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Estimated prevalence of familial hypercholesterolemia in 

Stockholm County and potential savings through early diagnosis 

and treatment 

 

Abstract 

Background:  Familial hypercholesterolemia (FH) is a genetic disorder estimated to affect 

0,4 % of the world's population (1 in 250). Patients with FH have abnormally high LDL-

cholesterol.  

Aim: The aim of this study was to estimate the prevalence of FH in Stockholm County and to 

evaluate the health economic impact of diagnosing people with FH early in life. 

Methods: Two algorithms were used to estimate the number of people with high 

LDLcholesterol. The first method applied data on cholesterol measurements from patients in 

Stockholm County between 2006-2008 and a modified version of Dutch Lipid Clinic 

Network. The second method was based on dispensed prescriptions of ezetimibe, lomitapide, 

evolucumab and alirocumab during 2019. A health economic model was created to estimate 

the economical outcome of diagnosing and treating patients early before undergoing a 

cardiovascular event. 

Results: The prevalence of FH in Stockholm County was estimated to 0.63 %, corresponding 

to a total of 12 000 individuals. The accumulated costs over 20 years for FH is estimated to 

be more than 1,1 billion SEK for diagnosed and treated patients, and 1,7 billion SEK for 

undiagnosed and untreated patients. 

Conclusions: The prevalence of FH in Stockholm County is probably higher than previously 

suggested. Early diagnosis and treatment is an investment for society and necessary for the 

patients to prevent cardiovascular events and improve quality of life. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Familjär hyperkolesterolemi (FH) är en sjukdom som medför hjärt-kärlsjukdomar i unga 

åldrar och förtida död för de drabbade. Sjukdomen är ärftlig och den som bär på FH vet inte 

om det själv, utan måste utredas och få diagnos av sjukvården. Eftersom FH är en sjukdom 

som i många fall inte visar symptom förrän det är försent, krävs det stora insatser av 

samhället för att kunna sätta diagnos och behandla patienter innan de exempelvis får en 

hjärtinfarkt. 

 

Man uppskattar att FH har en prevalens på 0,4 %. Den prevalensen har i många studier visat 

sig vara underskattad. I denna studie har prevalensen för befolkningen i Stockholm 

undersökts. Av cirka 290 000 individer som provtogs i Stockholms län mellan 2006-2008 

visade sig cirka 12 000 individer vara potentiellt FH-bärare enligt diagnoskriterierna DLCN. 

Detta skulle motsvara en prevalens på 0,63 %. Troligen vet många inte om att de bär på en 

genetisk sjukdom som kan innebära försämrad livskvalitet för de, och som kan vara en 

potentiell livsfara. 

 

I denna studie har även en uppskattning av andel FH patienter som behandlas med PCSK9-

hämmare gjorts. Genom läkemedelsdata från Socialstyrelsens läkemedelsregister kunde antal 

individer som använde PCSK9-hämmare identifieras. 

 

Den här studien är viktig för ta upp riskerna för patienter som är drabbade av FH, och belysa 

vikten av att diagnostisera patienterna tidigt för att de inte ska insjukna i hjärt-kärlsjukdomar 

eller genomgå allvarliga hjärt-kärlhändelser som kan leda till förtida död. Det är även viktigt 

för samhället att dessa patienter diagnostiseras och behandlas i förebyggande syfte. Tidiga 

insatser gör även samhället kan spara hundratals miljoner. Den hälsoekonomiska analysen 

som gjort i denna studie visade att samhället skulle spara in ungefär 600 miljoner under en 20 

årsperiod om man hade diagnostiserat och behandlat dessa patienter tidigt. 
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1. Introduktion 

Familjär hyperkolesterolemi 

Familjär hyperkolesterolemi (FH) är en ärftlig sjukdom som för patienter innebär framförallt 

förhöjda halter LDL-kolesterol (Low density lipoprotein cholesterol) och ger ökad risk att 

drabbas av hjärt-kärlsjukdomar. Denna ärftliga sjukdom är vanlig, men trots detta är den 

underdiagnostiserad av vården (Nordestgaard et., 2013). FH är en autosomal dominant 

sjukdom, och sjukdomsbärare kan vara heterozygota eller homozygota bärare av sjukdomen. 

Homozygota bärare har mycket högre LDL-värden då dessa individer alltså bär två alleler av 

samma gen, och risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar är både högre hos dessa individer 

och debuterar i tidigare ålder jämfört med heterozygota FH-sjuka (Bouhairie and Goldberg, 

2015). 

 

Vanligaste orsaken till FH är en “loss-of-function”-mutation i LDL-receptorn (LDLR) som är 

involverad i degradering av LDL, och den typ av mutation ses hos > 90 % av FH-

diagnostiserade. Mer än 1600 mutationer hos LDLR har upptäckts och dessa mutationer 

försämrar funktionen hos receptorn och leder till ökade LDL-nivåer i plasma. Andra 

mutationer som orsakar FH är “loss-of-function”-mutationer i apolipoprotein B (APOB), 

vilket leder till försämrad bindning av LDL till LDLR. Mutationer i APOB är näst vanligast 

bland mutationerna som orsakar FH  och uppskattas vara 5-10 %. Den minst förekommande 

mutationen som orsakar FH är en “gain-of-function”-mutation i Proprotein Convertase 

Subtilisin-Kexin 9 (PCSK9) genen som leder till ökade nivåer av PCSK9. LDLR degraderas 

genom bindning till PCSK9 och en “gain-of-function”-mutation som leder till ökade nivåer 

av PCSK9 kommer att leda till nedbrytning av LDLR i större utsträckning, vilket i sin tur 

resulterar i ökade LDL-nivåer i plasma (Rallidis and Kosmas, 2020). 

