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FÖRORD 
 
Vi vet att det ibland är svårt att förändra medicinsk praxis även när ny 
vetenskaplig kunskap talar för detta. Det finns givetvis en rad faktorer som kan 
förklara denna till synes irrationella hållning. När det är många personer som 
berörs är det också många som måste nås av den väsentliga informationen. De 
måste också kunna tolka informationen och ha nödvändiga förutsättningar att 
förändra sig. Budskapet får inte vara oklart så att det finns utrymme för 
misstolkningar eller osäkerhet. När det gäller förändringar av medicinsk praxis 
som i huvudsak bestäms av läkare gäller förändringen en relativt homogen 
grupp människor som har ett gemensamt språk och en förhållandevis enhetlig 
syn på ansvarsfördelning och hur vetenskapliga fakta ska tolkas och sättas in i 
sitt sammanhang. När Socialstyrelsen tagit fram de första nationella riktlinjerna 
som stöd för öppna systematiska prioriteringar är situationen betydligt mer 
komplex. Då handlar det inte bara om att nå och påverka den medicinska 
professionen - implementeringen berör även politiker och administratörer. För 
att intentionerna i riktlinjerna ska uppfyllas krävs det förändringar även på den 
administrativa och politiska nivån och senare ett fungerande samspel mellan de 
olika parterna. 
 
Denna rapport är den första i en serie av rapporter där PrioriteringsCentrum i 
samarbete med Socialstyrelsen följer upp implementering och effekter av de 
Nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård. Den har skrivits av docent Lars-Åke 
Levin och doktor Mikael Rahmqvist vid Centrum för utvärdering av medicinsk 
teknologi vid Linköpings universitet och beskriver en situation före det att den 
första versionen av Hjärtriktlinjerna publicerats. Syftet med den första 
delrapporten är att utveckla och finslipa metodiken för årliga uppföljningar.  
 
Förutom en uppföljning av hur hjärtsjukvården förändras i praktiken och en 
analys av möjliga effekter av riktlinjerna genomför PrioriteringsCentrum också 
en kvalitativ undersökning av förutsättningar och pågående 
förändringsprocesser i fyra landsting/regioner. Den första rapporten finns redan 
publicerad i PrioriteringsCentrums rapportserie som 2005:4.  
 
Syftet med projektet, som beräknas pågå minst två år till, är att analysera och 
rapportera vad som händer för att därigenom kunna bidra till ett gemensamt 
lärande. Flera av oss som på olika sätt medverkar i utvärderingen har också varit 
delaktiga i framtagandet av Socialstyrelsens riktlinjer. Det är inte helt optimalt 
ur ett utvärderingsperspektiv. Vi måste dock acceptera att det i vissa avseenden 
är svårt att genomföra den här typen av uppföljning och samtidigt vara helt 
utomstående. Vi ser inte heller att det är vår primära uppgift är att betygsätta 
värdet av riktlinjearbetet.  



  
  

Varken PrioriteringsCentrum, Socialstyrelsen eller involverade forskare sitter 
inne med facit som talar om hur en lyckad implementering av riktlinjerna exakt 
bör se ut och mot vilken praktiken kan mätas. Det är snarare vår målsättning att 
bidra till effektivare utveckling av både mål och medel för systematiska 
prioriteringar i linje med det beslut som riksdagen fattade 1997. Det skall ske 
genom att så långt det är möjligt använda vetenskapliga metoder för att beskriva 
ett skeende på ett öppet och ärligt sätt. 
 
 
Linköping, april 2005 
 
 
 
Per Carlsson 
Föreståndare PrioriteringsCentrum 
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SAMMANFATTNING 
 
Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård har utvecklats successivt de senaste 
åren och 2004 publicerades ”Beslutsstöd för prioriteringar” med ett tillhörande 
medicinskt faktadokument. Riktlinjerna omfattar 118 rangordnade åtgärder 
varav 72 har en rangordning 3 eller högre på en 10-gradig skala där 1 ges högsta 
prioritet. Vi har valt ut sju av dessa prioriterade åtgärder till att fungera som 
indikatorer på hur riktlinjerna tillämpas i svensk hjärtsjukvård. Denna rapport är 
den första i en serie rapporter där dessa och ytterligare några indikatorer ska 
följas över tid. En del av åtgärderna/indikatorerna är etablerade teknologier 
medan andra befinner sig i en introduktionsfas. Syftet med den första rapporten 
är dels att presentera lämpliga metoder för att följa trenden för de olika 
indikatorerna, dels att få en uppfattning om variationen i hjärtsjukvården och 
dels att försöka väga ihop resultaten till ett gemensamt mått på eventuell 
följsamhet till de föreslagna prioriteringarna. 
 
Utvecklingen under 2001-2003 visar på en stor variation mellan landstingen 
även när det gäller så kallade etablerade teknologier som reperfusion och 
behandling med ACE-hämmare. För dessa två teknologier sker ingen förändring 
i totalresultatet men förändringar, både minskad och ökad andel behandlade 
patienter, inträffar lokalt under perioden. Gemensamt för teknologierna under 
introduktion är att det sker en ökning i de flesta landstingen. Ett tydligt exempel 
på en gemensam ökning är kombinationsbehandling med ASA och clopidogrel, 
under 2001 behandlades 14 procent av patienterna med instabil 
kranskärlssjukdom medan det i samtliga landsting 2003 var en större andel 
patienter (än 2001 års genomsnitt) som fick kombinationsbehandlingen. Den 
relativa variationen mellan landstingen minskade samtidigt även om 
förskrivningen 2003 varierade mellan 18 till 54 procent.  
 
Tillämpningen av 2004 års riktlinjer var olika i landstingen 2003 såtillvida att 
det går att urskilja en grupp landsting som har en mindre andel behandlade 
patienter enligt riktlinjerna och en grupp landsting som har en större andel 
behandlade patienter jämfört med genomsnittet. Kommande studier får visa om 
skillnaderna minskar eller består mellan landstingen och i vilken utsträckning 
som patienterna får ta del av de prioriterade behandlingarna. 
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1. INLEDNING 
 
 
1.1 Uppdraget 
 
Nationellt kunskapscentrum för prioritering inom vård och omsorg 
(PrioriteringsCentrum) ska följa upp tillämpningarna av de nationella 
riktlinjerna för hjärtsjukvård under perioden 2003-2005. Denna uppföljning är 
uppdelad i två studier. Dels en intervjustudie som beskriver implementeringen 
lokalt i fyra landsting och dels en registerstudie som analyserar riktlinjernas 
effekter på behandlingspraxis i hela landet. Denna rapport utgör basen i 
delstudien rörande register och behandlingspraxis och har utförts av Centrum 
för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT), Linköpings Universitet. Studien 
finansieras till lika delar av Socialstyrelsen och PrioriteringsCentrum. 
 
 
1.2 Syfte 
 
Detta är den första delrapporten i ett treårigt projekt med syfte att kvantitativt 
beskriva eventuella effekter av implementeringen av Socialstyrelsens riktlinjer 
för hjärtsjukvård på medicinsk praxis samt att koppla resultaten till 
vårdkonsumtionen och sjukvårdskostnader för hjärtsjukdomar. Detta görs 
genom att följa vissa parametrar och nyckeltal, så kallade indikatorer i olika 
trendanalyser genom att utnyttja befintliga registerdata. Denna rapport sträcker 
sig fram till och med år 2003 varför resultaten i första hand skall ses som en 
utgångspunkt för de två kommande årens rapporter. Rapporten har också syftet 
att presentera val av analysmodell och metoder för att beskriva trender och 
variationer i svensk hjärtsjukvård. 
 
 
1.3 Riktlinjernas tillkomst och det temporala metodproblemet 
 
Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård från 2004 är ett policydokument som 
rekommenderar vilken behandling som patienter med hjärtsjukdom bör 
erbjudas. Tidigare riktlinjer har anklagats för att vara önskelistor och att vara 
starkt kostnadsdrivande. Det som är unikt med dessa riktlinjer är att de för första 
gången, utöver att redovisa ”state of the art”, även innehåller ett 
prioriteringskapitel där par av hälsotillstånd-åtgärd rangordnas med 
utgångspunkt från människovärde-, behovs- och kostnadseffektivitets-
principerna.  
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Riktlinjernas syfte är att med hjälp av ett nationellt utvecklingsarbete stödja 
sjukvårdshuvudmännen i deras lokala arbete med hälso- och sjukvårdsprogram 
och prioriteringar. Målet med riktlinjerna är att bidra till att hälso- och 
sjukvårdens resurser används effektivt och att de fördelas efter behov samt styrs 
av öppna och tydliga prioriteringsbeslut och att detta i förlängningen realiserar 
Socialstyrelsens intentioner; att patienter ges möjlighet att få likvärdig och 
effektiv vård i alla delar av landet. 
 
När riktlinjerna ska implementeras infinner sig många frågor. En av 
huvudfrågorna är i vilken omfattning riktlinjerna påverkar behandlingsmönster 
och vårdkonsumtion och i vilken mån riktlinjerna ger skilda resultat i olika 
landsting. Det finns skäl att tro att exempelvis landsting med långt utvecklade 
och uttalade system och processer för öppna prioriteringar kommer att skilja ut 
sig ifrån landsting som i prioriteringsavseende är mer outvecklade. Resultaten 
kan också skilja sig åt beroende på förekomst av regionsjukhus eller medicinsk 
fakultet i landstingsområdet. Det är också troligt att landstingens ekonomiska 
ställning har betydelse för hur riktlinjer på kort sikt påverkar vårdens inriktning 
och omfattning.  
 
Oberoende av att riktlinjerna sjösätts fortsätter utvecklingen av nya medicinska 
teknologier i ett högt tempo. Dessa sprids i sjukvården, ibland kontrollerat och 
ibland under mer okontrollerade former. Dessutom präglas svensk kardiologi av 
ett intensivt forsknings- och utvecklingsarbete som manifesteras genom 
medverkande i många stora kliniska prövningar som i sig driver på spridningen 
av nya teknologier och därmed påverkar vårdkonsumtion och 
behandlingsmönster. 
 
När man skall utvärdera implementering av riktlinjer är det naturligtvis omöjligt 
att kontrollera och hålla alla andra påverkande faktorer konstanta och enbart 
studera vad riktlinjerna i sig har haft för påverkan på vårdpraxis. Dessutom är 
framtagandet av riktlinjer inget som sker över en dag utan är en långvarig 
process som involverar många av de kliniska beslutsfattare som sedan är 
avnämare och brukare av riktlinjerna. Det innebär att arbetsprocessen i sig med 
delaktighet från många nyckelpersoner är en viktig del i metoden att 
implementera riktlinjerna. En konsekvens är dock att någon absolut tidpunkt för 
när riktlinjerna blir offentliga och börjar påverka praxis inte kan definieras.  
 
Enligt tidsaxeln nedan började projektet redan hösten 2001 med arbete i ett antal 
arbetsgrupper. Den färdiga bokversionen publicerades i juni 2004.  
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Figur 1. Tidpunkter för riktlinjearbetet, publicering och utvärdering av de 
nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård (NRH) vars remissutgåva släpptes i 
maj 2003 (C). 
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    A:  Utgivning av nationella riktlinjer för kranskärlssjukvård och beslut om att 

fastställa riktlinjer för hjärtsjukvård? 

    B:  Arbetet med riktlinjerna startar och faktaunderlag tas fram genom olika 
uppdrag till olika aktörer. 

    C: Riktlinjerna remitteras och läggs ut som nätupplaga.  

    D:  Riktlinjer och medicinskt faktadokument publiceras i bokform. 

    U1: Uppföljning, utvärdering av register 1. 

    U2:  Uppföljning, utvärdering av register 2. 

    X ---- X: ASSENT3 Plusstudien: Exempel på studie som påverkar praxis, i detta 
fall andelen ST-höjningsinfarkter som fick prehospital trombolys. 

 
 
 
Den viktigaste tidpunkten för starten av implementeringsarbetet är antagligen 
när riktlinjerna lades ut som remissutgåva på internet och samtidigt 
presenterades på Kardiologiskt vårmöte i början av maj 2003. Innan denna 
tidpunkt fanns en kunskapsmassa och ett stort antal engagerade medarbetare i 
projektet men inga samlade riktlinjer för hela hjärtsjukvården och ingen 
prioriteringsordning. 
 
 
1.4 Epidemiologisk bakgrund 
 
Den här rapporten bygger på data från RIKS-HIA. Socialstyrelsens riktlinjer 
omfattar alla olika delar av hjärtsjukvården och att bara redovisa trendanalyser 
för en diagnos speglar inte hela panoramat.  
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Epidemiologiskt Centrum har i en rapport om hjärtinfarkt1 publicerat data som 
kan ge en bakgrund till trender och skillnader i akut hjärtsjukvård över tid och 
mellan länen. Resultaten i den rapporten kan även användas för att se vilken 
delmängd av patienter som RIKS-HIA:s data utgör.  
 
1.4.1 Beräkning av åldersstandardiserad incidens av hjärtinfarkt 
Hur många som drabbas av hjärtinfarkt per år är intressant att veta ur ett 
hälsoperspektiv. Den totala, åldersstandardiserade, incidensen var konstant från 
1989 till 1993 och minskade från 1994 till och med 1997. Mellan 2000 och 2001 
visar statistiken dock en kraftig ökning av antalet akuta hjärtinfarkter som med 
största sannolikhet beror på ändrade diagnoskriterier för hjärtinfarkt. Den nya 
standarden för diagnossättning infördes i januari 2001 efter rekommendationer 
från European Society of Cardiology (ESC) och innebar bland annat lägre 
värden för några parametrar, vilket resulterar i fler diagnosticerade fall. Dessa 
rekommendationer avseende nya kriterier ingick även i Socialstyrelsens 
presentation av ”Nationella riktlinjer för kranskärlssjukvård, 2001”.  
 
Den åldersstandardiserade incidensen för akut hjärtinfarkt har beräknats utifrån 
åldersfördelningen i rikets population år 2000 och anges i antal fall per 100 000 
invånare (av medelfolkmängden). Alla åldersgrupper ingår inte alltid i 
standardiseringen utan en nedre gräns är vid en del fall satt vid 20 år. 
 
Då cirka två tredjedelar av alla som drabbas av akut hjärtinfarkt är män speglar 
den totala trenden hur sjukdomen utvecklas bland män. Det framgår dock av 
figur 2 att trenden bland kvinnor är påfallande lik den för män. Under år 2000 
registrerades 35 700 nya fall av hjärtinfarkt och under 2001 hade det antalet ökat 
till 38 400. Den standardiserade incidensen per år ökade därmed från 567 till 
613 per 100 000 i de aktuella åldersgrupperna. En ökning som kan förklaras av 
ändrade, och något utvidgade, diagnoskriterier. 
 

                                           
1 Hjärtinfarkter 1987-2000. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt centrum. 2003. 
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Figur 2. Åldersstandardiserad incidens av hjärtinfarkt* per 100 000 
invånare i Riket enligt EpC. 
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Figurnot: Incidensen ökar 2001 vilket till stor del är en effekt av ny standard på definition av 
hjärtinfarkt som infördes i januari 2001 efter rekommendationer från European Society of 
Cardiology (ESC). 
 
 
Två ålderstandardiserade trender för hjärtinfarktsincidensen har beräknats med 
ett snävare kriterium på relevant ålder än vad som användes för beräkning av 
åldersstandardiserad incidens av medelfolkmängden i ovanstående figur. Antal 
nya fall för de i ålder 50 – 69 år delat med antalet i befolkningen i det 
åldersintervallet samma år respektive de i åldern 50 – 89 år. Antalet redovisas 
per 100 000 invånare i de aktuella åldersintervallen. 
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Figur 3. Åldersstandardiserad incidens av hjärtinfarkt* per 100 000 invånare i riket i 
några avgränsade åldersintervall. 
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*Figurnot: Incidensen ökar 2001 vilket till stor del är en effekt av ny standard på definition av 
hjärtinfarkt som infördes i januari 2001 efter rekommendationer från European Society of 
Cardiology (ESC). 
 
 
Trenden för alla i åldrarna 50 – 89 år påminner om föregående trend för män 
och kvinnor totalt i befolkningen men med ett snävare åldersintervall blir 
incidensen högre; lite över 1 procent drabbas av hjärtinfarkt per år bland de i 
åldrarna 50 - 89 år. Uppdelningen på ålder visar på den stora skillnaden i 
incidens mellan yngre och äldre men också att den största relativa minskningen 
av förekomst av hjärtinfarkt under perioden har skett i åldersgruppen 50 – 69 år. 
Efter en viss variation och nedgång under perioden är incidensen 2000 i 
åldersgruppen 70 – 89 år ungefär 10 procent lägre jämfört med 1987 medan 
incidensen i den yngre åldersgruppen 2000 minskat med 40 procent jämfört med 
läget 1987. 
 
1.4.2 Antal sjukhusvårdade fall 
Antalet vårdade patienter med akut hjärtinfarkt ökade med 12 procent på ett år 
mellan 2000 till 2001. Det är en mycket stor ökning som antagligen kan 
förklaras av vidgade kriterier för diagnosen hjärtinfarkt.  
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Effekten av de nya diagnoskriterierna vid hjärtinfart med ST-höjning är olika i 
landstingen och den stora variationen i antal ”nya” fall kan mycket väl vara ett 
utslag av olika tillämpning av gamla och nya kriterier för diagnosen. Det går 
emellertid inte att utesluta andra förklaringar till ökningen i statistiken. 
 
Tabell 1. Antal sjukhusvårdade fall av akut hjärtinfarkt per län och år, 
könsfördelning och skillnad i antal och procent mellan 2001 och 2000. 

Län 2000 2001
Diff.2001

-2000 Diff. i %

Gävleborg 1122 1145 23 2,0

Norrbotten 967 991 24 2,5

Jämtland 416 432 16 3,8

Örebro 1164 1208 44 3,8

Västerbotten 913 954 41 4,5

Västra Götaland 4878 5136 258 5,3

Kronoberg 560 596 36 6,4

Halland 879 948 69 7,8

Västmanland 840 909 69 8,2

Uppsala 839 920 81 9,7

Kalmar 1062 1172 110 10,4

Södermanland 949 1048 99 10,4

Stockholm 4723 5263 540 11,4

Dalarna 1121 1304 183 16,3

Skåne 4040 4719 679 16,8

Västernorrland 1106 1321 215 19,4

Gotland 187 228 41 21,9

Östergötland 1449 1767 318 21,9

Värmland 1023 1279 256 25,0

Blekinge 525 664 139 26,5

Jönköping 1039 1419 380 36,6

Riket 29831 33496 3665 12,3

 
 
Det är en stor skillnad mellan länen i hur stor andel av patienterna med 
hjärtinfarkt som är män respektive kvinnor. Störst andel kvinnor 2001 var det i 
EpC-materialet i Örebro, Västernorrland, Stockholm och Uppsala med 1,3 
vårdad man per vårdad kvinna. Minst andel kvinnor var det i Jämtland, Halland 
och Blekinge län där det för varje kvinnlig patient vårdades 1,6 manlig patient 
eller mer.  
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Materialet från RIKS-HIA ger inte samma könsfördelning och andelen vårdade 
män med hjärtinfarkt är större i RIKS-HIA jämfört med förhållandet i de totala 
siffrorna från slutenvårdsregistret (1,7 jämfört med 1,4). För vissa län/landsting 
är överensstämmelsen ändå god, Jämtland t ex hamnar på ungefär samma 
position i båda fördelningarna med en stor andel män. Dalarna hamnar helt olika 
i den inbördes rangordningen men har å andra sidan samma könsfördelning i 
båda registren runt - 1,5 vårdad man per kvinna.  
 
Tabell 2. Andel sjukhusvårdade män per kvinna efter akut hjärtinfarkt 2001 
enligt EpC och RIKS-HIA. 
 EpC RIKS-HIA

Minimum (Örebro/Dalarna) 1,28 1,53

Maximum (Jämtland/Norrbotten) 1,75 2,02

Riket 1,41 1,71

 
 
Det är en stor skillnad i antalet registrerade patienter med akut hjärtinfarkt som 
vårdats och inte avlidit efter 28 dagar enligt statistik från EpC jämfört med 
antalet utskrivna patienter i RIKS-HIA. En särskild analys behövs för att 
klargöra hur registren skiljer sig åt. Troligtvis är överensstämmelsen mellan 
registren bättre för vårdade fall efter akut hjärtinfarkt med ST-höjning. För 
Jämtland skiljer det inte mycket mellan registren med 5 procent färre fall i 
RIKS-HIA. Även för Dalarna, Gävleborg och Västmanland är 
överensstämmelsen ganska god och skillnaden inte större än 18 – 22 procent. I 
Stockholm registreras ungefär hälften så många i RIKS-HIA jämfört med 
slutenvårdsregistret och i Värmland är motsvarande andel 1 av 3 och knappt var 
femte patient med hjärtinfarkt i Norrbotten är registrerad via RIKS-HIA. Det är 
således värt att notera att data i denna rapport grundas på RIKS-HIA som 
rymmer en delmängd av alla patienter som vårdas i Sverige för hjärtinfarkt och 
angränsande diagnoser. Av det följer att resultaten är representativa för svensk 
HIA-vård men inte heltäckande för all hjärtsjukvård i riket. 
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Tabell 3. Jämförelse mellan rapporterade respektive i RIKS-HIA 
registrerade antal sjukhusvårdade fall med akut hjärtinfarkt 2001. Källa: 
SoS EpC rapport Hjärtinfarkter 2000, tabeller för 2001. 
Län *EpC **RIKS-HIA Diff. Diff. i %

Jämtland 353 334 19 5,4

Dalarna 1073 879 194 18,1

Gävleborg 959 784 175 18,2

Västmanland 766 598 168 21,9

Blekinge 575 414 161 28,0

Södermanland 867 606 261 30,1

Uppsala 770 531 239 31,0

Örebro 954 648 306 32,1

Kalmar 957 641 316 33,0

Jönköping 1185 786 399 33,7

Västra Götaland 4281 2621 1660 38,8

Halland 804 489 315 39,2

Skåne 3923 2311 1612 41,1

Östergötland 1425 819 606 42,5

Västerbotten 788 437 351 44,5

Stockholm 4307 2283 2024 47,0

Kronoberg 513 254 259 50,5

Västernorrland 1114 549 565 50,7

Värmland 1037 353 684 66,0

Gotland 188 50 138 73,4

Norrbotten 855 139 716 83,7

Riket 26839 16526 11168 41,6
Tabellnot: *Beräknat antal sjukhusvårdade akuta hjärtinfarkter utifrån SoS/EpC-rapport 
Tabell 12 ”Sjukhusvårdade incidenta fall av akut hjärtinfarkt efter län, kön och år” minus 
Tabell 18. ”Sjukhusvårdade incidenta fall av akut hjärtinfarkt döda inom 28 dagar efter län, 
kön och år”. 
** Motsvarande landsting i RIKS-HIA  
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2. METOD OCH MATERIAL 
 
De nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård (NRH) innehåller 118 olika 
rekommendationer rangordnat från 1till 10 där 1 anger sjukdomstillstånd och 
åtgärder som getts högsta prioritet. I den här första analysen och lägesrapporten 
för hjärtsjukvården studeras sju indikatorer (”performance” eller ”quality 
indicators”) i intervallet med rangordning 1-3. De patientgrupper som omfattas 
är de med hjärtinfarkt, instabil kranskärlssjukdom, aterosklerotisk kärlsjukdom 
och patienter med nedsatt vänsterkammarfunktion efter hjärtinfarkt.  
 
Tabell 4. Patientgrupper och indikatorer som har valts ut till analys. 

Patientgrupp Indikator/åtgärd 1Radnr  Rang Evidensgrad 

Akut ST-höjningsinfarkt Reperfusion med 
trombolys eller 
PCI/CABG 

4 1 Evidensgrad  1 
för 
båda beh 

Akut ST-höjningsinfarkt Prehospital trombolys 23 2 Evidensgrad 2 

Patienter med Instabil 
kranskärlssjukdom och 
3 eller fler riskfaktorer 

Revaskulariseringsbeslut 
under vårdtillfället. Tidig 
kranskärlsröntgen utförd 
eller planerad 

25 2 Gott  
vetenskapligt 
underlag för de 
med 3 eller fler 
riskfaktorer 

Akut 
trombolysbehandling vid 
ST-höjningsinfarkt 

Kranskärlsröntgen under 
vårdtillfället  

24 2 Visst 
vetenskapligt 
underlag 

Instabil 
kranskärlssjukdom 

Clopidogrel som tillägg till 
ASA vid utskrivning 

47 3 Visst 
vetenskapligt 
underlag 

Aterosklerotisk 
kärlsjukdom 

Behandling med statiner 
(blodfettssänkande) 

49 3 Gott  
vetenskapligt 
underlag 

Hjärtinfarkt med nedsatt 
vänster-
kammarfunktion 
 

Behandling med ACE-
hämmare 

54 3 Evidensgrad 1 

Tabellnot1: Radnummer i ”Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård 2004” sid. 60-89  
Valet av indikatorer har stegvis minskats från ursprungligen 13 indikatorer eller nyckeltal till 
dessa 7 kombinationer av hälsotillstånd och åtgärder. Resterande 5 indikatorer har tillsvidare 
valts bort då data saknas för närvarande eller där metoden/datakällan måste utredas vidare.  
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2.1 Beskrivning av de olika indikatorerna utifrån Socialstyrelsens 
beslutsstöd för prioriteringar (I) och det medicinska 
faktadokumentet (II) 
 
2.1.1 Reperfusion med trombolys eller PCI/CABG  
Tidig revaskulering, att återställa blodflödet i den hotade hjärtmuskulaturen med 
reperfusion, är en etablerad metod som minskar dödlighet, minskar risk för 
återinsjuknande och ger mindre besvär med kärlkramp. Reperfusion genomförs 
antingen med trombolytisk läkemedelsbehandling eller att fysiskt öppna kärlen 
med kateterburen teknik (II: sid 15).  
 
