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Sammanfattning 

Kort populärvetenskaplig sammanfattning 

Gikt beror på höga nivåer av urat (urinsyra) i blodet. Sjukdomen behandlas med 

uratsänkande läkemedel. Syftet med arbetet var att genom journalgranskning 

undersöka om patienter med giktbehandling vid Närhälsan Norrmalm vårdcentral 

nådde behandlingsmålet. Resultatet visade att majoriteten inte var inom målvärde. 

Rapporten kommer att utgöra underlag för nya rutiner 

Bakgrund 

Gikt är en inflammatorisk ledsjukdom som beror på förhöjda uratnivåer i blodet. 

Sjukdomen behandlas med uratsänkande läkemedel, främst allopurinol. Det finns 

regionala riktlinjer för giktbehandling med ett angivet målvärde under 360 

µmol/L. Syftet med verksamhetsuppföljningen var att undersöka om patienter 

med giktdiagnos och allopurinolbehandling vid Närhälsan Norrmalm vårdcentral 

når behandlingsmålet. 

Metod 

Arbetet baserades på en deskriptiv journalgranskning med data från 2019-06-01 

till 2021-05-31. Patienter med giktdiagnos och samtida förskrivning av allopurinol 

utgjorde populationen. Ålders- och könsfördelning, andel rökare samt andel med 

diabetes typ 2, hypertoni, kronisk njursvikt, hjärtsvikt och ischemisk hjärtsjukdom 

beräknades. Uratvärde och andel patienter som nådde behandlingsmålet 

sammanställdes på gruppnivå och uppdelat på kön. 

Resultat 

Populationen innefattade 114 patienter, varav 61 patienter lämnade uratprov under 

tidsperioden. Av dessa hade 25 individer (41,0%) en uratnivå inom målvärde. 

Motsvarande siffra utifrån kön var 6 kvinnor (42,9%) respektive 19 män (40,4%). 

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan könen avseende andel individer i 

målvärde (p=0,87). Medianvärdet för P-Urat var 369 µmol/L. För män var 

medianvärdet 374 µmol/L och för kvinnor 366,5 µmol/L. Det fanns ingen 

signifikant skillnad mellan könen avseende medianvärdet (p=0,49). 

Konklusion 

En övervägande majoritet av patienterna hade uratnivåer över målvärde alternativt 

lämnade inte uratprov under tidsperioden. Orsaker till detta kan vara begränsad 

kunskap, bristande rutiner eller begränsade resurser. Det finns sammanfattningsvis 

utrymme för förbättring avseende uppföljning av giktbehandling vid Närhälsan 

Norrmalm vårdcentral. Rapporten kommer att utgöra underlag för nya rutiner.  

 

Nyckelord 

Gikt, urinsyra, allopurinol, primärvård. 
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Bakgrund 

Gikt är en vanligt förekommande inflammatorisk ledsjukdom som sedan 50 år 

tillbaka successivt har ökat i västvärlden. I Sverige uppskattas det finnas cirka 

150 000 individer med giktdiagnos, med en tydlig positiv korrelation till hög 

ålder, hög vikt samt manligt kön. Bland befolkningen i Västra Götalandsregionen 

är prevalensen cirka 1,8 procent och incidensen 190 fall per 100 000 invånare och 

år, där incidensen har varit på stigande det senaste decenniet [1]. 

Etiologi och symtom 

En förutsättning för utveckling av gikt är höga nivåer av urat i blodet 

(hyperurikemi), med utfällning av uratkristaller till andra vävnader i kroppen. Om 

kristallerna ansamlas i en led uppstår en smärtsam inflammatorisk reaktion med 

kraftig rodnad, svullnad och värmeökning vilket benämns giktattack. 

Metatarsofalangealled 1 är den vanligaste lokalisationen för en giktattack [2]. Med 

tiden utvecklar 20% av patienterna en mer kronisk form av sjukdomen med täta 

attacker och få symtomfria perioder [1]. 

Urat är en slutprodukt vid nedbrytning av puriner. Detta sker med xantin som 

mellansteg och genom enzymet xantinoxidas [2]. Puriner finns rikligt i viss typ av 

kost, såsom rött kött, mat från havet och alkohol. Det finns ett tydligt samband 

mellan intag av purinrik kost och förhöjda uratnivåer i blodet [3]. Urat stiger även 

vid njursvikt på grund av försämrad utsöndring via njurarna [2].  

