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Klinik och vetenskap

❙ ❙ Stroke förekommer i alla åldrar. Risken ökar exponentiellt
med åldern – för vart 20:e år femdubblas strokerisken. Detta
starka åldersberoende kan delvis tillskrivas stor förekomst av
andra riskfaktorer för stroke, t ex hypertoni, diabetes och för-
maksflimmer, i högre åldrar. Men ålder är också en kraftfull
riskfaktor sedan man tagit hänsyn till förekomsten av andra
kända riskfaktorer.  

Könsskillnaderna är långt ifrån lika stora för stroke som
för ischemisk hjärtsjukdom. Upp till 80 års ålder har män en
strokerisk som är ca 40 procent högre än kvinnors risk, däref-
ter utjämnas könsskillnaderna [1]. Eftersom det finns fler
kvinnor i de högre, strokebenägna åldrarna är antalet män och
kvinnor som vårdas för stroke på svenska sjukhus nästan ex-
akt lika (data ur nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke).

Många riskfaktorer för stroke har en ärftlig komponent, åt-
minstone delvis bestämd av genpolymorfier. Dit hör hyper-
toni, diabetes, förhöjda fibrinogennivåer, homocysteinemi
m fl. Därtill kommer en ärftlighet för stroke per se, frikopp-
lad från traditionella riskfaktorer. Det är vanligt med anhop-
ning av stroke i familjer, och konkordans för stroke är vanli-
gare hos enäggs- än hos tvåäggstvillingar [2]. Om någon av
föräldrarna haft stroke är också strokerisken klart ökad [3, 4]. 
En snabbt ökande vetenskaplig litteratur rapporterar om po-
lymorfier knutna till ökad strokerisk. De mest samstämmiga
fynden tycks gälla polymorfier i generna för fibrinogen, trom-
bocyternas glykoproteinreceptorer, »angiotensin converting
enzyme« (ACE) och apolipoprotein E [5]. Å andra sidan bör-
jar det nu bli klarlagt att polymorfier som ger ökad risk för ve-
nös tromboembolism, främst den faktor V-mutation som le-
der till APC-resistens, inte ökar risken för stroke [6].

Förstagradssläktingar till patienter med subaraknoidal-
blödning löper 3–7 gånger ökad risk att själva drabbas. Hos
omkring en femtedel av patienterna med subaraknoidalblöd-
ning orsakad av aneurysmbristning finns sjukdomen i släkten
[7]. I dessa familjer finns ofta också cystnjurar och aorta-
aneurysm, något som pekar på att det kan finnas genetiska de-
fekter i strukturella proteiner i artärväggar och parenkym. 

Socioekonomiska faktorer och miljöfaktorer
Personer med låg utbildning, okvalificerade jobb eller som är
arbetslösa löper särskilt stor risk att drabbas av stroke [8], så
också i Sverige [9]. En betydande del av denna sociala skikt-
ning beror säkert på att de kardiovaskulära riskfaktorerna föl-
jer ett mycket tydligt socialt mönster med stora klyftor i tobak,
motions- och kostvanor mellan samhällsgrupperna [10, 11].

Bland svårbemästrade miljöfaktorer som pekats ut som
riskfaktorer för stroke kan nämnas kallt klimat och mjukt vat-
ten [12, 13]. Den mycket påtagliga öst–västliga gradient i
strokeförekomst som finns över Mellansverige har delvis till-
skrivits vattenkvaliteten: hårt vatten – låg strokerisk i Upp-
land, mjukt vatten – hög strokerisk i Värmland [13].

Påverkbara biologiska riskfaktorer
Av de klassiska riskfaktorerna för stroke intar tre en särställ-
ning: hypertoni, rökning, förmaksflimmer. För dessa tre är
sambandet med stroke synnerligen väl belagt, de har stor be-
tydelse på befolkningsnivå, och det finns ett mycket gott ve-
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tenskapligt underlag för att intervention minskar risken. Fy-
sisk inaktivitet och diabetes uppfyller de båda första av dessa
tre kriterier, men det vetenskapliga underlaget för att inter-
vention hjälper är svagare. 

