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Bakgrund. Hjärtkärlsjukdomar har länge utgjort den vanligaste orsaken till sjuklighet och 
död i Sverige. Förebyggande arbete i primärvården har på senare år bidragit till minskad 
sjuklighet och död inom denna sjukdomsgrupp. Det behövs dock bättre metoder både för 
påvisande och förebyggande för att ytterligare minska eller uppskjuta risken att insjukna i 
hjärtkärlsjukdom.  
 
Metod. Denna avhandling omfattar fyra delstudier. Forskningen studerar riskfaktorer samt 
riskskattning av hjärtkärlsjukligheten samt störd sockeromsättning i en medelålders (40-59 år) 
befolkning mellan åren 1989 och 2006 i Söderåkra i sydöstra Sverige. 
Vid ett besök hos distriktsläkaren 1989-1990 uppmättes blodtrycket. Resultatet av mätning av 
vikt, midjemått, blodsocker, blodfetter och sköldkörtelprover meddelades deltagaren. En 
enkät avseende ärftlig sjukdom, tidigare egen sjukdom, medicinering samt livsstilsfrågor 
genomfördes och blev sedan granskad av läkare. Läkaren gav råd avseende anpassade 
livsstilsförändringar och erbjöd behandling av nyupptäckta sjukdomstillstånd eller förhöjda 
riskfaktorer. 
 
Via en telefonenkät år 1999-2000 följdes de ursprungliga deltagarna upp angående 
omfattningen av genomförda livsstilsförändringar efter det att undersökningen påbörjats 
1989-1990. 
 
År 2006 studerades patientjournaler från primärvården med avseende på nyinsjuknande i typ 
2 diabetes samt i fyra fall även nedsatt glukostolerans, upptäckt via glukostoleranstest 
(OGTT).  
 
Slutligen inhämtades år 2006 uppgifter om studiedeltagarna i Socialstyrelsens register över 
vård på sjukhus samt död i hjärtkärlsjukdomar. Totalt 71 personer hade insjuknat för första 
gången eller dött i hjärtkärlsjukdom. 
 
Därefter jämfördes tre olika metoder (riskmodeller) för att bedöma risken att insjukna i 
hjärtkärlsjukdom, varav en utan och två med data från laboratorieprover. 
 
 
Resultat. Totalt 90 % av den inbjudna befolkningen, sammanlagt 705 män och kvinnor 
undersöktes. Den första delstudien visade bland annat, att kvinnor med ett kolesterolvärde  
över 7.0mmol/L hade större risk än de med ett lägre kolesterolvärde att också vara drabbade 
av nedsatt produktion av sköldkörtelhormon, talande för en utveckling mot s.k. hypotyreos.  
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Vid telefonintervjun 10 år efter studiestarten fann man att kvinnor rapporterade genomförda 
livsstilsförändringar i högre utsträckning än män. Män som haft hjärtkärlsjukdom eller rökte 
och kvinnor med högt blodtryck rapporterade högre grad av livsstilsförändringar. 
 
Till och med 2006 fick 38 personer diagnosen typ 2 diabetes samt ytterligare fyra personer 
nedsatt glukostolerans. Ett lågt värde på ett laboratorieprov, som speglar insulinkänslighet, 
IGFBP-1, visade sig förutsäga framtida insjuknade i diabetes. Dessutom var ett större 
midjemått samt ett högre mått på inflammation (CRP) i kroppen förenat med ett ökat 
insjuknande i typ 2 diabetes. 
 
Slutligen jämfördes tre olika riskbedömningar. Vi fann att en enkel metod, kallad 
Konsultationsmetoden, förutsade framtida hjärtkärlsjukdom lika tillförlitligt som två andra 
metoder med inslag av blodprovstagning. De ingående variablerna i Konsultationsmetoden 
var ålder, kön, rökning, hjärtkärlsjukdom i släkten, egen sjukdom i högt blodtryck och 
diabetes, samt även midjemått och uppmätt blodtryck. Den etablerade metoden SCORE 
innehåller provtagning (kolesterol). Den tredje metoden som definierades speciellt för denna 
studie, omfattade dessutom även flera ovanliga blodprover som speglar negativ påverkan på 
kärl- och njurfunktion. Den var likvärdig med Konsultationsmetoden men bättre än SCORE.  
 

 
Slutsats. Vi bedömer att en enkel metod för riskskattning som kan erhållas vid ett läkarbesök, 
och som inte kräver provtagning, är användbar i primärvården, både i Sverige och i länder 
med begränsade ekonomiska resurser, även om kontrollstudier behövs.  
 