 

Risker med FH 

Förhöjda LDL-värden leder till ökad risk att genomgå en hjärt-kärlhändelse, och det är av 

stor vikt att behandla patienter med höga LDL-värden. Patienter med FH löper en mycket hög 

risk att genomgå en hjärt-kärlhändelse i ung ålder. Av de patienter ⪯ 35 år som genomgår en 

akut ST-höjningsinfarkt har 20,3 % definitiv FH eller trolig FH, och 50,9 % av dessa 

patienter har möjlig FH enligt algoritmen Dutch Lipid Clinic Network (DLCN), ett verktyg 

som används för diagnostisering av heterozygot FH (Rallidis et., 2016). 
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Prevalensen av hjärt-kärlsjukdomar hos patienter med FH visade sig vara 33 % i en 

populationsbaserad dansk studie (Benn et., 2012). I en annan studie uppskattas prevalensen 

av prematur hjärt-kärlsjukdomar hos patienter med FH till 12 %, jämfört med 1 % hos 

jämförelsegruppen utan FH (Bérard et., 2019). I en 20 år lång uppföljningsstudie av statiner 

hos barn med FH fann man att 99 % av dessa barn som behandlades med statiner sedan 

barndomen överlevde kardiovaskulära händelser fram till 39 årsåldern, jämfört med deras 

föräldrar där överlevnaden var 74 %. Av föräldrarna dog 7 % innan 40 årsåldern, samtliga av 

hjärtinfarkt (Luirink et., 2019). 

 

Risken för obehandlade FH-patienter att drabbas av hjärt-kärlhändelser under en 20 årsperiod 

är 17 %, jämfört med 1 % för de som behandlas. Risken för död efter att ha drabbats av en 

hjärt-kärlhändelse är 3 % för både behandlade och obehandlade (Luirink et., 2019). Trots att 

risken är densamma för död till följd av en hjärt-kärlhändelse för både obehandlade och 

behandlade, så dör fler obehandlade då de drabbas i större utsträckning av hjärt-kärlhändelser 

under en 20 årsperiod jämfört med behandlade. 

 

Eftersom sjukdomen är autosomalt nedärvt innebär det att för varje diagnostiserad patient så 

räknar man på att 50 % av förstagradssläktingar bär på sjukdomen. När patienten 

diagnostiseras är det idag patientens uppgift att kontakta sina släktingar och berätta om 

sjukdomen och den risk som finns att dessa släktingar kan vara bärare av sjukdomen. Den 

diagnostiserade patienten blir en indexpatient som är till hjälp för att hitta nya icke-

diagnostiserade släktingar och utreda dem. Eftersom läkare idag inte har rätt att ta kontakt 

med släktingar till indexpatienten försvårar det screeningen av nya patienter som kan vara 

bärare av sjukdomen då kontakten är indexpatientens ansvar och visserligen ligger i dennes 

intresse men ändå är praktiskt svårt att genomföra (Läkartidningen, 2019). Sveriges system 

med självstyrande regioner och patientsekretess över vårdgivargränser är också en faktor som 

försvårar uppföljning av släktingar som misstänks vara FH-bärare. Det kan även vara svårt 

för vissa av dessa släktingar att få möjlighet till provtagning lokalt där de bor. 

 

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för Hjärtsjukvård ger hög prioritet till vården att 

identifiera och diagnostisera personer och släkter med sjukdomen. Underdiagnostiken av FH 

är ett problem idag då cirka hälften av männen som bär på den genetiska sjukdomen 

genomgår en hjärtinfarkt före 50 års ålder, och för kvinnorna sker detsamma före 60 års 

ålder. Personer som genomgår en hjärtinfarkt eller andra typer av hjärt-kärlhändelser behöver 
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ej ha haft symtom innan händelsen. FH är en sjukdom som kan vara asymtomatisk och endast 

provtagning av totalkolesterol och LDL med hjälp av DNA-testning och/eller familjehistorik 

vad gäller sjukdomen eller hjärt-kärlhändelser kan ställa diagnosen (Socialstyrelsen, 2018). 

 

Kostnad för klinisk utredning av patienter vid FH-misstanke uppskattas till 23 000 kronor, 

vilket sker genom provtagning av LDL och totalkolesterol. En genetisk utredning vid FH-

misstanke uppskattas till 36 000 kronor. I dessa summor ingår diagnostik av indexpatient, 

kaskadtester, kartläggning av familjen och släktens sjukdomshistoria samt se till att 

misstänkta FH-drabbade släktingar påbörjar en utredning för att säkerställa eller utesluta FH 

(Socialstyrelsen, 2018). 

 

Prevalens av FH 

Familjär hyperkolesterolemi uppskattas ha en prevalens mellan 0,2-0,5 %, och i de flesta 

länderna är < 1 % av alla FH-bärare diagnostiserade med FH (Nordestgaard et., 2013). Detta 

innebär att sjukdomen är underdiagnostiserad, och att många som behöver behandling inte 

ens får vetskap om sin genetiska sjukdom. Det finns uppskattningsvis mellan 14-34 miljoner 

individer i världen som är drabbade av FH, och många är både underdiagnostiserade och 

underbehandlade samt lever med en ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar 

(Nordestgaard et., 2013). I Region Stockholm år 2019 fanns det 2 000 personer 

diagnostiserade med FH, och antal FH-bärare har uppskattats till cirka 9 200 personer genom 

prevalensen på 0,4 % och befolkningsmängd på 2 303 400 personer (FH Sverige, 2019). 

Detta innebär att cirka 22 % (2 000 av 9 200 personer) av antal uppskattade FH-bärare skulle 

vara diagnostiserade i Stockholm, vilket är mycket större andel diagnostiserade jämfört med 

de flesta länderna i världen, men i själva fallet väldigt liten andel med hänsyn till hur många 

som antas vara drabbade av FH i Stockholm. Dessa siffror bygger dock på skattningar och det 

behövs en mer säker bedömning av förekomsten av FH i länet. 