I observationsstudier är fysisk aktivitet på fritiden knuten
till minskad strokerisk på ett mer eller mindre dosberoende
sätt [14, 15]. Detta gäller också högt upp i åldrarna [16].

I den stora brittiska UKPDS-studien hade typ 2-diabetiker
som behandlades intensivt med insulin eller sulfonureider
samma strokeförekomst som de som enbart fick kostbehand-
ling [17]. Något överraskande hade överviktiga diabetiker
som fick metformin en signifikant minskad risk att drabbas av
stroke jämfört med dem som fick behandling med insulin el-
ler sulfonureider [18]. 

Rökning ökar risken för stroke mer för kvinnor (relativ risk
2,5) än för män (relativ risk 1,5–1,8) [19-21]. Rökstopp re-
ducerar överrisken inom två år, och efter tio års rökstopp är
strokerisken bara marginellt högre bland exrökarna än bland
dem som aldrig nyttjat tobak. Något samband mellan snus och
ökad strokerisk har inte kunnat beläggas [21].

Hyperkolesterolemins roll som riskfaktor är mer oklar. I
motsats till ischemisk hjärtsjukdom finns ett mycket svagt
epidemiologiskt samband mellan höga kolesterolnivåer (med
undantag för familjär hyperkolesterolemi) och ökad stroke-
risk [22]. Däremot är det nu mycket väl belagt att statiner
minskar risken för stroke, så också i primärpreventiva studier
[23]. Det är möjligt att detta beror på de direkta effekter stati-
ner har på kärlvägg och trombosmekanismer utöver deras li-
pidsänkande egenskaper.  

Hypertoni
Genom den stora riskökningen i både relativa och absoluta tal
och den kraftfulla effekten av förebyggande behandling intar
hypertonin en särställning bland riskfaktorerna. Hur stor
riskökning hypertonin innebär i absoluta tal beror i hög grad
på kön, ålder och förekomst av andra kardiovaskulära risk-
faktorer. WHO och International Hypertension Society har
publicerat utförliga anvisningar för hur den absoluta risken
för hjärt–kärlsjukdom kan beräknas hos enskilda individer
[24].

Ingen annan individinriktad interventionsinsats har lika
stor potential att minska antalet strokeinsjuknanden i befolk-
ningen. De stora vinsterna med antihypertensiv behandling

ligger i minskningen av risken för stroke snarare än i andra
manifestationer av kardiovaskulär sjukdom.

Behandlingseffekterna är särskilt gynnsamma hos äldre
med hypertoni. Den relativa riskminskningen tycks vara unge-
fär densamma över hela åldersspannet. Eftersom strokerisken i
absoluta tal är så mycket större i högre åldrar blir också be-
handlingsvinsterna där särskilt stora – antalet som behöver be-
handling för att ett strokeinsjuknande ska undvikas minskar
snabbt med stigande ålder. Kostnadseffektivitetsanalyser visar
på låga kostnader för att undvika stroke hos personer över 70 år
med hypertoni, medan motsvarande behandlingskostnader i
yngre medelålder uppgår till miljontals kronor [25].

Som framgår av Figur 1 är effekterna av de äldre, billiga pre-
paraten på strokeinsjuknande väldokumenterade, och de skiljer
sig inte nämnvärt från effekterna av kalciumantagonister och
ACE-hämmare. Vid behandling med kalciumantagonister upp-
vägs den modesta minskningen av stroke av en motsvarande
ökning av risken för insjuknande i hjärtsjukdom [26, 27].

Resultaten från den nyligen publicerade ALLHAT-studi-
en (inte inkluderad i de metaanalyser som Figur 1 bygger på)
styrker uppfattningen att tiaziddiuretika bör vara basbehand-
lingen i strokepreventionen hos hypertoniker.