Trombolysbehandling ger störst effekt i form av minskad dödlighet de första 
timmarna efter infarkten. Utifrån den vetskapen följer värdet av prehospital 
behandling (nästa indikator). Indikation för akut reperfusionsbehandling är 
hjärtinfarkt med ST-höjning i minst två angränsande avdelningar eller 
vänstersidigt grenblock (II: sid. 107). Kontraindikation mot 
trombolysbehandling är invärtes blödning, misstänkt aortadissektion och 
tidigare, inom två månader, cerebrovaskulära händelser. Ytterligare 
kontraindikationer, som aktivt obehandlat magsår, känd ökad blödningsrisk för 
patienten, pågående graviditet, högt blodtryck trots behandling mot det m fl, bör 
beaktas innan insättande av behandling.  
 
Reperfusion med de två operationsmetoderna PCI (Percutaneous Coronary 
Intervention) eller bypassoperation CABG (Coronary Artery Bypass Graft 
surgery) har jämfört med trombolys visat sig ge bättre överlevnad, färre recidiv 
med infarkt, mindre antal fall med hjärnblödningar, mindre besvär med angina 
och mindre behov av återinläggning av patienten (II: sida 108). Metodernas 
inbördes förhållanden med avseende på effekter och kostnader är föremål för 
fortsatta studier. 
 
2.1.2 Prehospital trombolys  
För patienter med pågående infarktutveckling vilka befinner sig i transport till 
sjukhus och där risken för allvarliga komplikationer finns bör transport till 
sjukhus eller vårdenhet som alltid kan genomföra PCI och thoraxkirurgi 
övervägas. Om en prehospital trombolysbehandling i det läget beräknas ge en 
tidsvinst på över 60 minuter innan behandlingsstart med exempelvis PCI 
förbättrar en tidig trombolysbehandling prognosen för överlevnad för patienten 
(II: sid. 104). 
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2.1.3 Revaskuleringsbeslut efter kranskärlsröntgen vid icke-ST-höjning 
eller instabil angina  
I patientgruppen med instabil kranskärlssjukdom kan tidigt utförd 
kranskärlsröntgen och revaskuleringsbeslut inom 7 dagar efter intagningen 
avsevärt förbättra prognosen för de patienter som har flera riskindikatorer i form 
av ålder (över 65 år), diabetes, tidigare haft en hjärtinfarkt, ST-sänkning på 
EKG, förhöjt troponinvärde eller förhöjt värde på biokemisk 
inflammationsmarkör (II: sid. 111). 
 
Nyttan av tidig röntgen och eventuell behandling leder till minskad dödlighet, 
färre återintag, mindre symtom av angina och färre hjärtinfarkter bland män 
medan det är osäkert om kvinnor också får minskad dödlighet och färre 
hjärtinfarkter med denna behandlingsstrategi (II: sid. 111). 
 
2.1.4 Kombinationsbehandling ASA och clopidogrel vid instabil 
kranskärlssjukdom 
Trombocythämmande sekundärprofylax med acetylsalicylsyra (ASA) har 
använts under lång tid i hjärtsjukvården. Behandlingen minskar 
trombocytaggregation och minskar därmed risken för framtida hjärtinfarkt och 
minskar mortalitetsrisken för patienter med stabil kärlkramp. Behandlingen bör 
vara livslång. På senare tid har andra trombocythämmande medel börjat 
användas (clopidogrel), främst för patienter med instabil kranskärlssjukdom (II: 
sid. 83). Kombinationsbehandling ASA och clopidogrel upp till tre månader 
efter insjuknandet tilldelades prioritet 3 medan längre behandlingstid gavs 
prioritet 7 beroende på ökad kostnad och ökad blödningsrisk per räddad 
händelse (I: sid.95). Trombocythämmare ökar risken för blödningar och 
komplikationer i samband med blödningar. Alla patienter kan inte förskrivas 
ASA på grund av intolerans mot läkemedlet (II: sid. 41). 
 
2.1.5 Behandling med statiner 
Blodfettssänkande behandling har väl dokumenterade effekter på minskad 
morbiditet och relativ mortalitet. Statiner sänker kolesterolvärdet och det är 
ovanligt med korttidsbiverkningar (II: sid. 41). Statiner rekommenderas som 
behandling vid efter akut kranskärlssjukdom och aterosklerotisk kärlsjukdom (I: 
sid. 101, 103).  
 
2.1.6 Behandling med ACE-hämmare 
Behandling med ACE-hämmare efter hjärtinfarkt med nedsatt 
vänsterkammarfunktion (asymtomatisk systolisk vänsterkammardysfunktion) 
har visat sig minska vårdbehov och förlänga överlevnaden. Till de positiva 
effekterna hör uppskjuten debut av symtomatisk hjärtsvikt, minskad risk för 
hjärtinfarkt och andra manifestationer av ischemisk hjärtsjukdom.  
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(II: sid. 140-141). ACE-hämmare kan sättas in vid olika tidpunkter i vårdkedjan 
men tidig behandling rekommenderas och full effekt nås efter ett par månader. 
De positiva effekterna kvarstår vid behandling upp till tre till fyra år och ett visst 
vetenskapligt stöd finns att behandlingen har positiva effekter upp till tolv år 
efter insatt behandling. Noggrann kontroll vid insättning av läkemedlet bör 
göras för patienter med nedsatt njurfunktion, lågt blodtryck, lågt serum-natrium 
eller andra elektrolytrubbningar (II: sid. 141). 
 
2.1.7 Indikatorer som inte studeras i denna rapport 
Fler indikatorer kan bli aktuella att utvärdera i följande studier och i den 
förberedande diskussionen har flera olika indikatorer nämnts för att få en så 
bred bild av hjärtsjukvården som möjligt. De indikatorer som framhållits som 
möjliga att inkludera men som för närvarande är exkluderade eller modifierade 
är följande: 
 
Modifierad 
- Clopidogrel som tillägg till ASA (kombinationsbehandling) upp till tre 
månader efter utskrivning har modifierats till att gälla kombinationsbehandling 
vid utskrivningstillfället. Det är för närvarande den uppgift som finns i RIKS-
HIA och i de flesta fall bör det sammanfalla med en behandlingstid på minst tre 
månader. 
 
Exkluderade 
- Clopidogrel som tillägg till ASA (kombinationsbehandling) mer än tre 
månader efter utskrivningstillfället för patienter med instabil kranskärlsjukdom. 
Denna längre behandling är inte direkt uttalad i riktlinjerna (II: sid.119) men 
återfinns ändå på rad nummer 98 med rangordning 7; visst vetenskapligt 
underlag och skattad hälsoekonomisk evidens. Att utreda denna indikator är av 
medicinskt intresse eftersom resultat från studier på längre behandlingstider 
efterfrågas (I: sid.95). Indikatorn utgår eftersom data om behandlingstiden 
saknas i RIKS-HIA. 
 
- Antibiotika och behandlingsbeslut vid infektiös endokardit (IE) – variabeln 
finns i annat register (Hjärtkirurgregistret). Rad nummer 18, rangordning 1, visst 
vetenskapligt underlag, evidens ej bedömbart. 
 
- Akut revaskularisering för patienter med akut hjärtinfarkt och kardiogen chock 
utgår på grund av för få patienter i RIKS-HIA. 
 
- HIS-ablation tillsammans med pacemaker (PM) för patienter med 
permanent/persisterande förmaksflimmer – variabeln finns i annat register 
(Arytmiregistret).  
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Rad nummer 74, rangordning 4, gott vetenskapligt underlag, skattad evidens. 
 
- Biventrikulär pacemaker (PM) för patienter med måttlig till svår hjärtsvikt och 
brett QRS-komplex – variabeln finns i annat register (PM-registret). Rad 
nummer 93, rangordning 6, hälsoekonomisk evidens ej bedömbar. 
 
- Automatisk inplanterbar defibrillator (ICD) till de patienter med hög risk för 
malign arytmi och med en ejektionsfraktion mindre än 30 procent (EF<30), 
alternativt att också utvärdera andel ICD som generell profylax vid EF<30 – 
variabeln utgår eftersom register saknas för tillfället. Rad nummer 84, 
rangordning 5, god hälsoekonomisk evidens samt liknande rekommendation på 
rad nummer 105 med rangordning 9. 
 
 



15 

  
  

3. MATERIAL OCH ANALYSMODELL 
 
 
3.1 RIKS-HIA 
 
Om inte annat anges är alla resultat sammanställda från det Nationella 
kvalitetsregistret RIKS-HIA (Register of Information and Knowledge about 
Swedish Heart Intensive care Admissions). Registret har fungerat som nationellt 
kvalitetsregister sedan 1995 då 21 sjukhus deltog i registreringen av intensiv 
hjärtsjukvård. Under 2002 medverkade 70 av 78 sjukhus med hjärtsjukvård. 
Registret innehåller data om patienten, diagnos och behandlingar med mera, 
med ett minimum av 100 variabler per vårdtillfälle. Det pågår ett kontinuerligt 
arbete med att anpassa registreringen efter nya komponenter som ingår i 
hjärtsjukvården. Registret har en användargrupp som är ytterst ansvariga för 
registrets utformning och bruk samt en styrgrupp som ansvarar för utnyttjande, 
drift och presentation av registerdata. Kvalitetskontroller av att rätt uppgifter är 
inmatade görs löpande genom slumpvis granskning av patienternas journaldata. 
(RIKS-HIA 2002). Det finns dessutom i internetdatabasen ett stort antal 
inbyggda variabler, rimlighetsgränser, fullständighetsrapportering, logiska 
kontroller etc.2. Kvalitetskontroll av 2002 och 2001 års data, visade att 
dokumentationen under vårdtiden var korrekt till 94 procent medan uppgifterna 
vid utskrivning stämde i genomsnitt till 91 procent. (RIKS-HIA 2003) 
 
Det stora antalet anslutna enheter, tillsammans med det stora antalet registrerade 
patienter, får anses som mer än tillräckligt när det gäller att få besked om 
trenden i svensk hjärtsjukvård för de valda indikatorerna, t ex registreras 95 
procent av alla patienter i riket som får intensivvård efter hjärtinfarkt eller 
instabil angina pectoris. (RIKS-HIA 2003) 
 
 
3.2 Analysmodell 
 
I avsaknad av en experimentell situation med en experimentgrupp med tillgång 
till riktlinjer jämfört med en kontrollgrupp utan tillgång till riktlinjer så återstår 
två alternativ, antingen en före-efteranalys eller en trendanalys. Eftersom 
interventionen är diffus i tiden och effekterna kan förmodas kunna avläsas under 
lång tid är troligen trendanalys att föredra. För att beskriva utgångsläget görs 
initialt en jämförelse av samtliga landsting utan hypoteser.  
 

                                           
2 Socialstyrelsens hemsida, http://www.sos.se/mars/kva026/kva026.htm 
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På sikt och när kunskapen ökat om hur landstingen arbetar med 
implementeringen av riktlinjerna kan det bli möjligt att gruppera landstingen 
och analysera skillnader i trender och nivåer relaterat till implementeringen av 
riktlinjerna. 
 
3.2.1 Olika antaganden om trender 
Det finns i grunden bara tre olika utfall vid en trendanalys av förekomsten 
(frekvensen) av en åtgärd eller terapi; ett oförändrat läge, en ökning eller en 
minskning. En analys består dock av fler detaljer än så när trenden består av 
flera mätpunkter. Vid tre eller fler mätpunkter kan en trend över tid också öka 
för att senare avta (A-kurva) eller börja med att minska för att sedan öka (U-
kurva). I den följande analysen görs den enkla, totala, trendanalysen på 
skillnaden mellan halvår och år. Skillnaden mellan åren fördelas sedan över 
landstingen. Materialet inom respektive landsting är dessutom uppdelat på två 
åldersgrupper. Tidsperioden i den här första analysen är relativt kort och 
omfattar tre år. 
 
3.2.2 Optimal kontra maximal nivå 
Vad som är en optimal nivå av en åtgärd eller terapi påverkas av många faktorer 
och när det gäller läkemedel förekommer både överförskrivning och 
underförskrivning. Överförskrivning råder när fler patienter än den tänkta 
målgruppen får medicinen medan det omvända gäller för underförskrivning; att 
patienter som borde få läkemedlet inte får det. I den följande analysen är 
patientgruppen och riktlinjen väl definierad så i fallet med läkemedlen borde 
förskrivningen teoretiskt sett närma sig 100 procent. Kontraindikationer och 
andra omständigheter talar dock för en lägre optimal nivå. Ett antagande ifall en 
terapi har nått sin optimala nivå kan vara att om ingen förändring sker över 
perioden (mellan halvåren eller åren) så har åtgärden eller terapin antagligen 
uppnått en sorts högsta nivå d v s en mättnad där man inte förväntar sig en 
ytterligare ökad användning av åtgärden eller terapin.   
 
3.2.3 Naturlig variation eller signifikanta skillnader 
Om det finns en stor variation mellan landstingen i hur förekommande en åtgärd 
eller terapi är kan det finnas utrymme att öka andelen i de landsting med liten 
andel utan att det därmed är sagt att de landsting som har störst andel redan har 
nått en optimal nivå. Vi har definierat ett idealt läge där alla landsting eller 
sjukhus har samma andel patienter som får en viss åtgärd eller terapi utförd, när 
variationen är inom ett intervall som inte avviker signifikant från genomsnittet. 
Ett sätt att bedöma variation statistiskt är med proportionstest för oberoende 
grupper, testet tar hänsyn till antalet i gruppen som testas och med fler patienter 
följer mindre utrymme för variation från genomsnittet. 
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Exempel på signifikansgräns: Andelen patienter med akut-ST-höjningsinfarkt 
som fick reperfusionsbehandling var 2003 för två landsting 58 respektive 71 
procent. Genomsnittet det året var 64,5 procent och antalet patienter i respektive 
landsting var lite mer än 200 patienter. Inget av de två landstingen hamnar inom 
det statistiskt accepterade intervallet som rymmer genomsnittet 64,5 procent.  
Det ena landstingets värde ligger inom intervallet 51-64 procent medan det 
andra är mellan 65-77 procent. En avvikelse på 6 procent eller mer från 
genomsnittet är för en enhet, eller ett landsting med ungefär 200 patienter, 
utanför den naturliga variationen. Ökar antalet patienter till 400 tillåts en 
variation på 5 procent över eller under genomsnittet för att kunna hävda att det 
är en avvikelse inom den naturliga variationen. För 1000 patienter är 
motsvarande naturliga variation nere på 3 procent över eller under genomsnittet. 
 
3.2.4 Statistiska mått 
De olika mått som används för att förklara trend och variation i följande analys 
är differens, relativ differens, intervall, range, range i relation till maximalt 
värde, kvotvärde beräknat på intervallets ändpunkter i förhållande till 
genomsnittet. Antal landsting över medelvärdet jämfört med basåret 2001 
används också för att bedöma trendutvecklingen. Om inte annat anges är alla 
andelar uttryckta i procent. En mer detaljerad beskrivning av de mått och 
statistiska test som används i studien återfinns i början av tabellsamlingen (se 
Statistiska mått sidan 35). 
 
I några figurer jämförs trendutvecklingen under perioden och då redovisas 
konfidensintervallet (för 95 %) för den grupp av landsting som initialt hade de 
lägsta genomsnitten 2001. Den övre och undre konfidensgränsen talar om inom 
vilket intervall varje halvårsresultat befinner sig. Om grafen för de landsting 
med högre genomsnitt befinner sig inom det intervallet är det ingen signifikant 
skillnad mellan grupperna. 
 
 
3.3 Gruppindelningar 
 
RIKS-HIAdatabasen har tre nivåer; totalt, landsting och vårdenhet. Vi redovisar 
resultaten totalt och per landsting samt uppdelat på ålder men inte uppdelat per 
vårdenhet. Däremot har en gruppindelning gjorts utifrån patientvolymen på 
vårdenheterna.  
 
3.3.1 Patientvolym 
Utifrån verksamheten 2003 har vårdenheterna delats upp i två grupper efter 
antalet patienter med akut ST-höjning som är vanligt förekommande.  
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Alla vårdenheter med färre än 110 patienter under året bildar den ena gruppen 
och resterande vårdenheter med 110 patienter eller fler bildar den andra 
gruppen. Grupperna blir då lika stora i antal patienter för just den diagnosen 
(2900 patienter per grupp) men i andra diagnosgrupper kan det skilja i andelar. 
Totalt hamnar 54 vårdenheter i gruppen med färre än 110 akuta patienter och 21 
enheter bildar gruppen med fler patienter. Gruppindelningen kallas 
”patientvolym” men avser alltså endast antal patienter med akut ST-höjning 
under 2003. 
 
Tabell 5. Konstruktion av gruppindelning efter patientvolym. 

Antal patienter 
med ST-höjning 
2003 

Antal 
enheter 

Antal 
patienter i 
genomsnitt

Antal 
totalt 

Antal 
patienter 
på de fem 
minsta 
enheterna

Antal 
patienter 
på de fem 
största 
enheterna 

Upp till 110 patienter 54 54 2896 1-15 101-108

110 pat. eller fler 21 135 2828 112-116 150-209

Totalt 75 76 5724 
 
 
3.3.2 Åldersindelning 
Uppdelning i två grupper utifrån ålder har gjorts vid 72 år. Denna 
åldersindelning har gjorts utifrån den rådande åldersfördelningen i databasen där 
antalet patienter i respektive grupp varit styrande. Målet har varit att i så många 
fall som möjligt få ungefär lika många patienter i respektive åldersgrupp. I den 
”yngre” åldersgruppen ingår patienter upp till och med 71 år och i den äldre 
åldersgruppen ingår alla patienter som är 72 år eller äldre.  
 
Åldersindelningen ger lika andelar yngre och äldre patienter när det gäller 
reperfusion (indikator för akut hjärtinfarkt med ST-höjning) medan andelen 
yngre patienter är mindre för två andra indikatorer. I fallet med ACE-hämmare 
är det en tydlig förskjutning åt att diagnosgruppen (med nedsatt 
vänsterkammarfunktion) består av äldre patienter.  
 
Tabell 6. Exempel på åldersfördelning mellan yngre och äldre patienter för 
några indikatorer. 
 Andel i procent Snittålder 

Andel Yngre Äldre Yngre Äldre

Total 
snitt

ålder

Reperfusion 50,2 49,8 59,6 80,1 69,8
Kombinations- 
behandling 44,3 55,7 60,7 80,2 71,5

ACE-hämmare 30,4 69,6 62,1 80,9 75,2
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3.3.3 Över och under genomsnittet för 2001 
I några figurer redovisas trendutvecklingen per halvår för de tio landsting som 
hade det lägsta genomsnittet 2001 jämfört med de övriga elva landstingen. 
Konfidensintervallet för variationen, på 95 procents nivå, anges för gruppen av 
landsting som hade lägst genomsnitt på indikatorn 2001. Den nedre gränsen 
kallas ”Lo Undre snitt” och den övre gränsen kallas ”Hi Undre snitt” medan 
genomsnittet för de 11 andra landstingen kallas ”Övre snitt”.   
 
 
3.4 Materialbeskrivning 
 
Totalt ingår 87 000 patienter i analysen fördelat på fyra olika diagnosgrupper. 
Antalet patienter minskar något under perioden och 2003 är det totalt 8 procent 
färre patienter jämfört med 2001. Minskningen är ungefär lika stor i båda 
åldersgrupperna med 8,4 procent bland de yngre och 7,2 procent bland de äldre. 
 
Tabell 7. Totalt material uppdelat per åldersgrupp och halvår. 

Halvår 2001 2002 2003 Totalt

Upp till 71 år 6995 6909 6643 20547

    72 år och äldre  8165 8258 7698 24121

Vår 15160 15167 14341 44668

Upp till 71 år 6864 6388 6047 19299

    72 år och äldre  8028 7752 7330 23110

Höst 14892 14141 13377 42410

Totalt 30052 29308 27718 87077
 
 
Tabell 8. Totalt antal patienter i varje delanalys. 

Analys av indikator 
Antal 
totalt

Antal
 yngre

Antal
äldre

Reperfusion 17883 9009 8874

Prehospital trombolys 17758 8927 8831

Revaskuleringsbeslut 
Vid 3 riskfaktorer eller mer 16792 4997 11795

Revaskuleringsbeslut  
vid trombolys efter ST-höjning 9115 5093 4022

Kombinationsbehandling 46422 20754 25668

Behandling med statiner 83567 38648 44919

Behandling med ACE-hämmare 25697 7935 17762
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4. RESULTAT 
 
 
4.1 Resultat per åtgärd 
 
4.1.1 Reperfusion vid akut ST-höjningsinfarkt med trombolys eller 
PCI/CABG för patienter upp till 72 år 
Totalt sett är andelen patienter med akut ST-höjningsinfarkt som får 
reperfusionsbehandling konstant under perioden och ligger runt 65 procent. 
Variationen mellan landstingen är måttlig jämfört med andra indikatorer i denna 
studie. Det är dock något förbryllande att några landsting rapporterar en kraftig 
minskning av andelen genomförda reperfusioner 2003. Skillnader mellan 
landstingen kan till en viss del antagligen förklaras av skillnader i 
sammansättningen av patientgrupperna men på två år får i normalfallet ett 
landsting ingen signifikant förändring av patientgruppen. En förändring över 
perioden måste då förklaras av någonting annat än förändrade bakgrundsfaktorer 
bland patienterna.  
 
Strategin att genomföra reperfusion med PCI eller CABG ökar kraftigt under 
perioden men variationen mellan landstingen är samtidigt maximal. Följdaktigt 
minskar användningen av trombolys i motsvarande grad (se tabell 12 sid. 39) 
Vid fem av de 21 landstingen utfördes dessa ingrepp på mindre än 5 procent av 
patienterna med hjärtinfarkt 2003 vilket kan jämföras med nära varannan patient 
i tre andra landsting samma år. 
 
Vid jämförelse i trend mellan de tio landsting som hade de lägsta genomsnitten 
under 2001 och de övriga landstingen framgår det att en ganska snar 
återhämtning sker och under 2002 är det ingen skillnad mellan grupperna. 
Första halvåret 2003 är det tillfälligt en signifikant skillnad mellan dessa 
grupper av landsting men skillnaden kvarstår inte året ut även om värdena 
tangerar varandra på gränsen. Sammanfattningsvis visar resultatet att det skett 
små förändringar med avseende på andelen patienter som erhåller reperfusion 
men stora förändringar i val av metod från trombolys till PCI/CABG. 
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Figur 4. Andel patienter med reperfusion efter akut ST-höjning uppdelat 
efter nivån per landsting 2001. 
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4.1.2 Prehospital trombolys  
En ökning av trombolysbehandling före inläggning på sjukhus på patienter med 
akut ST-höjningsinfarkt sker under hösten 2001 från totalt 7,5 procent till 10,5 
procent. Därefter är andelen prehospitalt trombolyserade patienter konstant. 
Förändringen var accentuerad bland patienterna under 72 års ålder där man gick 
från 9,5 procent till 13,3 procent mellan vår och höst 2001. Därefter har andelen 
patienter upp till 72 år som fått prehospital trombolys inte ändrats. Ökningen 
2001 sammanfaller med ASSENT 3 Plus studien som handlade om att 
tidigarelägga trombolysbehandling i samverkan med ambulanssjukvården.  
 
Under 2003 hade tio landsting en andel över 15 procent varav fyra landsting 
behandlade mer än 20 procent av patienterna med trombolys innan 
hospitalisering. Den relativa variationen mellan landstingen är maximal 
eftersom några landsting inte utfört denna behandling 2003. 
Sammanfattningsvis visar resultatet att andelen patienter som erhåller 
prehospital trombolys har varit konstant sedan hösten 2001. Det föreligger stora 
skillnader i praxis mellan olika delar av landet. 
 