 

Ett flertal studier på europeiska populationer visar att prevalensen av FH är underskattad, och 

att sjukdomen drabbar fler än vad man idag godtagit som generella prevalensen (Tabell 1). 

Den mest omfattande sammanställningen är en systematisk review och meta-analys som 

publicerades 2017. Prevalensen av heterozygot FH varierade tiofaldigt mellan de olika 

studierna från 0,12 till 1,2%. Det fanns många olika förklaringar till den stora variationen– 

såväl relaterat till population och demografi som studiernas kvalitet och vilka kriterier som 

använts för att beräkna förekomsten av sjukdomen. 
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Tabell 1: Tabellen visar prevalensen av FH i olika studier i Europa, och en metaanalys. 

Prevalens Land Antal personer i 

studien 

Källa 

0,73 % Danmark 69 016 Benn et., 2012 

0,85 % Frankrike 7 928 Bérard et., 2019 

0,4 % Polen 37 889 Pajak et., 2016 

0,34-0,36 % Tyskland 4 722 Schmidt et., 2017 

0,4 % (variationen 

mellan studierna var 

0,12-1,2 %) 

Metaanalys av 28 

länder  

2 458 456 Akioyamen et., 2017 

 

 

Diagnostik 

En ny särskild ICD-10-kod infördes den 1 januari 2019 för familjär hyperkolesterolemi. Den 

specifika ICD-10-koden (E78.0A) ska hjälpa vården och bli ett verktyg för att underlätta 

kaskadscreening och behandling samt underlätta utvärderingen av den senare behandlingen 

(Läkartidningen, 2019). Denna kod har dock inte hunnit användas med hänsyn till den korta 

tiden sedan införandet. 

 

För utredning vid misstänkt FH krävs riktad anamnes tillsammans med hereditet. En säker 

diagnostik enligt Simon Broome ställs idag genom provtagning av LDL, där LDL >  5 

mmol/L talar för diagnosen FH hos vuxna. Diagnosen kan styrkas med totalkolesterol eller 

ställas enbart på totalkolesterol > 7,5 mmol/L. För barn och ungdomar ställs FH vid LDL > 

4,1 mmol/L. Xantom talar för diagnosen och ett DNA-test kan säkerställa diagnosen 

genetiskt. Dutch Lipid Clinic Network (DLCN) kriterier används som hjälpmedel vid 

diagnostisering av heterozygot FH. DLCN-poäng mellan 0-2 talar sannolikt inte för någon 

FH-diagnos. Patienter med DLCN-poäng mellan 3-5 anses vara misstänkta FH-fall, och 6-8 

poäng är troliga FH-fall. De med DLCN-poäng över 8 är definitiva FH-fall (Janusinfo, 2019). 
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Vid misstanke om FH för patienter i Stockholm skickas en remiss till 

Endokrinologimottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge eller till Hjärt-

kärlcentrum Nord, Danderyds sjukhus för gentestning och förstärkt diagnostik. Efter 

fastställd diagnos sker återremiss till husläkarmottagning för bland annat släktscreening 

(Viss, 2020). Processen från FH-misstanke i primärvården till en diagnos och därefter 

släktscreening är en lång och kostsam process. Många av stegen hanteras manuellt av läkare 

och patient och en stor del av dessa steg kan automatiseras. Eftersom mycket av ansvaret 

ligger på den enskilda individen så är det dessutom så att kaskadscreeningen inte fungerar 

optimalt, många potentiella bärare av genen screenas aldrig (Viss, 2020). 

 

En annan faktor som försvårar screeningen av släktingar är faktum att regioner i Sverige är 

självstyrande, och att patientsekretessen försvårar uppföljningen av dessa släktingar i andra 

regioner. I vissa regioner kan även tillgång till provtagning vara väldigt begränsad 

geografiskt, vilket medför att en del släktingar inte har samma möjligheter till provtagning 

och screening jämfört med andra större regioner, där provtagningen är mer tillgänglig för 

patienter. Sjukdomen har inga regiongränser, och en indexpatient som upptäcks i Region 

Stockholm kan ha släktingar i andra regioner som behöver screenas, vilket kan försvåras av 

att andra regioner har andra rutiner samt olika mycket resurser för just screening av FH. 

 

Digitala stöd för kaskadscreening 

Eftersom dagens kaskadscreening inte fungerar optimalt, och indexpatientens eget 

engagemang är av stor betydelse för att hitta potentiella FH-bärande släktingar så kan en 

digifysisk lösning optimera screeningsprocessen. I personlig kommunikation med Joakim 

Söderberg diskuterades funktionen av den digitala lösningen FHabian, ett digifysiskt verktyg 

som Health Solutions har tagit fram. FHabian fungerar som en länk mellan indexpatient, 

släktingar och vårdgivare. FHabian underlättar för indexpatienter att ta kontakt med 

släktingar och är tidsbesparande för släktingar som har fått information om att de är 

misstänkta FH-bärare och vill påbörja en utredning. Den digitala lösningen FHabian ger 

möjlighet till släktingar till en indexpatient att remittera sig själva för provtagning av 

kolesterolvärden. FHabian ökar kapaciteten för läkare att kunna utreda fler patienter med 

misstänk FH, jämfört med samtal över telefon eller kallelse till ett fysiskt läkarbesök etc. 

FHabian ger också möjlighet till uppföljning över regiongränser på ett sätt som idag inte 

finns, då patienterna i dagsläget måste ta eget initiativ när det kommer till att påbörja en 

screeningsprocess. FHabian underlättar initieringen av screeningsprocessen med anledning av 
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att patienten inte måste uppsöka sin lokala vårdcentral till en början, utan kan påbörja en 

screeningsprocess digitalt från sitt hem. Man behöver alltså inte kontakta eller bli kontaktad 

av sin vårdgivare utan kan gå via FHabian istället. 

 

 

Figur 1: Översikt över hur FHabian fungerar i en screeningsprocess. 

