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Sammanfattning 

 
Hjärtsvikt är ett tillstånd där hjärtat är oförmöget att förse kroppens olika organ med adekvat 

blodtillförsel vid normalt fyllnadstryck. Orsakerna som leder till hjärtsvikt är någon bakomliggande 

rubbning i hjärtats funktion och kräver noggrann diagnostik. De grundläggande symtomen som 

uppkommer är andnöd, som förvärras när man ligger ner, och trötthet. Beroende på hur allvarlig 

hjärtsvikten är får man olika grader av symtom och nedsatt livskvalitet. Hjärtsvikt är en 

folksjukdom med hög prevalens och med störst sannolikhet att drabba äldre personer, och är 

enormt kostsam för samhället. Grundbehandlingen vid hjärtsvikt är kombination av ACE-hämmare 

och betablockerare, med diuretika som tillägg. Förekommer det biverkningar, oftast i form av 

torrhosta, av angiotensin converting enzyme-hämmare, ges angiotensin II receptorblockare (ARB) 

istället. 

 

Syftet med arbetet var att ta reda på om tillägg av ARBvid redan pågående behandling med ACE-

hämmare hos hjärtsviktspatienter ger någon bättre hälso-och kostnadseffekt. 

 

Metoden som användes var en litteraturstudie av randomiserade, dubbelblinda och 

placebokontrollerade kliniska studier samt hälsoekonomiska studier.  

 

Resultatet från de kliniska studierna påvisade ingen signifikant minskad mortalitet eller morbiditet. 

En liten minskning sågs på sjukhusinläggningar vid tillägg med ARB men samtidigt gav det 

upphov till allvarliga biverkningar som ledde till avhopp från behandling. De hälsoekonomiska 

studierna visade högre sjukvårdskostnader vid tillägg med ARB eftersom läkemedelskostnaden var 

högre i jämförelse med ACE-hämmare. 

 

Slutsatsen som man kan dra är att behandling med ARB som tillägg till redan pågående behandling 

med ACE-hämmare hos hjärtsviktspatienter inte ger någon gynnsam effekt varken ur ett 

hälsoperspektiv eller ett ekonomiskt perspektiv. Dock krävs det hälsoekonomiska studier som 

gjorts utifrån ett samhällsperspektiv för att man ska kunna dra en absolut slutsats angående den 

ekonomiska delen. 
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SUMMARY  

 

 
Heart failure is a condition where the heart is incapable of providing adequate blood 

supply to different organs in the body. The underlying causes of heart failure is some 

kind of disorder in the heart function, and require careful diagnostics. The basic 

symptoms that arise from heart failure is difficulty in breathing, that aggravate when 

lying down, and fatigue. The patients’ symptoms and impaired quality of life can be 

in different stages depending on the severity of the heart failure. Heart failure is a 

present widespread disease with numerical superiority which is more likely to affect 

elderly patients. Heart failure is a very expensive condition and causes enormous 

costs for the society. The basic treatment of heart failure consists of ACE-inhibitors 

in combination with beta blockers and with additional diuretics. If intolerance occurs 

with ACE-inhibitors, often in the form of dry cough, then treatment with angiotensin 

receptor inhibitors (ARB) will be used instead. The aim of the study was to find out 

if additional treatment with ARB in patients diagnosed with heart failure and 

receiving basic treatment with ACE-inhibitors lead to better health or had any 

economic advantage.   

 

The method used consists of literature search studies in the Pubmed database. The 

search gave a total of 103 articles of which six were chosen. The criteria for 

inclusion was that it should be clinical trials which were not older than 14 years and 

that the studies should be based on humans. Two of the six studies that were chosen 

were health economic studies. The studies were randomized, double blind, placebo 

controlled and included a large number of patients. 

 

The results from the studies showed that there were no significant improvements on 

mortality or morbidity, when additional treatment with ARB was given to heart 

failure patients already receiving treatment with ACE-inhibitors. A decrease in 

hospital admission was seen, but at the same time there were more adverse events 

arising that lead to discontinuation of study treatment. The economic studies showed 

a higher medical service cost when treatment with ARB was added and the reason 

for this were that ARB drugs were more expensive than ACE-inhibitors.   

 

It is concluded that the additional treatment with ARB in patients diagnosed with 

heart failure and already receiving treatment with ACE-inhibitors had no favorable 

effect neither from a health perspective or an economic perspective. However, health 

economic studies that are made from a society point of view are required to be able 

to draw definite conclusions regarding the economic part.  
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FÖRKORTNINGAR 

 

 
 

ACE    Angiotensin converting enzyme 

 

ACE2   Angiotensin converting enzyme 2 

 

ADH   Antidiuretiskt hormone 

 

ALAT   Alaninaminotransferas 

 

Ang   Angiotensin  

 

ARB   Angiotensin II receptor blockare 

 

ASA   Acetylsalicylsyra  

 

ASAT   Aspartataminotransferas  

 

AT   Angiotensin receptor 

 

AV-BLOCK   Atrioventrikulärt block 

 

BNP   B-typ natriuretisk peptid 

 

CRP   C-reaktivt protein 

 

CRT   Sviktpacemaker 

 

ECS    European Society of Cardiology 

 

EF   Ejektionsfraktion 

 

EKG   Elektrokardiografi 

 

ESC   Europeiska kardiologföreningen  

 

Hb   Hemoglobin  

 

ICD   Implanterbar defibrillator  

 

IRAP   Insulin regulatorisk aminopeptidas receptor 

 

JG   Juxtaglomerulära celler 
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KOL   Kroniskt obstruktiv lungsjukdom 

 

LVAD   Leftventricular assisted device 

 

LVEF   Left ventricular ejection fraction  

 

MAP-kinaser   Mitogen-activated protein kinases 

 

MLHFQ   Minnesota Living with Heart Failure                                      

  Questionnaire 

 

MLWHF   Minnesota Living with Heart Failure  

 

MRA   Mineralkortikoidreceptorantagonist 

 

NaCl   Natriumklorid 

 

NNH   Number needed to harm 

 

NNT   Number needed to treat  

 

NYHA   New York Heart Association 

 

PAH   Pulmonell arteriell hypertension 

 

PAI-1   Plasminogenaktivator hämmare 

 

RAAS   Renin angiotensin aldosteron systemet 

 

SA-block   Sinoatrialt block 

 

TLV   Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket 
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INTRODUKTION 

 

 

Hjärtsviktsdefinition  

 

 

Hjärtsvikt har en mycket rikt nyanserad sjukdomsbild och någon heltäckande och 

allmänt accepterad definition finns inte. I allmänhet menar man att hjärtsvikt är ett 

kliniskt syndrom där hjärtat är oförmöget att förse kroppens olika organ med adekvat 

blodtillförsel vid normalt fyllnadstryck. Oavsett vilken definition man använder har 

alla det gemensamt att tillståndet ska orsakas av en bakomliggande rubbning i 

hjärtats funktion (Läkemedelsboken 2014). 

 

 

 

Normal hjärtfunktion  

 

 

Hjärtats minutvolym, alltså den mängd hjärtat pumpar ut per minut, är lika med 

hjärtfrekvensen multiplicerat med slagvolymen. Hjärtfrekvensen är antalet hjärtslag 

per minut och slagvolymen är den mängd blod hjärtat pumpar ut vid varje slag. 

Hjärtminutvolymen i vila ligger vanligen på ca 5 L/minut, och slagvolymen på ca 70 

mL/slag (Kemp & Conte 2012). 

 

Det finns 3 huvudsakliga faktorer som reglerar slagvolymens storlek och dessa är 

”preload”, ”afterload” och kontraktilitet. Preload är graden av sarkomerernas 

sträckning i hjärtmuskelcellerna före kontraktion och bestäms av det venösa 

återflödet. Detta, i sin tur, ger upphov till ökad änddiastolisk volym eller 

änddiastoliskt tryck, vilket sträcker sarkomererna och leder till ökad 

kontraktionskraft. Afterload är det tryck i aorta som vänsterkammaren måste 

övervinna för att kunna öppna aortaklaffen för att därmed pumpa ut blodet i 

systemkretsloppet. Kontraktilitet, som också benämns som inotropi, är oberoende av 

preload och afterload och utgörs av tillgången på fritt intracellulärt kalcium och 

regleras fr.a. av aktiviteten i sympatikus (Kemp & Conte 2012). 

 

 

 

Vänsterkammarsvikt 

 

 

Det finns två olika typer av vänsterkammarsvikt nämligen systolisk och diastolisk 

dysfunktion. Systolisk dysfunktion innebär att förmågan hos kammaren att 

http://www.lakemedelsboken.se/
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kontrahera och pumpa ut blod är nedsatt, till skillnad från diastolisk dysfunktion där 

relaxationen och kammarfyllnaden är reducerad. Cirka 70 procent av de patienter, 

som diagnostiserats med hjärtsvikt, är drabbade av systolisk dysfunktion medan de 

resterande 30 procenten är drabbade av diastolisk dysfunktion. Dock så är det värt att 

nämna, att de flesta patienter med systolisk vänsterkammardysfunktion delvis också 

är drabbade av diastolisk dysfunktion. Det som skiljer dessa två åt är 

ejektionsfraktionen (EF), där systolisk dysfunktion påvisar en EF på < 40 %, medan 

diastolisk dysfunktion påvisar högre EF (Kemp & Conte 2012). 

  

Vänsterkammarsvikt orsakar nedsatt hjärtminutvolym vilket leder till att hjärtat 

förlorar förmågan att förse kroppens olika organ med adekvat blodtillförsel. 

Dessutom får man, på grund vänsterkammarsvikten, förhöjda blodvolymer i 

kammaren vilket ökar det änddiastoliska trycket som i sin tur leder till en 

tryckhöjning i vänster förmak och därmed ökad tryck i lungkapillärerna. Som en 

konsekvens av det ökade trycket i lungkapillärerna drivs vätska ut ur dessa och kan 

ge upphov till lungödem (Kemp & Conte 2012).   