4.1.3 Coronarangiografi för patienter med trombolysbehandling efter akut 
ST-höjning 
Antalet patienter med ST-höjningsinfarkt som erhåller trombolysbehandling har 
minskat med en knapp tredjedel mellan år 2001 och 2003.  
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Antalet kranskärlsröntgenundersökningar är däremot oförändrade vilket innebär 
att andelen patienter som genomgår en kranskärlsröntgenundersökning efter 
trombolys har ökat under perioden. Den relativa ökningen från våren 2001 till 
hösten 2003 är lite över 40 procent. 
 
4.1.4 Revaskuleringsbeslut vid instabil kranskärlssjukdom där patienten 
har tre eller fler riskfaktorer 
Den totala andelen patienter som genomgår kranskärlsröntgen för patienter med 
instabil kranskärlssjukdom som har tre eller fler riskfaktorer ökar från 25 till 34 
procent medan antalet patienter minskar under perioden med 13 procent. Av de 
21 landstingen har 15 ökat andelen angiografier för den här patientgruppen, tre 
har minskat andelen och för tre är genomsnittet oförändrat 2003 jämfört med 
2001. Till indikatorn hör en jämförande analys med de patienter i 
diagnosgruppen som bara har en eller två riskfaktorer eller ingen alls. Det är 
mer vanligt förekommande med kranskärlsröntgen i den gruppen jämfört med 
gruppen som har fler riskfaktorer men den relativa ökningen har varit något 
mindre i gruppen med få riskfaktorer. Antalet patienter i gruppen med få 
riskfaktorer är oförändrad. Sammanfattningsvis visar resultatet att andelen 
patienter som genomgår kranskärlsröntgen ökar stadigt men spridningen mellan 
landstingen är stor. 
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Figur 5. Andel yngre och äldre patienter med coronarangiografi uppdelat 
efter vårdenhetens behandlingsvolym och år. 
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Figurnot: Andelen coronarangiografier ökar både på enheter med stor och liten patientvolym 
och det förklarar delvis varför det fortfarande under 2003 är signifikanta skillnader mellan 
enheterna, skillnaden för yngre patienter 2002 är dock inte statistiskt signifikant. 
 
Figur 6. Andel äldre patienter som genomgick kranskärlsröntgen uppdelat 
efter landstingsgrupp med högt respektive lågt genomsnitt 2001. 
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Figurnot: Det undre genomsnittet presenteras i form av konfidensintervall (95 %) 
där ”Low” visar den i intervallet minsta andelen och ”Hi” visar den största andelen 
som det undre genomsnittet kan variera inom.  
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4.1.5 Kombinationsbehandling ASA och clopidogrel vid instabil 
kranskärlssjukdom 
Användningen av kombinationsbehandling med ASA och clopidogrel har ökat 
kraftigt under perioden. Under 2003 behandlades cirka 40 procent av patienterna 
med instabil kranskärlssjukdom med ASA och clopidogrel vid utskrivning. 
Variationen mellan landstingen är stor men minskar relativt sett mellan åren. I 
genomsnitt fick varannan patient upp till 72 år denna behandling under 2003 
men beroende på landsting kan den siffran variera mellan en av fyra eller två av 
tre patienter som behandlats med både ASA och clopidogrel. Vårdenhetens 
patientvolym har betydelse för hur stor andel patienter som får denna 
behandling, även om skillnaderna minskar under perioden mellan mindre och 
större enheter.  
 
Ökningen i de olika landstingen är likartad vilket resulterar i att de landsting 
som hade en liten andel behandlade patienter 2001 närmar sig de övriga men 
kommer inte ikapp de andra landstingen. Ett visst trendbrott sker hösten 2003. 
En möjlig tolkning är att de landsting som hade störst andel behandlade 
patienter i början av perioden börjar närma sig en optimal behandlingsnivå när 
det gäller ASA ihop med clopidogrel. Denna tolkning är dock osäker. 
Sammanfattningsvis visar resultatet att användningen av 
kombinationsbehandlingen ASA och clopidogrel ökar kraftigt.  
 
Figur 7. Andel patienter upp till 72 år som fått kombinationsbehandling 
uppdelat efter landstingsgrupp med högt respektive lågt genomsnitt 2001. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Vår-01 Höst-01 Vår-02 Höst-02 Vår-03 Höst-03

Lo Undre snitt
Hi Undre snitt
Övre snitt

 
Figurnot: Samma redovisningsmetod används i denna figur som i den föregående, 
det undre genomsnittet redovisas i intervallform (CI 95 %). 
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4.1.6 Behandling med statiner  
Från 2001 till 2003 ökade andelen patienter som skrevs ut med statiner från 54 
procent till 64 procent, d v s en tioprocentig ökning. Behandling med statiner 
har ökat i alla landsting utom ett under perioden för patienter upp till 72 år. 
Variationen mellan landstingen för yngre patienter är måttlig i jämförelse med 
andra indikatorer i studien och varierar 2003 från cirka 70 till 90 procent 
beroende på landsting. I den äldre patientgruppen är variationen avsevärt större. 
Patientvolymen på vårdenheten har en viss betydelse och det är mer 
förekommande med behandling av statiner på de större enheterna. Skillnaden 
mellan enheterna 2003 var dock ganska liten. 
 
Följande figur visar en stor spridning som för övrigt gäller för flera andra av de 
indikatorer som ingår i studien. Underlaget till figuren finns i Tabell 82 och 
Tabell 86 och visar genomsnittet för alla landsting respektive år och intervallets 
ändpunkter. De statistiska måtten avslöjar en eventuell eftersläpning och det 
framgår tydligt i figuren att landstinget med det lägsta värdet inte ökar utan 
minskar under perioden medan de andra värdena ökar. Sammanfattningsvis 
visar resultatet att behandling med statiner ökar kraftigt med relativt små 
variationer över landet. 
 
Figur 8. Andel som behandlades med statiner 2001 till 2003, genomsnitt 
totalt, högsta och lägsta andel totalt (justerat med övre och nedre CI-
värde). 
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Figurnot: Här anges konfidensintervallet den ena av konfidensgränserna, CI 95 %, för det 
landsting som har det högsta (ihop med övre gräns) respektive lägsta värdet (ihop med nedre 
gräns) respektive år. 
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4.1.7 Behandling med ACE-hämmare för patienter med nedsatt 
vänsterkammarfunktion 
Totalt sett sker det en ökad användning av ACE-hämmare för patienter med 
nedsatt vänsterkammarfunktion. Det beror dels på att en ökad andel av 
patienterna får ACE-hämmare, från 57 procent 2001 till 61 procent 2003, och 
dels på att antalet patienter med nedsatt vänsterkammarfunktion ökar med 13 
procent till knappt 2700 patienter år 2003.  
 
För perioden 2002 och 2003 behandlades i genomsnitt 68 procent av alla 
patienter upp till 72 år som hade nedsatt vänsterkammarfunktion. Mellan 
landstingen är dock bilden mer splittrad eftersom 13 landsting har ökat sin 
förskrivning medan sex har minskat den och för två landsting är andelen 
oförändrad. Patientvolymen på sjukhusenheterna hade en viss betydelse 2001 
och 2002 i hur stor andel patienter som behandlades med ACE-hämmare men 
2003 är det ingen skillnad mellan större och mindre enheter. Åldersskillnaden i 
andel patienter som behandlades var signifikant. Följande figur visar trenden för 
yngre patienter (inklusive konfidensintervall, CI) jämfört med trenden för äldre. 
Skillnaden mellan yngre och äldre varierar under perioden mellan 5 till 11 
procent baserat på differensen gentemot undre CI för de yngre patienterna. 
ACE-hämmare kan också användas för andra diagnoser och i denna studie 
svarade patienter med nedsatt vänsterkammarfunktion för ungefär 1/3 av alla 
RIKS-HIA patienter som 2003 behandlades med ACE-hämmare. 
Sammanfattningsvis visar resultatet att behandling med ACE-hämmare vid 
nedsatt vänsterkammarfunktion har ökat både till följd av ökad diagnostisering 
och till följd av att en större andel patienter erhåller behandlingen.  
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Figur 9. Andel patienter som ordinerades ACE-hämmare uppdelat per 
halvår för yngre och äldre patienter. 
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Figurnot: I figuren visas det övre och nedre konfidensintervallet, CI 95 %, för de yngre 
patienterna. 
 
 
4.2 Analyser av skillnader i trender mellan grupper 
 
Tre olika typer av skillnader som framkommit i resultaten kan bäst illustreras 
med figurer.  
A) Trend för en behandling/åtgärd som är under introducering och tillväxt 
jämfört med en etablerad terapi. 
B) Skillnad mellan de enheter/landsting som har lägst respektive högst 
nyttjandegrad av en behandling/åtgärd. 
C) Skillnader mellan patientgrupper i hur stor andel som får en viss 
behandling/åtgärd. 
 
4.2.1 Jämförelse i trend mellan en etablerad och en ännu inte etablerad 
behandling/åtgärd (A).  
Reperfusion är en etablerad behandling för patienter med akut ST-
höjningsinfarkt som inte ändras under perioden även om det sker stora 
förändringar när det gäller typ av reperfusion. I åldersgruppen upp till 72 år 
genomgår cirka 75 procent av alla patienter någon form av 
reperfusionsbehandling. Kombinationsbehandling med ASA och clopidogrel 
illustrerar en ny behandlingsstrategi som i början av perioden gavs till knappt 20 
procent av patienterna vilket ska jämföras med 50 procent i slutet av perioden.  
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Den helt linjära ökningen planar ut något mellan de två senaste halvåren och 
nästa rapport kan ge besked om det är en tillfällig avmattning eller om andelen 
patienter som får denna behandling kommer att fortsätta att öka. En sådan 
analys bör även ta hänsyn till variationerna mellan landstingen. 
 
Figur 10. Reperfusion och behandling med ASA och clopidogrel (Cg) 
bland patienter upp till 72 år, från våren 2001 till hösten 2003. 
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4.2.2 Jämförelse mellan de landsting som har störst respektive minst andel 
behandlade patienter (B). 
Skillnaderna mellan landstingen i hur stor andel patienter som fick statiner 
minskar under perioden. ”Gapet” mellan de landsting med högsta respektive 
lägsta andelen behandlade patienter minskar från 20 till cirka 14 procent. Det är 
en relativt stark utveckling åt rätt håll men den största förändringen bland 
landstingen med lägre andelar sker i början av perioden och det återstår att se 
om utvecklingen för 2004 ger större andelar. I figuren redovisas utvecklingen 
från 2001 för tre plus tre landsting. De tre landsting med den högsta andelen 
behandlade patienter 2003 behandlade 90 procent av alla patienter och det ger 
en skillnad på cirka 16 procent vilket visar att gapet fortfarande är betydande 
trots en relativt stark ökning i landstingen med färre behandlade patienter. 
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Figur 11. Skillnader mellan landsting* i andel patienter upp till 72 år  
med aterosklerotisk kranskärlssjukdom som behandlades med statiner 
2001 - 2003.  
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*Figurnot: Genomsnitt per år för de tre landsting som 2001 hade högsta  
respektive lägsta andelarna behandlade patienter (Gotland exkluderat). 
 
 
4.2.3 Jämförelse mellan patientgrupper i hur stor andel som får en viss 
behandling/åtgärd (C). 
Huvudresultatet som illustreras i följande figur är den stora skillnaden i 
angiografifrekvens mellan yngre och äldre patienter med tre eller fler 
riskfaktorer. Även om andelen patienter som får angiografi ökar i båda 
grupperna så ökar ändå gapet mellan grupperna. För de yngre patienterna sker 
det dock, till skillnad mot för de äldre, ingen ökning efter hösten 2002.  
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Figur 12. Andel patienter med tre eller fler riskfaktorer som undersöktes 
med kranskärlsröntgen våren 2001 till hösten 2003 uppdelat per 
åldersgrupp. 
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4.3 Hur väl lever respektive landsting upp till riktlinjerna? 
 
Följande tabell är ett försök att sammanfatta resultaten för 2003 för de 
indikatorer som ingår i studien. Varje landsting får en etta eller nolla för 
respektive indikator beroende om de har en andel runt eller över genomsnittet 
(1) eller om de har en andel som är relativt sett 5 procent under genomsnittet 
(0). Åtgärden med kranskärlsröntgen (coronarangiografi) används som indikator 
för flera hälsotillstånd och för att inte den indikatorn ska få för stor betydelse i 
indexet så ingår en sammanslagen variabel för den indikatorn.  
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Tabell 9 Antal indikatorer över eller (5 %) under genomsnittet uppdelat per 
landsting. 

Landsting 

Pre-
hospital 

trombolys 

*Krans-
kärls-

röntgen
Reper-
fusion

ASA-
Clopidog. Statin ACE Total 

Region Västra 
Götaland 

 
1 0 0 0 0 1 2 

Landstinget i Halland 1 0 1 0 0 0 2 
Landstinget i Värmland 1 0 1 0 0 0 2 
Norrbottens läns 
landsting 

 
0 0 1 1 0 0 2 

Gotlands kommun 0 1 0 1 0 0 2 
Jämtlands läns 
landsting 

 
1 0 1 1 0 0 3 

Landstinget Dalarna 1 0 1 0 1 0 3 
Landstinget 
Västernorrland 

 
0 0 1 1 1 0 3 

Landstinget i Blekinge 0 1 1 0 1 0 3 
Landstinget Sörmland 1 1 0 1 0 1 4 
Landstinget 
Västmanland 

 
0 1 0 1 1 1 4 

Region Skåne 0 1 0 1 1 1 4 
Landstinget Gävleborg 1 1 1 0 1 0 4 
Västerbottens läns 
landsting 

 
0 1 1 1 0 1 4 

Örebro läns landsting 0 1 1 0 1 1 4 
Stockholms läns 
landsting 

 
0 1 1 1 1 1 5 

Landstinget i 
Jönköpings län 

 
1 1 1 1 1 1 6 

Landstinget i  
Kalmar län 

 
1 1 1 1 1 1 6 

Landstinget i  
Uppsala län 

 
1 1 1 1 1 1 6 

Landstinget i 
Östergötland 

 
1 1 1 1 1 1 6 

Landstinget Kronoberg 1 1 1 1 1 1 6 
Antal runt eller över 
genomsnitt 12 14 16 14 13 12  
Genomsnitt för resp. 
indikator 12.8 71.5 74.4 49.9 79.1 67.7  
Antal patienter <72 år 
totalt 2003 2972 6747 2983 6733 9788 2797  
Tabellnot: 0 är lika med 5 procent under genomsnittet 2003 medan 1 är övriga resultat 
(omkring genomsnittet eller över). *Tabellnot: För kranskärlsröntgen används en konstruerad 
variabel som tar hänsyn till utfallet av röntgen eller ej i flera patientgrupper. 
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Indexet bedömer bara variationen som avviker nedåt från genomsnittet och 
säger inget om genomsnittet är på rätt nivå för respektive indikator. En 
slumpmässig variation mellan landstingen skulle innebära att majoriteten 
hamnade på 4, några på 3 och några på 5. Det är ganska osannolikt att något 
landsting skulle få 2 respektive 6 vid en slumpmässig fördelning men i denna 
analys har fem landsting ett index på 2 och lika många ett index på 6. Detta 
visar att det inte råder en slumpmässig fördelning av indexet för landstingen. 
 
Följsamhet till riktlinjer brukar benämnas som ”compliance”, om riktlinjer eller 
en ordination inte följs kallas det ”non-compliance”. Gruppen där bara två 
indikatorer befinner sig runt eller över genomsnittet kan betecknas som en grupp 
med ”non-compliance”. Det är däremot inte möjligt att utifrån denna 
kategorisering dra några slutsatser om enskilda kliniker. Det är fullt möjligt att 
det i ”non-compliance” landstingen finns ”compliance” kliniker och vice versa. 
En utveckling av det här sättet att kategorisera materialet är att bestämma en 
nivå där det råder följsamhet till riktlinjerna och därefter signifikanstesta om 
respektive enhet eller landsting befinner sig inom den naturliga variationen 
kring det föreslagna gränsvärdet. Efter den beräkningen kan man skapa ett index 
av indikatorerna som mer explicit visar om compliance råder eller inte. Om 
patienternas ålder kan påverka utfallet, vilket resultaten visar, kan varje 
landstings patientgrupp ålderstandardiseras innan signifikanstestet görs. Då 
elimineras en eventuell påverkan av olika ålderssammansättningar. 
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5. DISKUSSION 
 
Denna studie sträcker sig fram till och med år 2003 då remissutgåvan av 
hjärtriktlinjerna gavs ut, varför resultaten i första hand skall ses som en 
utgångspunkt för de två kommande årens rapporter. Tydliga förändringar i 
behandlingsmönster som kan tillskrivas riktlinjerna torde inte uppstått förrän 
efter utgivningen av remissutgåvan. Rapporten har också syftet att presentera 
valda analysmodeller och metoder för att beskriva trender och variationer i 
utnyttjande och konsumtion av svensk hjärtsjukvård. 
 
Valet av indikatorer i denna första studie är framtagna i samråd med 
representanter för svensk hjärtsjukvård och indikatorerna är exempel på vad 
som är av intresse att följa över tid. Gemensamt för alla indikatorerna är att 
något signifikant händer under den gångna perioden och att det i de flesta fallen 
sker en ökning i andelen patienter som behandlas enligt riktlinjerna. Den här 
första rapportens syfte är uppnått i det avseende att vi har en modell för att 
beskriva trendutvecklingen i stort samtidigt som vi har presenterat några 
analysmodeller för hur man kan studera vissa trender mer i detalj. 
Förhoppningsvis kommer nästa studie, med 2004 års material inkluderat, att 
kunna ge en ännu bättre bild av vilken betydelse socialstyrelsens riktlinjer har 
för utvecklingen av svensk hjärtsjukvård. 
 
Ett av syftena med riktlinjerna är att hjärtpatienter i Sverige skall få en likvärdig 
och effektiv vård varhelst man lever i landet. Genom att indexera de i studien 
ingående indikatorerna och poängsätta landstingen efter hur många indikatorer 
man ligger under eller över den genomsnittliga andelen behandlade patienter, får 
man ett mått på hur lika vård som erbjuds över landet. Denna första studie visar 
med andra ord hur utgångsläget var vid implementeringen av riktlinjerna med 
avseende på lika vård över landet. Indexet för hjärtsjukvård för patienter upp till 
72 år visar att det är stora variationer i vilken vård som erbjuds inom landet. 
Vad som är rätt nivå kan naturligtvis diskuteras. Det som däremot står klart är 
att vården inte var lika över landet. Det kommer att bli mycket intressant att 
följa utvecklingen och se om skillnaderna kvarstår eller om riktlinjerna kan leda 
till en mer likvärdig vård.  
 
Vid nästa uppföljning, som omfattar tiden fram till 2004, kommer vi att ha 
större möjligheter att studera förändringar i vårdkonsumtionen som uppstått 
efter implementeringen av hjärtriktlinjerna. Vi har också för avsikt att då 
analysera fler indikatorer. 
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TABELLSAMLING MED KOMMENTARER 
 
 
Statistiska mått 
 
De olika mått som används för att förklara trend och variation i följande analys 
är differens, relativ differens, intervall, range, range i relation till maximalt 
värde, skillnaden för minsta värde gentemot medelvärdet och skillnaden för 
högsta värdet gentemot medelvärdet, kvotvärdet av dessa samt antal landsting 
över medelvärdet jämfört med basåret 2001. Om inte annat anges är alla andelar 
uttryckta i procent.  
 
Differens anges i absoluta tal eller procentenheter. 
Exempel på differens:  
Andelen utförda coronarangiografier ökade under våren 2002 med 4,4 procent 
jämfört med hösten 2001. 
 
Relativ differens är uttryckt i förhållande till det i perioden första 
förekommande värdet. 
Exempel på relativ differens:  
Andelen utförda angiografier på patienter upp till 72 år med ST-höjning och 
färre än två riskfaktorer har ökat med 13,5 procent sedan våren 2001. Den 
relativa ökningen från 62,2 procent till 75,7 procent är 21,7 procent (av 62,2). 
Den relativa differensen kan bli större än 100. En relativ differens lika med 200 
innebär en fördubbling av den ursprungliga andelen. 
 
Intervall anger det högsta och det lägsta värdet inom vilket område variationen 
förekommer medan range anger hur stor skillnaden är i absoluta procenttal.  
Exempel på intervall: 
Under 2003 gavs kombinationsbehandling med ASA och clopidogrel i ett 
landsting till 18 procent av alla patienter med instabil kranskärlssjukdom (lägsta 
värdet) medan det i ett annat landsting gavs till 54 procent av patienterna 
(högsta värdet). Intervallet är 18 – 54 och rangevärdet är lika med 36. 
 
Range uttrycker intervallets omfång i absoluta tal medan range i förhållande till 
högsta värdet (maximalt värde) ger kvoten Range/Max som är ett relativt mått 
vilket kan variera mellan 0-100 där rangevärdet delas med det högsta värdet i 
intervallet. Vid liten relativ variation, låt säga vid en variation (intervallomfång) 
på 20 procent och högsta värde lika med 70 procent bli Range/Max lika med 29 
vilket här får betraktas som ett lågt värde. Om det lägsta värdet i intervallet är 0 
blir Range/Max värdet alltid lika med 100. 
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Min under medel. Lägsta värdet minus medelvärdet (Min under medel) 
tillsammans med det högsta, maximala, värdet minus medelvärdet (Max över 
medel) ger en bild av skevheten i variationen. Exempel på min under medel: 
För kombinationsbehandling ASA med clopidogrel 2001 var minimum minus 
medelvärdet 15 och maximum minus medel var ungefär 25. För 2003 hade detta 
ändrats till 24 för minimum minus medelvärdet och 21 för maximum minus 
medelvärdet. Det innebär att medelvärdet förskjuts mot maxvärdet och indikerar 
en sorts eftersläpning i det landsting som hade det lägsta värdet 2003. En viss 
justering för små dataunderlag görs i form av att landsting med färre än 40 
patienter 2003 i regel inte ingår i range- och intervallberäkningarna. Då används 
i stället nästa värde i serien om det landstinget har tillräckligt antal patienter. 
Undantag görs i några fall när det totala antalet patienter är få. 
 
Kvotvärde är beräknat på intervallets ändpunkter i förhållande till genomsnittet. 
Genom att ta ”Min under medel” delat med ”Max över medel” fås ett mått på 
skevheten i fördelningen. En större skillnad nedåt ger ett kvotvärde över 1 
medan ett kvotvärde under 1 visar att det är ett större intervall uppåt jämfört 
med nedåt. Ett kvotvärde runt 1 betyder att det högsta och det lägsta värdet i 
fördelningen befinner sig lika långt ifrån genomsnittet. Vid introduktion av en 
ny teknologi kommer några enheter/landsting i början ha en stor andel medan 
genomsnittet är lågt och det lägsta värdet befinner sig närmare genomsnittet än 
vad det högsta värdet gör. Det ger ett lågt kvotvärde, under 1, och kan kallas 
introduktionsfasen. När en teknologi sedan är allmänt använd, minskar 
avståndet från genomsnittet till det högsta värdet samtidigt som de lägsta 
värdena också ökar och kvotvärdet närmar sig 1. Det omvända inträffar när en 
majoritet av enheterna har en relativt hög rapporterad andel av en teknologi men 
en enhet ligger långt under genomsnittet. Då blir kvotvärdet större än 1 och man 
kan anta att en eftersläpning föreligger för ett eller flera landsting.  
 
Exempel 1 på kvotvärde: 
Variation mellan landstingen i hur stor andel av patienterna som fick prehospital 
trombolys är ett bra exempel på när en teknologi och behandlingsmetod befinner 
sig i introduktionsfasen. Prehospital trombolys kräver både organisatoriska och 
tekniska förändringar och det kan ta tid innan ett sådant sjukvårdssystem med 
utökad informationsbehandling och större beredskap kan komma igång. Där det 
är igång får en stor del av patienterna med ST-höjningsinfarkt prehospital 
trombolys medan det 2003 var flera landsting som knappast behandlade några 
av dessa patienter prehospitalt vilket håller nere genomsnittet. Denna stora 
skillnad uttrycks av att Range/Maxvärdet är lika med 100 för 2003 och 
kvotvärdet blir för alla år mindre än 1.  
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Tabell 10. Exempel på lågt kvotvärde (från Tabell 37).  
 

 
Total variation  

Range/
Max

Min 
under 
medel

Max över 
medel Kvotvärde 

2001 92,1 9,4 13,8 0,68 

2002 89,0 11,0 14,2 0,77 

2003 100,0 12,8 16,1 0,80 
 
 
Exempel 2 på kvotvärde: 
Variationen i andelen utförda kranskärlsröntgenundersökning bland alla 
patienter med trombolysbehandling efter akut ST-höjning uppdelat per år och 
landsting varierar kraftigt mellan landstingen samtidigt som en viss ökning har 
skett de senaste åren jämfört med 2001. Medan genomsnittet ökat med 12 
procent under perioden har det lägsta värdet bara ökat med 3 procent jämfört 
med det högsta värdet som ökat med 12 procent. Trots den stora variationen är 
genomsnittet i balans 2002 med ett kvotvärde lika med 1 men 2003 slår 
skillnaderna igenom och kvotvärdet blir avsevärt större än 1 och indikerar en 
eftersläpning för ett eller flera landsting.  
 
