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Jämlik förskrivning av blodtrycksmedicin? 
 

Bakgrund 

Bakgrunden till denna studie är ett projekt som genomfördes inom ramen för Gör Det Jämt-

projekten som Kunskapscentrum för Jämlik Vård (KJV) drev 2009. I det aktuella projektet 

kartlades läkemedelsbehandlingen vid högt blodtryck hos privata förskrivare samt hos 

sjukhusens öppenvårdsmottagningar i VGR (Läkemedelsenheten vid Hälso- och 

sjukvårdsavdelningen, 2009). Resultatet visade att det fanns skillnader i 

läkemedelsbehandlingen mellan kvinnor och män:  

 Något fler män än kvinnor fick ARB och ACE-hämmare, som var de nyare och då dyrare 

läkemedlen.  

 Fler kvinnor än män fick diuretika och betablockerare, som var de billigare och äldre 

läkemedlen.  

Resultaten antydde alltså att det fanns en ojämställd läkemedelsbehandling i regionen. 

Eftersom studien var liten och dataurvalet selekterat beslutade KJV att fördjupa analysen för 

att få ett mer representativt och generaliserbart resultat. Dessutom behövde kunskapen 

fördjupas kring om det kunde finnas medicinska/biologiska förklaringar till det könsspecifika 

behandlingsmönstret. 

Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli (HSNK) gjorde 2014 en behovsanalys av hypertoni 

i VGR. I denna konstaterades att skillnaden mellan kvinnor och män vad det gäller 

läkemedelskostnader vid hypertoni har försvunnit (Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli, 

2014). Den brist som lyftes fram i behovsanalysen var istället den låga måluppfyllelsen 

(andelen patienter som når målblodtryck varierar mellan 40 och 50 procent i VGR).  

I denna studie har vi inte analyserat målblodtryck men en rad andra variabler. Syftet har 

varit att undersöka läkemedelsbehandlingen ur ett jämlikhetsperspektiv utifrån variablerna 

kön, geografisk tillhörighet och ålder. 

 
Om hypertoni 

Resultat från projektet Global burden of disease 2012 kunde slå fast att hypertoni idag är den 

avgjort viktigaste riskfaktorn för den totala sjukdomsbördan i världen (Hälso- och 

sjukvårdsnämndernas kansli, 2014). Hypertoni förekommer hos runt 18 procent av 

befolkningen i VGR. Den som har ett förhöjt blodtryck märker inte alltid av detta själv, men 
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löper en ökad risk att drabbas av hjärt- och kärlsjuklighet, särskilt avseende stroke. Ett högt 

blodtryck gör på sikt blodkärlens väggar hårda och oelastiska, vilket gör det svårare för hjärtat 

att pumpa runt blodet i kroppen. Utan behandling kan hypertoni vara livshotande. 

I yngre åldrar och medelåldern är hypertoni vanligare bland män jämfört med kvinnor. I 

äldre åldrar är däremot hypertoni något vanligare bland kvinnor. Totalt sett är fördelningen 

ganska jämn mellan könen (Vårdguiden 1177). 

Påfrestande livsomständigheter kan bidra till att höja blodtrycket, så som stress, konflikter, 

missbruk eller arbetslöshet (Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli, 2014). 

Hypertoni kan behandlas dels med livsstilsförändringar, dels med läkemedel. Behandlingen 

är långsiktig och syftar till att sänka trycket så mycket att risken för olika komplikationer och 

följdsjukdomar minskar. Viktminskning, motion, rökstopp och minskad alkoholkonsumtion 

kan sänka trycket och minska risken för hjärt-kärlsjuklighet. Om patienten förskrivs 

läkemedel mot högt blodtryck eller inte beror på om hon eller han har andra riskfaktorer för 

hjärt-kärlsjukdom. Det finns inget fast gränsvärde vid vilket patienten ges 

läkemedelsbehandling (Vårdguiden 1177).  

 

De olika läkemedlen 

Hypertoniläkemedel kan grupperas i olika huvudgrupper. Här beskriver vi dem kortfattat, så 

att de fynd vi beskriver senare i studien bättre kan förstås. Sammanfattningsvis kan sägas att 

läkemedlen med bäst dokumenterad effekt är ACE-hämmare och ARB medan de läkemedel 

med sämst dokumenterad effekt är betablockerare. Loopdiuretika har ingen indikation vid 

hypertoni men förskrivs ibland ändå. 

Vi beskriver även två grupper av diabetesläkemedel som har ingått i våra analyser då 

diabetes typ II ofta förekommer samtidigt med hypertoni och därför kan påverka den 

hypertonibehandling som förskrivs. Det läkemedel som har bäst dokumenterad effekt är 

metformin. De sämsta dokumenterade effekterna har de nya perorala läkemedlen.  