 

 

 

Högerkammarsvikt 

 

 

Högerkammarsvikt orsakas allra oftast av vänsterkammarsvikt (Kemp & Conte 

2012). Hjärtsvikt med isolerad högerkammardysfunktion är sällan förekommande 

och är i allmänhet en konsekvens av sjukdomar i lungkärlbädden som t.ex. pulmonell 

hypertension (PAH) och kronisk lungemboli, eller av sjukdomar i lungparenkymet 

såsom kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och lungfibros (Smith et al. 2012). Det 

som händer vid högerkammarsvikt är att det samlas blod i den kammaren vilket ökar 

trycket på höger förmak samt övre och undre hålvener vilket minskar det venösa 

återflödet. Det försämrade venösa återflödet leder till att blodet stockas i vener, vilket 

leder till utfiltration av vätska i lever, magtarmkanal och nedre extremiteter (Kemp & 

Conte 2012). 

 

 

 

Patofysiologi  

 

 

Hjärtsvikt kan bero på flera olika underliggande sjukdomar. De vanligaste orsakerna 

till hjärtsvikt är ischemisk hjärtsjukdom (skadat myokard), hypertoni (ökad 

belastning på vänsterkammaren) eller hjärtinfarkt (förlust av myokardmassa), vilka 

tillsammans står för ca 80 procent av all hjärtsvikt. Därefter följer kardiomyopati 

(hjärtmuskelsvaghet), klaffsjukdomar fr.a. aortastenos och mitralisinsufficiens 

(medförande ökat hjärtarbete) (Läkemedelsboken 2014), diabetes eller hög 
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alkoholkonsumtion (Internetmedicin 2014). Förmaksflimmer, som är den vanligaste 

typen av takyarytmi (Internetmedicin 2013), kan vara ett tecken på hjärtsvikt men 

sambandet mellan dessa två tillstånd har visat sig vara komplext. Takyarytmi med 

hög kammarfrekvens som pågått under en längre tid kan framkalla hjärtsvikt, men 

förmaksflimmer kan även vara ett tecken på bakomliggande hjärtsvikt eller förvärra 

befintlig hjärtsvikt (Maisel & Stevenson 2003). Hjärtfunktionsnedsättningen beror på 

hjärtmuskelskadans storlek (Läkemedelsboken 2014). I vissa fall påträffas ingen 

etiologi, och då associeras diagnosen i regel till olika former av 

hjärtmuskelsjukdomar av oklar orsak (kardiomyopatier) (Elliot et al. 2008).  

 

 

 

Symtom 

 

 

Det grundläggande symtomet vid hjärtsvikt är andnöd (dyspné) vilken ofta blir värre 

när man anstränger sig eller när man ligger ner (ortopné). Trötthet är ett annat 

typiskt, men ospecifikt symtom vid hjärtsvikt. Det är viktigt att lägga på minnet att 

symtomen kan vara otydliga, växlande och ospecifika, vilket kan göra det besvärligt 

att ställa diagnosen. De mest specifika kännetecknen på hjärtsvikt är ortopné, och 

förekomst av en tredje hjärtton. Hela bilden kompliceras ytterligare av att patienterna 

oftast är äldre och multisjuka. Symtomen vid hjärtsvikt beror delvis på 

vätskeretentionen, men de uppkommer också som följd av den sänkta 

hjärtminutvolymen (Läkemedelsboken 2014). 

 

 

 

Epidemiologi och samhällsekonomi 

 

 

Hjärtsvikt har en prevalens på cirka två procent och räknas då som en folksjukdom, 

som ökar markant i högre åldrar (Läkemedelsverket 2006, Zarrinkoub et al. 2013). 

För personer i 50-årsåldern är risken att drabbas av hjärtsvikt en procent medan 80-

åringar löper en 10 procents risk att drabbas. Hjärtsvikt är den vanligaste orsaken till 

sjukhusinläggning för patienter över 65 år (Läkemedelsboken 2014). 

 

Hjärtsvikt är mycket kostsam för samhället och uppskattas till 2-3 % av den totala 

sjukvårdskostnaden i Sverige (Rydén-Bergsten et al. 1999, Agvall et al. 2005). 

Hjärtsvikt, höftfrakturer, stroke och hjärtinfarkt är de diagnoser som är mest 

kostsamma och vårdtunga inom den somatiska slutenvården (Läkemedelsboken 

2014). 

 

 

 

http://www.lakemedelsboken.se/
http://www.läkemedelsverket.se/
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Diagnostik 

 

 

För att ange graden av hjärtsvikt används vanligen en funktionsklassificering enligt 

New York Heart Association (NYHA) där svårighetsgraden av hjärtsvikt indelas i 

fyra olika funktionsklasser (tabell I). Den är inte exakt men praktisk då den fungerar 

som en mall för vilken behandling man ska ge (se nedan). Den har även ett 

prognostiskt värde, där prognosen för de patienterna med högst NYHA-klass är 

sämst (Läkemedelsboken 2014).  
 

 

Tabell I. Funktionsklassificering enligt New York Heart Association (Läkemedelsboken 2014) 

 

NYHA-klassificering   

NYHA 1 Nedsatt hjärtfunktion utan symtom. 

NYHA II Lätt hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet 

endast vid uttalad fysisk aktivitet. 

NYHA III Måttlig hjärtsvikt med andfåddhet och 

trötthet vid lätt till måttlig fysisk aktivitet. 

Klassen delas upp i IIIa och IIIb beroende på 

om patienten klarar av att gå > 200 m på plan 

mark utan besvär eller inte. 

NYHA IV 
 

 

Svår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet 

redan i vila. Symtomökning vid minsta 

ansträngning. Patienten är oftast sängbunden. 

 

 

 

Undersökning  

 

 

Har patienten symtom, som ger misstanke om hjärtsvikt, påbörjar man en 

grundutredning med syftet att så snabbt som möjligt diagnostisera eller utesluta 

hjärtsvikt och eventuella differentialdiagnoser. Symtom som andfåddhet, trötthet och 

underbensödem är de främsta anledningarna som leder till misstanke om hjärtsvikt 

(Smith et al. 2012). 

Men för att kunna ställa diagnosen hjärtsvikt räcker det inte endast med symtombild 

och kliniska undersökningsfynd med tanke på deras låga specificitet, utan dessa 

måste kombineras och överensstämma med objektiva mätmetoder (Smith et al. 

2012). 

 

Både den europeiska kardiologföreningen (ESC) och Läkemedelsverket anser att 

utöver typiska symtom och kliniska fynd ska även ekokardiografisk undersökning 

genomföras för diagnos av hjärtsvikt (Smith et al. 2012). 

 

http://www.lakemedelsboken.se/
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Normalt ekokardiogram (EKG) och låga halter natriuretiska peptider kan utesluta 

diagnosen kronisk hjärtsvikt (Smith et al. 2012), men däremot är sannolikheten stor 

att patienter med akut hjärtsvikt påvisar ett onormalt EKG (Läkemedelsboken 2014). 

 

När det gäller blodprov undersöker man bland annat B-typ natriuretiska peptider 

(BNP), vilka utsöndras från celler i hjärtats kammare och förmak direkt till blodet 

som en respons på ökat fyllnadstryck och uttänjning. Det finns ett samband mellan 

BNP-nivåer och hjärtsvikt, där höga värden av dessa talar för hjärtsvikt och låga 

värden talar emot hjärtsvikt. Uppvisas medelhöga värden så leder detta till misstanke 

om hjärtsvikt (Internetmedicin 2014). Man tar även andra blodprov som till exempel 

hemoglobin (Hb), aspartataminotransferas (ASAT) och alaninaminotransferas 

(ALAT) samt C-reaktivt protein (CRP) (McMurray et al. 2012). 

 

Lungröntgen är en värdefull undersökning för att bedöma om patienten har 

förstadium till lungödem, och vidare, differentialdiagnostiskt för att upptäcka 

lungsjukdom hos patienter med tydlig dyspné (Smith et al. 2012). 

 

Ekokardiografi är en ultraljudsundersökning av hjärtat och är mycket användbar i 

diagnostiken av hjärtsvikt.  Man kan exempelvis mäta vänsterkammarens 

ejektionsfraktion (LVEF) för att utvärdera den systoliska funktionen (Robert et al. 

1996). Även den diastoliska funktionen kan undersökas med ekokardiografi, men då 

krävs även en dopplermätning (Smith et al. 2012).

http://www.lakemedelsboken.se/
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Renin angiotensin aldosteron systemet, RAAS 

 

 

 

Klassisk RAAS 

 

 

Lågt medelartärtryck leder till minskad genomblödning av njuren och minskat 

arterioltryck vilket påverkar de juxtaglomerulära cellerna, som då syntetiserar renin. 

Regleringen av reninfrisättningen sker via baroreceptorer i den afferenta arteriolen, 

som känner av dåligt blodflöde till njuren, macula densa som känner av låg NaCl 

koncentration, stimulering av sympatiska nervsystemet via beta-1-adrenerga 

receptorerer och negativ feedback vid för hög angiotensin II (Ang II) koncentration 

(Atlas 2007). 

 

Det syntetiserade reninet är icke aktivt och kallas för prorenin, men efter proteolys 

omvandlas det till aktivt renin. Proteaser kapar av en peptid på 43 aminosyror vid 

proreninets N-terminal varvid aktivt renin bildas. Det aktiva reninet förvaras i 

granuler i de juxtaglomerulära cellerna och exocyteras därifrån ut i cirkulationen 

(Atlas 2007). 