Tabell 11. Exempel på balanserat och högt kvotvärde (från Tabell 60). 

 
Total variation  Range

Min 
under 
medel

Max över 
medel Kvotvärde 

2001 40,9 22,2 18,7 1,19 

2002 52,7 26,3 26,4 1,00 

2003 49,8 31,2 18,6 1,68 
 
 
Skillnader i kvotvärde och intervall illustreras bäst med en figur, där ”x” 
beskriver ett medelvärdesläge i introduktionsfasen, i den nedre delen av 
intervallet (av ett stort intervall) och större relativt avstånd från genomsnitt till 
övre ändpunkt än tvärtom, medan y visar ett genomsnittsläge i balans 
tillsammans med ett mindre intervall som är det förväntade vid ett etablerat läge.  
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Antal landsting över medelvärdet jämfört med basåret 2001 är ytterligare ett 
mått på en eventuell förändring. Antalet landsting över medelvärdet 2001 lär 
inte öka nämnvärt för en teknologi som var etablerad redan 2001 medan en 
teknologi som får ökad användning leder till att fler landsting passerar basårets 
medelvärde.  
 
Chi2, Chi-square eller Chi2 är en statistisk beräkning på förväntat antal och 
observerat antal i en korstabell med minst fyra celler. När två proportioner testas 
är det egentligen en fyrfältstabell som ligger till grund för beräkningen av Chi2-
värdet. Utfallet presenteras uttryckt i signifikans där 0,05 och mindre anses som 
en skillnad mellan fördelningarna som är statistiskt säkerställd och inte 
slumpmässig. 
  
Reperfusionsbehandling vid ST-höjningsinfarkt 
 
Reperfusionsbehandling med upplösning av blodpropp genom trombolys eller 
kärlvidgning med stent eller ballongvidgning (PCI/CABG) rekommenderas vid 
ST-höjning. Fördelningen mellan de olika metoderna för respektive halvår 
framgår av följande tabell. De operativa ingreppen ökar i andel för varje halvår 
och andelen PCI/CABG har fördubblats från våren 2001 till hösten 2003. 
 
Tabell 12. Typ av reperfusion för alla patienter med akut ST-höjning 
uppdelat per halvår (procent). 

Period Trombolys 
PCI, 

PCI/CABG
Övrig Antal

2001 Vår 78,4 21,1 0,5 2067

2001 Höst 76,8 22,5 0,8 2069

2002 Vår 71,9 27,2 0,9 2009

2002 Höst 70,2 27,9 1,8 1841

2003 Vår 63,2 34,7 2,1 1851

2003 Höst 57,1 41,3 1,6 1841

Totalt 69,9 28,8 1,3 11678

 

Figur 13. Exempel på genomsnitt, range och implementeringsfas. 
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Totalt sett över perioden har reperfusionsbehandling ett oförändrat läge. Det 
totala antalet patienter minskar något och antalet åtgärder minskar då i samma 
utsträckning. Om det pågick en ökning i trenden skulle antalet åtgärder inte 
minska i samma takt som antalet patienter minskar. 
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Tabell 13. Andel patienter med reperfusion uttryckt som andel av alla med 
akut ST-höjningsinfarkt uppdelat per halvår. 
Period Andel Förändring Antal Antal totalt

2001 Vår 65,4 Referens 2067 3162

2001 Höst 66,3 0,9 2069 3121

2002 Vår 66,2 -0,1 2009 3036

2002 Höst 64,8 -1,4 1841 2840

2003 Vår 64,1 -0,7 1851 2888

2003 Höst 64,9 0,8 1841 2836

Totalt 65,3 11678 17883
Höst 03-Vår 01 -0,5 -226 -326
Relativ  
förändring Vår 01 -0,8 -10,9 10,3
 
 
Uppdelningen på landsting visar på en relativt stor spridning i hur ofta 
reperfusionsbehandling genomförs och intervallet ökar från en range på 18 
procent 2001 till 21 procent för 2003. En del landsting ökar andelen 
reperfusioner medan andra minskar den. Den största minskningen var för 
Landstinget i Sörmland (minus 13 procent) och den största ökningen för 
landstingen i Kalmar och Västerbotten (plus 8 procent). Så under de stabila 
totalsiffrorna sker stora lokala förändringar åt båda håll.  
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Tabell 14. Andel patienter med reperfusion uttryckt som andel av alla med 
akut ST-höjningsinfarkt uppdelat per år och per landsting. 
    2003 Antal
Landsting/region 2001 2002 2003 -2001 2003
Landstinget Västernorrland 57,6 54,5* 54,3* -3,3 173
Landstinget Dalarna 58,1 64,0* 62,6* 4,5 281
Jämtlands läns landsting 59,6 56,2* 53,8* -5,8 119

Landstinget i Kalmar län 61,0 68,6 68,6 7,7 239

Stockholms läns landsting 62,3 69,3 68,4 6,2 700
Landstinget i Blekinge 62,9 59,1* 64,3* 1,4 112
Landstinget Kronoberg 63,7 55,1* 62,1* -1,6 145

Landstinget i Jönköpings län 65,7 69,0 65,6 -0,2 244
Landstinget Västmanland 65,7 58,9* 57,7* -8,0 227

Region Skåne 65,7 69,5 61,3* -4,4 706
Landstinget Gävleborg 66,9 63,1* 61,2* -5,7 263
Region Västra Götaland 67,0 58,5* 59,5* -7,5 1017

Västerbottens läns landsting 67,0 71,1 74,7 7,7 186

Landstinget i Värmland 68,1 69,7 72,2 4,1 126

Landstinget i Halland 68,9 64,3* 66,7 -2,2 186

Gotlands kommun 70,0 74,1 76,7 6,7 30

Norrbottens läns landsting 70,0 72,7 73,6 3,6 53

Örebro läns landsting 70,2 70,3 71,0 0,8 217

Landstinget i Uppsala län 71,1 73,2 72,6 1,5 179

Landstinget i Östergötland 72,3 68,8 74,8 2,4 305

Landstinget Sörmland 75,6 72,3 62,5* -13,1 216
Total andel Ja i % 65,8 65,5 64,5 -1,3 5724
Totalt antal Ja 4136 3850 3692 -444 
Totalt antal patienter 6283 5876 5724 -559 
Antal landsting över medelv. 
2001 11 10 11  
Tabellnot*: Asterisk visar de landsting som har ett värde under genomsnittet för 2001. 
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Tabell 15. Variation mellan landstingen i andel patienter med 
reperfusionsbehandling uppdelat per år. 

 
Total variation Intervall Range

Range/
Max

Min 
under 
medel

Max 
över 

medelKvotvärde
2001 57,6 - 75,6 18,0 23,8 8,2 9,8 0,83
2002 *54,5 - *73,2 18,7 25,5 11,0 7,7 1,43
2003 53,8 - *74,8 21,0 28,1 10,7 10,3 1,04
Tabellnot*: Landstingen i Uppsala (2002) och Östergötland (2003) har använts i 
kvotberäkningen p g a ett litet antal patienter för Gotland. 
 
 
Även om det totala genomsnittet i stort sett är konstant (trots en signifikant 
nedgång av andelen reperfusioner med relativt 2 procent) så sker det stora 
förändringar för de enskilda landstingen. Ungefär var tredje landsting (åtta av 
21) har en minskad andel reperfusioner med mer än 2 procent och lika många 
landsting har ökat sin andel med över 2 procent under perioden och de 
återstående fem landstingen har ett oförändrat genomsnitt (± 2 %). Den största 
andelen reperfusioner på ett landsting pendlar under perioden runt 75 procent 
men i och med att den minsta andelen av sådana behandlingar minskar något så 
ökar variationen mellan landstingen. Uttryckt i relativ förändring (Range/Max) 
är variationen 4 procent större 2003 jämfört med 2001. 
 
Reperfusionsbehandling vid ST-höjningsinfarkt uppdelat per åldersgrupp 
Det är en stor skillnad mellan åldersgrupperna i hur stor andel patienter som fått 
reperfusionsbehandling. Av patienterna under 72 år så fick tre av fyra patienter 
den behandlingen jämfört med lite mer än varannan patient som är 72 år eller 
äldre. Denna åldersskillnad har förstärkts under perioden. 
 
Tabell 16. Antal äldre och yngre patienter med reperfusion efter akut ST-
höjning uppdelat per halvår. 

Period 
Antal

Yngre Äldre
Totalt
Yngre Äldre

2001 Vår 1153 914 1567 1595

2001 Höst 1188 881 1565 1556

2002 Vår 1141 868 1511 1525

2002 Höst 1042 799 1383 1457

2003 Vår 1119 732 1516 1372

2003 Höst 1100 741 1467 1369
Totalt 6743 4935 9009 8874
Höst 03-Vår 01 -53 -173 -100 -226
Relativ  
förändring Vår 01 -4,6 -18,9 -6,4 -14,2
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Tabell 17. Andel äldre och yngre patienter med reperfusion efter akut ST-
höjning uppdelat per halvår. 

Period 
Upp till 
–72 år Differens

72 år och
 äldre Differens

2001 Vår 73,6 Referens 57,3 Referens

2001 Höst 75,9 2,3 56,6 -0,7

2002 Vår 75,5 -0,4 56,9 0,3

2002 Höst 75,3 -0,2 54,8 -2,1

2003 Vår 73,8 -1,5 53,4 -1,5

2003 Höst 75,0 1,2 54,1 0,8
Totalt 74,8 55,6
Höst 03-Vår 01 1,4  -3,2  
Relativ  
förändring Vår 01 1,9  -5,6  
 
Tabell 18. Andel patienter upp till 72 år med reperfusion vid akut ST-
höjningsinfarkt uppdelat per landsting och år. 
      2003 Antal
Landsting/region 2001 2002 2003 -2001 2003
Landstinget Västernorrland 66,3 68,6* 70,8* 4,5 89

Landstinget Dalarna 67,2 73,5* 76,6 9,4 137

Norrbottens läns landsting 70,6 84,8  81,8 11,2 33

Region Skåne 71,2 77,9  70,5* -0,6 397

Landstinget i Kalmar län 71,3 81,1  82,2 10,9 129
Landstinget Gävleborg 71,6 71,0* 71,7* 0,1 120
Jämtlands läns landsting 73,4 67,3* 56,4* -17,1 55

Stockholms läns landsting 73,5 80,2  77,4 3,9 372

Landstinget i Jönköpings län 74,2 80,8  77,7 3,5 112

Västerbottens läns landsting 75,0 76,4  80,0 5,0 105
Landstinget Västmanland 76,5 72,9* 68,9* -7,6 119

Örebro läns landsting 76,6 76,0  78,0 1,4 109

Landstinget i Halland 76,7 71,6* 75,8 -0,9 95

Landstinget i Östergötland 77,5 73,7* 82,7 5,2 156

Landstinget i Värmland 78,0 85,5  85,2 7,2 54

Region Västra Götaland 78,2 69,8 69,7* -8,6 547

Landstinget i Blekinge 78,5 72,2* 76,8 -1,7 56

Landstinget i Uppsala län 79,0 77,8  80,8 1,7 104

Landstinget Sörmland 80,0 80,8  69,6* -10,4 112

Landstinget Kronoberg 81,4 70,0* 75,7 -5,7 70

Gotlands kommun 84,6 80,0  75,0  -9,6 12
Total 74,7 75,4 74,4 -0,4 2983
Totalt antal Ja 2341 2183 2219 -122 
Totalt antal patienter 3132 2894 2983 -149 
Antal landsting över medelv. 2001 12 12 15  
Tabellnot*: Asterisk visar de landsting som har ett värde under genomsnittet för 2001. 



44 

  
  

Tabell 19. Variation mellan landstingen i andel patienter upp till 72 år med 
reperfusionsbehandling uppdelat per år. 

 
Total variation Intervall Range

Range/
Max

Min 
under 
medel

Max 
över 

medelKvotvärde
2001 66,3 - *81,4 15,1 18,5 8,4 6,7 1,25
2002 67,3 - 85,5 18,2 21,2 8,1 10,1 0,80
2003 56,4 - 85,2 28,8 33,8 18,0 10,8 1,67
Tabellnot*: Andelen för Kronoberg har använts som högsta värde 2001. 
 
 
Andelen yngre patienter med ST-förhöjning som fått reperfusion före eller 
under vårdtillfället är totalt sett konstant över åren. Jämfört med flera andra 
åtgärder som utvärderas i studien är variationen mellan landstingen inte så stor 
2001 och 2002. En ökad variation (uttryckt i range) mellan landstingen under 
2003 kan förklaras av att ett landsting minskat andelen med över 10 procent. 
Den förändringen förskjuter kvotvärdet kraftigt mot ett läge av eftersläpning. 
Antalet landsting som hade en andel över medelvärdet ökade 2003 till 15 
landsting från tidigare tolv. 
 
Läget för reperfusionsbehandling är konstant under perioden i både relativa och 
absoluta tal och de sju enheter som har den största andelen patienter med denna 
behandling har en genomsnittlig andel på 90 procent. Det är inte samma enheter 
som har de största andelarna respektive år men fyra enheter är med i gruppen 
två år, ingen enhet är med alla tre åren vilket resulterar i att 17 enheter ingår i 
gruppen med störst andel behandlade patienter. 
 
Tabell 20. Variation per år på de enheter med störst andel patienter upp till 
72 år som fick reperfusionsbehandling. 
 
Variation 
mellan 
enheter  

Intervallet på 
de 7 enheterna* Range

Range/
Max

 
Totalt 
antal 

enheter/år 

Andel 
patienter 

på de 7 
enh.** 

 

2001 74,7 – 88,9 14,2 16,0 71 6,1  
2002 75,4 – 89,8 14,4 16,0 71 6,1  
2003 74,4 – 89,9 15,5 17,2 73 7,3  
Tabellnot*: Genomsnitt för de 7 enheter (med mer än 10 patienter under året) som har den 
största andelen patienter med reperfusionsbehandling. 
Tabellnot** Andel patienter på de 7 enheterna i förhållande till det totala antalet patienter 
respektive år. 
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Tabell 21. Andel patienter 72 år och äldre med reperfusion vid akut ST-
höjningsinfarkt uppdelat per landsting och år. 
      2003 Antal
Landsting/region 2001 2002 2003 -2001 2003
Gotlands kommun 42,9 66,7  77,8  34,9 18
Landstinget i Blekinge 47,5 49,3* 51,8* 4,3 56
Jämtlands läns landsting 48,1 47,0* 51,6* 3,5 64

Stockholms läns landsting 49,2 57,7  58,2 9,1 328
Landstinget Västernorrland 51,2 37,9* 36,9* -14,3 84
Landstinget Dalarna 51,3 55,1* 49,3* -2,0 144

Landstinget i Kalmar län 52,2 57,5  52,7* 0,5 110
Landstinget Kronoberg 52,9 44,1* 49,3* -3,5 75
Region Västra Götaland 55,9 48,3* 47,7* -8,2 470

Landstinget i Värmland 56,0 56,3* 62,5 6,5 72
Landstinget Västmanland 56,3 49,3* 45,4* -10,9 108

Landstinget i Jönköpings län 59,0 59,9  55,3* -3,7 132

Västerbottens läns landsting 59,4 64,3  67,9 8,5 81

Region Skåne 59,6 60,9 49,5* -10,1 309

Landstinget i Halland 60,2 57,1  57,1 -3,0 91
Landstinget Gävleborg 61,4 54,8* 52,4* -8,9 143

Landstinget i Uppsala län 62,5 66,7  61,3 -1,2 75

Örebro läns landsting 64,4 64,6  63,9 -0,5 108

Landstinget i Östergötland 66,9 63,8  66,4 -0,4 149

Norrbottens läns landsting 69,2 60,6  60,0 -9,2 20

Landstinget Sörmland 71,4 63,3   54,8 * -16,6 104

Totalt 57,0 55,9 53,7 -3,2 2741
Totalt antal Ja 1795 1667 1473 -322 
Totalt antal patienter 3151 2982 2741 -410 
Antal landsting över medelv. 2001 10 13 11  
Tabellnot*: Asterisk visar de landsting som har ett värde under genomsnittet för 2001. 
 
 
Tabell 22. Variation mellan landstingen i andel patienter 72 år och äldre 
med reperfusionsbehandling uppdelat per år. 

 
Total variation Intervall Range

Range/
Max

Min 
under 
medel

Max 
över 

medelKvotvärde
2001 *47,5 - 71,4 23,9 33,5 9,5 14,4 0,66
2002 44,1 - 66,7 22,6 33,9 11,8 10,8 1,09
2003 45,4 - *67,9 22,5 33,1 8,3 14,2 0,58
Tabellnot*: Landstinget i Blekinge (2001) och Västerbottens läns landsting (2003) har 
använts i intervallberäkningen.  
 
 
Både det totala antalet äldre patienter och andelen av dessa äldre som fått 
reperfusion minskar över åren.  
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Det medför en relativ minskning av antalet åtgärder med nära en femtedel  
(18 procent). För fyra landsting är minskningen tio procentenheter eller mer och 
uttryckt i relativ procent har två landsting minskat andelen åtgärder med cirka 
en fjärdedel (23 procent - 27 procent).  
 
Reperfusion uppdelat på patientvolym 
Det är inga skillnader mellan enheter med färre eller fler patienter i förhållande 
till medianvärdet. Detta gäller båda åldersgrupperna och alla tre åren. Det är en 
viss skillnad 2002 för den yngre patientgruppen men för 2003 är skillnaden 
borta. 
 
Tabell 23. Reperfusion för patienter upp till 72 år uppdelat på 
vårdenheternas patientvolym 2003. 

 2001 2002 2003
2003

-2001
Antal 
2003 

Upp till 110 pat. 75,2 74,0 74,4 -0,8 1447 
110 pat. och fler 74,4 76,9 74,3 -0,1 1536 
Total 74,8 75,4 74,4 -0,4 2983 
Chi2 0,3 3,4 0,0   
Sign 0,613 0,066 0,960   
 
 
Tabell 24. Reperfusion för patienter 72 år och äldre uppdelat på 
vårdenheternas patientvolym 2003. 

 2001 2002 2003
2003

-2001
Antal 
2003 

Upp till 110 pat. 56,7 55,9 52,8 -3,9 1449 
110 pat. och fler 57,5 55,9 54,8 -2,7 1292 
Total 57,1 55,9 53,7 -3,3 2741 
Chi2 0,2 0,0 1,1   
Sign 0,664 0,978 0,294   
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Reperfusion med PCI eller CABG 
 
Tabell 25. Andel patienter med reperfusion genom utförd PCI/CABG 
uttryckt som andel av alla patienter med akut ST-höjningsinfarkt uppdelat 
per år och landsting. 
      2003 Antal
Landsting/region 2001 2002 2003 -2001 2003
Gotlands kommun 0,0 0,0 0,0 0,0 31
Jämtlands läns landsting 0,0 0,0 0,8 0,8 120
Landstinget Västernorrland 0,9 0,9 0,6 -0,3 173
Landstinget i Jönköpings län 3,4 2,8 4,5 1,0 247
Landstinget Gävleborg 3,8 5,4 13,6 9,8 265
Landstinget i Kalmar län 4,0 8,0 17,2 13,2 239
Landstinget Kronoberg 6,2 8,5 29,0 22,8 145
Landstinget i Halland 7,5 10,4 14,5 7,1 186
Region Västra Götaland 11,0 10,6 17,2 6,2 1030
Landstinget Sörmland 11,7 13,2 16,2 4,5 216
Norrbottens läns landsting 11,7 0,0 3,7 -8,0 54
Landstinget Västmanland 11,9 8,1 17,5 5,6 229
Region Skåne 13,4 28,4 37,7 24,4 708
Stockholms läns landsting 16,9 27,1 28,5 11,6 716
Landstinget i Östergötland 17,9 16,9 28,8 10,9 306
Landstinget Dalarna 22,4 21,4 23,0 0,5 305
Landstinget i Värmland 22,6 23,3 30,5 7,8 128
Västerbottens läns landsting 22,9 34,7 36,2 13,3 188
Landstinget i Blekinge 27,7 34,6 55,2 27,5 116
Landstinget i Uppsala län 34,8 38,1 46,4 11,5 179
Örebro läns landsting 37,7 35,0 49,1 11,4 218
Totalt 14,3 17,8 24,2 9,9 ª5799
Totalt antal Ja 901 1060 1403 502 
Totalt antal patienter 6309 5950 5799 -510 
Antal landsting över medelv 2001 8 9 15  
Tabellnot ª: Antalet i denna tabellkolumn borde vara lika med antalet i motsvarande 
tabellkolumn för patienter med reperfusion 2003 vilket var 5724 patienter. Att ytterligare 75 
patienter ingår här beror på variabelkonstruktionen. 
 
 
Tabell 26. Variation mellan landstingen i hur stor andel patienter som fick 
PCI/CABG utförd. 

 
Total variation Intervall Range

Range/
Max

Min 
under 
medel

Max 
över 

medelKvotvärde
2001 0 - 37,7 37,7 100 14,3 23,4 0.61
2002 0 - 38,1 38,1 100 17,8 20,3 0,87
2003 0 - 55,2 55,2 100 24,2 31,0 0,78

 
 
Om patienterna med akut ST-höjningsinfarkt fick PCI /CABG utförd eller inte 
berodde till stor del var i landet som man vårdades.  
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På fem av de 21 landstingen utfördes dessa ingrepp på mindre än 5 procent av 
patienterna, vilket kan jämföras med nära varannan patient i tre landsting 
samma år. Skillnaden var stor mellan landstingen redan 2001 men 2003 har 15 
av landstingen ett genomsnitt över 2001 års genomsnitt. Den stora förändringen 
i detta mått sker mellan 2002 och 2003. Range delat med det högsta värdet 
(Range/Max) blir hela tiden 100 eftersom minst ett landsting har värdet 0 varje 
år. 
 
Tabell 27. Andel patienter upp till 72 år med reperfusion genom utförd 
PCI/CABG uttryckt som andel av alla patienter med akut ST-
höjningsinfarkt uppdelat per år och landsting. 
      2003 Antal
Landsting/region 2001 2002 2003 -2001 2003
Gotlands kommun 0,0 0,0 0,0 0,0 13
Jämtlands läns landsting 0,0 0,0 1,8 1,8 55
Landstinget Västernorrland 2,2 1,7 0,0 -2,2 89
Landstinget Gävleborg 6,5 7,5 23,3 16,8 120
Landstinget Kronoberg 7,0 16,0 50,0 43,0 70
Landstinget i Jönköpings län 7,0 5,8 8,0 0,9 113
Landstinget i Kalmar län 7,8 13,2 24,8 17,0 129
Landstinget i Halland 10,8 14,7 22,1 11,3 95
Region Västra Götaland 15,7 15,5 24,5 8,8 555
Norrbottens läns landsting 17,6 0,0 6,1 -11,6 33
Region Skåne 18,9 35,3 49,1 30,2 399
Landstinget Västmanland 19,4 15,6 27,5 8,1 120
Landstinget Sörmland 20,0 19,2 23,2 3,2 112
Stockholms läns landsting 23,4 36,8 35,7 12,3 378
Landstinget i Östergötland 24,3 26,3 42,9 18,7 156
Landstinget i Värmland 30,1 34,5 40,7 10,6 54
Västerbottens läns landsting 30,4 40,5 48,1 17,7 106
Landstinget Dalarna 31,7 28,0 34,0 2,4 144
Landstinget i Blekinge 38,0 55,6 70,2 32,2 57
Landstinget i Uppsala län 45,7 48,5 48,1 2,4 104
Örebro läns landsting 50,3 47,3 62,7 12,4 110
Totalt 20,3 25,0 33,3 12,9 ª3012
Totalt antal Ja 638 729 1002 364 
Totalt antal patienter 3138 2921 3012 -126 
Antal landsting över medelv 2001 8 9 16  
Tabellnot ª: Antalet i denna tabellkolumn borde vara lika med antalet i motsvarande 
tabellkolumn för patienter med reperfusion eller inte 2003 vilket var 2983 patienter. Att 
ytterligare 29 patienter ingår här beror på variabelkonstruktionen. 
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Tabell 28. Variation mellan landstingen i hur stor andel patienter upp till 72 år som 
fick PCI/CABG utförd. 

