Projekt VESTA

Är behandlingen av hjärtsvikt hos kvinnor
och män jämlik?
En retrospektiv tvärsnittsstudie på Capio Vårdcentral Lidingö

Katarina Reuterwall, ST-läkare Capio Vårdcentral Lidingö
Oktober 2012

Handledare:
Anne-Christine Forsberg, spec. i allmänmedicin, Capio Vårdcentral Lidingö
Hedda Aguero-Eklund, spec. i allmänmedicin, Stureplans läkarmottagning

Sammanfattning
Bakgrund: Hjärtsvikt är en av de till antalet vanligaste diagnoserna inom sjukvården.
Behandling med hämmare av angiotensinkonverterande enzym (ACE-hämmare) eller
angiotensinreceptorblockare (ARB) har setts minska både mortalitet och morbiditet. Enligt
riktlinjer från Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) bör man på vårdcentralen
eftersträva att minst 80 % av patienterna med hjärtsvikt erhåller behandling med ACEhämmare eller ARB. I vissa studier har man ett att kvinnliga patienter erhåller dessa
läkemedel i mindre utsträckning. Det är okänt hur det förhåller sig på Capio Vårdcentral på
Lidingö (CVL).
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning riktlinjer från SFAM och
European Society of Cardiology (ESC) följdes vid behandlingen av hjärtsviktspatienter med
avseende på ACE-hämmare/ARB på CVL och undersöka om det fanns en skillnad vid
behandling av kvinnliga respektive manliga patienter.
Metod: Studien är en journalbaserad retrospektiv tvärsnittstudie på Capio Vårdcentral
Lidingö. Sammanlagt 42 patienter med diagnosen hjärtsvikt studerades.
Resultat: Medelåldern för hjärtsviktspatienterna var 82 år, 84 år för kvinnor och 81 år för
män. 67% av patienterna fick behandling med ACE-hämmare eller ARB. Det fanns ingen
signifikant skillnad i behandling med ACE-hämmare eller ARB med avseende på kön, av
kvinnorna erhöll 64% behandling med ACE-hämmare/ARB och motsvarande siffra för
männen var 70% (p=0.66).
Slutsats: Studien visar att följsamheten till riktlinjer med avseende på behandling med ACEhämmare och ARB vid hjärtsvikt är relativ god och att det inte fanns någon skillnad vid
behandling av kvinnliga respektive manliga patienter. Studien antyder dock att det finns
ytterligare förbättringspotential.

MeSH: Heart Failure; Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors; Therapeutic use; Sex
Distribution
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Introduktion

Hjärtsvikt är en av de till antalet vanligare diagnoserna inom sjukvården. Varje år får närmare
30 000 personer i Sverige diagnosen hjärtsvikt och omkring 200 000 personer har en
hjärtsviktsdiagnos. Medianåldern vid diagnos är 75 år, kvinnor insjuknar ca 10 år senare än
män (1).
Hjärtsvikt är ett syndrom där hjärtats pumpförmåga är nedsatt och inte förmår att upprätthålla
tillräckligt hög vävnadsperfusion. Det finns ett flertal sjukdomar som nedsätter hjärtats
pumpförmåga och på så vis utlöser hjärtsvikt. De vanligaste är kranskärlssjukdom och
hypertoni. Hos kvinnor är hypertoni en vanligare orsak till hjärtsvikt än kranskärlssjukdom.
Hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd, i många fall är prognosen sämre än för ett flertal vanliga
cancersjukdomar. De senaste 15-20 åren har dock effektiva läkemedelsbehandlingar
dokumenterats och man har sett en minskning i mortalitet och morbiditet (2). En grupp av
läkemedel där man har observerat en signifikant förbättring av symptom och minskning av
mortalitet är hämmare av angiotensinkonverterande enzym (ACE-hämmare) (3,4).
ACE-hämmare minskar spänningen i blodkärlsväggarna genom att hämma aktiviteten i reninangiotensin-aldosteronsystemet. Detta leder till en avlastning för hjärtat. Kontraindikationer är
bland annat uttalad kreatininstegring utan behandling, signifikant bilateral njurartärstenos och
aortastenos med hemodynamisk signifikans. Hosta är den vanligaste biverkan och då
rekommenderas byte till angiotensinreceptorblockare (ARB). ARB är en läkemedelsgrupp
som har liknande verkningsmekanism som ACE-hämmare och på flertalet hjärtkliniker
används den som förstahandspreparat istället för ACE-hämmare.
Allt fler hjärtsviktspatienter sköts numera i primärvården och det finns tydliga riktlinjer vad
gäller diagnostik och behandling. ACE-hämmare ingår i Läkemedelverkets
behandlingsrekommendationer (1) och enligt VISS - medicinskt och administrativt stöd för
primärvården och European Society of Cardiology (ESC) ska ACE-hämmare övervägas till
alla med kronisk hjärtsvikt om ej kontraindikationer finns (5,6). Man har även angivit
måldoser för ACE-hämmare och ARB, se tabell 1.