Hyperurikemi är en förutsättning för gikt, men långt ifrån alla individer med 

hyperurikemi utvecklar sjukdomen. I en svensk kohortstudie följdes individer med 

påtagligt förhöjda uratvärden under 30 års tid. Vid studietidens slut hade endast 

17,7% av kvinnorna och 13,3% av männen fått diagnosen gikt [4]. 

Komorbiditet 

Gikt är en riskmarkör för hjärtkärlsjukdom. En metaanalys visade att patienter 

med hjärtsvikt och förhöjda uratnivåer hade en signifikant ökad risk att dö under 

studietiden jämfört med hjärtsviktspatienter utan hyperurikemi [5]. En 

retrospektiv fall-kontrollstudie visade ett signifikant samband mellan tidigare 

giktattack och ökad risk för symtomatisk hjärtsvikt eller död under studiens tid. 

Hos de individer med pågående uratsänkande behandling var den ökade risken för 

symtomatisk hjärtsvikt eller död inte signifikant [6]. 

I flera studier har man funnit ett samband mellan höga uratnivåer och 

endoteldysfunktion, vilket i sin tur ger en ökad risk för utveckling av kärlsjukdom 

såsom vaskulär demens. Däremot är risken för utveckling av neurodegenerativa 

tillstånd, till exempel Alzheimers sjukdom, lägre hos individer med hyperurikemi 

jämfört med individer med låga uratnivåer. Detta tros bero på att urat har en 

skyddande effekt på nervceller [2,7].  

Behandling 

Vid misstanke om gikt kan uratnivåer mätas i plasma (P-Urat, mäts i µmol/L). 

Enligt Regionala medicinska riktlinjer (RMR) inom Västra götalandsregionen bör 

uratsänkande läkemedelsbehandling påbörjas efter två genomgångna giktattacker 

hos en individ med förhöjt P-Urat, se Bilaga 1. Behandlingen sätts in för att 

förebygga ytterligare attacker och därigenom minska risken för bestående skador i 

drabbade leder. I vissa fall rekommenderas insättning av läkemedel redan efter 
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första giktattacken, såsom vid påtagligt högt P-Urat eller tidig symtomdebut. 

Enligt RMR är målvärdet efter insatt uratsänkande läkemedel ett P-Urat under 

360. Hos patienter med synlig utfällning av uratkristaller i huden (tofi) 

rekommenderas ett P-Urat under 300 µmol/L. I nuläget saknas en nedre gräns för 

rekommenderad P-Uratnivå, men med påpekan att lägre värden än målvärde inte 

bör eftersträvas med tanke på en beskriven koppling mellan mycket låga 

urinsyrahalter och neurodegenerativ sjukdom [8]. Det saknas vetenskapligt stöd 

för att uratsänkande läkemedel gör nytta hos individer med asymtomatisk 

hyperurikemi, det vill säga de som aldrig har haft en giktattack [9].  

Allopurinol är förstahandsvalet vid behandling av gikt i Sverige [8]. Läkemedlet 

bryts ned till dess aktiva metabolit oxypurinol, vilket hämmar enzymet 

xantinoxidas [10]. Detta leder till sänkta uratnivåer i blodet [11]. Flertalet mindre 

studier visar att allopurinol har en hjärtkärlskyddande förmåga [12]. Läkemedlet 

tycks ha en antioxidativ egenskap som minskar endoteldysfunktion, vilket är en 

viktig komponent i utvecklingen av kärlsjukdom [13]. En mindre retrospektiv 

studie visade att patienter med giktdiagnos hade en signifikant minskning i 

incidens av hypertoni och kardiovaskulär sjukdom vid samtida uratsänkande 

behandling till målvärde, jämfört med individer som inte hade ett adekvat 

behandlat uratvärde [14]. Det saknas dock större studier för att utvärdera hur 

kardiovaskulär sjukdom påverkas av uratsänkande läkemedel [9]. I en svensk 

doktorsavhandling från 2021, som studerade patienter med giktdiagnos, hade 

endast 42% av deltagarna behandling med uratsänkande läkemedel [15]. 

