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Klinik och vetenskap

❙ ❙ När lipidsänkning åter blev högaktuell som behandlings-
metod i slutet av 1980-talet [1, 2] kunde man redan från bör-
jan skönja olikheter i attityder mellan olika läkargrupper. En
orsak till tveksamheten till behandling av höga lipider bland
många svenska läkare var risken för sjukförklaring av en stor
del av befolkningen på grund av höga lipidvärden [3]. Mot
bakgrund av detta påbörjades på Allmänmedicin Stockholm
ett arbete med kartläggning av attityder och handläggning
bland läkarna samt av kunskaper och attityder bland befolk-
ningen. Kartläggningen gjordes under 1990, med en uppfölj-
ning fem år senare. Med anledning av nya diskussioner i Lä-
kartidningen under hösten 2001 är det kanske av intresse med
en presentation av dessa resultat.

Enkätstudier gjordes bland distriktsläkare, läkare på intern-
medicinska kliniker och företagsläkare, dvs grupper som ofta
kommer i kontakt med patienter och lipidfrågeställningar. Ut-
gångspunkten var patientperspektivet: Skulle patienterna be-
handlas annorlunda beroende på läkarens grupptillhörighet?
Undersökningarna utfördes 1990 och 1995 i Stockholmsområ-
det. Den första gjordes ett och ett halvt år efter att Socialstyrel-
sen gav ut sina första rekommendationer. Den andra gjordes
strax innan de nya rekommendationerna gavs ut 1995 och efter
att 4S-studien publicerats [4]. I varje grupp inbjöds 150 läkare.

Olikheter mellan läkargrupperna
Företagsläkarna skilde sig från internmedicinarna och di-
striktsläkarna. Företagsläkarna screenade sina patienter och
initierade också kost- och läkemedelsbehandling vid lägre
kolesterolnivåer, såväl i primärpreventivt som sekundärpre-
ventivt syfte, än de två andra grupperna. De kände också till
sina egna kolesterolvärden i större utsträckning. Screening av
lipider ingick i deras arbetsuppgifter och var också ett krav
från fackföreningarna 1990. Det verkade som om dagliga ru-
tiner kunde influera attityderna till lipider [5].

De förändringar som återfanns i enkätundersökningen
1995 följde Socialstyrelsens riktlinjer och innebar alltså en
fokusering på sekundärpreventiv behandling av höga blodfet-
ter. Kolesterolnivåerna för behandling hade sjunkit men låg
fortfarande högre än rekommendationerna för sekundärpre-
ventiv behandling. Färre distriktsläkare och internmedicinare
ansåg det viktigt att känna till sina egna kolesterolvärden, och
kolesterolnivåerna för insättning av primärpreventiv farma-

kologisk behandling eller kostbehandling hade stigit. Minskat
preventivt arbete rapporterades av distriktsläkarna [6].

Minskat intresse för lipider bland befolkningen
Parallellt gjordes enkätundersökningar bland befolkningen i
området. Ettusen individer ingick i befolkningsstudierna. Kun-
skapen om kardiovaskulära riskfaktorer var god 1990, men
kunskaperna om nyttig mat och hur man ändrar matvanor var
sämre. En majoritet ansåg att distriktsläkarna skulle känna till
sina patienters riskfaktorer och att läkarna skulle arbeta med
prevention. Tre fjärdedelar tyckte att det var viktigt att känna
till sina blodfettsnivåer. En tredjedel kände till sina lipidvärden,
varav hälften hade fått reda på dem via företagshälsovården [7].

I uppföljningen fem år senare var det färre som ansåg att
det är viktigt att känna till sina kolesterolvärden, som trodde
att hyperlipidemi var en definitiv orsak till kranskärlssjuk-
dom och att en sänkning av lipidnivåer skulle minska risken
för hjärt–kärlsjukdom. Färre trodde också att matvanor kun-
de ha en negativ effekt på hälsan. Resultaten visade alltså på
en minskning av intresset för lipider. Möjliga orsaker kunde
ligga i bristen på primärpreventivt arbete i primärvården och
de funna skillnaderna mellan läkargrupperna. Detta är tanke-
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väckande då man har funnit en ökning i vikt [8], i P-triglyce-
rider [9] och i förekomsten av diabetes mellitus [10], med
möjlig ökning av kardiovaskulär sjukdom som följd [11].