Läkemedel vid hypertoni: 

 Grupp 1. ACE-hämmare, angiotensin cenverting enzyme- hämmare, är ett av flera 

förstahandsval vid hypertoni. Läkemedlet minskar enzymet ACE i blodet vilket leder till 

att blodkärlen i de små artärerna vidgas och blodtrycket sänks. ACE-hämmare är ett bra 

förstahandspreparat som dock kan ge hosta för kvinnor. Studier har visat att det är ungefär 

tre gånger vanligare att kvinnor lider av torrhosta jämfört med män vid medicinering med 
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ACE-hämmare (Mackay, Pearce, & Mann, 1999; Olsen, Klemetsrud, Stokke, Tretli, & 

Westheim, 1999; Pemu & Ofili, 2008). Kvinnor löper även högre risk att drabbas av 

angioödem, dvs. svullnad, oftast bensvullnad (Hoover, Lippmann, Grouzmann, Marceau, 

& Herscu, 2010; Malde, Regalado, & Greenberger, 2007). Läkemedlet har viss 

njurskyddande effekt och ges med fördel till patienter som även har diabetes. Det kan 

också kombineras med vätskedrivande medel (diuretika).  

 Grupp 2. ARB, angiotensinreceptor-blockerare, är också ett förstahandsval. ARB fungerar 

som ACE-hämmare i kroppen och kan sättas in i de fall ACE-hämmare orsakar 

biverkningar. Läkemedlet har som ACE en njurskyddande effekt och ges därför med 

fördel till diabetespatienter med njurkomplikationer. Det finns i kombinationspreparat 

tillsammans med diuretika. ARB var fram tills 2010 ett mycket dyrt läkemedel men ligger 

idag på samma prisnivå som övriga blodtrycksmediciner. Få biverkningar har konstaterats 

i vetenskapliga studier. Detta skulle kunna vara ett argument för att skriva ut ARB till 

kvinnor i större utsträckning, eftersom de är utsatta för fler biverkningar än vad män är 

(Loikas et al, 2011).  

 Grupp 3. Diuretika är vätskedrivande och minskar risken att drabbas av höftfraktur och 

osteoporos (Lindstedt & Nilsson, 2008; Pemu & Ofili, 2008). Kvinnor klagar oftare än 

män på bensvullnad vilket skulle förklara att kvinnor får mer diuretika utskrivet än vad 

män får (Loikas et al., 2011).  Läkemedlet finns i tre varianter: (a) Tiaziddiuretika har god 

effekt vid hypertoni och är ett förstahandsval. Medlet är svagt salt- och vattendrivande och 

minskar på så sätt blodvolymen, vilket sänker blodtrycket. Medlet vidgar även de mindre 

blodkärlen vilket bidrar till att blodtrycket sänks. (b) Loopdiuretika är inte ett 

rekommenderat läkemedel vid hypertoni utan används vid andra tillstånd. (c) 

Kaliumsparande diuretika motverkar kaliumbrist och kan ges tillsammans med annan 

diuretika. 

 Grupp 4. Kalciumblockerare är ett förstahandsval. Läkemedlet minskar inflödet av 

kalcium till blodkärlens muskler, vilket gör att blodkärlens väggar slappnar av och vidgas. 

Genom att vidga de små artärerna minskas hjärtats arbete och blodtrycket sjunker. De har 

dock visat sig ge ödem som biverkning, mest bland kvinnor (Lund-Johansen et al., 2003). 

I två större studier visades kalciumblockerare reducera stroke och dödlighet bättre för 

kvinnor än för män (Ljungman, Mortensen, Kahan, & Manhem, 2009). 

 Grupp 5. Betablockerare blockerar effekten av stresshormonerna adrenalin och 

noradrenalin i kroppen. När effekten av dessa hormoner sjunker, sjunker även blodtrycket. 
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Läkemedlet påverkar dock luftvägarna och ska därför användas med försiktighet vid 

astma. Eftersom betablockerare minskar hjärtats arbete, upplevs konditionsidrotter som 

mer ansträngande än annars. Män kan få potensproblem vid behandling med 

betablockerare. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) och Läkemedelsverket 

har slagit fast att betablockerare inte har lika god evidens som övriga blodtryckssänkande 

läkemedel, och därför bör vara ett sistahandsalternativ vid isolerad hypertoni (Lindstedt & 

Nilsson, 2008). Betablockerare kan dock förskrivas som tillägg till andra mediciner. 

 Grupp 6. Övriga hypertoniläkemedel består av en heterogen grupp läkemedel. Det 

gemensamma för dessa är att de har svag evidens vid högt blodtryck och främst används 

vid andra indikationer.  