Sammanfattningsvis är gikt en vanligt förekommande sjukdom i Sverige och 

allopurinol det främst använda uratsänkande läkemedlet. Obehandlad giktsjukdom 

innebär en ökad risk för nya smärtsamma giktattacker. Det finns vetenskapliga 

studier där höga uratnivåer har associerats till kärlskada samt ökad risk för 

kardiovaskulär sjukdom. Det är av största vikt att patienter med giktsjukdom får 

adekvat läkemedelsbehandling som monitoreras regelbundet. Uppföljning av 

giktbehandlingen sker främst i primärvården med regionens medicinska riktlinjer 

som utgångspunkt. 
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Syfte 

Syftet var att undersöka om patienter med giktdiagnos och allopurinolbehandling 

vid Närhälsan Norrmalm vårdcentral nådde behandlingsmålet för P-Urat enligt 

RMR. 

Frågeställningar 

Hur många patienter vid Närhälsan Norrmalm vårdcentral hade giktdiagnos samt 

allopurinolbehandling under tidsperioden 2019-06-01 till 2021-05-31? 

 Hur ser sammansättningen ut för denna population avseende ålder, kön och 

samsjuklighet? 

 Hur stor andel har lämnat blodprov för P-Urat under tidsperioden? 

 Hur stor andel har ett senaste värde inom målvärde (under 360 µmol/L)? 

 Finns det en skillnad mellan män och kvinnor avseende uratvärde?  

Metod 

Studiedesign 
Arbetet utgjordes av en kvantitativ deskriptiv journalgranskning vid Närhälsan 

Norrmalm vårdcentral. 

Population  
Underlaget hämtades genom journalsökning i MedRave M4. Personuppgifter för 

patienter med giktdiagnos (diagnoskod M10.0 - M10.9) under tidsintervallet 

2019-06-01 till 2021-05-31 exporterades till Excel. Därefter gjordes en separat 

sökning i MedRave M4 efter patienter med minst en förskrivning av allopurinol 

(ATC-kod M04AA01) från 2019-06-01 till 2021-05-31, varpå även dessa 

patientuppgifter exporterades till Excel. Dessa två patientgrupper jämfördes, där 

individer som hade både giktdiagnos och förskrivning av allopurinol under 

angiven tidsperiod inkluderades i arbetet. Inför vidare datainsamling erhöll varje 

individ ett specifikt löpnummer. Inför analys pseudonymiserades samtliga data. 

Variabler och analys 
Datainsamling utfördes genom journalgranskning i AsynjaVisph, detta enligt ett 

strukturerat protokoll, se Bilaga 2. Ålder, kön och rökvanor noterades, samt om 

diagnos enligt ICD-10 fanns för kronisk njursvikt (diagnoskod N18-19), 

ischemisk hjärtsjukdom (I20-25), hypertoni (I10-15), hjärtinsufficiens (I50) eller 

diabetes typ 2 (E10-11, E14) vid tidpunkten då patienten förskrevs allopurinol för 

första gången under ovan angiven tidsperiod. Senaste värde för P-Urat noterades. 

Kriterier för detta prov var att det var taget efter allopurinolförskrivning och 

tidigast 2019-06-01. Om detta inte uppfylldes gjordes notering att P-Urat 

saknades. Samtliga data importerades till Excel för bearbetning. Könsfördelning, 

åldersfördelning, andel rökare samt andel med en eller flera av ovan angivna 

diagnoser beräknades. P-Uratvärde sammanställdes på gruppnivå inklusive andel 

patienter inom målvärde, det vill säga P-Urat under 360 µmol/L. 
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Statistik 

Mann Whitney U-test samt Chi-2-test användes för att beräkna om det fanns 

signifikant skillnad mellan kvinnor och män avseende värde på P-Urat respektive 

andel som uppnått målvärde. Signifikansnivån bestämdes till 5%. 

Etiska överväganden 
Etikprövning hos Etikprövningsmyndigheten bedömes inte aktuell då arbetet är en 

verksamhetsuppföljning som inte är att betrakta som forskning och inte skall 

publiceras i en vetenskaplig tidskrift. På uppdrag av och efter godkännande från 

verksamhetschef vid Närhälsan Norrmalm vårdcentral genomfördes 

journalgranskning. I samband med detta hanterades journaldata med känsliga 

personuppgifter med potentiell risk för integritetskränkning rörande patienter och 

kollegor. Materialet hanterades med stor försiktighet och förvarades säkert. 