3

Tabell 1 måldoser ACE-I och ARB
Startdos (mg)

Måldos (mg)

ACE-hämmare


Enalapril

2,5x2

10-20x2



Ramipril

2,5x1

5x2



Losartan

50x1

150x1



Candesartan

4 eller 8 x1

32x1

ARB

Enligt riktlinjer från Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) så bör man på vårdcentralen
eftersträva att minst 80% av patienterna med hjärtsvikt erhåller behandling med ACEhämmare eller ARB (7). Det finns studier som talar för att kvinnor i mindre utsträckning än
män erhåller ACE-hämmare vid behandling av hjärtsvikt (8). Även vid ställande av diagnos
har man sett skillnader mellan kvinnliga och manliga patienter, kvinnor blir mer sällan
undersökta med ekokardiografi än män (8,9)

”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela
befolkningen” så lyder Hälso- och sjukvårdslagen §2. Sverige har kommit ganska långt, vi
lever allt längre och hälsotillståndet blir allt bättre t ex avseende hjärt- och kärlsjukdomar. Det
finns dock fortfarande ojämlikheter i hälsotillståndet mellan olika befolkningsgrupper. När
man tittar på dödligheteten i Sverige så ses en minskning både hos kvinnor och män men
minskningen går snabbare för män, detta beror i huvudsak på minskad dödlighet i hjärt-och
kärlsjukdomar (10).

Capio Vårdcentral Lidingö (CVL) är en vårdcentral med drygt 8600 listade patienter och fem
specialistläkare. Det är inte känt hur många hjärtsviktspatienter som följs på mottagningen
eller i vilken utsträckning dessa behandlas enligt gällande riktlinjer. Det är ej heller känt om
det föreligger skillnader i behandlingen av kvinnor respektive män.
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Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka huruvida riktlinjer från SFAM och European Society
of Cardiology (ESC) följs vid behandlingen av hjärtsviktspatienter med avseende på ACEhämmare/ARB på CVL och undersöka om det fanns en skillnad vid behandling av kvinnliga
respektive manliga patienter.

Frågeställningar
1. Hur stor andel av patienterna som sökte på CVL under perioden 120101-120331 med
diagnosen hjärtsvikt utgjordes av kvinnor respektive män?
2. Hur stor andel kvinnor respektive män fick behandling med ett läkemedel ur
läkemedelsgruppen ACE-hämmare alternativt ARB?
3. Fanns det någon signifikant skillnad i andelen kvinnor och män som fick behandling
med ett läkemedel ur läkemedelsgruppen ACE-hämmare alternativt ARB?

Material och metod
Studien är en journalbaserad retrospektiv tvärsnittstudie på CVL som är en privat vårdcentral
med drygt 8600 patienter listade. De flesta bor inom en radie av 10 km från vårdcentralen och
den socioekonomiska statusen är generellt god.
Journaldata tog fram med hjälp av Rave som är en datarapporteringsfunktion kopplat till
journalsystemet Journal III. Diagnosklassifikationssystemet ICD-10 användes. Då inte alla
patienter som någon gång har fått diagnosen hjärtsvikt har registrerats med den diagnosen
under just den undersökta tidsperioden togs samtliga patienter med I-diagnoser
(Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99) fram. Samtliga journaler granskades därefter
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manuellt för att identifiera vilka patienter som uppfyllde inklusions- och
exklusionskriterierna.
Inklusionskriterier: Studiepopulationen utgörs av patienter över 18 år på CVL som sökte
under perioden 120101-120331 och har diagnosen hjärtsvikt.
Exklusionskriterier: Patienter som är yngre än 18 år när utredningen påbörjas, patienter som
sköts av annan klinik samt patienter som har haft hjärtsviktsdiagnosen i mindre än 3 månader.
Gränsen på 3 månader valdes då det bedöms som rimligt att läkaren inom denna tidsperiod
hinner sätta in läkemedel och därefter följa upp med klinisk kontroll och kreatininvärde för att
avgöra om patienten tolererar ACE-hämmare/ARB.
De kvarvarande patienterna med hjärtsviktsdiagnos utgör studiedeltagarna. Dessa
avidentifierades och fick kodnummer. Se även flödesshema (fig1).
Studiedeltagarnas journaler genomlästes systematiskt och följande variabler noterades; ålder,
kön, förekomst av behandling med ACE-hämmare och förekomst av behandling med ARB.
Som ACE-hämmare räknades läkemedel med ATC-kod C09AA samt C09BAoch C09BB där
de två senare utgörs av kombinationspreparat där ACE-hämmare ingår. Som ARB räknades
läkemedel med ATC-kod C09CA samt C09D där ARB ingår i ett kombinationspreparat.
För de statistiska beräkningarna användes webbaserade statistikprogrammet PAST. Kön och
förekomst av behandling med ACE-hämmare eller ARB är nominalvariabler, för att räkna på
eventuella signifikanta skillnader användes Chi-2 och Fishers exakta test. Ett p-värde < 0.05
bedömdes som signifikant.
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Fig. 1. Flödesschema över urvalsprocessen