Läkemedel vid samtidig hypertoni och diabetes typ II: 

 Grupp 7. Beprövade perorala diabetesläkemedel utgör tablettbehandling och omfattas av 

Sulfonureider (SU) och metformin. SU-preparat kan dock orsaka farliga blodsockerfall 

och används därför i lägre grad. Metformin är den behandling som rekommenderas i 

första hand. Substansen ökar cellernas känslighet för insulin så att socker kan tas upp från 

blodet. Den minskar även leverns egen produktion av socker. Läkemedlet bör ej ges vid 

njursvikt. 

 Grupp 8 Nyare perorala diabetesläkemedel utgör tablettbehandlingar (förutom de som 

beskrivs ovan). Dessutom finns Byetta och Victosa, som injiceras. Dessa nyare 

behandlingar är dyrare än beprövade SU och metformin, har ofta sämre biverkansprofil 

och är sämre vetenskapligt dokumenterade.  

 

Geografiska områden 

Geografisk tillhörighet är ett av jämlikhetsområdena som vi har undersökt i denna studie. 

Resultaten redovisas för VGR totalt och uppdelat per Hälso- och sjukvårdsnämnd (HSN) när 

tydliga skillnader mellan nämnderna förekommer. De tolv nämnderna är: 

 HSN 1 Norra Bohuslän 

 HSN 2 Dalsland 

 HSN 3 Trestad 

 HSN 4 Tjörn, Öckerö, Kungälv, Stenungsund, Ale  

 HSN 5 Göteborg centrum/väster 

 HSN 6 Mittenälvsborg 
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 HSN 7 Partille, Härryda, Mölndal 

 HSN 8 Sjuhärad 

 HSN 9 Västra Skaraborg 

 HSN 10 Östra Skaraborg 

 HSN 11 Hisingen 

 HSN 12 Nordöstra Göteborg 

 

Frågeställningar 

Vid projektstart formulerades ett antal frågeställningar för att belysa jämlikhetsaspekter av 

hypertoniförskrivningen i VGR. Under projektets gång har nya frågeställningar tillkommit i 

samband med de fynd som gjordes under analysarbetet. Några frågeställningar berör därför 

även diabetes, då det är en sjukdom som ofta förekommer samtidigt med hypertoni och därför 

kan påverka hypertonibehandlingen.  

Frågeställningar:  

 Förskrivs rekommenderade läkemedel (ACE-hämmare, ARB, kalciumblockerare, 

thiaziddiuretika) i lägre grad till kvinnor än till män?  

 Förskrivs betablockad respektive loopdiuretika i högre grad till kvinnor än till män?  

 Behandlas kvinnor med hypertoni och samtidig diabetes med rekommenderade läkemedel 

mot diabetes i lägre grad? 

 Behandlas kvinnor och män med lika många läkemedelgrupper vid högt blodtryck? 

 Finns det könsskillnader i hur mycket läkemedelsbehandlingen kostar? 

 Finns det skillnader på ovanstående frågeställningar utifrån geografisk hemvist samt 

ålder? 

 

Metod 

Från databasen VEGA hämtades de patienter som fått diagnosen essentiell hypertoni inom 

privat och offentlig primärvård i Västra Götalandsregionen år 2012. Vårt urval omfattade 

essentiell hypertoni, högt blodtryck utan känd orsak och utan komplicerande co- morbiditet 

(ICD kod I10). Denna grupp utgör drygt 90 procent av det totala antalet patienter med 

hypertoni som får sin diagnos i primärvården. Förekomsten av diabetes typ-II hos patienter 
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med hypertoni identifierades dels genom diagnoskoder i VEGA och dels genom att 

kontrollera vilka patienter med hypertoni som även fick diabetesläkemedel utskrivna.  

Data för läkemedelsuttag av blodtrycksläkemedel och diabetesläkemedel hämtades ur 

läkemedelsdatabasen Digitalis.  

De läkemedelsgrupper som följdes var ACE – hämmare, ARB, betablockerare, 

tiaziddiuretika, loopdiuretika, kalciumblockerare, beprövade perorala diabetesläkemedel 

(metformin samt sulfoneruider) samt nya perorala diabetesläkemedel (DPPP-4-hämmare, 

glitazoner, glinitider, liraglutid, akarbos). 

Antal och procentandel patienter med respektive läkemedelsgrupp och diagnos för hela 

regionen redovisas för kön. Samma data delades också upp på hälso- och sjukvårdsnämnd 

samt i olika åldersgrupper. 95 % konfidensintervall räknades ut för att säkerställa signifikanta 

skillnader mellan grupper.  