Läkarkollegor har inte kontaktats angående enskilda patienter vid händelse av 

förhöjt P-Uratvärde. Arbetet kommer dock att presenteras för kollegor som då ges 

tillfälle att reflektera över resultatet. Samtliga journaluppgifter pseudonymiserades 

före analys och resultatet presenteras på gruppnivå vilket innebär minimal risk att 

kunna identifiera enskilda individer utifrån resultat. 
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Resultat 

Population  

Under tidsperioden 2019-06-01 till 2021-05-31 registrerades diagnosen gikt hos 

170 patienter. Under samma period förskrevs allopurinol till 123 patienter. Totalt 

114 patienter hade både giktdiagnos och allopurinolförskrivning under perioden, 

varpå de inkluderades i arbetet. Populationen presenteras i Tabell 1.  

 

Tabell 1. Populationens sammansättning avseende kön, medianålder, rökvanor samt 
samsjuklighet. 

 Samtliga 
individer 

Män Kvinnor 

Antal 114 88 26 

Medianålder (IQR) 72 (25) 70 (23) 76 (18) 

Rökning    

Aktiv rökare 3 (2,6%) 2 (2,3%) 1 (3,8%) 

Tidigare rökare 38 (33,3%) 26 (29,5%) 12 (46,2%) 

Aldrig varit rökare 63 (55,3%) 50 (56,8%) 13 (50,0%) 

Uppgift saknas 10 (8,8%) 10 (11,4%) 0 (0,0%) 

Hypertoni 78 (68,4%) 56 (63,6%) 22 (84,6%) 

Diabetes typ 2 26 (22,8%) 16 (18,2%) 10 (38,5%) 

Hjärtinsufficiens 29 (25,4%) 21 (23,9%) 8 (30,8%) 

Kronisk njursvikt 26 (22,8%) 15 (17,0%) 11 (42,3%) 

Ischemisk hjärtsjukdom 25 (21,9%) 15 (17,0%) 10 (38,5%) 

Ålder anges i år. Övriga värden anges som antal (andel). IQR: interkvartilavstånd. 

Populationen bestod av 88 män (77,2%) och 26 kvinnor (22,8%) med en 

medianålder på 72 år. Medianåldern för män (70 år) var lägre än för kvinnor (76 

år). Överlag var samsjukligheten större hos kvinnor än hos män. Den mest 

förekommande samsjukligheten var hypertoni. Totalt 78 patienter (68,4%) hade 

denna diagnos registrerad, varav 56 män (63,6%) och 22 kvinnor (84,6%).  
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I Figur 1 visas andel patienter med samsjuklighet relaterat till ålder. De 

undersökta diagnoserna förekom i högre utsträckning hos de äldre individerna. 

 

 

 

Figur 1. Andel individer med hypertoni, diabetes typ 2, hjärtinsufficiens, kronisk njursvikt 
respektive ischemisk hjärtsjukdom indelat i åldersgrupper. 
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Uratvärde 

Totalt 61 patienter (53,5%) lämnade prov för P-Urat under perioden, se Figur 2. 

Av dessa hade 25 individer (41,0%) en uratnivå inom målvärde (under 360 

µmol/L). Motsvarande siffra utifrån kön var 6 kvinnor (42,9%) respektive 19 män 

(40,4%). Det fanns ingen signifikant skillnad mellan könen avseende andel 

individer i målvärde (p=0,87). 

 

 

Figur 2. Andel individer med urat i målvärde, förhöjt uratvärde respektive där provtagning 
saknas. 

Medianvärdet för P-Urat var 369 µmol/L. För män var medianvärdet 374 µmol/L 

och för kvinnor 366,5 µmol/L, se Tabell 2. Det fanns ingen signifikant skillnad i 

medianvärde mellan könen (p=0,49). 

Tabell 2. Populationens uratvärden. 

 Samtliga 

individer 

Män Kvinnor 

Antal uratprov 61 47 14 

Medianvärde (IQR) 369 (106) 374 (115) 366,5 (115) 

Lägsta värde 172 172 223 

Högsta värde 630 597 630 

Uratvärde anges i µmol/L. IQR: interkvartilavstånd. 
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Diskussion 

Verksamhetsuppföljningen visar att en majoritet av patienterna hade uratnivåer 

över målvärde alternativt inte lämnade uratprov under tidsperioden. Det fanns 

ingen signifikant skillnad mellan könen avseende uratvärde eller andel individer 

i målvärde. 