I LIFE-studien visades angiotensinreceptorblockeraren
losartan ha en bättre strokeförebyggande effekt än en låg dos
betablockerare (atenolol) hos patienter med hypertoni och
vänsterkammarhypertrofi [28]. Risken för stroke var 26 pro-
cent lägre under losartanbehandling. Men den absoluta risk-
reduktionen var mindre imponerande – 0,37 procent per be-
handlingsår. Detta motsvarar att 270 patienter behöver be-
handlas med losartan i stället för atenolol under ett år för att
ett strokeinsjuknande skall undvikas.  

I vad mån man med icke-farmakologiska insatser mot
högt blodtryck kan påverka risken för stroke är oklart – det
saknas storskaliga undersökningar som skulle kunna ge ett
svar på frågan. Högt födointag av kalium och magnesium
har visat sig vara associerat med låg risk för stroke, något
som möjligen skulle kunna medieras via effekter på blod-
trycksnivåerna [29].

Kardiella embolikällor
Tabell I visar en översikt över kardiella embolikällor. På
grund av flödesförhållandena hamnar cirka två tredjedelar av
de embolier som lämnar hjärtat i hjärnan. 

Läkartidningen  ❙ Nr 44  ❙ 2003  ❙ Volym 100 3501

Figur 1. Sammanställning av resultaten
från två metaanalyser [26, 27] av place-
bokontrollerade prövningar av effekten
av äldre antihypertensiva läkemedel på
strokeinsjuknande samt av direkt jämfö-
rande studier mellan de äldre läkemed-
len och de nya. OR= oddskvoter.

Diuretika vs placebo 
(13 studier)

Betablockerare vs placebo 
(4 studier)

Kalciumantagonister vs 
diuretika eller betablockerare 
(5 studier) 

ACE-hämmare vs diuretika  
eller betablockerare 
(3 studier)

Bättre Sämre OR

0,60

0,71

0,87

1,05

Absolut risk 
per 5 år, procent

ca 2,9 vs 4,2

ca 2,4 vs 3,1

ca 3,9 vs 4,5

ca 5,2 vs 5,0

0,5 1,0

Relativ risk

2,0



I absoluta tal är förmaksflimmer viktigast av de kardiella
emboliorsakerna. Enligt det nationella kvalitetsregistret
Riks-Stroke har nära en fjärdedel av svenska strokepatienter
förmaksflimmer. Vinsterna med preventiv behandling är ock-
så stora. Den årliga risken att drabbas av stroke vid kroniskt
förmaksflimmer reduceras från ca 5 procent till 1 procent un-

der peroral antikoagulantiabehandling (80 procent relativ
riskreduktion) [30]. Det innebär att 25 patienter med
förmaksflimmer behöver behandlas under ett år (eller 2–3
under tio år) för att ett strokeinsjuknande skall undvikas. Re-
lativt lågintensiv antikoagulantiaregim med INR (internatio-
nal normalized ratio) 2,0–3,0 har visat sig ge lika bra stroke-
förebyggande effekter som högintensiv behandling, samti-
digt som risken för allvarliga blödningskomplikationer kun-
nat hållas nere [30].

Vid kroniskt förmaksflimmer är den emboliprofylaktiska
effekten av trombocythämmare, främst acetylsalicylsyra, be-
tydligt mindre än av antikoagulantia – riskreduktionen är i
genomsnitt 22 procent [30]. Det innebär att den årliga stroke-
risken minskar från ca 5 procent till ca 4 procent. Patienter
med »lone atrial fibrillation« (förmaksflimmer i unga år utan
andra tecken på hjärtsjukdom) har låg strokerisk, och här kan
emboliprofylax med ASA i stället för antikoagulantia vara
motiverad, liksom hos patienter med kontraindikationer mot
antikoagulantia (t ex falltendens, minnessvårigheter). 