 

 

Denna digifysiska lösning är av stor betydelse vad gäller att öka kapaciteten och resurserna 

för läkare. Detta i sin tur har en avgörande roll på de ekonomiska vinsterna till följd av 

digitaliseringen av flera steg i screening- och diagnostikprocessen för identifiering av nya 

FH-patienter. FHabian är ett verktyg som kan integreras i screening- och 

diagnostikprocessen, och resultera till ökad kapacitet för screening och diagnostik. Den ökade 

kapaciteten resulterar i att flera patienter med FH upptäcks och att fler av deras släktingar 

screenas för FH, och därmed kommer en större andel av FH-bärare att identifieras och kunna 

sättas in på preventiv behandling och följas upp. Identifieringen och den preventiva 

behandlingen av dem nydiagnostiserade innebär att man i mycket större utsträckning kan 

förebygga hjärt-kärlhändelser i unga åldrar hos patienter med FH. Dessa preventiva åtgärder 

är av stor betydelse, inte bara för patientens hälsa och livskvalitet, utan även på 

hälsoekonomin. FHabian kan ses vara en investering för att direkt pressa ner kostnaderna för 
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att hitta FH patienter och samtidigt medföra besparingar för hälso- och sjukvården indirekt 

genom förebyggande åtgärder för nyupptäckta FH-patienter. 

 

Behandling av FH 

Enligt Läkemedelsboken initieras behandlingen av FH i första hand icke-farmakologiskt, vid 

otillräcklig effekt kan farmakologisk behandling påbörjas. Familjär hyperkolesterolemi kan 

behandlas framgångsrikt med statiner i första hand för primär och sekundärprevention av 

kardiovaskulära händelser. Man börjar oftast med simvastatin, och vid otillräcklig effekt eller 

förvärrat tillstånd övergår man till atorvastatin eller till den mest potenta statinen 

rosuvastatin. En del patienter behöver dock de mer potenta statinerna och en kombination av 

statiner tillsammans med resiner och ezetimib i första hand. Svår FH behandlas med PCSK9-

hämmare. (Läkemedelsboken, 2016).  

 

European Society of Cardiology rekommenderar initiering av behandling med hög-intensitet 

statiner, och att man i många fall även börjar med statinerna i kombination med ezetimib 

(Mach et., 2019). Hög-intensitet statiner är atorvastatin 40-80 mg dagligen samt rosuvastatin 

20-40 mg dagligen (Chou et., 2016). 

 

Målet med behandlingen för vuxna är att komma till målvärden för LDL är ≤ 2,5 mmol/L för 

primärprevention av en kardiovaskulär händelse (Läkemedelsverket, 2014), och ≤ 1,8 

mmol/L för sekundärprevention efter att man genomgått en kardiovaskulär händelse 

(Läkemedelsboken, 2016). 

 

Det finns idag två PCSK9-hämmare, Repatha (evolukumab) och Praluent (alirokumab). 

Dessa två är godkända och subventioneras i Sverige (FASS 2013). Dessa två läkemedel 

subventioneras för: 

 

● “Patienter med diagnostiserad aterosklerotisk hjärt- och kärlsjukdom som trots 

maximal tolererbar behandling med statin och ezetimib har kvarstående LDL-

kolesterol på 2,5 mmol/l eller högre för Repatha och 3,0 mmol/l för Praluent.” 

(Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, 2018). 

● “Patienter med diagnostiserad aterosklerotisk hjärt- och kärlsjukdom med 

tillkommande kardiovaskulära riskfaktorer i form av diabetes, tidigare hjärtinfarkt 
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eller ateroskleros i flera kärlområden, som trots maximal tolererbar behandling med 

statin och ezetimib har kvarstående LDL-kolesterol på 2,5 mmol/l eller högre 

(Praluent).” (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, 2018). 

● “Patienter med diagnostiserad heterozygot familjär hyperkolesterolemi som trots 

maximal tolererbar behandling med statin och ezetimib har kvarstående LDL-

kolesterol på 3,0 mmol/l eller högre (Repatha) eller 5,0 mmol/L eller högre 

(Praluent).” (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, 2018). 

● “Patienter med homozygot familjär hyperkolesterolemi (endast Repatha).” 

(Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, 2018). 

Av de som får statinbehandling uppskattas mellan 20-30 % vara statinintoleranta (Toth et., 

2018), detta orsakar problem för patienter som behöver kolesterolsänkning och inte kommer 

ner till målvärden med endast statin. Tillägsbehandling med ezetimib är effektivt, men av 

dessa patienter finns en andel som inte svarar på tilläggsbehandlingen med ezetimib. För 

dessa patienter är behandling med PCSK9-hämmare nödvändigt för att komma ner till 

målvärdet. Dessa patienter bör byta läkemedelsbehandling från ezetimib till PCSK9-

hämmare. 

Kostnaderna för initieringsbehandlingen med statiner är mycket låga idag jämfört med för 

cirka 20 år sedan. Årliga kostnaden för behandling med simvastatin låg på ungefär 5 000 

kronor år 2001 (Wettermark och Hjemdahl, 2001). Den kostnaden har pressats ner till < 200 

kronor per år (Hjemdahl et., 2009). Behandling med atorvastatin eller rosuvastatin var 3 000-

6 000 kronor per år under 2009, och idag har den kostnaden sjunkit med anledning av att 

patentet för dessa läkemedel har gått ut (Hjemdahl et., 2009). 
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2. Syfte 

Syftet med detta arbete är att uppskatta prevalensen av FH i Region Stockholm, och bedöma 

de hälsoekonomiska vinsterna med att upptäcka och behandla FH patienter tidigt. 
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3. Metod 

Prevalens FH utifrån lipiddata (metod 1) 

Denna metod är baserad på LDL-kolesterol data från år 2006-2008 hämtad från 

forskningsdatabasen Lipilue (LIPid Lowering agents Utilization and Effectiveness study) 

(SNS, 2013). Databasen skapades av Centrum för Läkemedelsepidemiologi vid Karolinska 

Institutet som del i ett nationellt projekt för att följa upp användning och effekter av 

lipidsänkande läkemedel i Sverige. Projektet har beskrivits i en rapport från Studieförbundet 

Näringsliv och Samhälle och databasen använts för flera vetenskapliga publikationer 

(Citarella et., 2014; Citarella et., 2016; Citarella et., 2021). 