 

Aktivt renin som kommer ut i cirkulationen klyver plasmaproteinet angiotensinogen, 

som syntetiseras i levern, vid N-terminalen och bildar peptidhormonet Angiotensin I 

(Ang I). Ang I är inaktivt men aktiveras och omvandlas till aktivt Ang II med hjälp 

av angiotensin converting enzyme (ACE). ACE omvandlar Ang I, som är en 

dekapeptid, genom att klyva bort en dipeptid vid C-terminalen och bilda 

oktapeptiden Ang II. ACE är ett membranbundet enzym som frisätts främst från 

epitelceller i blodkärl, huvudsakligen i lungorna. ACE har utöver spjälkningen av 

Ang I till Ang II även andra effekter där den protolyserar och därmed inaktiverar 

bradykinin, som är kärlvidgande. På så sätt bidrar ACE till en ökad vasokonstriktion 

men även till en minskad vasodilatation. Aktivering av RAAS har kortsiktigt positiva 

effekter då den, t.ex. skyddar kroppen mot blodtrycksfall, men långsiktigt leder det 

till sjukdomar som hypertoni och hjärtsvikt (Atlas 2007). 

 

Vid inbindning av Ang II till angiotensin 1 (AT1) receptorn stimuleras 

sympatikusaktivering, aldosteronfrisättning från binjurar och antidiuretiskt hormon 

(ADH) frisättning från hypofysen. Detta leder till vasokonstriktion, ökad 

kontraktilitet i hjärta och ökad natriumretention i njurar (Atlas 2007). 
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Figur 1. Renin angiotensin aldosteron systemet, RAAS.  

 

 

 

Andra funktioner av RAAS 

 

 

Men RAAS är mer komplicerat än vad man kan tro, då det har konstaterats att det 

existerar lokal vävnads RAAS i de flesta organ och även intracellulär RAAS. Det 

betyder att det existerar ett endokrint, parakrint och intracellulärt RAAS (Fyhrquist 

& Saijonmaa 2008). 

Förutom Ang II så finns det fler peptider som har biologisk inverkan där man har 

heptapeptiden 2-8 (Ang III), hexapeptiden 3-8 (Ang IV) och angiotensin 1-7 
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(Fyhrquist & Saijonmaa 2008) samt angiotensin 1-9 (Atlas 2007). Dessutom finns 

det ett annat enzym som liknar ACE och benämns ACE 2. Utöver detta har man 

funnit receptorer som binder till sig renin. Detta har gjort RAAS till ett komplicerat 

system med många fysiologiska funktioner (Fyhrquist & Saijonmaa 2008). 

 

Ang III och IV bildas från Ang II via spjälkning med aminopeptidaser. Här handlar 

det främst om aminopeptidas A och N, som återfinns framför allt i hjärn- och 

njurvävnad (Atlas 2007). Ang III har liknande funktion som Ang II där det via AT1 

och AT2 receptorerna orsakar vasokonstriktion samt aldosteron-och ADH frisättning 

(Fyhrquist & Saijonmaa 2008). Ang IV bildas via vidare spjälkning av Ang III och 

binder till insulin regulatoriska aminopeptidas receptorer (IRAP receptor) och 

orsakar vasodilatation, hypertrofi i njurar och aktivering av NF-κβ (NF-kappabeta) 

vilket leder till ökad koncentration av plasminogenaktivator hämmaren (PAI-1) och 

andra inflammatoriska cytokiner. Detta indikerar att Ang IV deltar i 

inflammationsprocesser i blodkärl och kan därför ha en betydelse för patofysiologin 

hos hjärtkärlsjukdomar (Fyhrquist & Saijonmaa 2008).   

 

Ang I och Ang II kan även klyvas av ACE2 och då bildas Ang (1-9) respektive Ang 

(1-7), men effekten av dessa peptider är dock oklar. 

 

Ang II, som är den som bevisligen har störst fysiologisk effekt, verkar främst på AT1 

receptorn (Atlas 2007). Ang II kan också ibland bildas från Ang I via chymase (ett 

serinproteas som finns i mastceller) under omständigheter där det skett kärlskada och 

åderförkalkning (Kokkonen et al. 2003).  

 

 

 

Effekter av inbindning av Ang II till AT1  

 

Utöver angivna effekter leder stimulering av AT1 med Ang II även till ökad 

cellproliferation och celltillväxt samt fibros i hjärta (Fyhrquist & Saijonmaa 2008).  

 

Andra metaboliska effekter som orsakas av Ang II är förhöjd insulinfrisättning 

(Ramracheya et al. 2006), apoptos av B-lymfocyter (Chu et al. 2006), minskad 

glukoneogenes (Assimacopoulus-Jeannet et al. 1982) samt minskad koncentration av 

triglycerider i plasma (Ran et al. 2004). Inbindning av Ang II på AT1 receptorn har 

även visat sig skapa reaktiva syremetaboliter och orsaka inflammation av möjlig 

betydelse för utvecklingen av ateroskleros (Fyhrquist & Saijonmaa 2008). 

 

 

AT2-receptorn 

 

AT2 receptorn finns i liten mängd hos den vuxna individen och stimulering av den 

har visats medföra vasoldilatation, apoptos och hämma proliferation i vaskulär glatt 
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muskulatur samt hämma tillväxt och remodellering av hjärtmuskulatur. Således 

verkar AT1 receptorn och AT2 receptorn ha motsatta effekter, vilket kan vara 

kroppens sätt att balansera det hela (Atlas 2007).   

 

 

 

Renin/prorenin receptorer 

 

 

Det har uppkommit bevis på att det existerar cellväggsreceptorer på kärlväggens 

glatta muskulatur i hjärta, hjärna, moderkaka och njurar som binder till sig prorenin 

och aktiverar det till renin, och binder även in renin och höjer dess katalytiska 

aktivitet (Fyhrquist & Saijonmaa 2008). Inbindning av ligand till receptorn aktiverar 

MAP-kinas vägen och därmed ERK1 och ERK2, vilket leder till kontraktilitet, 

hypertrofi och fibros men främjar även celltillväxt (Atlas 2007). 

 

 

Angiotensin converting enzyme 2 (ACE2) 

 

 

ACE2 är et karboxypeptidase som klyver Ang I och Ang II och bildar Ang 1-9 

respektive Ang 1-7 (Fyhrquist & Saijonmaa 2008). ACE2 finns i blodkärlsendotel i 

njurar, hjärta, hypothalamus och aorta men även testiklar (Santos & Ferreira 2007). 

ACE-hämmare inhiberar inte ACE2 och studier tyder på att de istället leder till 

uppreglering av ACE2 i hjärtmuskulatur och njurbark (Ferrario 2006).  

 

Rubbning av ACE2 genen hos möss ledde till nedsatt kontraktilitetsförmåga i hjärta, 

förhöjd Ang II koncentration i plasma och uppreglering av hypoxiframkallande gener 

i hjärta. Detta antyder att ACE2 är nödvändig för att hjärtat ska fungera korrekt 

(Crackower et al. 2002). Denna hypotes har dock motbevisats i en färskare studie där 

man inte såg någon direkt koppling av ACE2 till hjärtfunktionen. Via rubbning av 

ACE2 och injektion av Ang II hos möss såg man en enorm koncentrationsökning av 

Ang II i plasma, speciellt i njurar, med förhöjt blodtryck som följd. Detta antyder 

istället att ACE2 bryter ner Ang II och spelar en viktig roll vid reglering av blodtryck 

(Gurley et al. 2006). ACE2 verkar skydda njuren mot skadliga effekter som orsakas 

av hög Ang II koncentration, genom att klyva Ang II och bilda Ang 1-7. Alltför höga 

Ang II koncentrationer i njuren kan ge skador på glomerulus med proteinuri och 

njursvikt som följd. ACE2 kan därför vara ett intressant målprotein för 

läkemedelsbehandling (Padia et al. 2006).  

 

ACE2 och Ang 1-7 kan spela viktiga roller i hjärtkärlsjukdomar eftersom de dämpar 

överdriven reaktion av RAAS och motverkar på så sätt skadliga effekter som 

uppkommer (Danilczyk & Penninger 2006).  
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Behandling av hjärtsvikt 

 

 

Vid hjärtsvikt syftar man till att behandla underliggande sjukdomar, vilket kan vara 

hypertoni, kranskärlssjukdom, klaffsjukdom och alkoholmissbruk. Dessutom strävar 

man efter att lindra symtom med hjälp av diuretika (Smith et al. 2012).   

 

I samband med hjärtsvikt med systolisk vänsterkammardysfunktion eftersträvar man 

en behandling som har till syfte att hämma hjärtsviktens utveckling. Detta gör man 

genom att motverka negativ neurohormonell aktivering med hjälp av ACE-hämmare, 

ARB, betablockare, aldosteronantagonister och förhindra allvarliga påföljder av 

arytmi med hjälp av implanterbar defibrillator (ICD). Dessutom förebyggs sekundär 

arytmi med hjälp av betablockare, kammarkontraktioner synkroniseras med hjälp av 

sviktpacemaker (CRT) och blodpropp förebyggs vid samtidigt förmaksflimmer med 

hjälp av warfarin.  

 

Diuretika har god symtomlindrande effekt och reducerar behovet av sjukhusvård. Det 

är viktigt att man behandlar med lägsta effektiva dos för att undvika biverkningar 

som kan komplicera behandling med andra preparat som ACE-hämmare och 

betablockare. 

 

Hjärttransplantation förekommer som ett sista alternativ hos vissa hjärtsviktspatienter 

där ingenting annat har fungerat. Det existerar ytterligare ett alternativ vid 

behandling av hjärtsvikt och det är mekaniskt pumpstöd, främst LVAD (left 

ventricular assisted device), men i dagens läge utnyttjar man detta alternativ endast 

till patienter som väntar på hjärttransplantation eller specifika patientgrupper där 

hjärttransplantation är kontraindicerad (Smith et al. 2012).    

 

Patienter med svår hjärtsvikt och komplicerad behandling kräver högfrekventa 

kontroller medan patienter med välbehandlad och lindrig hjärtsvikt klarar sig på 

årliga kontroller. Den vanligaste anledningen till sjukhusvård vid kronisk hjärtsvikt 

är akut försämring, som kan orsakas av många olika faktorer (Smith et al. 2012).  