Eventuell emboliprofylax vid andra hjärtsjukdomar beror
på hur hög den absoluta risken för stroke är. När den är hög
(>5 procent per år), som vid allvarlig klaffsjukdom, klaffpro-
tes eller avancerad dilaterad kardiomyopati, är antikoagulan-
tiabehandling regel. Är embolirisken låg (<2 procent per år)
eller osäker som vid öppetstående foramen ovale, förmaks-
septumaneurysm eller mitralisklaffprolaps kan man avstå
från medikamentell behandling eller ge ASA i lågdos. Under
den första tiden efter en stor transmural hjärtinfarkt är embo-
lirisken så hög att antikoagulantiabehandling under tre till sex
månader är motiverad.    

Andra riskfaktorer
Ett mycket stort antal faktorer har knutits till ökad stroke-
risk. Tabell II redovisar ett urval. Gemensamt för dessa fak-
torer är att det saknas vetenskapligt underlag för att inter-
vention mot dem har effekt på strokerisken. Beträffande ett
par av dessa faktorer – främst höga homocysteinnivåer och
infektioner – pågår interventionsstudier som förhopp-
ningsvis förser oss med vägledning om huruvida preventiva
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Figur 2. Relativa
risker för stroke
för utvalda risk-
faktorer (vänster)
och det antal 
strokeinsjuknande
som varje riskfak-
tor orsakar (hö-
ger). Grova skatt-
ningar utifrån
sammanvägda
data över relativa
risker (eller odds-
kvoter) och preva-
lenstal rapporte-
rade i olika obser-
vationsstudier.

Tabell I. Kardiella embolikällor [40, 41].

Väldokumenterad emboli- Mindre väl dokumenterad
källa, markant ökad risk embolikälla eller liten/måttlig

Lokalisation för stroke riskökning

Höger– Öppetstående foramen ovale
vänstershunt Septumdefekter
(paradoxal Arteriovenösa missbildningar
embolism) i lungcirkulationen
Vänster Förmaksflimmer Sick sinus syndrome
förmak Myxom Förmaksseptumaneurysm
Mitralisklaff Reumatisk mitralis- Förkalkat annulus mitralis

klaffsjukdom Mitralisklaffprolaps
Infektiös endokardit Icke-infektiös trombotisk
Mitralisklaffprotes endokardit

Anticardiolipin antibody
syndrome
SLE (Libman-Sacks endo-
kardit)

Vänster Akut hjärtinfarkt, Vänsterkammaraneurysm
kammare särskilt transmural Trubbigt våld mot bröst-

framväggsinfarkt korgen (hjärtkontusion)
Dilaterad kardiomyopati
Myxom
Vänsterkammarsvikt

Aortaklaff Infektiös endokardit Reumatisk aortaklaffsjukdom
Aortaklaffprotes Syfilitisk klaffsjukdom

Icke-infektiös trombotisk
endokardit
Aortaklafförkalkningar
Anticardiolipin antibody
syndrome
SLE (Libman-Sacks endo-
kardit)

Hjärt- Hjärtkirurgi Angiografi
manipulationer Valvuloplastik Angioplastik



insatser hjälper eller inte. Två av faktorerna i tabellen för-
tjänar särskilda kommentarer.

Alkohol. Liksom för ischemisk hjärtsjukdom finns ett U-format
förhållande mellan alkoholintag och risk för ischemisk stroke
– absolutister och storkonsumenter har högre risk än låg- och
måttlighetskonsumenter [31, 32]. För intracerebral blödning
finns ett mer linjärt förhållande mellan alkoholintag och risk för
insjuknande. Men eftersom hjärninfarkterna dominerar bland
de cerebrovaskulära sjukdomarna blir den totala effekten på
hela sjukdomsgruppen ändå att sambandet blir U-format (dock
något avflackat). Mycket stort akut alkoholintag (fylla) ökar
markant risken för akut strokeinsjuknande [33].