Jämförelse med Sicilien visade skillnader i handläggning
För att få en internationell belysning gjordes även 1995 en en-
kätundersökning bland distriktsläkare och internmedicinare på
Sicilien. Regionerna, Stockholm och Sicilien, skiljer sig åt kul-
turellt, i matvanor och i sjukvårdsstruktur, men frånsett att det
i Italien rekommenderades screening av alla vuxna var riktlin-
jerna för behandling vid höga lipidnivåer i stort desamma [12].
Rabattsystemet för lipidsänkande läkemedel i Italien baserades
på graden av hyperlipidemi; ju högre kolesterolvärden, desto
högre rabatt. De stora skillnaderna mellan läkare på Sicilien
och i Sverige låg i olika rutiner för lipidtestning samt olika ko-
lesterolnivåer för insättande av behandling med kost och läke-
medel (lägre på Sicilien). Att svenska rutiner skiljer sig från 
andra länders har också visats i andra undersökningar [13, 14].
Sicilianska befolkningens lipidnivåer ligger i genomsnitt lägre
än den svenska befolkningens [3, 15] och mortaliteten på Sici-
lien i ischemisk hjärtsjukdom är tre gånger lägre för män och
tre gånger lägre för kvinnor än i Sverige [16-18].

God insikt i egna behandlingsstrategier
En klinisk beslutsanalysstudie gjordes därefter för att undersö-
ka vilka faktorer som påverkar distriktsläkares beslut att be-
handla patienter med lätt till måttlig hyperkolesterolemi och
olika kombinationer av andra riskfaktorer, och hur dessa beslut
förhöll sig till Läkemedelsverkets riktlinjer 1995 [19]. Fyrtio
autentiska patientfall, så kallade vinjetter, presenterades, med
förhöjt kolesterol och variationer i sju andra variabler, »cues«.
Bland övriga variabler fanns bl a rökning, diabetes och
kranskärlssjukdom. Med hjälp av multipel regressionsteknik
fick varje cue en relativ vikt i jämförelse med de andra. Krans-
kärlssjukdom fick den högsta vikten, följt av förhöjt kolesterol.
Doktorerna skilde sig markant åt i sina strategier. Doktorer
som följde riktlinjerna var yngre än de som inte gjorde det, och
de flesta visade god insikt i sina egna strategier [20].

Värdefullt med gemensamma riktlinjer
Studierna som genomfördes mellan 1990 och 1997, torde spe-
gla verkligheten bland läkare och befolkning även idag. Kan-
ske har vi ökat vår följsamhet till de nationella riktlinjerna, men
så länge olika grupper av läkare bemöter patienterna med olika
behandlingsstrategier är det svårt att få denna patientgrupp att
förstå och följa de behandlingsrekommendationer som ges.

Referenser
1. Strandberg K, Beermann B, Lönnerholm G, editors. Treatment of

hyperlipidaemia. Uppsala: Health and Welfare Drug Information
Committee; 1989.

2. Hjärt–Lungfonden, Svenska nationalföreningen mot hjärt- och lung-
sjukdomar, Svenska cardiologföreningen. Riktlinjer för behandling
av hyperkolesterolemi. Stockholm: Hjärt–Lungfonden; 1988.

3. Jungner I, Walldius G, Holme I, Kolar W, Steiner E. Apolipoprotein
B and A-I in relation to serum cholesterol and triglycerides in 43 000
Swedish males and females. Int J Clin Lab Res 1992;21:247-55.

4. Scandinavian Simvastatin Survival Study Group. Randomised trial of
cholesterol lowering in 4 444 patients with coronary heart disease: the
Scandinavian Simvastatin Survival Study. Lancet 1994;344:1383-9.

5. Danielsson B, Åberg H. Hyperlipidaemia – management and views
amongst physicians in general practice, in occupational health care
and in internal medicine. J Intern Med 1993;234:411-6.

6. Danielsson B. Hyperlipidaemia. An evaluation of management and
attitudes among doctors and knowledge and attitudes in the popula-
tion [dissertation]. Stockholm: Karolinska institutet; 1999.