 

Lipiddatan i Lipilue hämtades från samtliga laboratorier i Stockholms län (Karolinska, Aleris 

och Unilabs) mellan år 2006-2008.Lipiddatan som användes i denna studie omfattar LDL-

värdet. För patienter som provtagits > 1 gång under perioden 2006-2008 har det lägsta-, 

högsta- och medianvärdet för LDL använts. Kriterier för identifiering av misstänkta FH 

bärare som används i denna prevalensstudie är LDL-kolesterolvärden och poäng från DLCN 

algoritmen. Eftersom data för övriga kriterier i DLCN algoritmen är svår att få tag på och 

koppla till patienternas LDL-kolesterol, vilket är aggregerad data, har studien begränsats till 

endast LDL-kolesterol i DLCN. En beräkning av prevalens har gjorts genom att använda 

resultatet i studien samt befolkningsmängden i Stockholms län år 2008. År 2008 var 

folkmängden i Stockholms län 1 981 263 invånare (Stockholms stad, 2010). 

 

LDL-kolesterol i DLCN ger följande poäng: 

LDL ≥ 8,5 mmol/L ⇾ 8 poäng 

6,5  mmol/L ≤ LDL ≤ 8,4 mmol/L ⇾ 5 poäng 

5,0  mmol/L ≤ LDL ≤ 6,4 mmol/L ⇾ 3 poäng 

4,0  mmol/L ≤ LDL ≤ 4,9 mmol/L ⇾ 1 poäng  

 

DLCN poäng tolkas enligt följande: 

> 8 poäng ⇾ Definitiv FH 

6-8 poäng ⇾ Trolig FH 

3-5 poäng ⇾ Möjlig FH 

1 poäng ⇾ Sannolikt inte FH 
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Patienter som är möjliga FH-fall, troliga FH-fall samt definitiva FH-fall definieras som alla 

patienter med LDL ≥ 5,0 mmol/L, vilket ger > 3 poäng enligt DLCN. 
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Prevalens FH utifrån läkemedelsdata (metod 2) 

Denna metod baserades på läkemedelsuttag på apotek år 2019. Data hämtades från 

Socialstyrelsens läkemedelsregister, som omfattar alla uthämtade receptläkemedel i Sverige 

sedan juli 2005 (Wettermark et., 2007). I denna studie hämtades uppgift om antal unika 

individer som hämtat ut något av läkemedlen ezetimib (C10AX09), lomitapid (C10AX12), 

evolukumab (C10AX13) eller alirokumab C10AX14) under år 2019 från Socialstyrelsens 

öppna databas (Socialstyrelsen, 2020). 

 

Ezetimib, lomitapid, evolukumab och alirokumab används dels vid otillräcklig effekt av 

behandling med statin, och dels som en tilläggsbehandling till statiner för att uppnå önskat 

målvärde på LDL som inte kan uppnås med endast statin i monoterapi. Eftersom dessa 4 

läkemedel används vid behandling av familjär hyperkolesterolemi och aterosklerotisk hjärt- 

och kärlsjukdom kan statistik gällande antal personer som behandlas med dessa läkemedel 

med indikationen familjär hyperkolesterolemi vara missvisande. För att få en mer korrekt 

estimering av antal patienter som behandlas med ezetimib, lomitapid, evolukumab eller 

alirokumab med indikationen familjär hyperkolesterolemi har statistiken gällande antal 

patienter som använder dessa läkemedel begränsats till åldersgrupperna 0-54 för män och 0-

59 för kvinnor. 

 

Denna begränsning grundas i DLCN kriterierna gällande prematur kranskärlssjukdom där 

prematur kranskärlssjukdom definieras som prematur hos män < 55 år och kvinnor < 60 år. 

Därmed antas att män under 55 år och kvinnor under 60 år som får ezetimib, lomitapid, 

evolukumab eller alirokumab får läkemedlen med indikationen familjär hyperkolesterolemi, 

och att aterosklerotisk hjärt- och kärlsjukdom som inte är relaterad till familjär 

hyperkolesterolemi kan uteslutas för män < 55 år och för kvinnor < 59 år. 

 

Hälsoekonomisk bedömning 

Baserat på antalet FH patienter som uppskattades från LDL-data (metod 1) gjordes en 

hälsoekonomisk analys över samhällskostnaderna för diagnostiserade behandlade patienter 

jämfört med icke diagnostiserade patienter utan behandling. Den hälsoekonomiska analysen 

baserades på resultaten från individernas median LDL. Den hälsoekonomiska analysen 

innefattar kostnaderna för diagnostik, screening, läkemedelsbehandling och hjärtinfarkt. Den 

hälsoekonomiska analysen tar hänsyn till risken att drabbas av en hjärtinfarkt, andel individer 

som uppskattas vara statinintoleranta och behöver tilläggsbehandling med ezetimib eller 
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PCSK9-hämmare. Kostnadsuppgifter för den hälsoekonomiska bedömningen hämtades 

huvudsakligen från Socialstyrelsens nationella riktlinjer samt Tandvårds- och 

Läkemedelsförmånsverket (Tabell 2). 

 

Tabell 2: Kostnader för provtagning, diagnostik, screening, behandling samt kostnaderna för 

hjärtinfarkt med sjukhusinläggning och sjukskrivning. 