Kvalitet i behandling mättes som andel patienter med rekommenderad behandling 

(förstahandsval). En andra kvalitetsvariabel utgjordes av antal förskrivna läkemedel då det ur 

effekt- och biverkningssynpunkt ofta är att föredra att ha flera läkemedel samtidigt, då det ger 

en så kallad tilläggseffekt.  

Analys av faktorer som kan påverka läkemedelsbehandlingen, exempelvis 

sjukdomsduration, rökning och andra livsstilsfaktorer samt annan sjuklighet ingick inte i 

denna studie.  

Formuleringen av frågeställningar, vilka datauttag och analyser som skulle göras samt 

möjliga orsaksmekanismer beträffande de mönster som framkom i analysen diskuterades 

löpande i expertgruppen.   

 
Resultat 

Här redovisas de fynd vi ser som mest intressanta att lyfta. De kan fungera som underlag till 

fördjupande orsaksanalyser av varför det ser ut såhär i Västra Götalandsregionen. För övriga 

resultat uppdelat på kön, se tabeller i bilaga 1. 

Antal patienter med hypertoni 

Den studerade gruppen bestod av 171 497 individer med diagnosen I10, essentiell hypertoni. 

Hela regionens befolkning uppgick 2012 till drygt 1 600 000 personer. I genomsnitt hade 12 

procent av kvinnorna i VGR essentiell hypertoni, att jämföra med 10 procent av männen.  
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Medelåldern för patienter med högt blodtryck skiljer sig åt mellan könen. Kvinnor med 

hypertoni var i genomsnitt 70 år jämfört med mäns 67 år.  

I alla nämnder är det en högre andel kvinnor jämfört med män som har hypertoni. En högre 

andel av befolkningen har hypertoni i Norra Bohuslän och Dalsland jämfört med medelvärdet 

i VGR. Lägst är förekomsten i centrala och nordöstra Göteborg.  

21 procent av kvinnorna och 27 procent av männen med hypertoni i regionen har även 

diabetes typ 2. 

Behandling och rekommenderad behandling 

96 procent av både män och kvinnor med högt blodtryck i regionen behandlas för sin 

hypertoni. Andelen män som får rekommenderad behandling är något högre – i alla åldrar och 

i alla nämnder – jämfört med kvinnor. Rekommenderad behandling innebär bästa tillgängliga 

metod för att få blodtrycket att sänkas, det vill säga behandling med ACE-hämmare, ARB, 

thiaziddiuretika och/eller kalciumblockerare. I åldrarna upp till 65 år är könsskillnaden störst: 

84 procent av kvinnorna i gruppen får rekommenderad behandling mot cirka 89 procent bland 

männen.  

Fördelning av ACE-hämmare och ARB 

I fördelningen av ACE-hämmare och ARB (dvs. de båda förstahandsvalen) bland patienter 

med högt blodtryck finns betydande könsskillnader.  

 

Diagram 1. Andel av patienter med hypertoni som förskrivits ACE-hämmare fördelat på kön och HSN (Beträffande HSN 
se sid 5 Geografiska områden). Stapel 60 kan man bortse ifrån i detta sammanhang då den avser en mycket lite grupp individer 
som inte kan hänföras till någon av de 12 HSN. 
Källa: VEGA, Digitalis 2012. 
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I diagram 1 ovan framgår att en större andel män får ACE-hämmare – runt 43 procent, 

jämfört med 31 procent för kvinnor. Mest ACE-hämmare förskrivs till männen i Västra 

Skaraborg. Minst ACE-hämmare förskrivs till kvinnorna i centrala Göteborg. Data visar att 

även ARB förskrivs i något högre grad till män, se diagram 2 nedan.  

 

Diagram 2. Andel av patienter med hypertoni som förskrivits ARB fördelat på kön och HSN. (Beträffande HSN se sid 5, 
Geografiska områden). Stapel 60 kan man bortse ifrån i detta sammanhang då den avser en mycket lite grupp individer som 
inte kan hänföras till någon av de 12 HSN. 
Källa: VEGA, Digitalis, 2012.  

I alla nämnder utom Dalsland, Sjuhärad och Östra Skaraborg får en lägre andel kvinnor 

ARB. I HSN 7 (Partille, Härryda, Mölndal) är fördelningen lika mellan könen. I Västra 

Skaraborg är andelen kvinnor som fått ARB förskrivet lägst, cirka 22 procent. I centrala 

Göteborg förskrivs mest ARB till män i hela regionen, cirka 37 procent av männen med högt 

blodtryck får detta läkemedel.  

Detta är ett mönster som syns även bland gruppen patienter med hypertoni och samtidig 

diabetes (visas ej i diagram).  

Fördelningen av betablockerare 

Våra resultat visar att betablockerare i högre grad förskrivs till kvinnor i samtliga HSN. 