Vilken behandling som ges beror på svårighetsgraden utav hjärtsvikten, alltså vilken 

funktionsklass patienten har hamnat i (figur 2), (Läkemedelsboken 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lakemedelsboken.se/
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- Palliativ vård  

- Avancerad behandling (inotropi, 

hjälppump, transplantation) 

- Digoxin (flimmer och sinusrytm) 

 

- Ivabradin (EF < 35%, sinusrytm, > 70-75 slag/minut) 

- CRT/CRT-D (EF < 35%, QRS > 120 ms, vänster 

grenblock) 

- Mineralreceptorantagonist (aldosteronantagonist) 

 

- Betablockerare (från NYHA I vid hjärtinfarkt) 

- ACE-hämmare (Angiotensinreceptorantagonist vid intolerans) 

- Diuretika (vid behov) 

 

NYHA I NYHA II NYHA III NYHA IV 
 

Figur 2. NYHA – svårighetsgrader och vilken behandling som ges (Läkemedelsboken 2014). 

 

 

Basbehandling innefattar ACE-hämmare, betablockare och vid behov diuretika men 

tillägg av mineralkortikoidreceptorantagonister (MRA) kan ges vid fortsatta symtom. 

Förekommer det intolerans av ACE-hämmare, oftast i form av torrhosta,  ges 

angiotensinreceptorblockerare istället (Läkemedelsboken 2014).  

 

Behandling med sinusnodhämmaren ivabradin är indicerad vid kronisk hjärtsvikt 

med systolisk dysfunktion som ett tillägg till basbehandling i speciella fall där 

sinusrytm förekommer. Det kan även användas vid intolerans av betablockerare eller 

när behandling med betablockerare är kontraindicerad. Därefter beslutar man, efter 

kontroll med EKG och förnyad ekokardiografi, om man ska sätta in sviktpacemaker 

eller annan avancerad behandling (Läkemedelsboken 2014). 

 

 

ACE-hämmare  

 

ACE-hämmare är analoger till angiotensin I och binder kompetitivt till ACE, vilket 

hämmar omvandlingen av Ang I till Ang II. Detta leder bland annat till dämpning av 

sympatiska nervsystemet samt till bildningen av aldosteron och ADH (Atlas 2007). 

Dock är det oklart om ACE-hämmare har någon effekt på så kallad vävnads RAAS 

(Lopez-Sendon et al. 2004). Kontraindikationer utgörs av hyperkalemi, bilateral 

njurartärstenos, obehandlad förhöjd kreatininhalt (>220 μmol/l), idiopatiskt/ärftligt 

angioödem och signifikant aortastenos (Smith et al. 2012). Det finns dock studier 

som påstår att långsiktig användning av ACE-hämmare slutar med att Ang II och 

aldosteron återigen hamnar på den ursprungliga nivån. Detta kan bero på alternativa 

RAAS som ACE-hämmare inte påverkar (Lopez-Sendon et al. 2004, Pitt 1995). 

Andra studier antyder istället att, eftersom ACE-hämmare är kompetitiva hämmare 
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som tävlar med Ang I, så leder det till en kompensatorisk ökning av renin som i sin 

tur ökar Ang I halten, vilket delvis övervinner ACE-hämmarens blockering av det 

aktiva sitet (Atlas et al. 1984).  

 

ACE-hämmare tolereras ganska bra av patienterna, men biverkningar kan 

förekomma. Den mest vanliga biverkningen är torrhosta (Atlas 2007), vilket troligen 

beror på ackumulering av substanser som normalt bryts ner av ACE såsom substans 

P, bradykinin eller prostaglandiner (Dicpinigaitis 2006). Hypotoni är en annan vanlig 

biverkning och det är viktigt att informera patienten angående detta för att förebygga 

cerebral hypoxi med fallskador som följd. Upptäcks biverkningen angioödem sätts 

preparatet ut genast (Smith et al. 2012). 

 

Vid behandling startar med en låg dos som man sedan ökar stegvis till måldos eller 

högsta tolerabla dos uppnås (tabell II). Drabbas man av rethosta, som inte går över, 

rekommenderas byte till ARB (Läkemedelsboken 2014).  

 

 
Tabell II. Start- och måldoser vid användning av ACE-hämmare (Läkemedelsboken 2014). 

 

ACE-hämmare  Startdos  Måldos  

Kaptopril  6,25 mg x 3 50 mg x 2–3 

Enalapril  2,5 mg x 2 10–20 mg x 2 

Lisonopril  2,5–5,0 mg x 1 20–35 mg x 1 

Ramipril  2,5 mg x 1 5 mg x 2 

 

 

 

 

Angiotensinreceptorblockare (ARB) 

 

Angiotensin-receptor-blockare används istället för ACE-hämmare om det finns 

intolerans mot de senare. De båda läkemedlen används på samma indikation (Smith 

et al. 2012).  

ARB binder till AT1 receptorn och blockerar den från att binda in Ang II och på så 

sätt hämma dess effekt (Atlas 2007). Till skillnad från ACE-hämmare, där den 

långsiktiga effekten kan motverkas genom att Ang II bildas via andra vägar som till 

exempel chymaser i hjärtat, påverkas inte ARB:s effekt av ökad Ang II syntes 

(Ruilope et al. 2005). ARB har samma positiva effekter som ACE-hämmare (Cohn & 

Tognoni 2001, Pfeffer et al. 2003a, Pfeffer et al. 2003b) och även biverkningarna är 

liknande med undantag av torrhosta, som sällan förekommer vid behandling med 

ARB (Smith et al. 2012).  

 

Även när det gäller ARB startar man med en låg dos, som man sen titrerar upp tills 

måldos eller högsta tolerabla dos uppnås (tabell III) (Läkemedelsboken 2014).  
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Tabell III. Start- och måldoser vid användning av ARB (Läkemedelsboken 2014). 

 

ARB Startdos  Måldos  

Kandesartan  4–8 mg x 1 32 mg x 1 

Valsartan  40 mg x 2 160 mg x 2 

Losartan  50 mg x 1 150 mg x 1 

 

 

Icke farmakologisk behandling 

 

Det har visat sig att diagnostiserade hjärtsviktspatienter, som remitteras till speciell 

hjärtsviktsmottagning ledd av sjuksköterskor, där de får nyttig information och råd 

om egenvård samt övervakad upptitrering av sviktsmedicinering ger ett minskat 

behov av sjukhusvård (McDonagh et al. 2011). Fysisk träning är av stor betydelse 

hos hjärtsviktpatienter för att minska deras behov av sjukhusvård och öka deras 

livskvalitet (Piepoli et al. 2004).  

 

 

 

 

SYFTE 

 

Syftet med arbetet var att ta reda på om tillägg av ARB till redan pågående 

behandling med ACE-hämmare hos hjärtsviktspatienter ger någon bättre hälso-och 

kostnadseffekt. 

 

 

 

METODER 

 

Arbetet utgörs av en litteraturstudie där sökningar gjordes i databasen Pubmed. 

Sökorden som användes var ” (("Heart Failure"[Mesh]) AND "Angiotensin-

Converting Enzyme Inhibitors"[Mesh]) AND "Angiotensin Receptor 

Antagonists"[Mesh]”. Denna sökning gav 103 artiklar. Inklusionskriterierna var att 

det skulle vara kliniska studier som inte var äldre än 14 år samt att de skulle vara 

genomförda på människor. Av 103 artiklar som kom upp så valdes 6 av dessa ut, 

varav 2 av dessa var ekonomiska studier.  
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RESULTAT 

 

 

Studie 1 - Effects of candesartan in patients with chronic heart failure and 

reduced left-ventricular systolic function taking angiotensin converting-

enzyme inhibitors: the CHARM-Added trial (McMurray et al. 2003) 

 

 

Totalt 2548 patienter randomiserades i en dubbelblind studie där de skulle behandlas 

antingen med kandesartan eller motsvarande placebo. Av 2548 patienter ingick 1276 

patienter i kandesartangruppen, medan de resterande 1272 patienterna sattes in i 

placebogruppen (figur 3).  

Studien pågick i ca 41 månader mellan 1999 och 2003 och gjordes vid 618 

institutioner i 26 länder. Utredarna ansåg att 96 procent av patienterna i vardera 

behandlingsgruppen fick optimal ACE-behandling vid randomisering. 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

                1 276 patienter fick kandesartan               1 272 patienter fick placebo 

 

 

 

3 patienter hoppade av                                                                         1 patient hopp 

 

 

                3 patienter hoppade av studien                     1 patient hoppade av studien       

 
 

Figur 3. Studieupplägg.  

 

 

 

Inklusionkriterier  

 

Patienterna skulle vara >18 år, ha en EF <40 procent och tillhöra funktionsklasserna 

NYHA II-IV. För de som var i funktionsklass NYHA II var kravet att de skulle ha en 

historia av hjärtsviktsrelaterad sjukhusinläggning inom de senaste 6 månaderna. 

Patienterna skulle ha gått på behandling med ACE-hämmare i minst 30 dagar innan 

studiens början. 

2548 patienter randomiserades 

1276 patienter fick kandesartan 1272 patienter fick placebo 

1273 patienten slutförde studien 1271 patienter slutförde studien 

3 patienter hoppade av 1 patient hoppade av 
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Patient population 

 

Patienterna i studien hade en medelålder på 64 år och befann sig i NYHA klass III 

(ca 75 %) och NYHA klass II (ca 25 %) och hade en LVEF på ca 28 %. Majoriteten 

var europeiska män där ungefär hälften hade haft en hjärtinfarkt tidigare och led av 

hypertoni. I princip alla behandlades med ACE hämmare och diuretika vid 

randomisering och ca hälften behandlades med betablockare.   

 

 

Syfte  

 

Syftet var att studera om tillägg av ARB-behandling med kandesartan hos 

hjärtsviktspatienter som redan behandlades med ACE-hämmare hade positivt kliniskt 

utfall.  