Total  
variation  Intervall Range

Range/
Max

Min 
under 
medel

Max 
över 

medelKvotvärde
2001 0 - 50,3 50,3 100 20,3 30,0 0,68
2002 0 - 55,6 55,6 100 25,0 30,6 0,82
2003 0 - 70,2 70,2 100 33,3 36,9 0,90

 
 
Patienter yngre än 72 år behandlas dubbelt så ofta med PCI eller CABG jämfört 
med de äldre patienterna men den relativa ökningen från 2001 till 2003 är 
ungefär lika stor i båda grupperna (plus 63 procent för de yngre och plus 75 
procent för de äldre). Bland de yngre patienterna har den största ökningen varit i 
Landstinget i Kronoberg, följt av Landstinget i Blekinge där den högsta andelen 
behandlades 2003 och Region Skåne som ökat från strax under 20 procent 2001 
till nästan 50 procent behandlade patienter 2003. 
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Tabell 29. Andel patienter upp till 72 år med reperfusion genom utförd 
PCI/CABG uttryckt som andel av alla patienter med akut ST-
höjningsinfarkt uppdelat per år och landsting. 
      2003 Antal
Landsting/region 2001 2002 2003 -2001 2003
Gotlands kommun 0,0 0,0 0,0 0,0 18
Landstinget Västernorrland 0,0 0,0 1,2 1,2 84
Jämtlands läns landsting 0,0 0,0 0,0 0,0 65
Landstinget i Jönköpings län 0,6 0,6 1,5 0,9 134
Landstinget Gävleborg 0,7 3,2 5,5 4,8 145
Landstinget i Kalmar län 0,7 3,3 8,2 7,4 110
Landstinget i Halland 3,7 6,2 6,6 2,9 91
Landstinget Sörmland 3,8 7,0 8,7 4,8 104
Norrbottens läns landsting 3,8 0,0 0,0 -3,8 21
Landstinget Västmanland 5,4 2,9 6,4 1,1 109
Landstinget Kronoberg 5,7 2,9 9,3 3,6 75
Region Västra Götaland 6,3 6,3 8,6 2,3 475
Region Skåne 7,0 21,3 23,0 15,9 309
Stockholms läns landsting 9,3 16,6 20,4 11,1 338
Landstinget i Östergötland 11,2 7,8 14,0 2,8 150
Landstinget i Värmland 13,3 13,8 23,0 9,6 74
Västerbottens läns landsting 15,6 27,1 20,7 5,1 82
Landstinget Dalarna 15,9 15,5 13,0 -2,8 161
Landstinget i Blekinge 17,5 19,2 40,7 23,2 59
Landstinget i Uppsala län 22,9 23,2 44,0 21,1 75
Örebro läns landsting 26,3 22,7 35,2 8,9 108
Totalt 8,3 10,9 14,4 6,1 ª2787
Totalt antal Ja 263 331 401 138 
Totalt antal patienter 3171 3029 2787 -384 
Antal landsting över medelv 2001 8 8 12  
Tabellnotª: Antalet i denna tabellkolumn borde vara lika med antalet i motsvarande 
tabellkolumn för patienter 72 år och äldre med reperfusion eller inte 2003 vilket var 2741 
patienter. Att ytterligare 46 patienter ingår här beror på variabelkonstruktionen. 
 
Tabell 30. Variation mellan landstingen i hur stor andel patienter 72 år och 
äldre som fick PCI/CABG utförd. 

 
Total variation Intervall Range

Range/
Max

Min 
under 
medel

Max 
över 

medel

 
 
Kvotvärde 

2001 0 - 26,3 26,3 100 8,3 18 0,46
2002 0 - 22,7 22,7 100 10,9 11,8 0,92
2003 0 - 35,2 35,2 100 14,4 20,8 0,69
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Prehospital trombolys vid ST-höjningsinfarkt 
 
Utvecklingen för prehospital trombolys i patientgruppen med ST-höjning är 
oförändrad från och med hösten 2001. Däremot sker en tydlig ökning mellan 
våren och hösten 2001 vilket totalt sett innebär en relativ ökning med 40 procent 
av andelen patienter som fått prehospital trombolys. Denna tillfälliga ökning kan 
bero på genomförandet av studien ASSENT 3 Plus, en studie som syftade till att 
utvärdera värdet av tidig trombolysbehandling genom ambulanssjukvårdens 
medverkan. (Assessment of the Safety and Efficacy of a New Thrombolytic 
(ASSENT) 3 Plus).3 
 
Tabell 31. Prehospital trombolys vid ST-höjningsinfarkt uttryckt som andel 
och antal av alla patienter uppdelat per halvår.  
Period Andel Förändring Antal Antal totalt

2001 Vår 7,5 Referens 233 3111

2001 Höst 10,5  3.0 322 3069

2002 Vår 11,5  1.5 348 3033

2002 Höst 10,9 -0.6 310 2837

2003 Vår 10,0 -0.9 289 2897

2003 Höst 10,5 0.5 296 2811
Totalt 10,1 1798 17758
Höst 03-Vår 01 3,0 63 -300
Relativ  
förändring Vår 01 40,0 27 -9,6
 

                                           
3 Welsh RC, Goldstein P, Adgey J, Verheugt F, Bestilny SA, Wallentin L, Van de Werf F, Armstrong 
PW Trial Investigators Variations in pre-hospital fibrinolysis process of care: insights from the 
Assessment of the Safety and Efficacy of a New Thrombolytic 3 Plus international acute myocardial 
infarction pre-hospital care survey. 
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Tabell 32. Andel som fick prehospital trombolys vid ST-höjnings infarkt 
uppdelat per landsting och år. 
      2003 Antal
Landsting/region 2001 2002 2003 -2001 2003
Gotlands kommun 0,0 11,1* 3,2*  3,2 31
Landstinget Västmanland 1,0 1,3* 2,2* 1,2 228
Region Skåne 1,5 5,2* 2,0* 0,5 702
Landstinget Västernorrland 1,9 7,7* 10,1 8,1 169
Landstinget i Blekinge 3,8 4,7* 0,9* -2,9 114
Landstinget Gävleborg 4,2 10,8* 9,5 5,3 264

Västerbottens läns landsting 5,9 9,7* 10,5 4,6 181
Stockholms läns landsting 6,3 2,9* 3,5* -2,8 685
Örebro läns landsting 7,9 9,0* 5,5* -2,4 218
Jämtlands läns landsting 8,5 10,7 8,3* -0,2 120

Landstinget Dalarna 8,8 14,7  15,5 6,7 290

Landstinget i Värmland 8,8 13,7  12,1 3,3 124

Landstinget Kronoberg 11,5 11,9  11,1 -0,4 144

Landstinget i Östergötland 12,2 19,7  14,8 2,6 304

Landstinget i Uppsala län 12,4 20,8  10,6 -1,8 179

Landstinget i Halland 12,7 14,4  21,7 9,0 184

Region Västra Götaland 13,0 12,9 13,0 0,1 1021

Norrbottens läns landsting 16,7 16,9  11,1 -5,6 54

Landstinget Sörmland 16,9 16,3  16,9 0,0 213

Landstinget i Kalmar län 17,9 23,9  21,0 3,1 238

Landstinget i Jönköpings län 19,7 22,1  21,2 1,5 245
Total andel 9,0 11,2 10,2 1,3 5708
Totalt antal Ja 555 658 585 30 
Totalt antal patienter 6180 5870 5708 83 
Antal landsting över medelv. 2001 9 11 12  
Tabellnot: Asterisk indikerar de landsting som har ett värde under genomsnittet för 2001. 
 
 
Tabell 33. Variation mellan landstingen i hur stor andel som fick 
prehospital trombolys 

 
Total variation Intervall Range

Range/
Max

 Min 
under 
medel

Max 
över 

medelKvotvärde
2001 *1,0 - 19,7 18,7 94,9 8,0 10,7 0,75
2002 1,3 - 23,9 22,6 94,6 9,9 12,7 0,78
2003 0,9 - 21,7 20,8 95,8 9,3 11,5 0,81
Tabellnot*: Landstinget Västmanland ingår i beräkningen i stället för Gotland p g a ett litet 
antal patienter där. 
 
 
Det är ingen större förändring över åren i andel patienter som får trombolys före 
inläggning på sjukhus men det är en väldigt stor variation mellan landstingen i 
hur stor andel av patienterna som får denna behandling.  
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Det är också en ganska splittrad bild över utvecklingen med 
trombolysbehandling före inläggning. Elva landsting har en ökning större än 1 
procent under perioden medan fem landsting har en minskad andel och 
återstående fem landsting har en oförändrad andel. Variationen är nära 100 
procent vilket beror på att denna behandling knappast förekommer i vissa 
landsting. I det fall Gotland inkluderas blir variationen Range/Max för 2001 lika 
med 100.  
 
Prehospital trombolys vid ST-höjningsinfarkt uppdelat per åldersgrupp 
 
Tabell 34. Antal som fick prehospital trombolys vid ST-höjningsinfarkt 
uppdelat per halvår och åldersgrupp. 

Period 
Antal

Yngre Äldre
Totalt
Yngre Äldre

2001 Vår 145 88 1536 1575

2001 Höst 204 118 1535 1534

2002 Vår 220 128 1503 1530

2002 Höst 186 124 1381 1456

2003 Vår 186 103 1519 1378

2003 Höst 193 103 1453 1358
Totalt 1134 664 8927 8831
Höst 03-Vår 01 48 15 -83 -217
Relativ  
förändring Vår 01 33,1 17,0 -5,4 -13,8
 
 
Tabell 35. Andel som fick prehospital trombolys vid ST-höjningsinfarkt 
uppdelat per halvår och åldersgrupp. 

Period 
Upp till
 –72 år Differens

72 år och
 äldre Differens

2001 Vår 9,4 Referens 5,6 Referens

2001 Höst 13,3 3,8 7,7 2,1

2002 Vår 14,6 1,3 8,4 0,7

2002 Höst 13,5 -1,2 8,5 0,2

2003 Vår 12,2 -1,2 7,5 -1,0

2003 Höst 13,3 1,0 7,6 0,1
Totalt 12,7 7,5
Höst 03-Vår 01 3,9  2,0  
Relativ  
förändring Vår 01 41,5  35,7  
 
 



54 

  
  

För både äldre och yngre patienter sker det en markant ökning av 
trombolysbehandling innan inläggning på sjukhus under hösten 2001 och 
därefter är det variationer både upp och ner mellan halvårsperioderna. Den 
relativa ökningen för det sista halvåret jämfört med det första blir trots det 
mellan 36 och 42 procent. 
 
Tabell 36. Andel patienter upp till 72 år med prehospital trombolys 
uppdelat per år och landsting. 
      2003 Antal
Landsting/region 2001 2002 2003 -2001 2003
Gotlands kommun 0,0 20,0 0,0* 0,0 13
Landstinget Västmanland 2,0 3,1* 3,4* 1,3 119
Landstinget Västernorrland 2,3 11,9 11,5 9,2 87
Region Skåne 2,4 6,8* 1,5* -0,9 397
Landstinget Gävleborg 4,2 11,4 12,5 8,3 120
Västerbottens läns landsting 6,7 9,9* 10,8* 4,1 102
Landstinget i Blekinge 7,6 7,4* 0,0* -7,6 56
Stockholms läns landsting 7,7 3,5* 4,4* -3,3 365
Landstinget i Värmland 10,1 23,6 18,9 8,8 53
Örebro läns landsting 11,2 10,2* 6,4* -4,8 110
Landstinget i Uppsala län 11,4 23,2 15,4 4,0 104
Landstinget i Östergötland 11,8 22,3 16,1 4,3 155
Landstinget Dalarna 13,3 18,0 18,5 5,2 135
Jämtlands läns landsting 14,1 18,2 12,7 -1,3 55
Norrbottens läns landsting 14,7 18,2 9,1* -5,6 33
Landstinget i Halland 15,8 21,1 24,2 8,4 95
Region Västra Götaland 18,3 16,2 17,5 -0,8 553
Landstinget Kronoberg 18,6 20,0 15,7 -2,9 70
Landstinget Sörmland 19,4 21,4 23,6 4,2 110
Landstinget i Jönköpings län 23,4 27,7 26,8 3,3 112
Landstinget i Kalmar län 25,2 28,3 28,9 3,7 128
Total 11,4 14,1 12,8 1,4 2972
Totalt antal Ja 349 406 379 30 
Totalt antal patienter 3071 2884 2972 -99 
Antal landsting över medelv 2001 11 14 13  
Tabellnot*: Asterisk visar de landsting som har ett värde under genomsnittet för 2001. 
 
 
Tabell 37. Variation mellan landstingen i hur stor andel av patienterna som 
fick prehospital trombolys respektive år. 

 
Total variation Intervall Range

Range/
Max

 Min 
under 
medel

Max 
över 

medelKvotvärde
2001 *2,0 - 25,2 23,2 92,1 9,4 13,8 0,68
2002 3,1 - 28,3 25,2 89,0 11,0 14,2 0,77
2003 0 - 28,9 28,9 100 12,8 16,1 0,80
Tabellnot*: Landstinget i Västmanland ingår i intervallberäkningen 2001 medan Gotlands 
kommun är exkluderat. 
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För patientgruppen under 72 år är trenden inte lika splittrad som i de totala 
siffrorna. Tolv av landstingen har en ökad andel behandlingar, sex landsting har 
en minskning och tre landsting har en oförändrad andel 2003 jämfört med 2001, 
men den relativa variationen är 100. Hälften av landstingen (tio av 21) har en 
andel behandlade patienter över 15 procent varav fyra landsting har en andel 
behandlade patienter över 20 procent. 
 
Tabell 38. Andel patienter 72 år och äldre med prehospital trombolys 
uppdelat per år och landsting. 
      2003 Antal
 2001 2002 2003 -2001 2003
Gotlands kommun 0,0 0,0* 5,6* 5,6 18
Landstinget i Blekinge 0,0 2,7* 1,7* 1,7 58
Landstinget Västmanland 0,0 0,0* 0,9* 0,9 109
Region Skåne 0,5 3,7* 2,6* 2,1 305
Landstinget Västernorrland 1,7 2,9* 8,5 6,9 82
Jämtlands läns landsting 3,9 4,5* 4,6* 0,7 65
Landstinget Gävleborg 4,1 10,1 6,9 2,9 144
Stockholms läns landsting 4,6 2,3* 2,5* -2,1 320
Örebro läns landsting 5,0 7,8 4,6* -0,4 108
Västerbottens läns landsting 5,3 9,5 10,1 4,9 79
Landstinget Dalarna 5,6 11,7 12,9 7,3 155
Landstinget i Värmland 7,0 4,8* 7,0 0,0 71
Landstinget Kronoberg 7,1 5,9* 6,8 -0,4 74
Region Västra Götaland 7,6 9,9 7,7 0,1 468
Landstinget i Halland 9,3 8,0 19,1 9,8 89
Landstinget i Kalmar län 11,8 20,0 11,8 0,1 110
Landstinget i Östergötland 12,5 17,0 13,4 0,9 149
Landstinget i Uppsala län 13,5 17,4 4,0* -9,5 75
Landstinget Sörmland 14,6 11,0 9,7 -4,9 103
Landstinget i Jönköpings län 16,8 18,0 16,5 -0,2 133
Norrbottens läns landsting 19,2 15,6 14,3 -4,9 21
Total 6,6 8,4 7,5 0,9 2736
Totalt antal Ja 206 252 206 0  
Totalt antal patienter 3109 2986 2736 -373  
Antal landsting över medelv 2001 10 12 13  
Tabellnot*: Asterisk visar de landsting som har ett värde under genomsnittet för 2001. 
 
 
Tabell 39. Variation mellan landstingen i hur stor andel av patienterna som 
fick prehospital trombolys respektive år. 

 
Total variation Intervall Range

Range/
Max

 Min 
under 
medel

Max 
över 

medelKvotvärde
2001 0 - 19,2 19,2 100,0 6,6 12,6 0,52
2002 0 - 20,0 20,0 100,0 8,4 11,6 0,72
2003 0,9 - 19,1 18,2 95,3 6,6 11,6 0,57
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Med en viss tröghet ökar andelen landsting med ett medelvärde över 2001 års 
total. Kvotvärdet visar på att det är ett introduktionsläge vilket beror på att i de 
(eller det) landsting som prehospital trombolys genomförs som rutin är andelen 
patienter avsevärt större än genomsnittet. Ett par landsting har minskat sin 
verksamhet under perioden (Landstingen i Jönköping och Sörmland) medan ett 
par landsting har ökat andelen behandlade patienter under 2003 (Landstingen i 
Västernorrland och Dalarna).  
 
 
Coronarangiografi för patienter med icke-ST-höjning men med tre 
eller fler riskfaktorer  
 
Det är en klar ökning av andelen kranskärlsröntgen från första halvåret 2001 till 
andra halvåret 2003 i den här patientgruppen. Relativt första halvåret 2001 
gjordes det 33 procent fler andra halvåret 2003. Det totala antalet ökar inte i lika 
stor utsträckning på grund av en minskning av antal patienter (minus 13 
procent). Ökningen av andelen kranskärlsröntgen är som störst i början av 
mätserien.  

Tabell 40. Coronarangiografi utförd eller planerad för patienter med tre 
riskfaktorer eller mer. 
Period Andel Förändring Antal Antal totalt

2001 Vår 25,6 Referens 738 2888

2001 Höst 28,4 2,8 843 2967

2002 Vår 31,0 2,6 903 2909

2002 Höst 32,9 1,9 911 2771

2003 Vår 33,0 0,1 903 2737

2003 Höst 34,0 1,0 858 2520
Totalt 30,7 5156 16792
Höst 03-Vår 01 8,4 120 -368
Relativ  
förändring Vår 01 32,8 16,3 -12,7
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Tabell 41. Coronarangiografi utförd eller planerad för alla patienter med tre 
riskfaktorer eller mer uppdelat per landsting och år. 
      2003 Antal
Landsting/region 2001 2002 2003 -2001 2003
Gotlands kommun 7,1 16,7* 22,2* 15,1 9
Landstinget Västernorrland 14,6 17,1* 17,5* 2,9 200
Landstinget i Halland 15,0 30,4 26,4* 11,4 140

Norrbottens läns landsting 15,6 21,1* 32,4 16,8 68
Landstinget i Kalmar län 18,0 20,8* 25,9* 7,8 147
Landstinget Dalarna 18,5 30,5 27,1 8,6 291
Landstinget Gävleborg 19,5 27,6 30,7 11,2 290

Landstinget i Jönköpings län 20,5 30,3 32,7 12,2 278
Landstinget Västmanland 21,9 25,3* 22,6* 0,7 217
Region Västra Götaland 23,3 25,0* 27,1 3,9 936
Landstinget Kronoberg 25,0 29,0 23,5* -1,5 51
Landstinget i Blekinge 25,9 27,5 28,2 2,3 131

Stockholms läns landsting 26,2 32,3  37,4 11,2 540

Landstinget Sörmland 27,6 32,6  31,3 3,7 160
Landstinget i Värmland 28,0 27,6 24,7* -3,2 97

Jämtlands läns landsting 30,0 30,8  23,4* -6,6 167

Landstinget i Uppsala län 34,8 48,2  54,7 19,9 128

Landstinget i Östergötland 35,9 38,0  36,2 0,3 271

Region Skåne 36,1 43,4  47,9 11,8 869

Örebro läns landsting 41,1 45,4  46,7 5,7 199

Västerbottens läns landsting 44,4 37,2   35,3  -9,1 68
Total 27,0 31,9 33,5 6,5 5257
Totalt antal Ja 1581 1814 1761 180,0 
Totalt antal patienter 5855 5680 5257 -598,0 
Antal landsting över medelv 2001 8 15 13  
Tabellnot*: Asterisk visar de landsting som har ett värde under genomsnittet för 2001. 
 
 
Tabell 42. Variation mellan landstingen i andel patienter med tre 
riskfaktorer eller mer som fått kranskärlsröntgen utförd eller planerad. 

 
Total variation Intervall Range

Range/
Max

Min 
under 
medel

Max 
över 

medelKvotvärde
2001 *14,6 - 44,4 29,8 67,1 12,4 17,4 0,71
2002 *17,1 - 48,2 31,1 64,5 14,8 16,3 0,91
2003 17,5 - 54,7 37,2 68,0 16,0 21,2 0,75
Tabellnot*: Landstinget i Västernorrland används i intervallberäkningen. 
 
 
Andelen angiografier ökar per år, med plus 5 procent 2002 och med ytterligare 
1,5 procent 2003 jämfört med 2002. Det är en mycket stor spridning mellan de 
olika landstingen i hur stor del av riskpatienterna som får en kranskärlsröntgen 
utförd.  
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Den relativa spridningen är som störst under 2003 med variation i Range/Max 
lika med 68. Två av de landsting som hade en andel under genomsnittet 2001 
har en andel angiografier över genomsnittet 2003. Ett par landsting har minskat 
sin andel angiografier för den här patientgruppen och tre landsting har lägre 
andel angiografier 2003 jämfört med 2001. Av de 21 landstingen 2003 har 13 ett 
värde över 2001 års medelvärde vilket visar på en ökning i andelen angiografier 
överlag.  
 
Coronarangiografi för patienter med instabil kranskärlssjukdom och med 
tre riskfaktorer eller mer uppdelat per åldersgrupp 
Det är en majoritet av äldre riskpatienter och förhållandet mellan yngre och 
äldre patienter är 30/70. Det är en betydande variation i antalet patienter i de 
båda åldersgrupperna och efter en viss ökning av de yngre patienterna några 
perioder vänder trenden och antalet yngre patienter (under 72 år) minskar till att 
vara 16 procent färre hösten 2003 jämfört med våren 2001. För de äldre 
patienterna däremot är trenden i antal mer stabil och sedan hösten 2001 har de 
minskat i antal till att vara 11 procent färre hösten 2003 jämfört med våren 
2001. 
 
Tabell 43. Antal utförda eller planerade kranskärlsröntgen för patienter 
med tre riskfaktorer eller mer uppdelat per halvår och ålder. 

Period 
Antal

Yngre Äldre
Totalt
Yngre Äldre

2001 Vår 398 340 852 2036

2001 Höst 446 397 909 2058

2002 Vår 499 404 897 2012

2002 Höst 478 433 817 1954

2003 Vår 475 428 805 1932

2003 Höst 417 441 717 1803
Totalt 2713 2443 4997 11795
Höst 03-Vår 01 19 101 -135 -233
Relativ  
förändring Vår 01 4,8 29,7 -15,8 -11,4
 
 
Andelen patienter som fått en kranskärlsröntgen utförd har ökat i båda 
åldersgrupperna, i procentenheter mest bland de yngre, men i relativa termer har 
den ökat mera bland de äldre. Den största ökningen inträffade för de yngre 
patienterna under våren 2002 medan det bland de äldre har varit en lika stor 
ökning varje höstperiod jämfört med föregående vårperiod. Det var hösten 2003 
mer än dubbelt så vanligt att riskpatienter under 72 år genomgick en 
kranskärlsröntgen jämfört med riskpatienter 72 år eller äldre. 
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Tabell 44. Andel utförda eller planerade kranskärlsröntgen för patienter 
med tre riskfaktorer eller mer uppdelat per halvår och ålder. 

Period 
Upp till
 –72 år Differens

72 år och
 äldre Differens

2001 Vår 46,7 Referens 16,7 Referens

2001 Höst 49,1 2,4 19,3 2,6

2002 Vår 55,6 6,5 20,1 0,8

2002 Höst 58,5 2,9 22,2 2,1

2003 Vår 59,0 0,5 22,2 0

2003 Höst 58,2 -0,8 24,5 2,3
Totalt 54,3 20,7
Höst 03-Vår 01 11,5  7,8  
Relativ  
förändring Vår 01 24,6  46,7  
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Tabell 45. Andel utförda eller planerade kranskärlsröntgen för patienter 
upp till 72 år med tre riskfaktorer eller mer uppdelat per landsting och år. 
 2003 Antal
 2001 2002 2003 -2001 2003
Gotlands kommun 0,0 50,0 66,7 66,7 3
Norrbottens läns landsting 30,0 26,3* 56,0 26,0 25

Landstinget i Halland 32,4 57,1 48,7 16,3 39
Landstinget Västernorrland 34,7 36,4* 34,5* -0,2 58

Landstinget i Jönköpings län 35,4 65,3 67,1 31,7 79
Landstinget i Kalmar län 37,5 44,7* 55,0 17,5 40

Landstinget Dalarna 38,3 64,5 50,0 11,7 72
Stockholms läns landsting 42,6 52,9 56,5 13,9 161

Landstinget Västmanland 42,9 54,5 42,0* -0,9 50
Landstinget Sörmland 43,8 49,1 55,8 12,1 43
Landstinget Gävleborg 44,8 41,8* 53,3 8,5 90
Region Västra Götaland 48,9 51,9 49,4 0,5 255

Landstinget i Värmland 50,0 66,7 40,0* -10,0 25

Landstinget i Östergötland 50,0 64,6 72,5 22,5 80

Landstinget Kronoberg 50,0 72,7 62,5 12,5 8
Jämtlands läns landsting 51,1 48,7 42,1* -9,0 38

Landstinget i Blekinge 52,6 59,4 60,7 8,1 28

Landstinget i Uppsala län 54,9 76,9 79,5 24,6 44

Region Skåne 56,5 65,3 72,2 15,7 302

Örebro läns landsting 57,0 73,6 71,7 14,7 60

Västerbottens läns landsting 73,6 55,1 63,6  -9,9 22
Total 47,9 57,0 58,6 10,7 1522
Totalt antal Ja 844 977 892 48
Totalt antal patienter 1761 1714 1522 -239
Antal landsting över  
medel 2001 10 17 17 7
Tabellnot*: Asterisk visar de landsting som har ett värde under genomsnittet för 2001. 
 