Etiska överväganden
Studien innebar granskningar av journaler där studieledaren ej var behandlande läkare och
där patienterna ej var tillfrågade. Detta kunde medfört att studiedeltagarna utsatte för
integritetsintrång. På samma sätt fanns det en risk för att läkarekollegor kunde uppleva
integritetsintrång då deras journalanteckningar blev granskade. Med respekt för detta blev
samtliga journaler avidentifierade och kodade. Namn och personnummer sparades i en
kodnyckel som förvarades i ett kassaskåp på CVL. Läkarkollegorna informerades om studien
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vid ett läkarmöte och det sattes upp en informationslapp för patienterna i väntrummet. Vg se
bilaga 1.
Studien kan förväntas bidra till kvalitativa förbättringar i den medicinska behandlingen vilket
är till gagn för patienterna varför de positiva konsekvenserna bedömdes överväga riskerna
med studien. Projektplanen godkändes av Vestas granskningsgrupp.

Resultat

Deskriptiv data
Under tidsperioden 120101-120331 besökte totalt 2850 patienter läkarmottagningen. Av dessa
hade 60 patienter diagnosen hjärtsvikt, 31 kvinnor och 29 män. Detta ger en prevalens på
drygt två procent för hjärtsvikt på CVL.
Det var 14 patienter som exkluderades på grund av att de sköttes av en annan klinik och 4
patienter exkluderades då de haft diagnosen kortare tid än 3 månader.
Totalt 42 patienter inkluderades i studien, 22 kvinnor och 20 män. Medelåldern för kvinnor
var 84 år och för män 81 år. Medelåldern för samtliga var 82 år. Se tabell 2.

Behandling
ACE-hämmare eller ARB ingick i behandlingen hos 67% av patienterna i studien. Det fanns
ingen signifikant skillnad i behandling med ACE-hämmare eller ARB med avseende på kön
(p=0.66). Av kvinnorna erhöll 64% behandling med ACE-hämmare/ARB och motsvarande
siffra för männen var 70% (Tabell 2). ACE-hämmare (enalapril och ramipril) stod för 61% av
förskrivningen.
Vid genomgång av måldoserna enligt ESC för ACE-hämmare och ARB så hade 29% av de
kvinnor som fick behandling med ACE-hämmare eller ARB uppnått måldos och motsvarande
siffra för männen var 36%, det var ingen signifikant skillnad (p=1). Se tabell 2.
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Tabell 2 Behandling med ACE-I eller ARB hos hjärtsviktspatienter på CVL 120101-120331
Kvinnor

Män

N= 22

N=20

84 (+-6,4)

81 (+-8,3)

Behandlas m ACE-I/ARB (%)

64

70

p=0.66

Uppnådd måldos för ACE-I/ARB (%)

29

36

p=1.00

Medelålder, standarddev inom parentes

Pvärde

Vid närmare granskning av de patienter (N=14) som inte erhöll behandling med ACEhämmare/ARB var det hälften som haft behandling med ACE-hämmare/ARB tidigare. För två
av dessa patienter saknades utsättningsorsak men för de övriga fem hade det angetts olika
typer av biverkningar.