 

 

Metoder 

 

Patienterna behandlades antingen med kandesartan eller motsvarande placebo med 

startdoserna 4 eller 8 mg x 1. Behandlingsdosen fördubblades varannan vecka under 

noggrann monitorering där blodtryck, kreatininhalt och kaliumhalt övervakades tills 

måldosen på 32 mg x 1 uppnåddes. Patienterna kontrollerades vecka 2, 4 och 6, 

därefter månad 6 och därefter var fjärde månad tills studien nådde sitt slut. 

 

 

Primära endpoint och sekundära endpoint 

 

Primär endpoint var kardiovaskulär död eller sjukhusinläggning p.g.a. försämrad 

hjärtsvikt. Förutbestämda sekundära endpoint var kardiovaskulära dödsfall, stroke, 

sjukhusinläggning p.g.a. försämrad hjärtsvikt, hjärtinfarkt, revaskulariseringsingrepp 

(med avsikt att förbättra koronarflödet), dödsfall (av vilken anledning som helst) 

eller utveckling av diabetes.  

 

 

Endpoint definitioner  

 

Alla dödsfall som förekom ansågs bero på hjärtkärlsjukdom om det inte fanns tydliga 

bevis som visar annat. Definitionen för sjukhusinläggning var om det skedde på 

grund av försämrad hjärtsvikt, som krävde akut behandling i form av intravenös 

diuretika.  

Som bevis för att sjukhusinläggning berodde på hjärtsvikt, skulle minst en av dessa 

följande tillstånd innefattas: försämrad andfåddhet vid ansträngning, ortopné, 

lungödem, ökat perifert ödem, ökad fatigue eller motionsintolerans, minskad 

blodförsörjning till njurar eller förhöjt halsvenstryck.  
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Resultat 

 

 

Den dagliga medeldosen efter 6 månader var 24 mg kandesartan och 27 mg placebo. 

Cirka 61 procent uppnådde måldosen 32 mg x 1 inom 6 månader.  

 

 

Primär endpoint  

 

I kandesartangruppen drabbades 483 patienter av primär endpoint med 

kardiovaskulär död eller sjukhusinläggning p.g.a. försämrad hjärtsvikt, i jämförelse 

med 538 patienter i placebo gruppen (tabell IV). Number needed to treat (NNT) 

beräknades till 23.  

 
Tabell IV. Primär endpoint resultat. 

 

Primär endpoint Kandesartan (n=1276) Placebo (n=1272) 

Kardiovaskulär död eller 

sjukhusinläggning p.g.a. 

försämrad hjärtsvikt 

483 patienter (37,9 %) 538 patienter (42,3 %) 

 

 

Tittar man på sekundära endpoint, ser man att patienter i kandesartangruppen hade 

bättre resultat än de i placebogruppen. Man ser lite lägre siffror på hjärtinfarkt, 

revaskulariseringsingrepp, dödsfall, inläggningar och utveckling av diabetes men 

dock inte stroke. Står det ingen anledning till dödsfall eller sjukhusinläggning är alla 

orsaker inräknade (tabell V).   

 
Tabell V. Sekundära endpoint resultat.  

 

Sekundära endpoint Kandesartan (n=1276) Placebo (n=1272) 

Hjärtinfarkt  44 patienter (3,4 %) 69 patienter (5,4 %) 

Stroke  47 patienter (3,7 %) 41 patienter (3,2 %) 

Revaskulariseringsingrepp  69 patienter (5,4 %) 75 patienter (5,9 %) 

Dödsfall   377 patienter (30 %) 412 patienter (32 %) 

Dödsfall eller 

sjukhusinläggning p.g.a. 

försämrad hjärtsvikt  

539 patienter (42 %) 587 patienter (46 %) 

Sjukhusinläggning  852 patienter hade 2462 

sjukhusinläggningar 

858 patienter hade 2798 

sjukhusinläggningar 

Utvecklade diabetes 72 patienter (6 %) 72 patienter (6 %) 

 

 

När det gäller behandlingsavhopp p.g.a. olika slags biverkningar var det fler patienter 

i kandesartangruppen, som avslutade sin behandling som en följd av biverkningar än 
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vad det var i placebogruppen. I kandesartangruppen hoppade 511 patienter av studien 

i jämförelse med 334 patienter i placebogruppen (tabell VI). NNH beräknades till 7. 

 

 
Tabell VI. Biverkningsresultat. 

 

Orsak till avbrott Kandesartan (n=1276) Placebo (n=1272) 

Hypotoni  58 patienter (4,5 %) 40 patienter (3,1 %) 

Förhöjd kreatininhalt 100 patienter (7,8 %) 52 patienter (4,1 %) 

Hyperkalemi 44 patienter (3,4 %) 9 patienter (0,7 %) 

Andra uppkomna 

biverkningar 

309 patienter (24,2 %) 233 patienter (18,3 %) 

Totalt  511 patienter (40,0 %) 334 patienter (26.3 %) 

 

 

 

 

Studie 2 - Valsartan, Captopril, or Both in Myocardial Infarction 

Complicated by Heart Failure, Left Ventricular Dysfunction, or Both 

(Pfeffer M.A. et al. 2003) 

 

Vid 931 institutioner i 24 länder randomiserades 14 703 patienter i en dubbelblind 

studie som pågick i ca 2 år. Det gjordes två primära jämförelser nämligen valsartan 

mot kaptopril och valsartan + kaptopril mot kaptopril.   

 

 

Syfte 

 

Syftet med studien var att jämföra effekten mellan angiotensin II receptor blockaren 

valsartan och ACE-hämmaren kaptopril eller båda i kombination hos patienter som 

nyligen drabbats av hjärtinfarkt som kompliceras av hjärtsvikt, 

vänsterkammardysfunktion eller både och.  

 

 

Inklusionskriterier 

 

Studien inkluderade män och kvinnor >18 år som drabbats av hjärtsvikt de senaste 

10 dagarna och som komplicerades av hjärtsvikt, vänsterkammardysfunktion eller 

både och.  

Vid randomisering skulle patienterna ha ett systoliskt blodtryck på minst 100 mm 

Hg, en kreatininhalt i plasma på max 221 μmol/L och de skulle ha tagit ACE-

hämmare eller ARB under minst 12 timmar. 
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Exklusionkriterier 

 

Patienter, som hade en historia av intolerans mot, eller kontraindikation för ACE-

hämmare eller ARB, klaffsjukdom eller annan sjukdom som kraftigt minskar 

livslängden, exkluderades.  

 

Patient population 

 

Patienterna var i åldern 65 ± 11 år där majoriteten var vita män som befann sig i 

killip klass 1 (ca 25 %) och killip klass 2 (ca 50 %) och hade en LVEF på 35 ± 10 %. 

Killip klass 1 innebär att patienterna inte har några symtom på hjärtsvikt och killip 

klass 2 innebär att patienterna hade vätska i lungor och förhöjt tryck i halspulsådern. 

Av dessa patienter var det 28 % som haft en hjärtinfarkt tidigare, 1 av 4 hade 

diabetes och drygt hälften led av hypertoni. Detta var alltså en ganska sjuk 

studiepopulation. Vid randomisering behandlades 40 % med ACE hämmare, 70 % 

med betablockare, 90 % med ASA och ca hälften behandlades med diuretika. 

 

 

Primära och sekundära endpoint 

 

Primär endpoint var mortalitet oberoende av orsak. Sekundära endpoint var 

kardiovaskulär död och/eller sjukhusinläggning p.g.a. försämrad hjärtsvikt. 

 

 

Metoder 

 

Patienterna randomiserades till tre olika behandlingsalternativ (tabell VII).  

 
Tabell VII. Studiens behandlingsalternativ. 

 

Behandlingsalternativ Antal patienter 

Valsartan 4909 patienter 

Valsartan + kaptopril 4885 patienter 

Kaptopril 4909 patienter 

 

Patienterna hade liknande baskarakteristika vid randomisering där majoriteten var 

vita män runt 65 års ålder.  

Man började med lågdosbehandling för att därefter titrera upp dosen tills man 

uppnådde den önskade dosen. Måldoserna låg på:  

 

160 mg valsartan x 2 

80 mg valsartan x 2 och 50 mg kaptopril x 3 

50 mg kaptopril x 3 

 

Patienterna kontrollerades 6 gånger under det första studieåret och därefter var fjärde 

månad.  
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Resultat 

 

Andelen patienter som uppnådde måldos var: 

 

56 % i valsartan gruppen 

47 % i valsartan+kaptopril gruppen 

56 % i kaptopril gruppen 

Antalet patienter som drabbades av primär endpoint var liknande i de 3 

behandlingsalternativen (tabell VIII).  

 

 
Tabell VIII. Resultat från primära och sekundära endpoint.  

 

 Valsartan (n=4 

909) 

Valsartan+kaptopril 

(n=4 885) 

Kaptopril (n=4 

909) 

Primär endpoint    

Mortalitet oberoende 

av orsak (%) 

979 patienter 

(19,9%) 

941 patienter (19,3%) 958 patienter 

(19,5%) 

Sekundära endpoint    

Kardiovaskulär död 

(%)  

827 patienter 

(16,8%) 

827 patienter (16,9%) 830 patienter 

(16,9%) 

Sjukhusinläggning 

p.g.a. hjärtinfarkt 

eller försämrad 

hjärtsvikt 

919 patienter 

(18,7%) 

834 patienter (17,1%) 945 patienter 

(19,3%) 

 

 

När det gällde allvarliga biverkningar som ledde till avhopp från studien såg 

resultatet ut så här: 

 

Valsartan   197 patienter (4,0 %) 

Valsartan+kaptopril  332 patienter (6,8 %) 

Kaptopril   280 patienter (5,7 %)  

 

Hypotension och njurproblem var de vanligaste orsaken till avhopp från behandling 

och i de grupper där kaptopril involverades förekom ytterligare biverkningar i form 

av hosta.   
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Studie 3 - Resource use, costs, and quality of life among patients in the 

multinational Valsartan in Acute Myocardial Infarction Trial 

(VALIANT) (Reed, S.D. et al. 2005) 

 

Det gjordes en hälsoekonomisk studie under 2 år där man analyserat materialet från 

studie 2 (föregående studie) ur ett hälsoekonomiskt perspektiv. Det ingick 14 703 

patienter i studien och ur dessa valdes 4 524 patienter för att dessutom genomgå en 

livskvalitetsmätning. 