Regionsnittet visar att 7 procent av kvinnorna och 5,5 procent av männen förskrivs 

betablockerare som enda behandling. Mönstret är likartat i samtliga nämnder. 

I diagram 3 nedan visas fördelningen av total andel patienter behandlade med 

betablockerare bland diabetiker och icke diabetiker. Mest förskrivs till kvinnor i Dalsland, 

nästan 60 procent av kvinnor med diabetes får detta.  Minst betablockare förskrivs till män i 

Mittenälvsborg och Västra Skaraborg, där cirka 37 procent av männen utan diabetes får detta.  
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Diagram 3. Fördelning av betablockad bland patienter med hypertoni uppdelat på diabetiker, icke-diabetiker, kön och 
HSN. (Beträffande HSN se sid 5, Geografiska områden). 
Källa: VEGA, Digitalis, 2012.  

Fördelning av loopdiuretika 

Data visar att loopdiuretika förskrivs och att kvinnor får detta i högre utsträckning än män. 

Andelen kvinnor som behandlas med loopdiuretika för sitt höga blodtryck är 14 procent och 

motsvarande siffra för män är 11 procent. Andelen som enbart behandlas med loopdiuretika är 

0,83 procent av kvinnorna och 0,36 procent männen, se diagram 4. 

 

 
 
Diagram 4. Andel patienter med hypertoni som enbart behandlade med loopdiuretika fördelat på kön och HSN. 
(Beträffande HSN se sid 5, Geografiska områden). 
Källa: VEGA, Digitalis, 2012. 
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Fördelningen av diabetesläkemedel 

Av de patienter som har samtidig diabetes och hypertoni, är det en betydligt större andel 

kvinnor som behandlas med de nya perorala diabetesläkemedlen (dvs. läkemedel som tas i 

tablettform). Diagram 5 nedan visar att cirka 29 % av kvinnorna och 23 % av männen med 

hypertoni och samtidig diabetes förskrivs dessa läkemedel. Samma trend ses i diagram 6 som 

gäller patienter som enbart fått de nya perorala diabetesläkemedlen. Könsskillnaden blir större 

ju äldre patienterna blir.  

 

Diagram 5. Andel patienter med hypertoni och samtidig diabetes som fått de nya perorala diabetesläkemedlen (ev. 
tillsammans med annat läkemedel) fördelat på kön och HSB. (Beträffande HSN se sid 5, Geografiska områden). 
Källa: VEGA, Digitalis, 2012. 

 
Diagram 6. Andel patienter med hypertoni och samtidig diabetes som enbart har de nya perorala diabetesläkemedlen 
fördelat på kön och HSN. (Beträffande HSN se sid 5, Geografiska områden). 
Källa: VEGA, Digitalis, 2012. 
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I diagram 7 nedan visas att fler män får de beprövade behandlingarna vid diabetes, det vill 

säga sulfoneurider eller metformin. Cirka 58 procent av kvinnorna och 67 procent av männen 

får dessa läkemedel. Yngre får dem i högre utsträckning än äldre.  

Analyseras endast SU visar det sig att kvinnor och män får dessa i nästan samma 

omfattning, cirka 15 procent. Analysen av enbart metformin visar däremot betydande 

könsskillnader: 65 procent av kvinnorna och 70 procent av männen behandlas med detta 

läkemedel.  

 

 
Diagram 7. Andel patienter med hypertoni och samtidig diabetes som fått beprövad diabetesbehandling fördelat på 
ålder och kön. 
Källa: VEGA, Digitalis, 2012. 

Antal förskrivna läkemedel 

I diagram 8 nedan anges den procentuella fördelningen av antal olika läkemedelsgrupper som 

förskrivits. En större andel kvinnor får endast ett hypertoniläkemedel medan en något större 

andel män får tre eller fler läkemedel. Fördelningen av två läkemedel är nästan jämn: 34 

procent av kvinnorna och 33 procent av männen får hypertoniläkemedel från två olika 

grupper. 
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Diagram 8. Antal olika läkemedelsgrupper för hypertonibehandlade kvinnor och män.  
Källa: VEGA, Digitalis, 2012. 

Fördelningen av läkemedelskostnader 

Bland de patienter som har samtidigt hypertoni och diabetes syns ett tydligt könsmönster, se 

diagram 9. Män upp till 65 år är den grupp vars läkemedel kostar mest, med ett 

regiongenomsnitt på knappt 4000 kr per år. Dessa följs av kvinnor i samma åldersgrupp och 

därefter kommer män äldre än 65 år. Minst kostar läkemedlen för kvinnorna som är äldre än 

65 år, knappt 3000 kr. De yngre männen i Sjuhärad och Östra Skaraborg är de HSN som 

kostar mest.  