 Kostnad (SEK) Referens 

Klinisk utredning 23 000 kr Socialstyrelsen, 2018 

Genetisk utredning inklusive släktscreening 36 000 kr Socialstyrelsen, 2018 

Statinbehandling per år 365 kr TLVs prisdatabas 

Behandling med statin + ezetimib per år 800 kr TLVs prisdatabas 

Behandling med PCSK9 hämmare per år 49 000 kr TLVs beslut för Repatha och Praluent 

Provtagning blodfetter 100kr Västra Götalandsregionen, 2019 

Samhällskostnad för en hjärtinfarkt* 820 000 kr FH Sverige, 2019 

* inklusive 15 dagars sjukhusinläggning och 8-16 veckors sjukskrivning. 

 

Etiska överväganden 

Eftersom denna studie är baserad på aggregerad data som inte kan kopplas till en enskild 

individ, utan endast till en population, så finns det ingen möjlighet att identifiera någon 

enskild individ. Aggregerade uppgifter om antal personer som hade höga lipidvärden 

hämtades från en forskningsdatabas med etikgodkännande, data över antal personer 

behandlade med olika lipidsänkande läkemedel hämtades från Socialstyrelsens öppna 

databaser. Den hälsoekonomiska bedömningen gjordes enbart med publicerade uppgifter. 
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4. Resultat 

Prevalens utifrån lipiddata (metod 1) 

Prevalensen för FH uppskattades till 0,43-1,27 % utifrån lipiddata för år 2006-2008. Värdet 

för prevalensen varierar beroende på om man väljer att använda varje individs lägsta- eller 

högsta värdet under treårsperioden. Median LDL för personerna som provtagits anses vara 

den minst extrema och därmed kan prevalensen 0,63 % räknat från antal personers median 

LDL antas vara en möjlig prevalens för sjukdomen i Region Stockholm. 

 

Tabell 3: Antal unika personer inom olika LDL-intervall år 2006-2008. Eftersom samma 

patient kan ha provtagits vid flera tillfällen har lägsta, median och högsta värdet redovisats i 

tabellen. 

LDL intervall Antal personer avseende- 

 Lägsta LDL Median LDL Högsta LDL 

≥ 8,5 mmol/L 26 39 138 

6,5-8,4 mmol/l 362 530 1917 

5,0-6,4 mmol/L 8062 11804 23082 

4,0-4,9 mmol/L 39911 52817 65137 

< 4,0 mmol/L 239619 222790 197706 

Totalt 287980 287980 287980  

 

Summan av antal möjliga-, troliga-, och definitiva bärare av FH: 

Utifrån lägsta LDL ⇾ 8 448 personer (prevalens 0,43 %) 

Utifrån median LDL ⇾ 12 373 personer (prevalens 0,63 %) 

Utifrån högsta LDL ⇾ 25 137 personer (prevalens 1,27 %) 

 

Antal FH-bärare utifrån läkemedelsdata (metod 2) 

Antal individer behandlade med PCSK9-hämmare (evolokumab + alirokumab) var 2019 

enbart 98 personer (81 + 17) (Tabell 4). Om man antar att antalet diagnosticerade individer 

med FH uppgår till 2000 skulle det innebära att 98 av de 2 000 diagnostiserade personerna 

(4,9 %) i Region Stockholm behandlas med PCSK9-hämmare.  Antalet personer behandlade 

med ezetimib var högre och uppgick till 1629. Totalt sett fick drygt 1700 personer under 60 

år behandling med någon av läkemedlen. Då det totala antalet invånare i länet under 60 år var 
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1,8, skulle det motsvara en prevalens på under 0,1%. Det kan dock knappast ses som en 

skattning av prevalensen. Även om 1700 individer ligger närmare de 2000 som bedömts vara 

diagnosticerade i länet förutsätter detta antagande att alla patienter med FH fick behandling 

med någon av läkemedlen och att läkemedlen inte getts till personer som inte har FH. 

 

Tabell 4: Antal män 0-54 år samt antal kvinnor 0-59 år som behandlades med ezetimib, 

lomitapid, evolukumab eller alirokumab år 2019. 

Läkemedelsdata för patienter år 2019 

 Antal individer Total 

 Män, 0-54 år Kvinnor, 0-59 år  

C10AX09 Ezetimib 964 665 1629 

C10AX12 Lomitapid 0 1 1 

C10AX13 Evolokumab 42 39 81 

C10AX14 Alirokumab 8 9 17 

Totalt 1014 714 1728 

 

 

Hälsoekonomisk analys 

Den hälsoekonomiska analysen visar att kostnaderna för diagnostiserade och behandlade FH-

patienter är ca 1,1 miljarder kronor över en 20 årsperiod. Samhällskostnaderna för icke 

diagnostiserade, obehandlade patienter uppgår till 1,7 miljarder kronor över en 20 årsperiod. 

Beräkningarna är baserade på resultatet från metod 1, där ca 12 000 personer i Stockholm 

uppskattades vara FH-bärare samt kostnaderna för diagnostik, screening, 

läkemedelsbehandling och hjärt-kärlhändelse. Den hälsoekonomiska analyser tar även hänsyn 

till kostnaderna för sjukhusinläggning vid hjärtinfarkt samt sjukskrivningskostnader efter en 

hjärtinfarkt. Andra aspekter som tagits hänsyn till är andel statinintoleranta samt andel som 

behöver behandlas med PCSK9-hämmare. 
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Tabell 5: Tabellen visar samhällskostnaderna för provtagning, diagnostik, screening, 

behandling samt kostnaderna för hjärtinfarkt med sjukhusinläggning och sjukskrivning. 