 

 

Syfte  

 

Syftet med studien var att undersöka sjukvårdskostnader mellan 

behandlingsalternativen valsartan och kaptopril hos patienter som nyligen drabbats 

av hjärtinfarkt och diagnostiserats med systolisk vänsterkammarsvikt. 

 

 

Metoder 

 

I denna studie hade man hämtat data för sjukvårdskostnader från ett flertal olika 

länder. Dock baserades beräkningen av kostnader från ett sjukvårdsperspektiv och 

inte från ett samhällsperspektiv.  

Omfattningen av patienternas sjukvårdskonsumtion hade man fått uppgifter om från 

patientjournaler. Därefter beräknades kvoten kostnader för behandling under ett år 

per patient och jämfördes mellan de olika behandlingsalternativen. Man dividerade 

således den totala sjukvårdskostnaden, som erhölls från varje behandlingsgrupp med 

antal patienter som ingick i grupperna. På så sätt fick man ett resultat på vad 

kostnaden blev per patient.  

En livskvalitetsmätning, EuroQol-5D (EQ-5D), gjordes vid randomisering och 

därefter var sjätte månad på 4524 patienter. QoL är ett värde på livskvalitet som 

varierar mellan 0 (patienten är död) till 1 (full hälsa).  

 

 

Resultat  

 

Studien visade att sjukvårdskonsumtionen hos patienterna var i princip lika mellan de 

olika behandlingsgrupperna, och därmed blev kostnaderna också lika.  

 

Tittade man däremot på de totala kostnaderna, alltså både sjukvårdskonsumtion och 

läkemedelskostnader, uppgick kostnaden i valsartangruppen till 14 103 dollar i 

jämförelse med 13 038 dollar i kaptoprilgruppen. Valsartan påvisades vara ett dyrare 

läkemedel än generiskt kaptopril då den kostade 1056 dollar i jämförelse med 

kaptopril som kostade 165 dollar.  
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EuroQol-5D 

 

Patienterna hade vid randomisering ett QoL-värde på ca 0.8 som inte förändrades 

under de 2 åren som studien pågick. Man såg ingen skillnad i QoL-värde mellan de 

olika behandlingsgrupperna.  

 

 

Studie 4 – A randomized trial of the angiotensin-receptor blocker 

valsartan in chronic heart failure (Cohn, J.N., Tognoni, G. 2001) 

 

Detta var en randomiserad, dubbelblind, placebo kontrollerad studie som inkluderade 

totalt 5010 patienter från 302 institutioner i 16 olika länder. De delades in i 2 

behandlingsalternativ, där 2511 patienter behandlades med valsartan och de 

resterande 2499 patienterna behandlades med motsvarande placebo. Studien pågick i 

ca 23 månader och måldos uppnåddes hos 84 % av patienterna i valsartangruppen 

och 93 % i placebogruppen. 

 

 

Syfte  

 

Syftet var att undersöka vilka effekter som fås om man tillägger behandling med 

angiotensin receptor blockaren valsartan på redan pågående basbehandling hos 

hjärtsviktspatienter. 

 

 

Inklusionskriterier 

 

Män och kvinnor >18 år diagnostiserade med hjärtsvikt i NYHA klassificieringen II-

IV och med en bakgrundsbehandling av bl.a. ACE-hämmare, diuretika, digoxin och 

betablockare, inkluderades. Patienterna skulle vara diagnostiserade med systolisk 

vänsterkammarsvikt (EF < 40%) och diastolisk vänsterkammarsvikt, där 

ekokardiografisk undersökning påvisat en vänsterkammarstorlek större än 2,9 cm/𝑚2 

(av kroppsytans area).  

Innan studien började gjordes också en livskvalitetsmätning (MLHFQ) hos ca 60 % 

av patienterna.  

 

 

Patient population  

 

Patienterna var i ålder 63 ± 11 år där majoriteten var vita män, som befann sig i 

NYHA klass II (ca 61 %) och NYHA klass III (ca 36 %) med en LVEF på 27 ± 7 %. 

Över 92 % av dessa behandlades vid randomisering med ACE hämmare och över 85 

% med diuretika samt över 30 % med betablockare och ca 1 av 4 hade diabetes. 
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Metoder 
 

Patienterna randomiserades i 2 behandlingsalternativ, där de antingen behandlades 

med valsartan eller motsvarande placebo. Man initierade med en startdos på 40 mg x 

2 valsartan och dubblade därefter dosen varannan vecka tills man uppnådde måldos 

på 160 mg x 2. Patienterna kontrollerades månad 2, 4 och 6 och därefter var tredje 

månad.  

 

 

Primära endpoint 
 

Studien hade 2 primära endpoints, nämligen mortalitet-av vilket skäl som helst-och 

kombinationen av mortalitet (som första händelse) och morbiditet, vilka definierades 

som hjärtstillestånd med återuppväckande, sjukhusinläggning p.g.a. hjärtsvikt eller 

behandling med intravenös inotropiska eller vasodilaterande läkemedel i över 4 

timmar utan sjukhusinläggning.  

Sekundära endpoint inkluderade förändring av EF, NYHA funktionsklass, 

livskvalitetsresultat och hjärtsviktssymtom.  

 

 

Resultat 

 

Primära endpoint 

 

Resultatet, som man fick angående primära endpoint, var liknande mellan de olika 

grupperna, där mortaliteten under hela studien låg på 19,7 % i valsartangruppen i 

jämförelse med 19,4 % i placebogruppen (tabell IX). Detta påvisar ett NNT på 333.  

Den andra primära endpointen, som var kombination av mortalitet och morbiditet, 

låg på 28,8 % i valsartangruppen respektive 32,1 % i placebogruppen. NNT 

beräknades till 30. Den största skillnaden i kombinerade endpoint var när det gällde 

sjukhusinläggningar p.g.a. hjärtsvikt där den procentuella skillnaden mellan 

grupperna till fördel för valsartan låg på 4,4 %, vilket påvisar ett NNT på 23 (tabell 

IX). 
 

Tabell IX. Resultat av primära endpoint 

Primär endpoint Valsartan (n=2511) Placebo (n=2499) 

Mortalitet (under hela 

studien) 

495 patienter (19,7 %) 494 patienter (19,4 %) 

Kombinerade endpoint 723 patienter (28,8 %) 801 patienter (32,1 %) 

- Mortalitet (som första 

händelse) 

356 patienter (14,2 %) 315 patienter (12,6 %) 

- Sjukhusinläggning 

p.g.a. hjärtsvikt 

346 patienter (13,8 %) 455 patienter (18,2 %) 

- Hjärtstillestånd med 

återupplivning 

16 patienter (0,6 %) 26 patienter (1,0 %) 

- Intravenös behandling 5 patienter (0,2 %) 5 patienter (0,2 %) 
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Sekundära endpoint  

När det gällde sekundära endpoint mellan grupperna, påvisade patienterna i 

valsartangruppen lite bättre resultat (tabell X).   

 

Tabell X. Resultat av sekundära endpoint angående förändring av EF samt NYHA 

funktionsklass. 

Förändring Valsartan Placebo 

Ejektionsfraktion  4,0 % 3,2 % 

NYHA funktionsklass   

- Förbättring  23,1 % 20,7 % 

- Försämring  10,1 % 12,8 % 

 

Enligt utredarna hade valsartan gynnsammare effekt på symtom än placebo när det 

gällde dyspné, fatigue och lungrassel.  

När det gällde livskvalitet tas detta upp i nästa studie (Majani et al. 2005).    
 
 

Biverkningar 

 

Allvarliga biverkningar, som ledde till avhopp från studien, drabbade 249 patienter 

(9,9 %) i valsartangruppen och 181 patienter (7,2 %) i placebogruppen. NNH 

beräknades till 37.  

De vanligaste av dessa biverkningar var yrsel (1,6 % med valsartan vs 0,4 % med 

placebo), hypotension (1,3 % med valsartan vs 0,8 % med placebo) och nedsatt 

njurfunktion (1,1 % med valsartan vs 0,2 % med placebo). 
 
 

Studie 5 - Effect of Valsartan on Quality of Life When Added to Usual 

Therapy for Heart Failure: Results From The Valsartan Heart Failure 

Trial (Majani et al. 2005)  

 

Man gjorde en livskvalitetsmätning hos 3010 av de totalt 5010 patienterna i 

föregående studie (Cohn, J.N., Tognoni, G. 2001) och jämförde effekten av valsartan 

mot placebo hos hjärtsviktspatienter som redan gick på konventionell behandling. 

Inklusionskriterier, baskarakteristika samt sjukdoms-och behandlingshistoria har 

redan beskrivits i studie 4.  
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Syfte 

 

Syftet med studien var att undersöka hur tillägg med angiotensin II receptor 

blockaren valsartan påverkar livskvaliteten hos patienter som redan använder 

konventionell behandling med bl.a. ACE-hämmare och diuretika.  

 

 

Metoder 

 

För att mäta livskvaliteten använde man sig av mätmetoden Minnesota Living with 

Heart Failure (MLWHF). Denna består av 21 frågor som patienterna själva svarar på, 

och som fokuserar på att bedöma daglig funktionsbegränsning som orsakas av 

hjärtsvikt. 