Diskussion
I studien framkommer en prevalens för hjärtsvikt på CVL på ca 2 procent. Detta stämmer väl
överens med den bland Sveriges befolkning som är uppskattad till 2-3 procent (1) och vidare
i västvärlden där den beräknas till 1-2 procent (11).

Behandling

Majoriteten av patienterna i denna studie (67%) fick behandling med ACE-hämmare eller
ARB. Liknande resultat kan ses i andra studier de senaste åren (8,11) bland annat en svensk
studie där 74% av patienterna med hjärtsvikt erhöll behandling med ACE-hämmare eller ARB
(8). Behandlingsläget vad gäller ACE-hämmare och ARB vid hjärtsvikt har förändrats de
senare åren. I en studie från Storbritannien från 1996 hade 33% av patienterna behandling
med ACE-hämmare (12) .
Möjligtvis kan en del av skillnaden förklaras av att man i den senast nämnda studien från
Storbritannien (12) endast räknade på ACE-hämmare medan man i de mer aktuella studierna
även har räknat med ARB.
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En annan mer trolig förklaring skulle kunna var att behandlingsrekomendationerna fått allt
större genomslag.
Om man tar hänsyn till att det finns motiverade utsättningsindikatorer så är det i själva verket
79% av patienterna i studien som någon gång har stått på behandling med ACEhämmare/ARB. Enligt riktlinjer från Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) så bör man
på vårdcentralen eftersträva att minst 80% av patienterna med hjärtsvikt erhåller behandling
med ACE-hämmare eller ARB (7). I den här studien når man nästan upp till den nivån om
man räknar med samtliga patienter som någon gång erhållit behandling med ACE-hämmare
eller ARB. Dock gäller SFAM:s riktlinje åldersgruppen 65-79 år och i den här studien ingår
flertalet patienter som är väsentligt äldre än så vilket skulle kunna påverka utfallet.

Könsskillnad

I denna studie kunde någon skillnad i behandling av kvinnliga och manliga
hjärtsviktspatienter med avseende på ACE-hämmare/ARB inte påvisas utan den indikerar
snarare att kvinnor och män på CVL får behandling med ACE-hämmare/ARB i samma
utsträckning.
I en svensk studie från 2001 (8) på 256 primärvårdspatienter med hjärtsvikt såg man att 56 %
av samtliga patienter behandlades med ACE-hämmare och det fanns en signifikant skillnad
mellan kvinnor (43 %) och män (64 %), p<0.001.
En förklaring till att resultaten är olika kan vara att studiepopulationen i den här studien inte
är helt representativ, den består till stor del av högutbildade och pålästa patienter som ställer
krav på sin behandling. Vidare skulle det också kunna vara så att medvetandet kring vikten av
optimal behandling av kvinnor mer hjärtsjukdom är större nu än för åtta år sedan.

Styrkor och svagheter

Studiematerialet är litet vilket beror på en begränsad tidsperiod, dock har samtliga patienter
under tidsperioden undersökts. Samtliga journaler har också manuellt granskats vilket minskar
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risken för att viktiga data förbigås. För CVL kan denna studie också vara en del i arbetet för
ett bättre omhändertagande av hjärtsjuka patienter.

Studiepopulationen skiljer sig sannolikt från övriga Sverige vilket gör det svårt att dra
slutsatser om övriga Sverige utifrån resultaten.
Några patienter kanske inte har kunnat fångas upp då de sköts av kardiolog på
specialistmottagning och därför inte kontrolleras på vårdcentralen, detta kan i så fall ha
påverkat prevalensen.

Slutsats
På CVL är prevalensen av diagnostiserade hjärtsviktspatienter nära det förväntade.
Följsamheten till gällande riktlinjer med avseende på behandling med ACE-hämmare eller
ARB är god men insatser behövs för att ytterligare öka behandlingsfrekvensen med ACEhämmare och ARB. Dessa insatser skulle kunna leda till att CVL förbättrar vården för
hjärtsviktspatienterna. Slutligen, det fanns ingen skillnad vid behandling av kvinnliga
respektive manliga hjärtsviktspatienter med avseende på ACE-hämmare eller ARB.
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Bilaga 1

Pågående journalstudie

Inom ramen för ett forskningsprojekt sker för närvarande genomgång
av journaler på vårdcentralen med kvalitetsförbättrande syfte med
avseende på behandling av hjärtsvikt. Om du har några frågor eller
synpunkter är du välkommen att vända dig till verksamhetschef
Agneta Ankersjö genom att ringa 08-55 55 03 00.
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