  Av totalt 12 373 personer Kostnad över 20 år (miljoner kronor) 

 

Kostnad 

(SEK) Andel (%) Antal personer Behandlad 

Icke 

diagnostiserad, 

obehandlad 

Klinisk utredning 23 000 kr 90 % (antagande) 11136 256 Mkr N/A 

Genetisk utredning 

inklusive släktscreening 36 000 kr 10 % (antagande) 1237 45 Mkr N/A 

Statinbehandling per år 365kr 65,1-75,1 % 8055-9292 59-86 Mkr N/A 

Behandling med statin + 

ezetimib per år 800kr 20-30 % 2475-3712 40-59 Mkr N/A 

Behandling med PCSK9 

hämmare per år 49 000 kr 4,9 % 606 594 Mkr N/A 

Provtagning blodfetter 100kr 100 % 12373 1 Mkr N/A 

Samhällskostnad för en 

hjärtinfarkt* 820 000 kr   102 Mkr** 1725 Mkr*** 

Totalt    1097-1143 Mkr 1725 Mkr 

* inklusive 15 dagars sjukhusinläggning och 8-16 veckors sjukskrivning (FH Sverige, 2019). ** räknat på 1 %-

ig risk över 20 år för behandlade (Luirink et., 2019). *** räknat på 17 %-ig risk över 20 år för obehandlade 

(Luirink et., 2019). 
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5. Diskussion 

I denna studie baserad på samtliga lipidmätningar för hela befolkningen under en treårsperiod 

uppskattades prevalensen för FH i Region Stockholm uppgå till 0,63 % vilket motsvarar 

drygt 12 000 personer. I dialog med de verksamheter som handlägger personer med FH i 

länet har antalet diagnosticerade personer uppskattats till 2 000 år 2019, vilket innebär att 

långt ifrån alla FH-bärare är medvetna om sin sjukdom. I likhet med många andra studier har 

FH i denna studie visat sig vara underdiagnostiserad, och att många lever med FH utan 

vetskap, och dessa personer löper mycket högre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar i unga 

åldrar och även tidig död. Över en 20 årsperiod kostar dessa icke diagnostiserade och 

obehandlade personer samhället 1,7 miljarder kronor. Om alla dessa FH-bärare skulle 

diagnostiserad och behandlas framgångsrikt, skulle samhällskostnaderna över en 20 årsperiod 

uppgå till 1,1 miljarder kronor. Detta är en kostnadsbesparing på cirka 600 miljoner kronor. 

 

Några studier har visat att prevalensen för FH är högre än 0,2-0,5 % (Benn et., 2012; Bérard 

et., 2019), och denna studie styrker att prevalensen för FH kan vara högre än tidigare 

internationella uppskattningar. Genom analys av median LDL för patienterna som provtagits 

mellan 2006-2008 har prevalensen för FH uppskattats till 0,63 %, men högsta LDL för 

mätningarna mellan 2006-2008 visar att prevalensen kan uppgå till 1,27 %. 

 

Mutationen som orsakar FH är svår att upptäcka och diagnostisera i tidigt skede, vilket 

medför försämrad livskvalitet för dem drabbade i längden. Många FH-bärare får aldrig 

vetskap om att de är drabbade av FH innan LDL-kolesterolvärdet når en mycket hög nivå 

eller att patienterna drabbas av hjärt-kärlsjukdomar eller genomgår hjärt-kärlhändelser. 

 

Flertal studier har visat att prevalensen av FH hos patienter som genomgått en prematur hjärt-

kärlhändelser eller avlidit i yngre åldrar på grund av en hjärt-kärlhändelse är hög.  

Prevalensen för hjärt-kärlsjukdomar bland FH diagnostiserade är 33 % (Benn et., 2012), och 

patienter med FH löper 12 gånger högre risk att drabbas av prematur hjärt-kärlsjukdomar 

jämfört med icke FH-bärare. (Bérard et., 2019). Risken att drabbas av en hjärt-kärlhändelse 

under en 20 årsperiod är 17 gånger högre för obehandlade FH-patienter jämfört med 

behandlade FH-patienter (Luirink et., 2019). Bland patienterna ⪯ 35 som genomgår en 

hjärtinfarkt bär > 50 % på FH (Rallidis et., 2016). Alla dessa risker är starka argument för att 

investera i att hitta FH patienter tidigt och behandla dem. I de flesta länderna uppskattas < 1 
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% av alla FH-bärare vara diagnostiserade, vilket gör FH till en av världens mest 

underdiagnostiserade sjukdomar. Länderna och populationen i dessa länder där FH är mycket 

underdiagnostiserad får stora konsekvenser. 

 

Underdiagnostiken av FH har stora konsekvenser, både för samhället och för individen. 

Samhällskostnaderna för en odiagnostiserad och obehandlad FH-bärare är mer än 

samhällskostnaderna för FH-bärare med diagnos och tidig behandling, och i Region 

Stockholm beräknas identifiering av FH-patienterna i tid och preventiv behandling spara 

samhället hundratals miljoner över en 20 årsperiod. För patienten är preventiv behandling en 

av de största investeringarna för patientens livskvalitet. En patient som drabbas av en 

prematur hjärt-kärlhändelse förlorar livskvalitet och livet efter en hjärt-kärlhändelse såsom en 

hjärtinfarkt kan komma att begränsa patienten i sitt vardagliga liv. 

 

Det som hindrar gentestning av en större del av populationen är de stora kostnaderna för 

gentestning. Prevalensen för FH uppskattas inte vara tillräckligt hög för att en gentestning av 

populationen ska vara ekonomisk fördelaktig. Istället fokuserar man idag på att gentesta 

misstänkta samt diffusa fall i samband med screening, vilket blir mer kostnadseffektivt då 

man hittar fler patienter per genomfört test jämfört med en randomiserad gentestning av en 

population. En randomiserad gentestning av populationen är å andra sidan en mycket bra 

metod för att få en prevalens med bättre precision, men denna typ av studie har inte varit av 

intresse på grund av den höga kostnaden en sådan studie skulle innebära. Gentestning av ett 

stort stickprov är alltså inte ekonomiskt fördelaktigt i dagsläget. 