 

Diagram 9. Läkemedelskostnader per år för patienter med hypertoni och samtidig diabetes i olika åldersgrupper, 
fördelat på kön och HSN. (Beträffande HSN se sid 5, Geografiska områden). Stapel 60 kan man bortse ifrån i detta 
sammanhang då den avser en mycket lite grupp individer som inte kan hänföras till någon av de 12 HSN. 
Källa: VEGA, Digitalis, 2012. 

Görs analysen utan att ta med diabetesläkemedlen blir mönstret ett annat. Då visar sig 

istället kvinnors läkemedel kosta något mer, även om skillnaderna är små – i snitt blir 

kvinnors hypertoniläkemedel då 30 kronor dyrare per år jämfört med mäns.  



14 
 

 

Diskussion 

Denna studie visar att det finns flera oförklarade skillnader mellan kvinnor och mäns 

läkemedelsbehandling vid hypertoni. Resultaten tyder på att kvinnor med hypertoni utan svår 

samsjuklighet samt undergruppen som även har diabetes typ 2 får en lägre kvalitet i 

behandlingen jämfört med motsvarande män. Kvinnor får i lägre grad rekommenderad 

behandling och behandlas även med färre läkemedelsgrupper. 

Det finns en något högre andel kvinnor med hypertoni i regionen och de har även en högre 

medelålder jämfört med män. Skillnaden i medelålder är ungefär lika stor som skillnaden i 

kvinnors och mäns medellivslängd.  

Andelen individer med hypertoni skiljer sig åt i regionens olika delar med lägst förekomst i 

Centrala och Nordöstra Göteborg och högst förekomst i Dalsland och Norra Bohuslän. En 

möjlig förklaring till dessa skillnader kan vara skillnader i ålderssammansättning i de olika 

HSN. Men frågan har inte undersökts närmare inom ramen för denna studie. Fler män än 

kvinnor har samtidig hypertoni och diabetes.  

Rekommenderad behandling vid hypertoni 

Resultaten visar att män – i alla åldrar – får rekommenderad behandling vid hypertoni i högre 

utsträckning jämfört med kvinnor. Störst är könsskillnaderna i åldersgruppen under 65 år. 

Rekommenderad behandling innebär bästa tillgängliga metod för att få blodtrycket att sänkas, 

det vill säga behandling med ACE-hämmare, ARB, thiaziddiuretika och/eller 

kalciumblockerare. När man analyserar de olika rekommenderade läkemedlen för sig 

framkommer att en tydligt högre andel män får ACE-hämmare. ACE-hämmare kan ge 

torrhosta hos kvinnor (Mackay, Pearce, & Mann, 1999; Olsen, Klemetsrud, Stokke, Tretli, & 

Westheim, 1999; Pemu & Ofili, 2008) vilket gör att det inte alltid ges till kvinnor. Det 

likvärdiga alternativet är att kvinnor då får ARB istället. Men resultaten visar att även ARB 

förskrivs i något högre grad till män. Tidigare var ARB ett dyrt läkemedel, men så är det inte 

längre. Även kalciumblockerare ges i betydligt högre utsträckning till män. Detta skulle 

kunna förklaras av att det har visat sig ge ödem som biverkning, mest bland kvinnor (Lund-

Johanssen et al., 2003) men å andra sidan har man sett att kalciumblockerare reducerar stroke 

och dödlighet bättre hos kvinnor jämfört med män (Ljungman et al., 2009). Tiazid-diuretika, 

som är svagt vattendrivande, ges mer till kvinnor. 
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Behandling med betablockerare och loopdiuretika vid hypertoni 

Resultaten visar vidare att betablockerare i högre grad förskrivs till kvinnor i samtliga HSN, 

både när det kombineras med andra läkemedel och när det ges som enda behandling. 

Betablockerare har ifrågasatts som förstahandsläkemedel vid högt blodtryck. Statens 

beredning för medicinsk utvärdering (SBU) och Läkemedelsverket har slagit fast att 

betablockerare inte har lika god evidens som övriga blodtryckssänkande läkemedel.  

Betablockerare påverkar luftvägarna och innebär sänkt prestationsförmåga i 

konditionsidrott, och kan göra att män drabbas av impotensproblem. Detta kan vara en 

tänkbar förklaring till att det i lägre grad förskrivs till män.  

Även loopdiuretika förskrivs i högre grad till kvinnor både när det kombineras med andra 

läkemedel och när det ges som enda behandling. När det gäller det senare rör det sig om en 

låg andel patienter. Men vi ser det som ett intressant fynd att cirka 780 kvinnor och 280 män i 

regionen behandlas med loopdiuretika som enda behandling för sitt höga blodtryck trots att 

det inte finns någon dokumenterad effekt av loopdiuretika vid hypertoni.  