Den tillhandahåller 3 olika resultat: 

 

1. Ett helhetsresultat som fås från alla 21 frågorna 

2. Ett fysiskt resultat som bedömer hjärtsviktens effekt på det fysiska tillståndet.  

3. Ett känslomässigt resultat som bedömer hjärtsviktens effekt på det psykiska 

tillståndet.  

 

Högt värde i MLWHF speglar negativ inverkan från hjärtsviktsbehandlingen. 

Resultatet hade ett minimumvärde på 0 och det maximala värdet är olika i de tre 

olika resultaten: 

 

Helhetsresultatet hade ett maximalt värde på 105 poäng. 

Fysiska resultater hade ett maximalt värde på 40 poäng. 

Psykiska resultatet hade ett värde på maximalt 25 poäng. 

 

Frågeställningen skulle besvaras vid:  

 

besök 1 (innan randomisering),  

besök 2 (2-4 veckor senare, vid randomisering),  

besök 4 (1 månad efter randomisering),  

besök 7 (4 månader efter randomisering) 

besök 8 (6 månader efter randomisering) 

Och därefter var tredje månad ända till studiens avslut.   

 

Förändringen av resultatvärdet i MLWHF delades upp i tre olika kategorier, där 

patienten antingen fick förbättrat, försämrat eller oförändrat resultat. Minskade 

respektive ökade resultatvärdet med mer än fem poäng ansågs det vara ett förbättrat 

respektive försämrat resultat. Om förändringen av resultatvärdet däremot låg <5 

poäng ansågs det som oförändrat resultat; alltså ingen förändring i livskvalitet.   

För att få så säkra resultat som möjligt krävdes att patienterna skulle fylla i minst 75 

% av formuläret för att det ska vara godkänt. Fylldes det i mindre än 75 % togs inte 

detta resultat med.  
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Man såg inga förbättrade eller försämrade resultat på livskvalitet när man tittade på 

medelvärdet på förändringsresultatet i MLWHF mellan de två olika 

behandlingsalternativen (tabell XI). 
 
Tabell XI. Medelförändring av resultat värde i MLWHF för de olika behandlingsgrupperna 

 

 Startresultat  Slutresultat  Förändringen  

Helhetsresultat     

Valsartan  32,6 33,0 0,4 

Placebo 31,8 34,2 2,4 

Fysiskt resultat    

Valsartan  14,8 15,0 0,2 

Placebo  14,2 15,4 1,2 

Känslomässigt 

resultat 

   

Valsartan  6,7 6,7  0,0 

Placebo  6,8 7,1 0,3 

 

När man tittade på den procentuella andelen patienter från de två behandlingsalterna-

tiven som hamnade i de tre olika kategorierna såg det ganska lika ut. Man såg dock 

att en lite högre andel patienter från placebogruppen fick försämrat resultat (figur 4).  

 

 

Figur 4. Procentuell uppdelningsandel av patienter som hamnade i de olika kategorierna. 
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Studie 6 - Multinational economic evaluation of valsartan in patients with 

chronic heart failure: Results from the Valsartan Heart Failure Trial 

(Val-HeFT) (Reed et al. 2004) 

 

 

Detta är en hälsoekonomisk studie där man analyserat materialet från tidigare 

kliniska studie (studie 4) (Cohn, J.N., Tognoni, G. 2001) ur ett hälsoekonomiskt 

perspektiv. I denna studie ingick 5010 patienter och av dessa randomiserades 2511 

att behandlas med valsartan och de resterande 2499 patienterna med motsvarande 

placebo. Inklusionskriterier, baskarakteristika, studieupplägg, studietid samt 

sjukdoms- och bakgrundsbehandling har redovisats tidigare i studie 4.  
 

 

Syfte 
 

Syftet med studien var att jämföra sjukvårdskostnader och hälsoeffekter hos patienter 

som gick på basbehandling för hjärtsvikt genom tillägg av valsartan eller 

motsvarande placebo.  

 

 

Metoder 

 

Metoder som man använde i denna studie påminner mycket om de som användes i 

studie 3. Man hade hämtat data för sjukvårdskostnader från ett antal olika länder där 

beräkningen baseras på kostnader ur ett sjukvårdsperspektiv.  

Omfattningen av patienternas sjukvårdskonsumtion hade man fått uppgifter om från 

patientjournaler. Därefter beräknades kvoten kostnader för behandling under ett år 

per patient och jämfördes mellan de olika behandlingsalternativen. Man dividerade 

således den totala sjukvårdskostnaden, som erhölls från varje behandlingsgrupp, med 

antal patienter som ingick i grupperna. På så sätt fick man ett resultat på vad 

kostnaden blev per patient. 

 

 

Resultat 

 
 

Kostnader för hjärtsviktsrelaterad sjukhusinläggning var 1588 dollar i 

valsartangruppen i jämförelse med 2010 dollar i placebo, vilket visar en minskning 

med 423 dollar till valsartans fördel (tabell XII).  

När man tittade på totala hjärtsviktsrelaterade kostnader kostade valsartan 314 dollar 

mer. Det var inga skillnader när det gällde kostnader för läkarbesök på öppenvården. 
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Även när man tittade på de sammanlagda kostnaderna för all sjukhusinläggning (inte 

bara hjärtsviktsrelaterad) tillsammans med sammanlagda patientkostnader i 

öppenvården, visade det sig att valsartan kostade 545 dollar mer än placebo. 

Kostnader för hjärtsviktsmedicinering (exkluderande valsartan) var 73 dollar lägre i 

valsartangruppen. Dock kostade själva valsartanbehandlingen 808 dollar, varför 

kostnaderna ökade där med 729 dollar.  
 
Tabell XII. Kostnadsresultat för valsartan- respektive placebogruppen. 

 

 Valsartan Placebo Skillnaden  

Kostnader för 

hjärtsviktsrelaterad 

sjukhusinläggning  

1588 2010 – 423  

Totala 

hjärtsviktsrelaterade 

kostnader 

4875 4561 314 

Totala kostnader 9008 8464 545 
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DISKUSSION 

 

 

I studie 1 påvisades tillägg av kandesartan till redan pågående behandling med ACE 

hämmare leda till minskad kardiovaskulär död och minskad hjärtsviktsrelaterad 

sjukhusinläggning. Riskreduktionen uppgick till 4,4 % med ett beräknat NNT-tal på 

23 (McMurray et al. 2003), vilket betyder att 23 patienter måste behandlas med 

kandesartan för att en patient ska undgå kardiovaskulär död eller hjärtsviktsrelaterad 

sjukhusinläggning. Detta är ingen signifikant siffra men icke desto mindre intressant. 

Enligt behandlingstrappan ska grundbehandling av hjärtsvikt bestå av ACE-

hämmare, betablockare och diuretika (Läkemedelsboken 2014). Det faktum att bara 

hälften behandlades med betablockare kan vara en anledning till att resultatet av 

primär endpoint blev så pass bra. När det gäller sekundära endpoint såsom 

hjärtinfarkt, stroke och kirurgiskt ingrepp, vilka alla är vanliga och kostsamma för 

sjukvården, påvisade behandling med kandesartan minska alla dessa förutom stroke 

(McMurray et al. 2003). Minskningen var dock inte signifikant, vilket säger oss att 

kandesartan inte påverkar progressionen av hjärtsvikten.  När man studerade 

biverkningar som uppkom och ledde till behandlingsavhopp, övervägde dessa hos 

patienter som behandlades med kandesartan i jämförelse med placebo. Hypotoni, 

förhöjd kreatininhalt och hyperkalemi var de vanligaste biverkningarna och förekom 

mer i kandesartangruppen (McMurray et al. 2003). Riskreduktionen var 13,7 %, 

vilket visar ett NNH på 7 som betyder att var sjunde hjärtsviktspatient som behandlas 

med kandesartan, som tillägg på befintlig behandling med ACE-hämmare, drabbas 

av någon slags biverkning som leder till avhopp från behandlingen. Detta resultat är 

ytterst intressant och betyder att tilläggsbehandling med kandesartan kan vara direkt 

farligt för hjärtsviktspatienter. 

 

I studie 2 påvisades monobehandling med valsartan samt kombinationsbehandling 

med valsartan+kaptopril vara lika effektivt som behandling med endast kaptopril när 

det gällde att minska mortalitet (oberoende av orsak) och kardiovaskulär död (tabell 

VIII) (Pfeffer et al. 2003).  

Man tänkte att man skulle få bättre effekt om man kombinerade två olika hämmare 

av RAAS, men detta visade sig istället inte ha någon effekt på mortaliteten. NNT- tal 

för valsartan versus kaptopril beräknades till 250, och när det gällde jämförelserna 

valsartan+kaptopril versus kaptopril uppmättes NNT till 500 (Pfeffer et al. 2003). 

Detta är inga signifikanta tal och säger oss att varken valsartan eller kombinationen 

av valsartan+kaptopril har bättre effekt än monobehandling med kaptopril. Resultatet 

i studie 2 (Pfeffer et al. 2003) strider mot resultatet i studie 1 (McMurray et al. 2003) 

där kandesartan visades minska kardiovaskulär död och hjärtsviktsrelaterad 

sjukhusinläggning. Detta kan bero på att studiepopulationen såg annorlunda ut i de 

två olika studierna. I studie 1 var det patienter som hade kronisk hjärtsvikt (NYHA 

klass II-III) (McMurray et al. 2003), medan det i studie 2 handlar om patienter som 

drabbats av hjärtinfarkt som kompliceras av hjärtsvikt (50 % i killip klass 2), vilket 

är allvarligare och har sämre prognos (Pfeffer et al. 2003). Även sekundära endpoints 



 

37 
 

i studie 2 såsom kardiovaskulär död och hjärtsviktsrelaterad sjukhusinläggning var 

liknande mellan de olika behandlingsalternativen utan några större skillnader (tabell 

VIII). Den största skillnaden sågs när det gällde hjärtsviktsrelaterad 

sjukhusinläggning mellan valsartan+kaptopril och kaptopril, där NNT beräknades till 

45. Detta är ingen signifikant siffra men det indikerar ändå att kombinationen av 

valsartan och kaptopril minskar hjärtsviktsrelaterad sjukhusinläggning något. När det 

gällde biverkningar, som var så allvarliga att patienterna hoppade av studien, var det 

allmänt lågt antal i alla grupper med undantag av hosta som förekom mycket mer i de 

grupper där kaptopril ingick, vilket också var förväntat. NNH beräknades till 91 i 

jämförelsen mellan valsartan+kaptopril och kaptopril, vilket betyder att om man 

behandlar 91 patienter med kombinationen av valsartan+kaptopril så kommer en 

patient av dessa att hoppa av behandlingen p.g.a. svåra biverkningar. Detta är ingen 

signifikant siffra och säger emot resultatet från studie 1 (McMurray et al. 2003), men 

detta kan återigen bero på att det är lite olika studiepopulationer.  