Resultatdiskussion 
Populationen i detta arbete bestod av fler män än kvinnor, vilket stämmer väl 

överens med epidemiologiska studier av gikt. En omfattande review visade att 

män utgjorde majoriteten av giktpatienter i samtliga undersökta länder, med en 

ratio mellan män och kvinnor på 3–10:1 [16]. En intressant notering i detta 

verksamhetsarbete är att de kvinnliga patienterna är äldre än de manliga, vilket 

stämmer väl med resultat från tidigare forskning. En stor systematisk review 

visade att kvinnor var i genomsnitt 8,1 år äldre vid insjuknade i giktsjukdom 

jämfört med män [17]. Högre ålder hos kvinnorna i detta arbete kan möjligen 

förklara varför de har en större andel samsjuklighet jämfört med de manliga 

patienterna. 

I flera fall fanns inget P-Urat alls ordinerat i aktuellt journalsystem (data sedan 

2015) trots att andra prover var tagna under perioden, såsom inför årskontroll av 

hypertoni. Detta ger misstanke om att giktsjukdomen har låg prioritet i den 

vardagliga vården på vårdcentralen utifrån de resurser som finns tillgängliga. Att 

följa giktbehandling behöver dock inte vara en resurskrävande process. En 

möjlighet är att i samband med receptförnyelse av allopurinol ha för vana att först 

ordinera ett årligt P-Urat, som vid avvikande värde leder till ställningstagande om 

dosjustering. Detta tar sannolikt betydligt mindre tid än att behandla de 

giktattacker som inträffar hos patienten med känd gikt utan tillräcklig behandling. 

Låg prioriteringsgrad kan bero på ett lägre intresse för sjukdomen och en lägre oro 

för komplikationer jämfört med andra sjukdomar, såsom diabetes. Även om 

studier har visat associationer mellan hyperurikemi och hjärtkärlsjukdom så är 

inte forskningen konklusiv, vilket kan påverka vårdgivares prioritering. En stor 

brittisk studie som inkluderade drygt 5200 patienter med ischemisk hjärtsjukdom, 

men utan giktsjukdom, kunde inte visa någon signifikant skillnad i andel 

hjärtkärlhändelser mellan patienter som fick allopurinolbehandling jämfört med 

kontrollgruppen [18]. 

Återkommande noterades ordinationer för P-Urat där patienten uteblev från 

provtagning. Det finns inte några rutiner på vårdcentralen för att följa upp 

utebliven provtagning, utan ansvaret för detta vilar på patienten. Om det sker 

missförstånd i kommunikationen med vårdgivare eller om patienten glömmer bort 

planeringen faller dessa uppföljningar därför bort.  

Av de prover som lämnades var 59,0% förhöjda. Orsaker till förhöjda värden kan 

vara att patienten inte har tagit allopurinol enligt ordination alternativt inte har tålt 

läkemedlet i högre dos, varför ett högre uratvärde har fått accepteras. En 

nederländsk giktstudie visades att 57% av patienterna hade bristande 

läkemedelsföljsamhet (minst 90 dagars uppehåll i behandlingen) ett år efter 

insättning, med lägst följsamhet hos unga med få andra sjukdomar [19]. I en 

kvalitativ studie med intervjuer av patienter och sjukvårdspersonal framkom 

bristande kunskap och stereotypa tankar kring giktsjukdomen både hos vårdgivare 
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och vårdtagare, vilket påverkade patienterna negativt avseende motivation till 

långvarig uratsänkande behandling [20].  

En annan orsak till fortsatt förhöjda uratvärden vid pågående 

allopurinolbehandling kan vara att detta inte har uppmärksammats av behandlande 

läkare. Uratprov markeras som avvikande i vårdcentralens journalsystem först vid 

värden över 480 µmol/L, vilket innebär en risk att inte notera förhöjda värden 

mellan 360 och 480 µmol/L.  