Östrogener. I randomiserade kliniska prövningar har man
inte funnit några skyddande effekter mot stroke av östro-
gentillskott [34-37]. I den största av dessa prövningar fanns
till och med en liten, men statistiskt säkerställd, ökning av
strokerisken från 2,1 per 1000 observationsår hos placebo-
behandlade till 2,9 hos östrogenbehandlade kvinnor [37].

Riskfaktorernas betydelse på befolkningsnivå
I Figur 2 visas dels de relativa risker de olika riskfaktorerna
innebär, dels hur många insjuknanden i stroke i en befolkning
som kan tillskrivas de enskilda faktorerna. Det senare är en
funktion av den relativa riskökningen och förekomsten av
riskfaktorn i befolkningen. Uppgifterna i Figur 2 är grova
skattningar – riskökning och prevalenser varierar med bl a
kön, ålder, geografi och socialgrupp. 

För den enskilde patienten och hans/hennes läkare är den
relativa riskökningen och effekterna och biverkningarna av
interventionen det avgörande när man vill förebygga stroke.
För beslutsfattare blir befolkningsperspektivet det naturliga –
vilka är de riskfaktorer som orsakar flest stroke och hur kan
de angripas? Som framgår av Figur 2 dominerar de fem
klassiska riskfaktorerna hypertoni, rökning, fysisk inaktivi-
tet, diabetes och förmaksflimmer helt på befolkningsnivå. 

I Figur 3 har de potentiella vinsterna med olika primärpre-
ventiva insatser vägts mot totalkostnader för samhället, dvs
kostnaderna för de strokeinsjuknanden som kan undvikas mi-
nus kostnaderna för den preventiva insatsen. För jämförelsens
skull har också två sekundärpreventiva insatser – salicylika
respektive karotiskirurgi efter TIA och lindrig hjärninfarkt –
inkluderats. Att så mycket färre strokeinsjuknanden undviks
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Lägre
totalkostnader

Högre
totalkostnader

Fler stroke Färre stroke

Anti-HT-behandling
hos medelålders

Statiner primärprevention

Karotiskirurgi,
optimala förhållanden

AK vid förmaks-
flimmer

Rökstopp

Anti-HT-behandling
hos äldre

ASA efter TIA
och minor stroke

Figur 3. Förhållande mellan antal stroke-
insjuknanden som kan förebyggas och
totalkostnader för samhället. Baserat på
data från referens [52]. HT = hyperten-
siv, AK =  antikoagulantia, ASA = acetyl-
salicylsyra, TIA = transitorisk ischemisk
attack.

Tabell II. Övriga riskfaktorer för stroke. 

Riskfaktor/skyddande Association med stroke Dokumentation av effekter
faktor [referenser] i observationsstudier av primärprevention

Frukt och grönsaker Högt intag = låg Kontrollerade interven-
[42, 43] strokerisk tionsstudier över lång tid

saknas
Fisk [43] Högt intag = låg Kontrollerade interven-

stokerisk tionsstudier över lång tid
saknas

Alkohol [31, 33] U-format samband – Information saknas
se text

Narkotika [7] Ökad risk, särskilt för Information saknas
subaraknoidalblödning,
vid kokainmissbruk

Lipoprotein (a) [44] Höga lipoprotein (a)- Interventionsstudier 
nivåer = ökad strokerisk saknas

Hemoreologiska Ökad risk vid poly- Interventionsstudier
faktorer [45, 46] cytemi och vid för- saknas

höjda fibrinogennivåer

Östrogener [34-37] Liten absolut risk- Ingen gynnsam effekt av
ökning vid p-piller- östrogensubstitution efter
användning (högdos) menopaus, möjligen liten

riskökning
Homocysteinemi [47] Ökad risk vid höga Kliniska prövningar pågår

homocysteinnivåer,
men effekten på be-
folkningsnivå är oklar

Infektion och Högt C-reaktivt protein, Kliniska prövningar pågår
inflammation [32, 48] periodontit och flera

specifika infektionssjuk-
domar (t ex Chlamydia 
pneumoniae och HIV)
associerade med hög
strokerisk 