 

När det gällde den ekonomiska aspekten som är kopplad till studie 2 visade det sig 

att sjukvårdskonsumtionen hos patienterna var i princip lika mellan de olika 

behandlingsgrupperna, och därmed blev kostnaderna också lika stora. Tittade man 

däremot på de totala kostnaderna, alltså både sjukvårdskonsumtion och 

läkemedelskostnader, uppgick kostnaden i valsartan gruppen till 14 103 dollar i 

jämförelse med 13 038 dollar i kaptopril gruppen. Valsartan påvisades vara ett dyrare 

läkemedel än generiskt kaptopril då valsartan kostade 1056 dollar i jämförelse med 

kaptopril som kostade 165 dollar (Reed et al. 2005). Kaptopril uppvisades därmed 

som ett mer kostnadseffektivt alternativ att användas som behandling, då 

livskvaliteten var ungefär lika mellan de båda grupperna. Beräkningen av 

kostnaderna baseras dock bara på ett sjukvårdsperspektiv, och inte på ett 

samhällsperspektiv. Man har t ex. inte tittat på kostnader för produktionsbortfall, 

sjukskrivning m.m. (Reed et al. 2005). Detta strider mot de rekommendationer som 

TLV lagt fram, som säger att hälsoekonomiska analyser skall göras ur ett 

samhällsperspektiv, och inte ur ett sjukvårdsperspektiv (Tandvårds-och 

läkemedelsförmånsverket, 2003). En annan sak är att kaptopril, som ges 3 gånger 

dagligen, används knappast inom den öppna vården p.g.a. sämre compliance än 

enalapril, som doseras två gånger dagligen. Kaptopril används när man dostitrerar en 

patient på en hjärtintensivavdelning, eftersom effekten klingar av snabbare om man 

får en för hög dos. Dessutom är det svårt att översätta kostnaderna till svenska 

kronor, eftersom den största gruppen patienter kom från USA, som har en mycket 

dyrbar sjukvård. Det positiva är att man har gjort en massa känslighetsanalyser och 

man har gjort beräkningarna enligt intention to treat. För att det skulle bli ett så 

korrekt och rättvist resultat som möjligt, varierades varje lands styckkostnad (kostnad 

för varje åtgärd) till de resurser som utnyttjades av patienterna i studien. Dessutom 

kostar kaptopril olika beroende från vilken tillverkare man får det, så även här 

varierade kostnaderna mellan de olika tillverkarnas kostnader.  

 

I studie 4 (Cohn & Tognoni. 2001) såg man inte att valsartan hade någon effekt på 

mortalitet då det såg lika ut mellan patienterna som behandlades med valsartan och 

de som behandlades med motsvarande placebo. NNT beräknades till 333 när man 



 

38 
 

tittade på mortalitet (tabell IX), vilket betyder att effekten av valsartan på mortalitet 

hos dessa hjärtsviktspatienter inte är signifikant. Tittade man på kombinerade 

endpoint (tabell IX) såg man en förbättring i valsartangruppen då NNT beräknades 

till 30. Den största skillnaden, som nog vägde mest i detta resultat, var att valsartan 

minskade hjärtsviktsrelaterad sjukhusinläggning med 4,4 %, vilket påvisade ett NNT 

på 23 (tabell IX) (Cohn & Tognoni. 2001). Detta förklarar resultatet från studie 6 

(Reed et al. 2004) som visade att kostnad för hjärtsviktsrelaterad sjukhusinläggning 

var 423 dollar lägre i valsartan gruppen än i placebo (tabell XII). Behandling med 

valsartan visade sig också förbättra sekundära endpoint såsom EF, NYHA-

funktionsklass (tabell X) och symtom (Cohn & Tognoni. 2001). Detta var dock, 

enligt min åsikt, inga större förbättringar och bevisar inte att valsartan leder till 

någon signifikant minskning av hjärtsviktens progression. Tittar man på allvarliga 

biverkningar som ledde till avhopp från studien, sågs en klar majoritet i 

valsartangruppen, där NNH beräknades till 37. Detta är ingen signifikant siffra men 

icke desto mindre är den intressant även om utredarna ansåg att valsartan var ett väl 

tolererat läkemedel (Cohn &Tognoni. 2001). Jag håller inte med utredarna och anser 

att biverkningarna är alldeles för många om man jämför med placebo.  

 

Man såg inga signifikanta förändringar i livskvalitet enligt MLWHF då man inte såg 

någon förändring varken på medelvärdet av helhetsresultat, fysisk resultat eller 

känslomässigt resultat (tabell XI). Den procentuella andelen av patienter som 

hamnade i de tre olika kategorierna av livskvalitets förbättring, försämring eller 

oförändrad såg dock lite annorlunda ut mellan behandlingsgrupperna. Den största 

skillnaden såg man mellan andelen patienter, som hade fått försämrad livskvalitet. 

Där såg man en absolut riskreduktion på 5 % i valsartangruppen (figur 4) (Majani et 

al. 2005).  

I studie 6 (Reed et al. 2004) kopplas den ekonomiska aspekten till studie 4 (Cohn & 

Tognoni. 2001) och där såg man en högre kostnad vid behandling med valsartan 

både när det gällde totala hjärtsviktsrelaterade sjukvårdskostnader och totala 

sjukvårdskostnader (inte bara hjärtsviktsrelaterade) (tabell XII). Den största 

skillnaden såg man i läkemedelskostnad, där man såg att valsartan kostade 729 dollar 

mer än placebo (Reed et al. 2004), vilket stämmer bra överens med resultatet från 

studie 3 (Reed et al. 2005).   

 

I samtliga studier var patienterna ungefär lika gamla och lika sjuka - ca 65 år gamla, 

låg i NYHA klass II och III och hade en EF på 28 %, med undantag av studie 2 (samt 

studie 3), där patienterna tillhörde killip klasser istället för NYHA funktionsklasser. 

Enligt riktlinjer som kan ses på behandlingstrappan i läkemedelsboken 

(Läkemedelsboken 2014), ska grundbehandling vid hjärtsvikt bestå av ACE-

hämmare, betablockare och diuretika, men i samtliga studier (förutom studie 2 och 3) 

var det mindre än hälften av patienterna som gick på betablockare. Detta betyder att 

patienterna inte fick den ultimata behandlingen vid randomisering, vilket kan 

påverka resultatet. Som tillägg på detta är det intressant att veta att i studie 4 (Cohn 

& Tognoni. 2001) delades patienterna in i fyra subgrupper, där tre grupper gick 

antingen på ACE-hämmare eller betablockerare, eller inte på någon av dem. Den 

fjärde subgruppen behandlades med både ACE-hämmare och betablockare vid 
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randomisering och i denna grupp visade tillägg av valsartan inte ge någon effekt alls 

och kunde till och med ge sämre effekt (Cohn & Tognoni. 2001). Utöver detta tycker 

jag att studierna var tillräckligt stora och väl kontrollerade för att man ska kunna få ut 

ett trovärdigt resultat. Studie 5 hade minst antal patienter, 3010 stycken, och största 

antalet hade studie 2 där 14 703 patienter ingick. Samtliga studier var randomiserade, 

dubbelblinda och pågick i minst 2 år, vilket uppfyller kriterierna för att vara bra 

studier. Ju större studier med stora populationer man har desto trovärdigare är 

resultatet i outpoint skillnad, som till exempel skillnad i mortalitet. I samtliga studier 

så upptitrerades dosen av läkemedlen tills måldos eller högsta tolererbar dos 

uppnåddes vilket är positivt och ger trovärdigt resultat angående biverknings resultat. 

En fundering som man kan ha är att sådana här stora studier är enormt kostsamma 

och dessutom svåra att utföra, så frågan är varför de utförs. Man kan misstänka att 

läkemedelsföretagen gärna är involverade på något sätt i sådana här stora och enormt 

kostsamma studier för egen vinnings skull, alltså för att marknadsföra sin produkt.  

 

 

 

 

SLUTSATS 
 

Tilläggs behandling med ARB hos hjärtsviktspatienter som går på grundbehandling 

med ACE-hämmare ger inte någon signifikant förbättring på mortalitet eller 

livskvalitet. Det finns tecken på att det minskar hjärtsviktsrelaterade 

sjukhusinläggningar men även detta resultat är inte helt signifikant. Utifrån denna 

studies resultat ser man även att biverkningar ökar hos patienterna om man lägger till 

behandling med ARB. Dessutom finns det inga ekonomiska fördelar med 

tilläggsbehandlingen, utan tvärtom ser man förluster med tanke på att ARB 

läkemedel kostar mer än ACE-hämmare.  

Slutsatsen, som man kan dra, är att behandling med ARB som tillägg på redan 

pågående behandling med ACE-hämmare hos hjärtsviktspatienter inte ger någon 

gynnsam effekt varken ur ett hälsoperspektiv eller ett ekonomiskt perspektiv. Dock 

krävs det hälsoekonomiska studier som gjorts utifrån ett samhällsperspektiv för att 

man ska kunna dra en absolut slutsats angående den ekonomiska delen.  
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