Behandling vid hypertoni och samtidig diabetes 

Resultaten visar att av de patienter som har hypertoni och samtidig diabetes så är det en 

betydligt större andel kvinnor som behandlas med de nya perorala diabetesläkemedlen både 

när de ges i kombination med andra läkemedel och när de ges som enda behandling. 

Könsskillnaden blir större ju äldre patienterna är. Dessa nya läkemedel är dyrare än de 

beprövade, vissa av dem är betydligt dyrare. De är även sämre vetenskapligt dokumenterade 

och har sämre dokumenterad effekt vid samtidig hypertoni jämfört med metformin, som är 

den rekommenderade behandlingen vid samtidigt högt blodtryck och diabetes. Dessutom 

medför de nyare perorala läkemedlen biverkningar som benskörhet och hjärtsvikt, vilket 

snarast talar emot att kvinnor skulle få dem. Att kvinnor i högre grad får de nyare och dyrare 

perorala diabetesläkemedlen kan i sig ses som ett trendbrott, då man i tidigare kartläggningar 

uppmärksammat det omvända, nämligen att kvinnor i högre grad får äldre och billigare 

läkemedel jämfört med män (tex Sveriges Kommuner och Landsting, 2014). 

När det gäller de beprövade behandlingarna vid hypertoni och samtidig diabetes (SU och 

metformin) så får män dessa i högre grad och yngre får dem i högre utsträckning än äldre.  

Analyseras SU och metformin för sig framkommer att SU, som kan ge farliga 

blodsockerfall, ges i ungefär lika stor omfattning till kvinnor och män medan metformin, den 

rekommenderade behandlingen, i betydligt högre utsträckning ges till män.  
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Antal läkemedelsgrupper 

Män får något oftare tre eller fler olika sorters hypertonimediciner jämfört med kvinnor som 

något oftare får ett läkemedel. Det är att föredra både ur effekt- och biverkanssynpunkt att ha 

flera läkemedel samtidigt, då det ger en så kallad tilläggseffekt. Detta kan innebära en 

kvalitetsskillnad i medicineringen till mäns fördel. Möjligen kan en förklaring vara att män 

med hypertoni oftare har diabetes, och därför behöver fler hypertoniläkemedel. 

Läkemedelskostnader 

Bland de patienter som har samtidigt hypertoni och diabetes har män upp till 65 år de högsta 

läkemedelskostnaderna. Dessa följs av kvinnor i samma åldersgrupp och därefter kommer 

män äldre än 65 år. Minst kostar läkemedlen för kvinnorna som är äldre än 65 år. Skillnaden 

mellan gruppen yngre män med högst genomsnittskostnader och gruppen äldre kvinnor med 

lägst kostnader ligger på 1000 kronor per år. En förklaring till dessa skillnader är att män 

behandlas med fler diabetesläkemedel jämfört med kvinnor. När det gäller kostnader för 

endast hypertoniläkemedel kostar kvinnors läkemedel något mer, ca 30 kronor mer per år.  

 

I denna studie har patienters uttag av läkemedel vid hypertoni och samtidig diabetes 

analyserats. Man ska vara medveten om att förskrivning, uttag och användning av läkemedel 

inte alltid helt överensstämmer eftersom alla patienter inte hämtar ut och använder sin 

förskrivna medicin enligt ordination. Öppna Jämförelser som bygger på registerdata från 2011 

visar att 75 procent av befolkningen tar ut sin blodtrycksmedicin. Kvinnor hämtar ut den i 

lägre grad än män (71 respektive 79 procent) (Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2013).  

 

 

Slutsatser 

I VGR har 171 000 personer hypertoni utan svår samsjuklighet. 12 procent av kvinnorna och 

10 procent av männen i regionen har fått denna diagnos men förekomsten skiljer sig åt i 

regionens olika delar. Kvinnor med högt blodtryck har en högre medelålder än motsvarande 

män och fler män än kvinnor har samtidig hypertoni och diabetes. 

Fynden i denna studie tyder på att det finns oförklarade könsskillnader i 

läkemedelsbehandling kopplad till högt blodtryck. Inom ramen för denna studie har vi inte 

kunnat finna förklaringar till att: 
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 Färre kvinnor får rekommenderad hypertonibehandling. En större andel män får ACE-

hämmare eller ARB. Eftersom kvinnor kan drabbas av biverkningar av ACE-hämmare 

borde kvinnor få ARB i större utsträckning än vad de får idag.  

 Fler kvinnor får betablockerare. Detta är inte ett rekommenderat förstahandsalternativ men 

ges ändå till främst kvinnor. En högre andel kvinnor får loopdiuretika. Detta läkemedel 

ska överhuvudtaget inte ges vid hypertoni.  