 

Metoddiskussion 
Vid urval till populationen togs inte hänsyn till om patienten var nydebuterad i sin 

giktsjukdom eller om diagnosen hade funnits sedan tidigare. Indikation för 

allopurinolbehandling är inte undersökt. Det är inte heller känt om allopurinol är 

förskrivet för första gången eller om förskrivningen gäller förnyelse av recept. För 

att säkerställa att P-Urat är taget under pågående giktbehandling finns kriteriet att 

allopurinol ska vara förskrivet före provtagning under den aktuella perioden. Detta 

innebär dock att P-Urat som har tagits före allopurinolförskrivning under aktuell 

tidsperiod inte räknas med i resultatet, trots att patienten kan vara förskriven 

allopurinol sedan tidigare. Detta kan innebära en undervärdering i vårdcentralens 

uppföljning av giktpatienter. 

Datauppgifter är endast uthämtade från Närhälsan Norrmalm vårdcentrals 

journaler, vilket innebär att provtagning vid annan vårdcentral, såsom vid tillfällig 

omlistning, inte är del i resultatet. Vissa patienter listar om sig ofta, vilket kan 

leda till en journal med begränsade data på aktuell vårdcentral. Det kan också leda 

till att allopurinolförskrivning har skett från annan vårdcentral under perioden, 

varpå patienten inte uppfyller kriterier för att inkluderas i denna rapport trots att 

de har en giktsjukdom under pågående läkemedelsbehandling. 

Retrospektiv deskriptiv journalgranskning är en resurseffektiv och tidseffektiv 

metod för att samla in data. Resultatet går inte att generalisera för Sveriges 

befolkning, men det ger en god bild av den aktuella vårdcentralens uppföljning av 

P-Urat hos patienter med giktbehandling. 

 

Slutsats 

Gikt är en vanligt förekommande sjukdom som vid anfall ger stor smärta. 

Sjukdomen är en riskmarkör för hjärtkärlsjukdom. En övervägande majoritet av 

patienterna i verksamhetsuppföljningen hade uratnivåer över målvärde alternativt 

lämnade inte uratprov under tidsperioden, detta trots pågående förskrivning av 

uratsänkande läkemedel. Orsaker till detta kan vara otillräcklig kunskap om 

sjukdomen hos patient eller vårdgivare, bristande rutiner samt begränsade 

resurser. Det finns sammanfattningsvis utrymme för förbättring avseende 

uppföljning av giktbehandling vid Närhälsan Norrmalm vårdcentral. Resultatet 

från rapporten kommer att utgöra underlag för förnyade rutiner.  
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Bilaga 1 

 

Indikation för uratsänkande läkemedelsbehandling 

 

Indikation för uratsänkande läkemedelsbehandling är upprepade akuta giktanfall 

(> 1 per år), eller ett akut giktanfall samt minst en av följande: 

 ålder < 40 år  

 urat > 480 µmol/L  

 samsjuklighet med njursvikt, hypertoni, ischemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt  

 tofi  

 uratnjursten 

 multipelt ledengagemang  

 förekomst av röntgenförändringar 

 

Källa:  

Västra Götalandsregionen. Regionala Medicinska Riktlinjer – Gikt. Oktober 2022. 

https://mellanarkiv-

offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/hs

9766-305841775-300/surrogate/Gikt.pdf [Åtkomst 2022-11-14] 

 

 

 

 

 

  

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/hs9766-305841775-300/surrogate/Gikt.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/hs9766-305841775-300/surrogate/Gikt.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/hs9766-305841775-300/surrogate/Gikt.pdf


 

 

 

Bilaga 2 

 

Protokoll 

Löpnummer: _______ 

Ålder*    _____  

Kön    Kvinna (=1) / Man (=0)  

Rökning**  Ja  /  Tidigare  /  Aldrig  /  Uppgift saknas

  

Diagnos* 

Kronisk njursvikt (N18-19)  Ja (=1)/ Nej (=0) 

Ischemisk hjärtsjukdom (I20-25)  Ja (=1)/ Nej (=0) 

Hypertoni (I10-15)    Ja (=1)/ Nej (=0) 

Hjärtinsufficiens (I50)   Ja (=1)/ Nej (=0) 

Diabetes typ 2 (E10-11 +14)  Ja (=1)/ Nej (=0) 

Finns uratvärde efter insättning av allopurinol?  Ja (=1)/ Nej (=0) 

Om Ja, senaste uratvärde:   ______ 

Inom målvärde (<360)?   Ja (=1)/ Nej (=0) 

 

* vid första allopurinolförskrivningen under aktuell tidsperiod 

**  senaste notering under aktuell tidsperiod 
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