 
Tabell 46. Variation mellan landstingen i andel patienter upp till 72 år med 
tre riskfaktorer eller mer som fått kranskärlsröntgen utförd eller planerad. 

Total variation Intervall Range
Range/

Max

Min 
under 
medel

Max 
över 

medelKvotvärde 
2001 *30,0 - 73,6 43,6 59,2 17,9 25,7 0,70 
2002 *26,3 - 76,9 50,6 65,8 30,7 19,9 1,52 
2003 34,5 - 79,5 45,0 56,6 24,1 20,9 1,15 
Tabellnot: Värdena från Norrbottens läns landsting används i intervallberäkningen. 
 
 
Tre av landstingen har en minskning sedan 2001 med mer än 1 procent och 16 
landsting uppvisar en ökning medan tre har en oförändrad andel.  
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Spridningen mellan landstingen är väldigt stor även om den är något mindre än 
vad som gäller för hela materialet. De positiva utfallen är att andelen 
angiografier ökar. 17 landsting är över 2001 års medelvärde och det landsting 
som har minst andel angiografier respektive år har ökat från 30 procent till 35 
procent. 
 
Tabell 47. Andel utförda eller planerade kranskärlsröntgen för patienter 72 
år eller äldre med tre riskfaktorer eller mer uppdelat per landsting och år. 
 2003 Antal
Landsting/region 2001 2002 2003 -2001 2003
Norrbottens läns landsting 4,0 18,4 18,6 14,6 43
Landstinget Västernorrland 8,3 9,3* 10,6* 2,3 142

Gotlands kommun 9,1 10,0* 0,0 0,0 6
Landstinget i Halland 9,5 18,8 17,8* 8,3 101

Landstinget Gävleborg 11,2 22,7 20,5 9,3 200
Landstinget i Kalmar län 12,1 13,2* 15,0* 2,9 107
Landstinget Dalarna 13,0 16,8 19,6 6,6 219
Region Västra Götaland 13,1 14,9* 18,8 5,7 681
Landstinget Västmanland 13,5 14,5* 16,8* 3,3 167
Landstinget i Blekinge 15,5 17,2* 19,4 3,9 103
Landstinget i Jönköpings län 15,7 14,6* 19,1 3,4 199
Landstinget i Värmland 16,4 14,0* 19,4 3,0 72
Landstinget Kronoberg 16,7 19,6 16,3* -0,4 43

Stockholms läns landsting 18,0 21,4 29,3 11,3 379

Jämtlands läns landsting 18,8 24,0 17,8* -1,0 129

Landstinget Sörmland 22,6 25,8 22,2 -0,4 117

Landstinget i Uppsala län 24,5 35,1 41,7 17,2 84

Region Skåne 24,5 33,0 34,9 10,4 567

Västerbottens läns landsting 25,0 27,3 21,7 -3,3 46

Landstinget i Östergötland 30,2 22,1 20,9 -9,3 191

Örebro läns landsting 33,3 32,5  36,0 2,7 139
Total 18,0 21,1 23,3 5,3 3735
Totalt antal Ja 737 837 869 132
Totalt antal patienter 4094 3966 3735 -359
Antal landsting över medel 
2001 7 12 14 7
Tabellnot*: Asterisk visar de landsting som har ett värde under genomsnittet för 2001. 
 
 
Tabell 48. Variation mellan landstingen i andel patienter upp till 72 år med 
tre riskfaktorer eller mer som fått kranskärlsröntgen utförd eller planerad. 

Total variation Intervall Range
Range/

Max

Min 
under 
medel

Max 
över 

medelKvotvärde
2001 4,0 - 33,3 29,3 88,0 14,0 15,3 0,92
2002 9,3 - 35,1 25,8 73,5 11,8 14,0 0,84
2003 10,6 - 41,7 31,1 74,6 12,7 18,4 0,69
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Intervallet för andelen angiografier är mindre bland de äldre patienterna jämfört 
med de yngre men variationen mellan landstingen är relativt sett större 
(Range/Max 75 jämfört med 57 under 2003 för de yngre). Antalet landsting som 
ligger över medelvärdet för 2001 har ökat från sju till 14 för 2003. Det är 16 
landsting som har en större andel angiografier, tre med oförändrad andel och tre 
som har lägre andel 2003 jämfört med 2001. En speciell effekt av att andelen 
angiografier ökar i genomsnitt för några av de större landstingen (i Stockholm, 
Skåne och Uppsala) blir att antalet landsting som har ett värde under 
genomsnittet ökar. År 2001 var tolv av 20 landsting under rikssnittet (Gotland 
exkluderat) medan motsvarande antal var 16 av 20 för 2003.  
 
 
Coronarangiografi för patienter med instabil kranskärlssjukdom 
och 2 eller färre riskfaktorer 
 
Det var mer än 1,5 gång mer vanligt med kranskärlsröntgen bland patienter med 
få riskfaktorer hösten 2003 jämfört med patienter med tre eller fler riskfaktorer. 
Andelen kranskärlsröntgen ökar också mer i gruppen med få riskfaktorer i 
procentenheter men eftersom den andra gruppen med många riskfaktorer utgår 
från en lägre nivå blir den relativa ökningen större i den patientgruppen. 
 
Tabell 49. Andel och antal utförda eller planerade kranskärlsröntgen för 
alla patienter med icke-ST-höjning eller instabil angina och 0-2 riskfaktorer 
uppdelat per halvår. 
Period Andel Förändring Antal Antal totalt

2001 Vår 46,9 Referens 2308 4918

2001 Höst 47,6 0,7 2322 4874

2002 Vår 52,0 4,4 2642 5079

2002 Höst 54,7 2,7 2649 4839

2003 Vår 56,2 1,5 2910 5174

2003 Höst 56,0 -0,2 2722 4864
Totalt 52,3 15553 29748
Höst 03-Vår 01 9,1 414 -54
Relativ  
förändring Vår 01 19,4 17,9 -1,1
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Tabell 50. Andel utförda eller planerade kranskärlsröntgen för alla 
patienter med icke-ST-höjning och 0-2 riskfaktorer uppdelat per år och 
landsting. 
      2003 Antal
Landsting/region 2001 2002 2003 -2001 2003
Landstinget Västernorrland 29,4 26,3* 27,8* -1,7 281
Landstinget i Halland 33,3 41,9* 51,4 18,1 210
Norrbottens läns landsting 35,3 38,0* 41,9* 6,6 93
Landstinget Gävleborg 35,5 48,8 59,4 23,9 505
Landstinget i Jönköpings län 37,6 56,1 53,1 15,5 322
Landstinget i Kalmar län 37,8 51,1 55,3 17,5 329
Landstinget Västmanland 41,0 50,2 46,8* 5,9 442
Landstinget Dalarna 41,1 48,9 45,9* 4,8 521
Gotlands kommun 44,4 42,4* 60,4 15,9 53
Landstinget i Blekinge 44,6 53,1 53,0 8,3 234
Region Västra Götaland 45,2 47,6 50,9 5,7 2037
Landstinget Sörmland 45,2 59,2 59,6 14,4 255
Stockholms läns landsting 45,9 51,7 56,3 10,5 1534
Region Skåne 50,9 62,8 67,2 16,3 1296
Jämtlands läns landsting 52,2 48,8 55,9 3,7 195
Landstinget Kronoberg 55,6 57,2 56,7 1,1 282
Landstinget i Värmland 58,8 58,0 54,7 -4,1 150
Landstinget i Östergötland 60,4 61,0 59,6 -0,8 438
Västerbottens läns landsting 65,5 72,9 61,2 -4,3 289
Landstinget i Uppsala län 65,7 68,2 75,0 9,3 280
Örebro läns landsting 70,5 68,5 78,8 8,2 292
Totalt 47,3 53,3 56,1 8,8 10038
Totalt antal Ja 4630 5291 5632 1002 
Totalt antal patienter 9792 9918 10038 246 
Antal landsting över medelv 2001 8 17 17  
Tabellnot*: Asterisk visar de landsting som har ett värde under genomsnittet för 2001. 
 
Tabell 51. Variation mellan landstingen i andelen utförda eller planerade 
kranskärlsröntgen för alla patienter med icke-ST-höjning eller instabil 
angina och 0-2 riskfaktorer.  

 
Total variation Intervall Range

Range/
Max

Min 
under 
medel

Max 
över 

medelKvotvärde

 

2001 29,4 - 70,5 41,1 58,3 17,9 23,2 0,77 
2002 26,3 - 72,9 46,6 63,9 27,0 19,6 1,38 
2003 27,8 - 78,8 51,0 64,7 28,3 22,7 1,25 

 
 
Det är en rejäl ökning av antalet kranskärlsröntgen i den här patientgruppen. 
Totalt har en ökning av andelen med nio procentenheter skett på endast två år, 
vilket motsvarar en relativ ökning med nära 20 procent.  
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Skillnaden mellan landstingen ökar, tre landsting har mindre andel utförda 
angiografier 2003 jämfört med 2001, ett par landsting har oförändrad nivå 
medan de resterande 16 landstingen har ökat sin andel. Totalt sett utfördes 1002 
fler angiografier 2003 jämfört med 2001 vilket är en relativ ökning över 20 
procent. Kvotvärdet indikerar en viss eftersläpning mot genomsnittet. 
 
Coronarangiografi för patienter med två eller färre riskfaktorer uppdelat 
per åldersgrupp som referensdata till gruppen med fler riskfaktorer 
Antalet äldre patienter med dessa diagnoser ökar 2003 jämfört med 2001 (plus 6 
procent) medan antalet yngre patienter minskar i motsvarande grad över 
halvåren (minus 7 procent).  
 
Tabell 52. Antal utförda eller planerade kranskärlsröntgen för patienter 
utan ST-höjning och 0-2 riskfaktorer uppdelat per halvår och åldersgrupp. 

Period 
Antal

Yngre Äldre
Totalt
Yngre Äldre

2001 Vår 1672 636 2690 2228

2001 Höst 1708 614 2631 2243

2002 Vår 1864 778 2700 2379

2002 Höst 1808 841 2518 2321

2003 Vår 2046 864 2731 2443

2003 Höst 1889 833 2494 2370
Totalt 10987 4566 15764 13984
Höst 03-Vår 01 217 197 -196 142
Relativ  
förändring Vår 01 13,0 31,0 -7,3 6,4
 
 
Det är nästan dubbelt så vanligt att angiografier utförs på patienter under 72 år 
jämfört med äldre patienter. Ökningen är dock i relativa tal lika stor i båda 
grupperna (22 procent - 23 procent). Den största ökningen (totalt) sett till båda 
grupperna infann sig under våren 2002. För den äldre patientgruppen verkar 
ökningen av angiografier ha stannat av. 
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Tabell 53. Andel utförda eller planerade kranskärlsröntgen för patienter 
med ST-höjning och 0-2 riskfaktorer uppdelat per halvår och åldersgrupp. 

Period 
Upp till 
–72 år Differens

72 år och 
äldre Differens

2001 Vår 62,2 Referens 28,5 Referens

2001 Höst 64,9 2,8 27,4 -1,2

2002 Vår 69,0 4,1 32,7 5,3

2002 Höst 71,8 2,8 36,2 3,5

2003 Vår 74,9 3,1 35,4 -0,9

2003 Höst 75,7 0,8 35,1 -0,2
Totalt 62,2  32.7
Höst 03-Vår 01 13,5  6,6  
Relativ  
förändring Vår 01 21,7  23,2  
 
 
I så gott som alla landsting är 2003 över genomsnittet för 2001 i andel 
utförda/planerade angiografier. Ett landsting som hade en stor andel 2001 och 
ett landsting som hade en relativt liten andel patienter som fick angiografi har 
minskat andelen sedan 2001, annars har alla landsting ökat andelen. Spridningen 
mellan landstingen ökar dock något och framförallt beror det på att avståndet 
ökar mellan medelvärdet och de med minst andel angiografier för den här 
patientgruppen. Detta ger kvotvärden som indikerar eftersläpning. Under 2001 
hade två landsting en andel angiografier över 80 procent medan motsvarande 
antal 2003 är åtta landsting. 
 
Tabell 54. Andel utförda eller planerade kranskärlsröntgen för patienter 
upp till 72 år med icke-ST-höjning eller instabil angina och 0-2 riskfaktorer 
uppdelat per år. 
      2003 Antal
 2001 2002 2003 -2001 2003
Total 63,5 70,4 75,3 11,8 5225
Totalt antal Ja 3380 3672 3935 555 
Totalt antal patienter 5231 5218 5225 -6 
Antal landsting över medelv 2001 9 18 19  
 
 
Tabell 55. Variation mellan landstingen på andelen utförda eller planerade 
kranskärlsröntgen för patienter upp till 72 år med icke-ST-höjning eller 
instabil angina och 0-2 riskfaktorer uppdelat per år. 

 
Total variation Intervall Range

Range/
Max

Min 
under 
medel

Max 
över 

medelKvotvärde
2001 41,5 - 85,2 43,7 51,3 22,0 21,7 1,01
2002 42,9 - 82,9 40,0 48,3 27,5 12,5 2,20
2003 41,4 - 92,0 50,6 55,0 33,9 16,7 2,03
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Även om det totalt sett är en ungefär lika stor relativ ökning av angiografier i 
den äldre patientgruppen jämfört med den yngre så är bilden mellan landstingen 
mer splittrad. Tolv landsting har ett högre värde, tre ett oförändrat och sex 
stycken har ett lägre värde 2003 jämfört med 2001. (I fallet med de yngre 
patienterna hade alla landsting utom två ett högre värde 2003 jämfört med 
2001). Den stora spridningen mellan landstingen illustreras också av det höga 
Range/Max-värdet som visserligen minskar något 2003 men som ändå är 
avsevärt större för de äldre patienterna jämfört med de yngre (77 jämfört med 
55). 
 
Tabell 56. Andel utförda eller planerade kranskärlsröntgen för patienter 72 
år och äldre med icke-ST-höjning eller instabil angina och 0-2 riskfaktorer 
uppdelat per år. 
      2003 Antal
 2001 2002 2003 -2001 2003
Total andel i % 28,0 34,4 35,3 7,3 4813
Totalt antal Ja 1250 1619 1697 447 
Totalt antal patienter 4471 4700 4813 342 
Antal landsting över medelv 2001 9 17 16  
 
 
Tabell 57. Variation i andelen utförda eller planerade kranskärlsröntgen för 
patienter 72 år och äldre med ST-höjning och 0-2 riskfaktorer uppdelat per 
år (i procent). 

 
Total variation Intervall Range

Range/
Max

Min 
under 
medel

Max 
över 

medelKvotvärde
2001 7,7 - 46,4 38,7 83,4 20,3 18,4 1,10
2002 8,3 - 61,6 53,3 86,5 26,1 27,2 0,96
2003 13,2 - 58,6 45,4 77,4 22,1 23,3 0,95
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Coronarangiografi för patienter med trombolysbehandling efter 
akut ST-höjning 
 
Antalet patienter i gruppen med trombolysbehandling har minskat med en knapp 
tredjedel men antalet kranskärlsröntgen är oförändrat det första och det sista 
halvåret vilket innebär att andelen patienter som genomgått en angiografi har 
ökat under perioden. Den relativa ökningen från våren 2001 till hösten 2003 är 
lite över 40 procent. 
 
Tabell 58. Andel och antal utförda eller planerade kranskärlsröntgen bland 
alla patienter med trombolysbehandling efter akut ST-höjning uppdelat per 
halvår. 
Period Andel Förändring Antal Antal totalt

2001 Vår 34,8  607 1746

2001 Höst 38,3 3,6 673 1755

2002 Vår 41,8 3,4 672 1609

2002 Höst 43,3 1,5 620 1433

2003 Vår 48,3 5,1 654 1353

2003 Höst 49,1 0,8 599 1219
Totalt 42,0  3825 9115
Höst 03-Vår 01 14,3  -8 -527
Relativ  
förändring Vår 01 41,1  -1,3 -30,2
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Tabell 59. Andel utförda kranskärlsröntgen bland alla patienter med 
trombolysbehandling efter akut ST-höjning uppdelat per år och landsting. 
      2003 Antal
Landsting/region 2001 2002 2003 -2001 2003
Landstinget Västernorrland 14,4 28,1* 24,5* 10,1 94
Landstinget i Kalmar län 23,7 30,5* 53,8 30,2 143
Landstinget Gävleborg 24,4 35,3* 46,6 22,2 131
Jämtlands läns landsting 25,7 16,2* 17,5* -8,2 63
Landstinget i Halland 25,8 36,2* 47,9 22,1 121
Landstinget i Jönköpings län 27,5 38,0 57,0 29,5 151
Landstinget Västmanland 28,6 40,2 46,7 18,1 105
Norrbottens läns landsting 31,7 16,7* 38,5 6,8 39
Gotlands kommun 33,3 25,0* 47,6 14,3 21
Landstinget Dalarna 33,7 43,5 50,9 17,2 114
Region Västra Götaland 34,1 38,1 49,2 15,1 498
Landstinget i Blekinge 35,8 40,0 44,4 8,6 9
Landstinget Sörmland 37,3 44,4 42,2 5,0 116
Stockholms läns landsting 38,7 44,5 54,4 15,7 272
Region Skåne 44,7 52,5 47,1 2,3 187
Västerbottens läns landsting 46,8 43,8 33,3* -13,5 69
Landstinget i Uppsala län 46,9 61,4 67,3 20,3 55
Landstinget i Östergötland 48,5 52,6 55,7 7,2 176
Landstinget Kronoberg 52,8 68,9 58,0 5,2 69
Örebro läns landsting 54,9 54,5 45,9 -9,0 61
Landstinget i Värmland 55,3 55,4 57,7 2,4 78
Totalt 36,6 42,5 48,7 12,2 2572
Totalt antal Ja 1280 1292 1253 -27 
Totalt antal patienter 3501 3042 2572 -929 
Antal landsting över medelv 2001 9 14 18  
Tabellnot: Asterisk visar de landsting som har ett värde under 2001 års genomsnitt. 
 
 
Tabell 60. Variation i andelen utförda kranskärlsröntgen bland alla 
patienter med trombolysbehandling efter akut ST-höjning uppdelat per år 
och landsting. 

 
Total variation Intervall Range

Range/
Max

Min 
under 
medel

Max 
över 

medelKvotvärde
2001 14,4 - 55,3 40,9 74,0 22,2 18,7 1,19
2002 16,2 - 68,9 52,7 76,5 26,3 26,4 1,00
2003 17,5 - 67,3 49,8 74,0 31,2 18,6 1,68
 
 
Det är få landsting som 2003 fortfarande ligger under medelvärdet för 2001 och 
spridningen i materialet är väldigt stor. De här andelarna har större osäkerhet än 
många andra i studien eftersom det totala antalet patienter per landsting är 
mindre än för andra indikatorer. 
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Coronarangiografi för patienter med trombolysbehandling efter akut ST-
höjning uppdelat per åldersgrupp 
Det är en förskjutning mot fler äldre patienter i materialet när det gäller den här 
diagnosen och behandlingen. Antalet patienter minskar dock relativt sett lika 
mycket i båda åldersgrupperna (ungefär minus 30 procent). Både den absoluta 
och relativa ökningen är störst bland patienter upp till 72 år. De största 
ökningarna för den gruppen inträffade hösten 2001, våren 2002 och under våren 
2003.  
 
Tabell 61. Antal utförda kranskärlsröntgen bland alla patienter med 
trombolysbehandling efter akut ST-höjning uppdelat per halvår och 
åldersgrupp. 

Period 
Antal

Yngre Äldre
Totalt
Yngre Äldre

2001 Vår 447 160 962 784

2001 Höst 507 166 991 764

2002 Vår 522 150 896 713

2002 Höst 464 156 778 655

2003 Vår 510 144 779 574

2003 Höst 457 142 687 532
Totalt 2907 918 5093 4022
Höst 03-Vår 01 10 -18 -275 -252
Relativ  
förändring Vår 01 2,2 -11,3 -28,6 -32,1
 
 
Tabell 62. Andel utförda kranskärlsröntgen bland alla patienter med 
trombolysbehandling efter akut ST-höjning uppdelat per halvår och 
åldersgrupp. 

Period 
Upp till 
–72 år Differens

72 år och 
äldre Differens

2001 Vår 46,5  20,4  

2001 Höst 51,2 4,7 21,7 1,3

2002 Vår 58,3 7,1 21,0 -0,7

2002 Höst 59,6 1,4 23,8 2,8

2003 Vår 65,5 5,8 25,1 1,3

2003 Höst 66,5 1,1 26,7 1,6
Höst 03-Vår 01 57,1  22,8  
Relativ  
förändring Vår 01 20  6,3  
Höst 03-Vår 01 43,0  30,9  
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Tabell 63. Andel utförda kranskärlsröntgen bland patienter upp till 72 år 
med trombolysbehandling efter akut ST-höjning uppdelat per år och 
landsting. 
      2003 Antal
Landsting/region 2001 2002 2003 -2001 2003
Landstinget Västernorrland 23,0 39,8* 34,9* 12,0 63
Gotlands kommun 30,0 25,0* 87,5 57,5 8
Landstinget i Kalmar län 30,5 44,7* 68,4 37,9 95
Landstinget i Halland 31,5 50,0 61,4 29,9 70
Landstinget Gävleborg 34,2 47,3* 69,2 35,0 65
Jämtlands läns landsting 34,9 21,6* 29,0* -5,9 31
Landstinget Västmanland 37,9 64,2 61,9 24,0 63
Landstinget i Blekinge 41,9 64,3 0,0 -41,9 1
Region Västra Götaland 42,9 54,4 66,6 23,7 305
Stockholms läns landsting 46,6 60,3 63,2 16,6 155
Landstinget i Jönköpings län 47,7 61,1 84,5 36,8 84
Landstinget Dalarna 48,1 61,4 65,2 17,1 66
Norrbottens läns landsting 50,0 17,9* 48,1* -1,9 27
Landstinget Sörmland 59,5 56,8 59,1 -0,4 66
Region Skåne 59,7 68,0 60,0 0,3 100
Västerbottens läns landsting 61,0 62,2 54,3 -6,7 35
Landstinget i Uppsala län 61,1 84,2 74,4 13,2 39
Landstinget i Värmland 66,1 68,3 72,5 6,4 40
Landstinget i Östergötland 71,8 80,2 88,9 17,1 90
Örebro läns landsting 74,6 79,2 74,1 -0,5 27
Landstinget Kronoberg 77,1 90,6 91,7 14,5 36
 48,8 58,9 66,0 17,1 1466
Totalt antal Ja 954 986 967 13 
Totalt antal patienter 1953 1674 1466 -487 
Antal landsting över medelv 2001 9 15 17  
Tabellnot: Asterisk visar de landsting som har ett värde under 2001 års genomsnitt. 
 
 
Tabell 64. Variation mellan landstingen i andel utförda kranskärlsröntgen 
bland patienter upp till 72 år med trombolysbehandling efter akut ST-
höjning uppdelat per år. 