 Färre kvinnor får tre eller flera olika läkemedelsgrupper, vilket kan innebära en sämre 

kvalitet i behandlingen. 

 Färre kvinnor får rekommenderad behandling vid diabetes.  

 Mäns läkemedelsbehandling vid samtidig hypertoni och diabetes är dyrare än vad 

kvinnors är. Om diabetesläkemedlen tas bort ur beräkningen blir dock kvinnors läkemedel 

något dyrare. 

Påståendet i den behovsanalys som nämndes inledningsvis (Hälso- och sjukvårdsnämndernas 

kansli, 2014) – att skillnaden mellan kvinnor och män vad gäller läkemedelskostnader vid 

hypertoni har försvunnit – stämmer så till vida att de tidigare dyra läkemedlen numer har 

samma prisnivå som övriga hypertoniläkemedel. Däremot finns fortfarande en könsskillnad 

vad gäller rekommenderad behandling till kvinnors nackdel. Vi ser det som viktigt att 

kunskapen om detta sprids. 

Vi har svårt att värdera de skillnader vi hittat i denna studie eftersom vi inte haft tillgång till 

utfallsdata. Därför kan vi inte jämföra de faktiska blodtrycksnivåer som olika behandlingar 

har lett till och därmed fastslå vilken sorts behandling som har bäst effekt för kvinnor 

respektive män. Det vore vidare intressant att titta på utvecklingen över tid för att se hur 

robusta fynden i denna studie är. Frågorna som denna studie ställer bör därför undersökas 

vidare.  
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Bilaga 1 

Tabell 1 Andel patienter med hypertoni, rekommenderad behandling och 

läkemedelskostnader 

Hypertonipatienter (ICD kod I10) Kvinnor  Män 

Andel patienter och rekommenderad behandling   

Andel patienter med hypertoni i VGR  12 % 10 % 

Medelålder för patienter med hypertoni 70 år 67 år 

Andel med behandling 96 % 96 % 

Andel med rekommenderad behandling 87 % 89 % 

Andel med rek behandling 0-65 84 % 89 % 

Andel patienter med hypertoni och samtidig diabetes 

typ II  21 % 28 % 

   

Läkemedelskostnader    

Medelkostnad för läkemedel vid hypertoni inklusive 

diabetes typ II behandling 1100 Kr 1350 

Medelkostnad för läkemedel vid hypertoni, 

diabetesbehandlade exkluderade 680 Kr 650 

Medelkostnad för diabetesbehandlade (diabetes typ 

II) med samtidig hypertoni 3050 Kr 3500 

Medelkostnad för diabetesbehandlade 0-65 3500 Kr 3750 

Medelkostnad diabetesbehandlade 65+ 2900 Kr 3450 

Källa: VEGA, Digitalis, 2012. 
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Tabell 2 Andel patienter med hypertoni i olika behandlingar 

Andel i läkemedelsbehandling Kvinnor Män 

Andel med ACE-hämmare 31 % 43 % 

Andel med ARB 30 % 31 % 

Andel med tiazid-diuretika 37 % 33 % 

Andel med LOOP-diuretika 14 % 11 % 

Andel enbart behandlade med diuretika 5.7 % 2.3 % 

Andel enbart behandlade med LOOP-diuretika 0.83 % 0.36 % 

Andel med kalciumblockerare 39 % 45 % 

Andel med enbart betablockerare 7 % 5.5 % 

Andel med övriga antihypotensiva (ATC C02) 1.7 % 2 % 

Källa: VEGA, Digitalis, 2012. 

Tabell 3 Andel läkemedelsbehandling för patienter med hypertoni och samtidig 

diabetes 

Andel i läkemedelsbehandling; patienter med 

hypertoni och diabetes Kvinnor Män 

Andel med Metfomin/SU i VGR 57 % 67 % 

Andel med Metformin/SU 0-64 68 % 75 % 

Andel med Metfomin/SU 65-74 64 % 70 % 

Andel med Metfomin/SU 75+ 46 % 51 % 

Andel diabetiker enbart behandlade med SU/Metformin 21.5 % 25.5 % 

Andel med SU 14 % 15 % 

Andel med Metfomin 65 % 70 % 

Andel med Nya PO-diabetesmedel i VGR 29 % 23 % 

Andel med Nya PO-diabetesmedel 0-64 25 % 22 % 

Andel med Nya PO-diabetesmedel 65-74 27 % 23 % 

Andel med Nya PO-diabetesmedel 75+ 33 % 25 % 

Andel med enbart Nya PO-diabetesmedel 19 % 11 % 

Källa: VEGA, Digitalis, 2012. 
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