är specificerad 

som blödning eller infarkt: I64 

Sena effekter av cerebrovaskulär sjukdom som inte är 

specificerad som blödning eller infarkt: I69.4 

Ocklusion och stenos av precerebrala artärer som inte 

medfört cerebral infarkt: I65 

Ocklusion och stenos av cerebrala artärer som inte medfört 

cerebral infarkt: I66 

Övergående cerebral ischemi och relaterade syndrom: G45 

Hjärnans vaskulära syndrom vid cerebrovaskulära 

sjukdomar: G46 

PAD 

 

Ateroskleros: I70 

Aortaaneurysm: I71 

Perifier vaskulärsjukdom: I73.9 

Artärsemboli och -trombos: I74  

Tarmens kärlsjukdomar: K55  

Diabetes mellitus  Typ 1: E10 

Typ 2: E11 

Primär hypertoni  I10 
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Figur B1: Andel prevalenta och incidenta statinanvändare utifrån olika indikationer/riskmarkörer 

enligt diagnoshierarkin per kön och åldersgrupp i regionen Stockholm under 2019. 
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Figur B2: Andel prevalenta användare som olika förskrivarkategorier hade förskrivit låg/måttlig/hög 

intensitet av statiner åt per kön och åldersgrupp.   

 

Figur B3: Andel incidenta användare som olika förskrivarkategorier hade förskrivit låg/måttlig/hög 

intensitet av statiner åt per kön och åldersgrupp. 

 

 

 

 