7. Danielsson B, Åberg H. The public view on cardiovascular risk factors
and changes in lifestyle. Scand J Prim Health Care 1995;13:74-80.

8. Wolk A, Rössner S. Effects of smoking and physical activity on body
weight: developments in Sweden between 1980 and 1989. J Intern
Med 1995;237:287-91.

9. Wilhelmsen L, Johansson S, Rosengren A, Wallin I, Dotevall A,
Lappas G. Nytt riskmönster för koronarsjukdom oroar. Ökad kropps-
vikt hotar den positiva trenden. Läkartidningen 1998;95:3966-70.

10. Amos A, McCarty D, Zimmet P. The rising global burden of diabe-
tes and its complications: estimates and projections to the year 2010.
Diabetic Medicine 1997;14 Suppl 5:1-85.

11. Danielsson B, Aberg H, Strender LE. Evaluation of changes in pub-
lic interest concerning lipids and other cardiovascular risk factors
between 1990 and 1995. Scand J Prim Health Care 2000;18:183-7.

12. International Task Force for Prevention of Coronary Heart Disease.
Prevention of coronary heart disease: Scientific background and new
clinical guidelines. Recommendations of the European Atheroscle-
rosis Society. Nutr Metab Cardiovasc Dis 1992;2:113-56.

13. Shepherd J, Pratt M. Prevention of coronary heart disease in clinical prac-
tice: A commentary on current treatment patterns in six European coun-
tries in relation to published recommendations. Cardiology 1996;87:1-5.

14. Troein M, Råstam L, Selander S. Reported treatment of hypercholes-
terolaemia by family physicians in Sweden and Minnesota. Am J
Prev Med 1995;11:324-8.

15. Averna M, Barbagallo C, Montalto G, Sapienza M, Cavero G, Rini G,
et al. Progetto di epidemiologia e prevenzione »Ventimiglia di 
Sicilia«: distribuzione dei lipidi e delle apoproteine plasmatiche e pre-
valenza di dislipidemie. Giornale della Arteriosclerosi 1995;20:29-35.

16. Capocaccia R, Farchi G, Mariotti S, Verdecchia A, Galletti A, 
Angeli A, et al. La mortalità in Italia nell’anno 1991. Rome: Istituto
Superiore di Sanità; 1995.

17. Boström G, Engqvist M, Olsson K, editors. Hur mår Sverige? Stock-
holm: Socialstyrelsen, Epidemiologiskt centrum; 1995.

18. Danielsson B, Vancheri F, Åberg H, Strender L. Hyperlipidaemia: dif-
ferences in management practices and attitudes in two regions in Eur-
ope – Sicily and the Stockholm area. Eur J Epidemiol 1998;14:477-82.

19. Cooksey R. Judgment analysis. Theory, methods, and applications.
Boston: Academic Press; 1996.

20. Backlund L, Danielsson B, Bring J, Strender LE. Factors influencing
GPs’ decisions on the treatment of hypercholesterolaemic patients.
Scand J Prim Health Care 2000;18:87-93.

Läkartidningen  ❙ Nr 16  ❙ 2002  ❙ Volym 99 1797

SUMMARY

Hyperlipidemia – attitudes and management
Varied strategies among doctors creates
uncertainty about individual treatment
recommendations

Birgitta Danielsson
Läkartidningen 2002;99:1796-7

In comparing occupational health physicians, GP’s
and internists in 1990, the former screened their 
patients for cholesterol, unlike the others, and were
more rigorous in their treatment of hyperlipidemia.
In 1995 all groups had intensified secondary pre-
ventive measures. GP’s had decreased primary
preventive efforts. In the parallel population follow-
up study, interest in lipids had decreased, perhaps
echoing the lack of preventive measures in primary
health care and the differences among the groups
of doctors. Swedish doctors instituted treatment at
higher cholesterol levels than did their Italian col-
leagues. GP’s varied markedly in their strategies for
treatment of moderately high cholesterol in pati-
ents who in addition had other risk-factors. There is
a risk that varied treatment strategies and attitudes
among doctors make it difficult for patients to ad-
here to prescribed treatment.
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