Snarkning, Klar riskökning, särskilt Interventionsstudier
sömnapné [48] vid sömnapné, stora saknas

variationer i relativ
riskökning mellan
olika studier

Svår psykosocial Relativ risk ca 1,5–2,0 Interventionsstudier
stress [4, 46, 50, 51] (svår livshändelse el- saknas

ler svår kronisk stress),
starkare dokumenta-
tion för stroke med
dödligt än med icke-
dödligt förlopp 
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vid sekundärpreventiv behandling beror på att målgrupperna
är mycket mindre än vid primärpreventiva insatser.

Befolkningsinriktad strokeprevention 
Befolkningsstrategin innebär att man förskjuter fördelningen
av riskfaktorer för stroke mot en lägre nivå. Man utgår från att
små förändringar hos flertalet ger större effekter än stora för-
ändringar hos ett mindre antal högriskindivider. 

Det är relativt lätt att staka ut målen för en befolkningsin-
riktad hälsopolitik med sikte på att minska antalet strokein-
sjuknanden. Blodtrycksnivån i befolkningen borde vara läg-
re, rökningen borde bekämpas och fler borde motionera re-
gelbundet. Troligen ingår också ändrade kostvanor med stör-
re intag av grönsaker och frukt. Problemet är: Hur når man
dessa förändringar?

I Sverige har befolkningsstrategin att förebygga stroke – i
den mån det funnits någon sådan strategi – inte varit fram-
gångsrik. Strokeincidensen har varit oförändrad sedan mitten
av 1980-talet (se avsnittet om strokeepidemiologi i denna ar-
tikelserie). Som data från WHOs MONICA-projekt visar lig-
ger blodtrycksnivåerna i befolkningen oförändrade [38]. Det-
ta gäller såväl södra som norra Sverige och är troligen den vik-
tigaste orsaken till att strokeförekomsten också ligger på oför-
ändrad nivå.

De båda befolkningsinriktade interventionsprogram mot
hjärt–kärlsjukdom (Nordkarelen och Minnesota Heart) som
utvärderats i kontrollerade studier och som särredovisat
stroke har inte kunnat dokumentera några säkerställda ef-
fekter. I både Västerbotten (med länsomfattande interven-
tionsprogram) och Norrbotten (utan motsvarande program)
har strokeincidensen varit oförändrad sedan 1985. Det mås-
te dock påpekas att de befolkningsinriktade förebyggande
programmen huvudsakligen haft fokus på hjärtinfarkt me-
dan strokepreventionen (främst via blodtryckssänkning) har
haft lägre prioritet. Svårigheterna att utvärdera dessa pro-
gram genom mätningar av hjärt–kärlsjuklighet/dödlighet är
stora [39]. 

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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SUMMARY

Stroke – risk factors and primary prevention

Kjell Asplund
Läkartidningen 2003;100:3500-5

The five major risk factors for stroke are hyperten-
sion, smoking, diabetes, atrial fibrillation and physi-
cal inactivity. All of these are amenable. In addition,
although hypercholesterolemia is not strongly as-
sociated with stroke in epidemiological studies, pri-
mary prevention with statins provides a modest re-
duction of stroke risk. Unchanged population levels
of blood pressure in Sweden over the last two dec-
ades are accompanied by constant stroke incidence
rates. The single most cost-effective preventive ac-
tion is detection and treatment of hypertension in
the elderly. Antismoking advice and anticoagulants
in patients with atrial fibrillation and other cardiac
sources of embolism also have favourable effects
relative to costs.  There is a dearth of successful
population-based programs to prevent stroke.
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