 
Total variation Intervall Range

Range/
Max

Min 
under 
medel

Max 
över 

medelKvotvärde
2001 23,0 - 77,1 54,1 70,2 25,8 28,3 0,91
2002 17,9 - a90,6 72,7 80,2 41,0 31,7 1,29
2003 *34,9 - 91,7 56,8 61,9 31,1 25,7 1,21
Tabellnot*: Landstinget i Västernorrland ingår i intervallberäkningen för 2003. 
Tabellnot a: Landstinget i Kronoberg ingår i intervallberäkningen trots ett litet antal patienter 
2003. 
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Trots en ökning av genomsnittet minskar den relativa variationen mellan 
landstingen något (under 2003 jämfört med 2001) vilket indikerar en gemensam 
ökning fast med en viss eftersläpning eftersom kvotvärdet ökar. Det är en stor 
ökning i antal landsting över 2001 års genomsnitt redan 2002, och den totala 
ökningen fortsätter också 2003 vilket inkluderar ytterligare två landsting över 
2001 års genomsnitt. Antalet landsting över genomsnittet 2001 blir ett lite 
missvisande resultat i trendanalysen; det är en stadig ökning av andelen 
patienter som genomgår en angiografi under vårdtillfället och antalet landsting 
över 2001 års medelvärde ökar från nio till 17 landsting 2003. Ändå kunde den 
siffran vara ännu högre eftersom Landstinget i Blekinge har ändrat 
reperfusionsbehandling för den här åldersgruppen så pass mycket att det 2003 
endast var en patient som genomgick trombolysbehandling. I Blekinge fick 14 
patienter 2002 och 43 patienter 2002 trombolysbehandling. Andelen av dessa 
som genomgick angiografi var då över genomsnittet. De rätta siffrorna borde 
vara nio av 21 för 2001 och 17 landsting av 20 för 2003. En ökning av andelen 
angiografier kan noteras för 14 landsting under perioden, tre har en nedgång, tre 
har ett oförändrat läge och ett landsting utgår från jämförelsen. 
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Tabell 65. Andel utförda kranskärlsröntgen bland patienter 72 år och äldre med 
trombolysbehandling efter akut ST-höjning uppdelat per år och landsting. 
      2003 Antal
Landsting/region 2001 2002 2003 -2001 2003
Norrbottens läns landsting 5,9 15,0* 16,7* 10,8 12
Landstinget Västernorrland 6,3 2,6* 3,2* -3,0 31
Landstinget i Jönköpings län 7,1 14,6* 22,4 15,3 67
Landstinget Gävleborg 11,5 18,5* 24,2 12,7 66
Jämtlands läns landsting 12,9 9,7* 6,3* -6,7 32
Landstinget Sörmland 13,5 27,9 20,0* 6,5 50
Landstinget i Kalmar län 15,7 12,1* 25,0 9,3 48
Landstinget i Halland 17,5 18,3* 29,4 12,0 51
Landstinget Västmanland 18,3 15,4* 23,8 5,5 42
Landstinget Dalarna 19,2 25,9 31,3 12,0 48
Landstinget i Östergötland 20,0 22,5 20,9* 0,9 86
Region Västra Götaland 22,2 17,9* 21,8 -0,5 193
Landstinget i Blekinge 25,0 23,8 50,0 25,0 8
Stockholms läns landsting 25,2 24,3 42,7 17,6 117
Region Skåne 26,1 34,1 32,2 6,1 87
Landstinget i Uppsala län 29,5 34,4 50,0 20,5 16
Landstinget Kronoberg 29,7 44,8 21,2 -8,5 33
Västerbottens läns landsting 31,6 14,3* 11,8* -19,8 34
Landstinget i Värmland 34,4 33,3 42,1 7,7 38
Örebro läns landsting 39,2 32,2 23,5 -15,7 34
Gotlands kommun 50,0 25,0 23,1 -26,9 13
Totalt 21,1 22,4 25,9 4,8 1106
Totalt antal Ja 326 306 286 -40 
Totalt antal patienter 1548 1368 1106 -442 
Antal landsting över medelv 2001 10 11 15  
Tabellnot: Asterisk visar de landsting som har ett värde under 2001 års genomsnitt. 
 
 
Tabell 66. Variation mellan landstingen i andel utförda kranskärlsröntgen 
bland patienter 72 år och äldre med trombolysbehandling efter akut ST-
höjning uppdelat per år. 

 
Total variation Intervall Range

Range/
Max

Min 
under 
medel

Max 
över 

medelKvotvärde
2001* 6,3 - 39,2 32,9 83,9 14,8 18,1 0,82
2002 2,6 - 44,8 42,2 94,2 19,8 22,4 0,88
2003* 3,2 - 42,7 39,5 92,5 22,7 16,8 1,35
Tabellnot*: Landstinget i Västernorrland och Örebro läns landsting används i 
intervallberäkningen för 2001. Landstinget i Västernorrland och Stockholms läns landsting 
används för beräkning av intervallet 2003. 
 
 
För de äldre patienterna kommer förändringen i andelen angiografier ett år 
senare jämfört med de yngre patienterna.  
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Variationen och intervallet på spridningen är densamma 2001 och 2003 och 
ändå har 15 av landstingen 2003 ett genomsnitt över 2001 års genomsnitt 
jämfört med ursprungligen elva landsting 2001. Att utvecklingen är svagare 
bland de äldre patienterna jämfört med de yngre patienterna förstärks av att 13 
landsting har en ökning under perioden men sex landsting har en minskning och 
för de resterande två är läget oförändrat. Bland de yngre patienterna hade endast 
tre landsting en minskad andel angiografier under perioden. 
 
Coronarangiografi vid trombolysbehandling uppdelat på patientvolym  
Det är en stor ökning av utförda eller planerade angiografier varje år i båda 
grupperna men skillnaden mellan grupperna, med en större andel angiografier 
på de större enheterna, kvarstår 2003. 
 
Tabell 67. Andel utförda kranskärlsröntgen bland patienter upp till 72 år 
med trombolysbehandling efter akut ST-höjning uppdelat efter 
patientvolym. 

 2001 2002 2003
2003

-2001
Antal 
2003 

Upp till 110 pat 46,3 57,7 63,2 17,0 827 
110 pat och fler 52,1 60,5 69,5 17,4 639 
Total 48,9 58,9 66,0 17,0 1466 
Chi2 6,5 1,4 6,3   
Signifikans 0.011 0.237 0.012   
 
 
För de äldre patienterna gäller samma förhållande som för de yngre - att det är 
mer förekommande med angiografi på de enheter med störst patientvolym. År 
2003 är dock andelen angiografier på de mindre enheterna i stort sett på samma 
nivå som den var för de större enheterna under 2001.  
 
Tabell 68. Andel utförda kranskärlsröntgen bland patienter 72 år och äldre 
med trombolysbehandling efter akut ST-höjning uppdelat efter 
patientvolym. 

 2001 2002 2003
2003

-2001
Antal 
2003 

Upp till 110 pat 17,6 19,9 23,2 5,6 647 
110 pat och fler 25,3 25,9 29,6 4,3 459 
Total 21,0 22,4 25,9 4,8 1106 
Chi2 13,5 6,8 5,8   
Sign <0.001 0.010 0.016   
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Kombinationsbehandling med ASA och clopidogrel 
 
Att göra tilläggsbehandling med clopidogrel till ASA för patienter med instabil 
kranskärlssjukdom har ökat mycket under perioden och ökningen har varit 
ungefär lika stor för varje nytt halvår, med undantag för det sista halvåret i 
perioden (hösten 2003) då ökningen endast var 2 procent. Totalt sett innebär 
ökningen att 2 035 fler patienter fick kombinationsbehandling under hösten 
2003 jämfört med våren 2001. Under hösten 2003 behandlades runt 40 procent 
av dessa patienter med både ASA och clopidogrel vid utskrivningen. 
Patientgruppen har minskat med 510 patienter under samma period.  
 
Tabell 69. Andel med ASA och clopidogrel bland alla patienter med 
instabil kranskärlssjukdom uppdelat per halvår. 
Period Andel Förändring Antal Antal totalt

2001 Vår 10,6 Referens 830 7854

2001 Höst 16,6 6,0 1304 7849

2002 Vår 24,1 7,5 1906 7906

2002 Höst 30,6 6,5 2322 7589

2003 Vår 37,0 6,4 2914 7880

2003 Höst 39,0 2,0 2865 7344
Totalt 26,2 12141 46422
Höst 03-Vår 01 28,4  2035 -510
Relativ  
förändring Vår 01 267,9  245,2 -6,5
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Tabell 70. Andel med ASA och clopidogrel bland alla patienter med 
instabil kranskärlssjukdom uppdelat per år och landsting. 
      2003 Antal
Landsting/region 2001 2002 2003 -2001 2003
Gotlands kommun 2,4 8,6* 46,0 43,6 63
Landstinget i Jönköpings län 3,4 21,1 40,0 36,7 597
Norrbottens läns landsting 3,5 17,4 37,1 33,6 159
Jämtlands läns landsting 3,8 32,4 48,6 44,8 362
Landstinget i Halland 4,2 13,8 32,0 27,8 350
Landstinget i Kalmar län 7,0 32,4 50,8 43,9 474
Landstinget Gävleborg 7,7 19,2 36,2 28,5 793
Landstinget Västmanland 9,0 17,1 29,5 20,5 657
Region Västra Götaland 9,0 12,1* 17,6 8,6 2965
Landstinget i Värmland 9,2 13,2* 23,8 14,5 244
Landstinget Sörmland 9,3 36,4 50,1 40,9 411
Stockholms läns landsting 10,2 30,3 45,1 34,9 2070
Landstinget i Blekinge 11,8 23,8 30,6 18,8 363
Landstinget Kronoberg 14,2 23,6 42,3 28,1 331
Landstinget Dalarna 14,3 28,6 29,3 15,0 796
Landstinget i Östergötland 18,3 37,0 43,3 25,0 704
Landstinget Västernorrland 20,0 38,5 46,3 26,3 477
Västerbottens läns landsting 22,6 45,9 53,5 30,9 355
Region Skåne 23,0 42,2 52,3 29,3 2162
Örebro läns landsting 30,9 32,5 37,3 6,3 483
Landstinget i Uppsala län 31,2 35,4 52,2 21,0 408
Total 13,6 27,3 38,0 24,4 15224
Totalt antal Ja 2134 4228 5779 3645 
Totalt antal patienter 15703 15495 15224 -479 
Antal landsting över medelv 2001 8 18 21  
Tabellnot: Asterisk visar de landsting som har ett värde under 2001 års genomsnitt. 
 
Tabell 71. Variation mellan landstingen i andel med ASA och clopidogrel 
bland alla patienter med instabil kranskärlssjukdom uppdelat per år. 

 
Total variation Intervall Range

Range/
Max

Min 
under 
medel

Max 
över 

medelKvotvärde
2001 2,4 - 31,2 28,8 92,3 11,2 17,6 0,64
2002 8,6 - 45,9 37,3 81,3 18,7 18,6 1,00
2003 17,6 - 53,5 35,9 67,1 20,4 15,5 1,32
 
 
Variationen mellan landstingen är mycket stor även om den minskar i relativa 
termer för varje år. Alla landsting har dock 2003 en andel över genomsnittet 
som gällde 2001 vilket visar på en betydande ökning för alla landsting. 
Utvecklingen för kombinationsbehandlingen går från introduktionsfasen till 
eftersläpning på en så kort tid som tre år.  
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Introduktionen av clopidogrel som tillägg till ASA har därmed gått relativt 
snabbt från introduktionsfas till eftersläpning på bara två år, eftersom kvotvärdet 
ökar från 0,64 (introduktionsfas) via 1 för 2002 (balans) till 1,32 under 2003 
(eftersläpning). 
 
Kombinationsbehandling med ASA och clopidogrel uppdelat per 
åldersgrupp 
Antalet patienter minskar under perioden framför allt bland de yngre patienterna 
under 72 år. I den åldersgruppen är det tre gånger fler patienter som får 
kombinationsbehandling hösten 2003 jämfört med våren 2001 och motsvarande 
utveckling för de äldre är 4 gånger fler behandlade patienter hösten 2003 
jämfört med våren 2001. 
 
Tabell 72. Antal med ASA och clopidogrel bland patienter med instabil 
kranskärlssjukdom uppdelat per halvår och åldersgrupp. 

Period 
Antal

Yngre Äldre
Totalt
Yngre Äldre

2001 Vår 544 286 3570 4284

2001 Höst 820 484 3546 4303

2002 Vår 1177 729 3560 4346

2002 Höst 1334 988 3345 4244

2003 Vår 1723 1191 3534 4346

2003 Höst 1640 1225 3199 4145
Totalt 7238 4903 20754 25668
Höst 03-Vår 01 1096 939 -371 -139
Relativ  
förändring Vår 01 201,5 328,3 -10,4 -3,2
 
 
Det är mycket mer vanligt med kombinationsbehandlingen för patienter under 
72 år men ökningen har varit likartad i båda grupperna, inklusive en viss 
avmattning i ökning under andra halvåret 2003. 
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Tabell 73. Andel med ASA och clopidogrel bland patienter med instabil 
kranskärlssjukdom uppdelat per halvår och åldersgrupp. 

Period 
Upp till 
–72 år Differens

72 år och 
äldre Differens

2001 Vår 15,2Referens 6,7 Referens

2001 Höst 23,1 7,9 11,2 4,6

2002 Vår 33,1 9,9 16,8 5,5

2002 Höst 39,9 6,8 23,3 6,5

2003 Vår 48,8 8,9 27,4 4,1

2003 Höst 51,3 2,5 29,6 2,1
Totalt 34,9  19,1
Total diff 36,1  22,9  
Relativ diff 237,5  341,8  
 
Tabell 74. Andel med ASA och clopidogrel bland patienter upp till 72 år 
med instabil kranskärlssjukdom uppdelat per år och landsting. 
      2003 Antal
Landsting/region 2001 2002 2003 -2001 2003
Jämtlands läns landsting 4,1 49,3 60,0 55,9 145
Landstinget i Jönköpings län 4,9 30,2 57,4 52,5 283
Gotlands kommun 5,0 6,5* 60,6 55,6 20
Norrbottens läns landsting 5,0 27,3 53,7 48,7 60
Landstinget i Kalmar län 5,3 45,2 70,6 65,2 187
Landstinget i Halland 6,5 21,4 41,0 34,5 154
Landstinget i Värmland 9,9 19,0* 25,5 15,6 142
Landstinget Gävleborg 11,6 24,9 46,8 35,2 328
Region Västra Götaland 11,8 16,9* 25,4 13,5 1259
Landstinget Sörmland 11,9 41,7 62,9 51,1 219
Landstinget Västmanland 12,6 23,6 49,6 37,0 246
Stockholms läns landsting 13,5 38,5 55,7 42,2 1150
Landstinget Kronoberg 21,3 40,3 61,1 39,7 89
Landstinget i Blekinge 21,5 35,2 45,2 23,7 144
Landstinget i Östergötland 23,1 49,9 60,3 37,2 363
Landstinget Dalarna 25,0 40,0 44,5 19,5 288
Landstinget Västernorrland 28,6 44,3 62,6 34,0 182
Västerbottens läns landsting 31,7 56,5 63,0 31,3 221
Region Skåne 31,9 54,1 61,9 30,0 1079
Landstinget i Uppsala län 40,2 43,1 65,9 25,7 249
Örebro läns landsting 43,8 45,6 46,8 2,9 308
Total 19,2 36,4 49,9 30,8 7116
Totalt antal Ja 1364 2511 3363 1999 
Totalt antal patienter 7116 6905 6733 -383 
Antal landsting över medelv 2001 9 18 21  
Tabellnot: Asterisk visar de landsting som har ett värde under 2001 års genomsnitt. 



78 

  
  

Tabell 75. Variation mellan landstingen i andel patienter upp till 72 år med 
ASA och clopidogrel vid instabil kranskärlssjukdom uppdelat per år. 

 
Total variation Intervall Range

Range/
Max

Min 
under 
medel

Max 
över 

medelKvotvärde
2001 4,1 - 43,8 39,7 90,6 15,1 24,6 0,61
2002 *16,9 - 56,5 39,6 70,0 19,5 20,1 0,97
2003 25,4 - 70,6 45,2 64,0 24,5 20,7 1,18
Tabellnot*: Region Västra Götaland ingår i intervallberäkningen 2002. 
 
 
Den största skillnaden mellan landstingen i procentenheter var 2003 och då 
passerar också kvotvärdet över 1. För 2003 innebar det att i två landsting fick 
bara var fjärde patient denna behandling medan i 13 av 21 landsting fick mer an 
varannan patient under 72 år kombinationsbehandlingen ASA tillsammans med 
clopidogrel. Det är olika enheter som har de största andelarna patienter med 
kombinationsbehandling respektive år men åtta enheter är med i gruppen två år, 
ingen enhet är med alla tre åren. Det är således tolv enheter som ingår bland de 
sju enheterna med störst andel kombinationsbehandlade patienter för hela 
perioden. Den relativa spridningen minskar för varje år samtidigt som 
genomsnittet ökar kraftigt. Det totala genomsnittet är 2003 på samma nivå som 
det var för de 7 enheterna 2001. 
 
Tabell 76. Kombinationsbehandling ASA - clopidogrel på de enheter med 
störst andel behandlade patienter i jämförelse med genomsnittet. 
 
Variation 
mellan 
enheter  

Intervallet för 
genomsnitt på 
de 7 enheterna* Range

Range/
Max

 
Totalt 
antal 

enheter

Andel 
patienter 

på 7 
enheter** 

 

2001 19,2 – 49,4 30,2 61,2 72 15,0  
2002 36,4 – 63,2 26,9 42,5 71 12,0  
2003 49,9 – 75,8 25,8 34,1 74 9,2  
* Genomsnitt för de 7 enheter som har den största andelen patienter med 
kombinationsbehandling.  
** Andel patienter på de 7 enheterna i förhållande till det totala antalet patienter respektive år. 
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Tabell 77. Andel med ASA och clopidogrel bland patienter med instabil 
kranskärlssjukdom 72 år och äldre uppdelat per år och landsting. 
      2003 Antal
Landsting/region 2001 2002 2003 -2001 2003
Gotlands kommun 0,0 10,3 30,0 30,0 30
Norrbottens läns landsting 1,9 6,9* 19,5 17,6 77
Landstinget i Jönköpings län 2,3 14,2 28,7 26,4 362
Landstinget i Halland 2,8 8,3* 26,1 23,3 211
Jämtlands läns landsting 3,6 21,2 41,4 37,9 222
Landstinget Gävleborg 4,5 15,0 28,3 23,8 453
Landstinget i Blekinge 5,2 16,7 21,9 16,8 228
Landstinget Västmanland 6,4 13,1 16,7 10,3 401
Region Västra Götaland 6,6 8,1* 11,3 4,7 1644
Stockholms läns landsting 7,3 22,9 35,5 28,2 1082
Landstinget Sörmland 7,4 32,4 41,1 33,7 241
Landstinget Kronoberg 7,4 11,4 30,0 22,6 200
Landstinget i Kalmar län 7,9 24,4 38,0 30,1 287
Landstinget Dalarna 8,4 21,4 19,7 11,3 488
Landstinget i Värmland 8,4 8,2* 22,4 14,0 134
Västerbottens läns landsting 13,2 36,1 44,5 31,3 182
Landstinget i Östergötland 13,8 25,0 28,3 14,5 374
Landstinget Västernorrland 14,0 34,2 34,3 20,3 274
Region Skåne 14,6 31,8 43,7 29,1 1146
Örebro läns landsting 17,7 20,7 28,6 10,9 252
Landstinget i Uppsala län 22,3 28,6 38,4 16,1 203
Total 9,0 20,0 28,5 19,5 8491
Totalt antal Ja 770 1717 2416 1646 
Totalt antal patienter 8587 8590 8491 -96 
Antal landsting över medelv 2001 6 17 21  
Tabellnot: Asterisk visar de landsting som har ett värde under 2001 års genomsnitt. 
 
 
Tabell 78. Variation mellan landstingen i andel patienter 72 år och äldre 
med ASA och clopidogrel vid instabil kranskärlssjukdom uppdelat per år. 

 
Total variation Intervall Range

Range/
Max

Min 
under 
medel

Max
över 

medelKvotvärde
2001 1,9 - 22,3 20,4 91,5 7,1 13,3 0,53
2002 6,9 - 36,1 29,2 80,9 13,1 16,1 0,81
2003 11,3 - 44,5 33,2 74,6 17,5 16,0 1,08
 
 
Relativt sett är spridningen ännu större mellan landstingen för de äldre 
patienterna och även om den relativa skillnaden (Range/Max) minskar betydligt 
under 2002 och 2003 så ökar den faktiska skillnaden i procentenheter (från 20 
procent 2001 till 33 procent i range 2003). För 2003 innebar det att i fyra 
landsting fick mindre än var femte patient kombinationsbehandling och i åtta 
landsting fick mer än var tredje patient det. 
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Kombinationsbehandling med ASA och clopidogrel uppdelat på 
patientvolym  
 
Tabell 79. Kombinationsbehandling ASA och clopidogrel för patienter upp 
till 72 år med instabil kranskärlssjukdom uppdelat efter enheternas 
patientvolym. 

 2001 2002 2003
2003

-2001
Antal 
2003 

Upp till 110 pat 13,5 32,6 48,4 35,0 3448 
110 pat och fler 24,6 40,3 51,5 26,9 3285 
Total 19,2 36,4 49,9 30,8 6733 
Chi2 142,6 44,3 6,5   
Signifikans <0,001 <0,001 0,011   
 
 
Det är en stor ökning av kombinationsbehandling i båda grupperna och störst är 
ökningen bland de mindre enheterna men andelen patienter som får både ASA 
och clopidogrel vid utskrivning är trots det signifikant större varje år vid 
enheterna med fler patienter per år. Skillnaden mellan enheterna minskar dock 
markant under perioden och 2003 är det endast 3 procent fler patienter på de 
större enheterna som får kombinationsbehandling (relativt sett 6 procent fler). 
 
Tabell 80. Kombinationsbehandling ASA och clopidogrel för patienter 72 
år och äldre med instabil kranskärlssjukdom uppdelat efter enheternas 
patientvolym. 

 2001 2002 2003
2003

-2001
Antal 
2003 

Upp till 110 pat 6,2 18,1 27,6 21,4 4740 
110 pat och fler 12,0 22,4 29,5 17,5 3751 
Total 9,0 20,0 28,5 19,5 8491 
Chi2 87,5 25,6 3,5   
Sign <0,001 <0,001 0,061   
 
 
Även om nivån för kombinationsbehandling är lägre bland de äldre patienterna 
jämfört med de under 72 år är mönstret detsamma med en kraftig ökning av 
denna behandling samt minskade skillnader mellan mindre och större 
vårdenheter. För 2003 är skillnaden på två procent inte statistiskt signifikant. 
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Behandling med statiner för patienter med aterosklerotisk 
kranskärlssjukdom 
 
Det är en klar ökning av förskrivningen av statiner. Relativt har andelen 
patienter med den blodfettssänkande behandlingen ökat med nära 20 procent 
men i antal per halvår är ökningen endast sex procent. Detta kan förklaras med 
en total minskning runt elva procent av antalet patienter per halvår under våren 
2001 jämfört med hösten 2003  
 
Tabell 81. Andel patienter med aterosklerotisk kranskärlssjukdom som 
behandlats med statiner uppdelat per halvår. 
Period Andel Förändring Antal Antal totalt

2001 Vår 53,8 Referens 7796 14503

2001 Höst 55,1 1,3 7908 14363

2002 Vår 57,7 2,6 8301 14389

2002 Höst 60,9 3,2 8234 13527

2003 Vår 62,6 1,7 8661 13841

2003 Höst 63,8 1,3 8264 12945
Totalt 58,8  49164 83568
Höst 03-Vår 01 10  468 -1558
Relativ  
förändring Vår 01 18,6  6,0 -10,7
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Tabell 82. Andel patienter med aterosklerotisk kranskärlssjukdom som 
behandlades med statiner uppdelat per år och landsting. 
      2003 Antal
Landsting/region 2001 2002 2003 -2001 2003
Landstinget i Halland 41,6 48,3* 53,9* 696 12,3
Örebro läns landsting 46,5 54,4 59,9 855 13,4
Gotlands kommun 47,4 44,8* 41,5* 94 -5,9
Västerbottens läns landsting 48,1 57,5 58,3 583 10,3
Landstinget i Jönköpings län 48,2 51,9* 55,7 1080 7,5
Landstinget i Uppsala län 48,5 51,2* 58,4 707 9,9
Landstinget Sörmland 50,6 57,7 55,3 830 4,7
Landstinget i Värmland 51,4 56,2 51,9* 468 0,6
Jämtlands läns landsting 51,5 51,5* 51,7* 574 0,3
Landstinget i Kalmar län 51,8 59,4 67,0 833 15,2
Region Västra Götaland 52,6 53,8* 56,7 5319 4,1
Landstinget Dalarna 52,9 58,0 61,6 1514 8,7
Norrbottens läns landsting 53,2 54,1* 53,3* 261 0,0
Landstinget Gävleborg 55,4 58,7 69,6 1646 14,2
Landstinget Västernorrland 55,9 57,6 63,0 933 7,1
Landstinget i Blekinge 56,1 61,1 70,2 647 14,1
Landstinget Kronoberg 57,1 61,7 68,5 499 11,4
Landstinget i Östergötland 58,2 61,7 65,1 1261 6,9
Landstinget Västmanland 59,1 63,9 68,7 1161 9,7
Region Skåne 59,3 68,0 72,9 3564 13,6
Stockholms läns landsting 60,1 67,2 69,1 3261 9,0
Total 54,4 59,2 63,2 26786 8,8
Totalt antal Ja 15704 16535 16925  
Totalt antal patienter 28866 27916 26786  
Antal landsting över medelv 2001 8 13 16  
Tabellnot: Asterisk visar de landsting som har ett värde under 2001 års genomsnitt. 
 
 
Tabell 83. Variationen mellan landsting i andel patienter med 
aterosklerotisk kranskärlssjukdom som behandlades med statiner 
uppdelat per år. 