 

Studiens styrkor och svagheter 

Denna studie har flera styrkor. Flera metoder har använts för att skatta antalet patienter som 

misstänks bära FH. Och studien har utförts baserad på data både över LDL-kolesterol och 

kolesterolsänkande läkemedelsbehandling. Alla data har hämtats från datakällor omfattande 

befolkningen i ett helt län oavsett vårdgivare och socioekonomisk status. Lipiddata hämtades 

från samtliga laboratorier och omfattade alla prover som tagits för invånare i Stockholm och 

läkemedelsdata från läkemedelsregistret som har individbaserade data för alla svenskars 

receptläkemedel. Även den hälsoekonomiska analysen har styrkor då analysen är baserad på 

viktiga kostnader för diagnostik, screening och behandling av FH, såsom kostnaderna för 

akutsjukvård, läkemedelsbehandling, diagnostik och provtagning. Kostnaderna är 

uppdaterade och aktuella, publicerade mellan 2018-2020. 
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Det finns också flera svagheter med studien. Prevalensen uppskattades utifrån lipidmätningar. 

En del av individerna kan ha haft höga LDL-värden av andra skäl än FH, men det kan också 

ha funnits individer i länet som har oupptäckt FH och därmed inte funnits med i databasen. 

Det går inte heller att identifiera antal eller andel av patienterna med pågående lipidsänkande 

läkemedelsbehandling, och därmed kan LDL-data för en patient vara påverkad av pågående 

läkemedelsbehandling. Dock har det lägsta-, median- och högsta värdet för LDL under 

perioden 2006-2008 använts, vilket ger en bättre bild av hur läkemedelsbehandling med 

lipidsänkande kan påverka resultatet under denna period. 

Andra svagheter är antaganden kring indikationen FH för läkemedelsbehandling med 

ezetimib, lomitapid, evolukumab och alirokumab utifrån åldern för patienterna, då det kan 

finnas patienter som har FH men behandlas av annan orsak, och likaså tvärtom. PCSK-9-

hämmarna är också relativt nya läkemedel som ännu inte fått sin plats i terapin och det är 

sannolikt först efter många år på marknaden som antalet användare av en läkemedelsgrupp 

kan anses spegla prevalensen av en viss sjukdom.   En begränsning i prevalensberäkning är 

också användandet av en modifierad version av DLCN kriterierna för diagnostiken. Detta 

eftersom tillgång till alla algoritmer i DLCN inte var möjligt under tiden för genomförandet 

av studien. 

För att kunna förbättra denna studie behöver man mer aktuell lipiddata som inte samlats in 

för långt tid tillbaka. Den data kräver tid att få tillgång till och väntetiden för att få den typ av 

data kan vara uppemot 6 månader eller ännu längre. För att kunna göra en prevalensstudie på 

FH behöver man data från ett stickprov, och inte bara lipiddata från patienter som provtagits. 

När provtagning av LDL sker i Stockholm, görs det på beställning av läkare vid misstanke 

om höga kolesterolvärden. Detta innebär att prevalensen utifrån lipiddata hämtat från register 

i Stockholm är vilseledande och ger ett överskattat värde av prevalensen, då alla patienter 

man studerar har i grunden misstanke om förhöjda kolesterolvärden, och därav har 

provtagning skett. 

 

Det finns även svagheter med den hälsoekonomiska analysen i studien. Den är endast baserad 

på utvalda kostnader, och inte alla kostnader som egentligen borde tas i beaktande. Detta har 

gjorts av brist på information om kostnaderna, samt för förenkla den hälsoekonomiska 

analysen som egentligen är mer komplex i verkligheten med många fler faktorer som 

påverkar utfallet av kostnaderna. Sjukskrivningslängden efter en hjärtinfarkt är olika för olika 

patienter, samt att det finns flera andra hjärt-kärlhändelser än just hjärtinfarkt som patienter 
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med FH kan genomgå. Analysen tar inte heller hänsyn till andra följdsjukdomar eller 

kostnaderna för försämrad livskvalite orsakat av FH, exempelvis om en patient behöver vara 

deltidssjukskriven under sitt liv på grund av sin sjukdom. 

 

Framtida forskning 

En ideal databas som utgångspunkt är ett första steg mot att kunna estimera prevalensen mer 

exakt. DLCN är den algoritm man idag använder för diagnostisering av FH, och samtliga 

variabler i DLCN behöver finnas i en databas för att man ska kunna diagnostisera en patient 

med säkerhet. 

 

I framtiden kan gentestning bli billigare och mer effektiv. Ett exempel på hur man kan 

effektivisera gentestning är att analysera specifika gener eller delar av en gen som man är 

intresserad av, istället för att analysera ett helt genom. Detta är billigare och mer 

kostnadseffektivt jämfört med dagens gentestning där man analyserar hela genom, och oftast 

många gener som man inte är intresserad av i fråga. 

 

En optimal studie av prevalensen är en gentestning av ett större stickprov, men den typ av 

studie är dyr att genomföra och kräver stort stickprov med hänsyn till prevalensen av FH. Ett 

alternativ är att flera länder skulle ingå i ett större samarbete för att genomföra en 

prevalensstudie genom gentestning. Med en sådan typ av studie hade prevalensen för FH 

kunnat uppskattas mer noggrant och vara applicerbar för olika populationer. 
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6. Slutsats 

Prevalensen för FH i Region Stockholm uppskattas vara 0,63 % och cirka 12 000 personer är 

drabbade. Mutationen som orsakar sjukdomen är tyst och upptäcks i många fall inte i tid. 

Patienter som bär mutationen som orsakar FH löper större risk att drabbas av hjärt-

kärlhändelser i unga åldrar. En stor besparing av samhällskostnaderna och individens 

livskvalitet kan göras genom tidig diagnostisering och preventiv behandling av FH patienter.  
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