 
Total variation Intervall Range

Range/
Max

Min 
under 
medel

Max 
över

medelKvotvärde
2001 41,6 - 60,1 18,5 30,8 12,8 5,7 2,25
2002 44,8 - 68,0 23,2 34,1 14,4 8,8 1,64
2003 41,5 - 72,9 31,4 43,1 21,7 9,7 2,24
 
 
Ökningen av förskrivningen av statiner är jämnt fördelad över landstingen; 17 
har ökat andelen, tre har oförändrad andel och ett landsting har minskat andelen. 
Den genomgående ökningen har inneburit att dubbelt så många landsting var 
2003 över det medelvärde som gällde 2001.  
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Variationen mellan landstingen ökar dock och det beror i första hand på att 
några landsting inte ökat sin andel av patienter med statiner. Då blir lägsta 
värdet längre ifrån medelvärdet för varje nytt år och kvotvärdet blir avsevärt 
större än 1 så länge som en generell ökning föreligger. 
 
Behandling med statiner för patienter med aterosklerotisk 
kranskärlssjukdom uppdelat per åldersgrupp 
Både den absoluta och den relativa ökningen av behandling med statiner är 
störst i den äldre patientgruppen. Den största ökningen mellan två perioder 
inträffar våren 2002 för de yngre patienterna och hösten 2002 för de äldre 
patienterna men det är också en ökning mellan de andra halvåren i perioden. 
 
Tabell 84. Antal patienter med aterosklerotisk kranskärlssjukdom som 
behandlades med statiner uppdelat per halvår och åldersgrupp. 

Period 
Antal

Yngre Äldre
Totalt
Yngre Äldre

2001 Vår 4781 3015 6770 7733

2001 Höst 4778 3130 6682 7681

2002 Vår 4989 3312 6637 7752

2002 Höst 4751 3482 6188 7338

2003 Vår 5081 3580 6469 7372

2003 Höst 4707 3557 5902 7043
Totalt 29087 20076 38648 44919
Höst 03-Vår 01 -74 542 -868 -690
Relativ  
förändring Vår 01 -1,5 18,0 -12,8 -8,9
 
 
Tabell 85. Andel patienter med aterosklerotisk kranskärlssjukdom som 
behandlades med statiner uppdelat per halvår och åldersgrupp. 

Period 
Upp till
–72 år Differens

72 år och 
äldre Differens

2001 Vår 70,6 Referens 39,0 Referens

2001 Höst 71,5 0,9 40,7 1,8

2002 Vår 75,2 3,7 42,7 2,0

2002 Höst 76,8 1,6 47,5 4,7

2003 Vår 78,5 1,8 48,6 1,1

2003 Höst 79,8 1,2 50,5 1,9
Totalt 75,3  44,7  
Höst 03-Vår 01 9,2  11,5  
Relativ  
förändring Vår 01 13,0  29,5  
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Tabell 86. Andel patienter upp till 72 år med aterosklerotisk 
kranskärlssjukdom som behandlades med statiner uppdelat per år och 
landsting. 
      2003 Antal
Landsting/region 2001 2002 2003 -2001 2003
Gotlands kommun 56,4 69,4* 57,4* 1,0 47
Örebro läns landsting 61,8 71,8 76,0 14,1 416
Landstinget i Halland 61,9 66,1* 71,1 9,2 291
Norrbottens läns landsting 63,3 67,2* 73,5 10,2 132
Västerbottens läns landsting 64,3 72,0 74,3 10,0 288
Region Västra Götaland 67,1 70,6* 71,8 4,7 2509
Landstinget Sörmland 67,5 71,4 71,2 3,7 368
Landstinget i Värmland 69,4 75,3 73,8 4,4 214
Landstinget i Uppsala län 69,6 66,9* 76,9 7,3 355
Landstinget Gävleborg 71,1 75,6 84,3 13,2 718
Landstinget i Kalmar län 71,2 82,2 85,6 14,4 355
Landstinget Västernorrland 71,6 74,3 80,8 9,1 426
Landstinget i Jönköpings län 71,9 73,9 77,3 5,4 450
Stockholms läns landsting 72,8 78,1 80,3 7,5 1617
Landstinget i Östergötland 72,8 79,3 84,4 11,6 622
Region Skåne 73,1 81,0 84,9 11,8 1760
Jämtlands läns landsting 73,1 72,0* 67,7* -5,4 235
Landstinget Västmanland 79,5 83,8 87,3 7,7 487
Landstinget Dalarna 81,2 82,9 82,3 1,2 600
Landstinget i Blekinge 81,4 85,1 89,1 7,7 274
Landstinget Kronoberg 84,2 87,6 92,3 8,1 207
Totalt 71,1 75,9 79,1 8,1 12371
Totalt antal Ja 9559 9740 9788  
Totalt antal patienter 13452 12825 12371  
Antal landsting över medelv 2001 11 16 17  
Tabellnot: Asterisk visar de landsting som har ett värde under 2001 års genomsnitt. 
 
 
Tabell 87. Variationen mellan landsting i andel patienter upp till 72 år med 
aterosklerotisk kranskärlssjukdom som behandlades med statiner 
uppdelat per år. 
 
Total variation 
(exkl Gotland) Intervall Range

Range/
Max

Min 
under 
medel

Max 
över 

medelKvotvärde
2001 61,8 - 84,2 22,4 26,6 9,3 13,1 0,71
2002 66,1 - 87,6 21,5 24,5 9,8 11,7 0,84
2003 67,7 - 92,3 24,6 26,7 11,4 13,2 0,86
 
 
Gotlands kommun exkluderas från trendanalysen eftersom det är så pass få 
patienter där och de har värden som avviker mycket från de övriga landstingen. 
Om Gotland inkluderas blir variationen större för varje år och trenden blir en 
ökad spridning mellan landstingen medan fallet för de flesta landsting är det 
motsatta.  
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Variationen mellan de återstående 20 landstingen ökar något mellan åren men 
eftersom medelvärdet och det maximala värdet också ökar blir den relativa 
variationen (Range/Max) oförändrad. Ett landsting går mot trenden och minskar 
sin andel patienter som fått statinbehandling (Jämtlands läns landsting) och det 
ökar avvikelsen under medelvärdet för 2003. Sju av landstingen har 2003 ökat 
sin andel patienter med statinbehandling med 10 procent eller mer jämfört med 
2001.  
 
Tabell 88. Behandling med statiner på de enheter med störst andel 
behandlade patienter i jämförelse med genomsnittet uppdelat per år. 
 
Variation 
mellan 
enheter  

Intervallet 
mellan 
genomsnitt och 
de 7 enheterna* Range

Range/
Max

 
Totalt 
antal

enheter

Andel 
patienter 

i de 7 
enh** 

 

2001 71,1 – 85,5 14,5 16,9 72 5,3  
2002 75,9 – 89,6 13,7 15,3 71 10,9  
2003 79,1 – 91,3 12,2 13,4 74 7,6  

 
 
Variationen mellan enheterna är förhållandevis måttlig och den minskar för 
varje år samtidigt som andelen patienter med statiner ökar något. Det är två 
enheter som är med bland de sju med största andelen behandlade patienter alla 
tre åren, ytterligare fyra enheter är med under två år vilket innebär att 
sammanlagt 13 enheter ingår i gruppen med störst omfattning på behandling 
med statiner. 
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Tabell 89. Andel patienter 72 år och äldre med aterosklerotisk 
kranskärlssjukdom som behandlades med statiner uppdelat per år och 
landsting. 
      2003 Antal
Landsting/Region 2001 2002 2003 -2001 2003
Landstinget i Värmland 26,7 36,5* 33,5* 6,7 254
Landstinget i Halland 26,8 34,4* 41,5 14,7 405
Landstinget i Uppsala län 28,7 36,2* 39,8* 11,1 352
Örebro läns landsting 30,3 37,9* 44,6 14,3 439
Landstinget i Jönköpings län 32,3 35,0* 40,3 8,0 630
Västerbottens läns landsting 32,5 42,8 42,7 10,2 295
Jämtlands läns landsting 33,6 36,0* 40,7 7,1 339
Landstinget Dalarna 36,0 41,3 48,0 12,1 914
Landstinget i Blekinge 36,7 45,8 56,3 19,6 373
Landstinget Kronoberg 36,8 44,2 51,7 15,0 292
Gotlands kommun 37,8 23,2* 25,5* -12,3 47
Landstinget Sörmland 38,0 46,9 42,6 4,7 462
Landstinget i Kalmar län 38,5 44,3 53,1 14,6 478
Region Västra Götaland 40,3 39,8* 43,2 2,9 2810
Landstinget Gävleborg 41,7 45,4 58,3 16,6 928
Norrbottens läns landsting 42,3 41,2 32,6* -9,8 129
Landstinget i Östergötland 42,9 44,6 46,3 3,4 639
Landstinget Västernorrland 42,9 42,2 48,1 5,2 507
Landstinget Västmanland 43,5 50,7 55,3 11,8 674
Region Skåne 45,3 55,7 61,1 15,8 1804
Stockholms läns landsting 48,0 56,4 58,0 10,0 1644
Totalt 39,9 45,0 49,5 9,6 14415
Totalt antal Ja 6145 6794 7137  
Totalt antal patienter 15414 15090 14415  
Antal landsting över medelv 2001 8 13 17  
Tabellnot: Asterisk visar de landsting som har ett värde under 2001 års genomsnitt. 
 
 
Tabell 90. Variation mellan landstingen i andel patienter 72 år och äldre 
med aterosklerotisk kranskärlssjukdom som behandlades med statiner 
uppdelat per år. 

 
Total variation Intervall Range

Range/
Max

Min 
under 
medel

Max 
över 

medelKvotvärde
2001 26,7 - 48,0 21,3 44,4 13,2 8,1 1,63
2002 23,2 - 55,7 32,5 58,3 21,8 10,7 2,04
2003 25,5 - 61,1 35,6 58,3 24,0 11,6 2,07
 
 
Gotlands kommun och Norrbottens läns landsting är de enda sjukvårdsområden 
som minskat andelen patienter med statiner under perioden, annars är den 
genomgående trenden en ökning för varje år. När inte den minsta andelen i ett 
landsting förändras men genomsnitt och den största andelen ökar i storlek så 
ökar variationen.  
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En viss del av den ökade variationen beror också på ett ökat avstånd mellan 
genomsnittet och landstinget med den största andelen behandlade patienter. För 
2003 hade 17 av 21 landsting en andel över genomsnittet 2001.  
 
Behandling med statiner för patienter med aterosklerotisk 
kranskärlssjukdom uppdelat på patientvolym 
Det var en viss skillnad mellan större och mindre enheter 2001 och 2002 men 
skillnaderna är på väg att försvinna och i linje med det har den största ökningen 
med statinbehandling varit bland de mindre enheterna. 
 
Tabell 91. Andel patienter upp till 72 år med aterosklerotisk 
kranskärlssjukdom som behandlades med statiner uppdelat per 
patientvolym och år. 

 2001 2002 2003
2003

-2001
Antal 
2003 

Upp till 110 pat 69,2 74,2 78,5 9,3 6520 
110 pat och fler 72,9 77,8 79,9 6,9 5851 
Total 71,1 75,9 79,1 8,0 12371 
Chi2 23,0 23,0 3,7   
Sign <0,001 <0,001 0,053   
 
 
Behandling med ACE-hämmare för patienter med nedsatt 
vänsterkammarfunktion 
 
Tabell 92. Andel med ACE-hämmare för alla patienter med nedsatt 
vänsterkammarfunktion uppdelat per halvår. 
Period Andel Förändring Antal Antal totalt

2001 Vår 57,2 Referens 2380 4161

2001 Höst 59,6 2,4 2498 4188

2002 Vår 60,2 0,5 2595 4313

2002 Höst 60,3 0,1 2543 4219

2003 Vår 59,5 -0,8 2635 4427

2003 Höst 61,1 1,6 2683 4389
Totalt 59,7 15334 25697
Höst 03-Vår 01 3,9  303 228
Relativ  
förändring Vår 01 6,8  12,7 5,5
 
 
Det är en signifikant ökning av andelen patienter som får ACE-hämmare vid 
utskrivning. Den stora ökningen inträffar andra halvåret 2001.  
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Antalet patienter med nedsatt vänsterkammarfunktion har ökat under perioden 
och detta tillsammans med en ökning av förskrivningar innebär relativt sett en 
ökning med 13 procent fler patienter med ACE-hämmare hösten 2003 jämfört 
med våren 2001. 
 
Tabell 93. Andel med ACE-hämmare för alla patienter med nedsatt 
vänsterkammarfunktion uppdelat per år och landsting. 
      2003 Antal
Landsting/region 2001 2002 2003 -2001 2003
Landstinget i Blekinge 36,8 47,3* 52,3* 15,5 176
Landstinget i Jönköpings län 48,6 53,0* 60,7 12,0 460
Landstinget Gävleborg 50,2 54,7* 58,4 8,3 380
Landstinget Västmanland 53,2 54,2* 54,2* 1,1 356
Landstinget i Kalmar län 54,5 66,6 65,7 11,2 338
Örebro läns landsting 55,0 51,5* 61,9 7,0 231
Landstinget Dalarna 55,8 57,4* 55,4* -0,4 417
Landstinget i Halland 56,7 56,8* 53,1* -3,6 260
Landstinget i Värmland 57,3 63,0 56,0* -1,2 116
Stockholms läns landsting 58,2 63,4 58,8 0,7 1103
Landstinget Västernorrland 58,8 61,5 65,4 6,6 240
Landstinget Sörmland 59,2 61,0 62,2 3,0 233
Landstinget Kronoberg 59,7 69,5 69,3 9,7 261
Jämtlands läns landsting 59,7 58,3* 62,3 2,5 257
Region Skåne 60,2 63,1 63,5 3,2 1289
Region Västra Götaland 61,1 60,4 57,7* -3,4 1636
Västerbottens läns landsting 62,9 67,5 63,5 0,6 167
Landstinget i Östergötland 64,2 65,7 64,2 0,0 505
Norrbottens läns landsting 68,2 50,0* 46,9* -21,3 81
Gotlands kommun 68,4 59,3 48,4* -20,0 31
Landstinget i Uppsala län 72,0 58,4* 70,3 -1,7 279
Totalt 58,4 60,2 60,3 1,9 8816
Totalt antal Ja 4878 5138 5318  
Totalt antal patienter 8349 8532 8816  
Antal landsting över medelv 2001 11 11 13  
Tabellnot: Asterisk visar de landsting som har ett värde under 2001 års genomsnitt. 
 
 
Tabell 94. Variationen mellan landsting i andel med ACE-hämmare för alla 
patienter med nedsatt vänsterkammarfunktion uppdelat per år. 

 
Total variation Intervall Range

Range/
Max

Min 
under 
medel

Max 
över 

medelKvotvärde

 

2001 36,8 - 72,0 35,2 48,9 21,6 13,6 1,59 
2002 47,3 - 69,5 22,2 31,9 12,9 9,3 1,39 
2003 52,3 - 70,3 18,0 25,6 8,0 10,0 0,80 

 
 
Den generella trenden är totalt sett en oförändrad förskrivning 2002 och 2003 
medan variationen minskar, framförallt jämfört med 2001.  
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I relativa termer har variationen halverats under treårsperioden (Range/Max från 
49 till 26). Två landsting minskade kraftigt sin förskrivning av ACE-hämmare 
under perioden men de två landstingen är också de med minst antal patienter, 
vilket gör att nedgången inte påverkar genomsnittet i nämnvärd omfattning. 
Även det i antal patienter största landstinget har en signifikant minskning av 
andelen förskrivningar och detta påverkar genomsnittet. 
 
Behandling med ACE-hämmare för patienter med nedsatt 
vänsterkammarfunktion uppdelat per åldersgrupp 
Genomsnittet för halvåren svänger upp och ned även om den slutliga skillnaden 
visar på en viss ökning av förskrivningar. Störst är ökningen bland patienter 72 
år eller äldre. 
 
Tabell 95. Antal med ACE-hämmare för alla patienter med nedsatt 
vänsterkammarfunktion uppdelat per åldersgrupp och halvår. 

Period 
Antal

Yngre Äldre
Totalt
Yngre Äldre

2001 Vår 816 1564 1263 2898

2001 Höst 841 1657 1292 2896

2002 Vår 918 1677 1325 2988

2002 Höst 840 1703 1258 2961

2003 Vår 964 1671 1403 3024

2003 Höst 929 1754 1394 2995
Totalt 5308 10026 7935 17762
Höst 03-Vår 01 113 190 131 97
Relativ  
förändring Vår 01 13,8 12,1 10,4 3,3
 
 
Tabell 96. Andel med ACE-hämmare för alla patienter med nedsatt 
vänsterkammarfunktion uppdelat per åldersgrupp och halvår. 

Period 
Upp till 
–72 år Differens

72 år och 
äldre Differens

2001 Vår 64,6 Referens 54,0 Referens

2001 Höst 65,1 0,5 57,2 3,2

2002 Vår 69,3 4,2 56,1 -1,1

2002 Höst 66,8 -2,5 57,5 1,4

2003 Vår 68,7 1,9 55,3 -2,3

2003 Höst 66,6 -2,1 58,6 3,3
Totalt 66,9  56,4
Höst 03-Vår 01 2,0  4,6
Relativ  
förändring Vår 01 3,1  8,5
 



90 

  
  

Tabell 97. Andel med ACE-hämmare för patienter upp till 72 år med 
nedsatt vänsterkammarfunktion uppdelat per år och landsting. 
      2003 Antal
Landsting/region 2001 2002 2003 -2001 2003
Landstinget i Blekinge 45,7 58,3* 57,7* 12,0 52
Landstinget i Värmland 53,5 75,9 56,7* 3,2 30
Landstinget i Jönköpings län 54,4 63,6* 71,5 17,1 144
Landstinget Gävleborg 57,3 52,2* 61,9* 4,6 105
Västerbottens läns landsting 57,4 58,0* 68,5 11,1 54
Jämtlands läns landsting 60,0 64,9 62,3* 2,3 61
Landstinget i Kalmar län 60,8 80,2 74,3 13,5 105
Landstinget Dalarna 61,2 66,7 57,5* -3,7 127
Landstinget Västmanland 61,8 59,5* 68,2 6,3 110
Stockholms läns landsting 63,1 68,1 64,7* 1,5 331
Örebro läns landsting 63,5 62,9* 68,3 4,7 63
Landstinget i Östergötland 65,9 69,4 71,8 6,0 174
Landstinget i Halland 65,9 61,3* 60,2* -5,7 83
Region Västra Götaland 66,5 70,6 69,1 2,6 518
Landstinget Sörmland 67,1 74,1 67,1 0,0 73
Landstinget Kronoberg 68,8 63,9* 80,9 12,1 89
Region Skåne 69,0 73,6 69,9 0,9 472
Landstinget Västernorrland 69,2 73,2 61,5* -7,7 65
Gotlands kommun 75,0 44,4* 54,5* -20,5 11
Landstinget i Uppsala län 76,8 64,9 71,7 -5,1 106
Norrbottens läns landsting 84,4 65,7 58,3* -26,0 24
Totalt 64,9 68,1 67,7 2,8 2797
Totalt antal Ja 1657 1758 1893  
Totalt antal patienter 2555 2583 2797  
Antal landsting över medelv 2001 10 12 11  
 
 
Tabell 98. Variation mellan landstingen i andel med ACE-hämmare för 
patienter upp till 72 år med nedsatt vänsterkammarfunktion uppdelat per 
år. 

 
Total variation Intervall Range

Range/
Max

Min 
under 
medel

Max 
över 

medelKvotvärde
2001 45,7 - *76,8 31,1 40,5 19,2 11,9 1,61
2002 *52,2 - 80,2 28,0 34,9 15,9 12,1 1,31
2003 *57,5 - 80,9 23,4 23,4 28,9 13,3 0,77
Tabellnot*: Landstinget i Uppsala län ingår i intervallberäkningen för 2001 medan 
Landstinget Gävleborg och Landstinget i Dalarna ingår 2002 respektive 2003. 
 
 
Det är ett oförändrat antal landsting över genomsnittet för 2001 men variationen 
mellan landstingen minskar kraftigt under perioden och påverkar kvotvärdet. 
Eftersom genomsnittet inte ändras nämnvärt över tiden är det inte relevant att 
säga att olika faser inträffar mer än att eftersläpningen minskar. 
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Tabell 99. Andel med ACE-hämmare för patienter 72 år och äldre med 
nedsatt vänsterkammarfunktion uppdelat per år och landsting. 
      2003 Antal
 2001 2002 2003 -2001 2003
Landstinget i Blekinge 33,0 43,6* 50,0* 17,0 124
Landstinget i Jönköpings län 46,6 48,0* 55,7 9,1 316
Landstinget Gävleborg 47,7 55,7 57,1 9,3 275
Landstinget Västmanland 49,7 52,6* 48,0* -1,8 246
Örebro läns landsting 51,2 47,5* 59,5 8,4 168
Landstinget i Kalmar län 52,3 61,4 61,8 9,5 233
Landstinget i Halland 52,3 54,7* 49,7* -2,6 177
Landstinget Dalarna 54,0 53,7* 54,5* 0,5 290
Region Skåne 55,5 57,1 59,7 4,3 817
Landstinget Sörmland 55,9 56,1 60,0 4,1 160
Landstinget Västernorrland 55,9 56,5 66,9 10,9 175
Stockholms läns landsting 56,0 61,3 56,3 0,3 772
Landstinget Kronoberg 56,5 70,7 63,4 6,9 172
Norrbottens läns landsting 58,5 42,9* 42,1* -16,4 57
Region Västra Götaland 58,8 56,6 52,4* -6,4 1118
Jämtlands läns landsting 59,6 55,5* 62,2 2,7 196
Landstinget i Värmland 59,7 57,1 55,8 -3,9 86
Landstinget i Östergötland 63,4 63,9 60,1 -3,2 331
Gotlands kommun 63,6 66,7 45,0* -18,6 20
Västerbottens läns landsting 65,2 71,8 61,1 -4,1 113
Landstinget i Uppsala län 69,4 54,3* 69,4 0,0 173
Totalt 55,6 56,8 56,9 1,3 6019
Totalt antal Ja 3221 3380 3425 204 
Totalt antal patienter 5794 5949 6019 225 
Antal landsting över medelv 2001 12 12 14  
 
 
Tabell 100. Variation mellan landstingen i andel patienter 72 år och äldre 
med ACE-hämmare uppdelat per år. 

 
Total variation Intervall Range

Range/
Max

Min 
under 
medel

Max 
över 

medelKvotvärde
2001 33,0 - 69,4 36,4 52,4 22,6 13,8 1,64
2002 42,9 - 71,8 28,9 40,2 13,9 15,0 0,93
2003 42,1 - 69,4 27,3 39,3 14,8 12,5 1,18
 
 
Bilden för de äldre patienterna är densamma som för de yngre. Variationen 
mellan landstingen minskar men ingen nämnvärd ökning av den totala andelen 
behandlade patienter sker. Kvotvärdet befinner sig runt 1 för 2002 och 2003 och 
det indikerar ett tillfälligt balansläge. Men sex landsting har ökat andelen 
behandlade patienter med mer än 6 procent under perioden. Att genomsnittet 
inte påverkas mer av denna ökning kan främst förklaras av att ett stort landsting 
(Västra Götaland) minskat sin andel behandlade patienter betydligt.
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Behandling med ACE-hämmare uppdelat på patientvolym 
Förskrivningen av ACE-hämmare skiljde mellan stora och små vårdenheter 
2001 men under 2003 var det lika stor omfattning på behandlingen oavsett 
patientvolym (av ST-patienter). Att genomsnittet går ned något på de större 
enheterna under 2003 kan vara en indikation på en viss mättnad i andelen 
patienter som bör komma ifråga för behandlingen. 
 
Tabell 101. Andel patienter upp till 72 år som behandlades med ACE-
hämmare uppdelat per patientvolym och år. 

 2001 2002 2003
2003

-2001
Antal 
2003 

Upp till 110 pat 62,0 65,4 66,4 4,4 1388 
110 pat och fler 67,3 70,5 68,9 1,6 1409 
Total 64,8 68,1 67,7 2,9 2797 
Chi2 7,6 7,7 2,0   
Sign <0,001 0,057 0,521   
 
 
På samma sätt som i fallet med de yngre patienterna är det ingen skillnad i 
förskrivningen av ACE-hämmare 2003 mellan vårdenheterna även om det var 
en skillnad i början av perioden. Även för de äldre minskar andelen patienter 
som får ACE-hämmare något på de större vårdenheterna (relativ minskning 
mellan 2002 och 2003 med 3 procent). 
 
Tabell 102. Andel patienter upp 72 år och äldre som behandlades med 
ACE-hämmare uppdelat per patientvolym och år. 

 2001 2002 2003
2003

-2001
Antal 
2003 

Upp till 110 pat 52,8 55,7 57,3 4,5 3277 
110 pat och fler 58,6 58,2 56,5 -2,1 2742 
Total 55,5 56,8 56,9 1,4 6019 
Chi2 19,4 3,6 0,4   
Sign <0,001 0,057 0,521   
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