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Behandling med blodfettssänkande läkemedel är aktuell som sekundärprevention vid manifest aterosklerotisk kärlsjukdom, som primärprevention för
personer med hög risk för aterosklerotisk kärlsjukdom samt vid familjära blodfettsrubbningar. Det är
främst behandling med statiner, som visats minska
risken för hjärtinfarkt, och i viss grad även för stroke.
Nyttan av behandlingen är avhängig av patientens
absoluta risk för framtida hjärt-kärlsjukdom.

Orsaker till blodfettsrubbningar
Ärftliga former av blodfettsrubbningar
Det finns en betydande ärftlig reglering av blodfettnivån, som i
varierande grad påverkas av vanliga gener. Mer betydande variation föreligger vid monogena lipidrubbningar. Den vanligaste monogena lipidrubbningen är familjär hyperkolesterolemi.
Familjär hyperkolesterolemi finns dels i en sällsynt homozygot
form, dels i en vanligare heterozygot form (prevalens 0,2–0,5 %). Vid homozygot sjukdom debuterar hjärtsjukdomen redan i barnaåldern. Vid heterozygot sjukdom är kolesterol ofta > 8 mmol/L med kraftigt ökad risk för debut av kardiovaskulär sjukdom redan i 40-årsåldern. Båda formerna är viktiga att identifiera och behandla tidigt.
Hypertriglyceridemi finns i flera familjära former, ofta med
kraftigt förhöjda triglycerider (> 10 mmol/L). Svår hypertriglyceridemi innebär risk för akut pankreatit.

genomgången hjärtinfarkt eller annan manifestation av
aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom bör lipider analyseras.
De flesta av dessa patienter bör erbjudas behandling för
att minska risken för en ny allvarlig hjärt-kärlhändelse.
2. Personer utan aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom. Analys
av lipider kan bli aktuell som en del i värderingen av risk
för hjärt-kärlsjukdom. Det blir främst aktuellt för
personer som av annan anledning har hög risk för hjärtkärlsjukdom, till exempel diabetes eller andra
riskfaktorer.
3. Familjära lipidrubbningar. Det är angeläget att individer
med ärftliga lipidrubbningar identifieras och får
behandling tidigt. Identifiering av familjär
hyperkolesterolemi bör ske i tidig barndom. Ickefarmakologisk behandling bör initieras tidigt, och
farmakoterapi bör övervägas vid otillräcklig effekt. Barn
bör skötas av eller i samråd med en barnspecialist
förtrogen med hyperlipemibehandling.
Faktaruta 1. Friedewalds formel för beräkning av
LDL-kolesterol
LDL = totalkolesterol – HDL – (0,45 x TG)
Formeln ska inte användas vid TG > 4,5 mmol/L.

Diagnostik

Sekundära eller livsstilsbetingade
hyperlipidemier

För bedömning av en persons lipidstatus bör förutom totalkolesterol även triglycerider, HDL och LDL analyseras. LDL
beräknas ofta med hjälp av Friedewalds formel (Faktaruta 1),
men kan numera också analyseras direkt, vilket ger bättre reproducerbarhet och är mer tillförlitligt. Ett alternativ är att analysera bärarproteinerna ApoA1 och ApoB. ApoB reflekterar
LDL och de triglyceridrika partiklarna VLDL och IDL, medan
ApoA1 reflekterar HDL. Analys av ApoB kan vara att föredra
hos patienter med hypertriglyceridemi eller blandad hyperlipidemi som till exempel vid diabetes eller metabolt syndrom. I
klinisk praxis kan ApoB och ApoA1 vara svåra att värdera då
merparten av de stora studier som riktlinjer baseras på har utgått från LDL-kolesterol.

Sekundär hyperlipidemi ses vid många metabola rubbningar
som till exempel diabetes, nedsatt glukostolerans, njursjukdom, leversjukdom eller hypotyreos. Livsstilsfaktorer som är
associerade med blodfettsrubbningar kan vara kostavvikelser,
övervikt och hög alkoholkonsumtion.

Totalkolesterol, HDL, ApoB och ApoA1 behöver inte tas fastande. Triglycerider tas i allmänhet fastande, men under senare
år har det framkommit att ett icke-fastande prov kan ge samma,
eventuellt bättre, information om kardiovaskulär risk.

Familjär kombinerad hyperlipidemi karakteriseras av samtidigt
höga värden för kolesterol och triglycerider. Hyperlipidemin är
förenad med en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom men dess genetik är fortfarande ofullständigt känd. En speciell form av ärftlig kombinerad hyperlipidemi är dysbetalipoproteinemi. Dessa
patienter har ofta över 8 mmol/L i både kolesterol och triglycerider.

Målgrupper för analys av plasmalipider
1. Personer med aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom. Vid
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För riskvärdering används ofta kvoten mellan det onda och
det goda kolesterolet. Detta kan uttryckas som kvoten LDL/
HDL, totalkolesterol/HDL eller ApoB/ApoA1. Vilka gränser
som bör bli föremål för farmakologisk intervention beror på indikation och en sammanvägning av patientens allmänna riskprofil (sekundärprevention, primärprevention eller familjär
rubbning). Se Faktaruta 2.

Faktaruta 2. Riskvärderinga
Mycket hög risk
•
•
•
•
•

Etablerad kranskärlssjukdom
Annan aterosklerotisk kärlsjukdom
Diabetes mellitus typ 2
Kolesterol > 8,0 mmol/L; LDL > 6,0 mmol/L
Familjär hyperkolesterolemi

Indikatorer för ökad risk
•
•
•

•
•

> 5 % risk i SCORE
Triglycerider > 1,7 mmol/L
HDL
◦ Män < 1,0 mmol/L
◦ Kvinnor < 1,3 mmol/L
ApoB/ApoA1
◦ Män > 0,8
◦ Kvinnor > 0,7
Hypertoni
Bukfetma

•
•
•

Kronisk njursjukdom
Ärftlighet för koronarsjukdom
Rökning

•

a. Avser vuxna, för barn gäller andra värden.

Blodfettsrubbning som riskfaktor
Många epidemiologiska undersökningar har påvisat ett samband mellan graden av dyslipidemi och risken att utveckla
ischemisk hjärtsjukdom. En omfattande studie är den världsomspännande epidemiologiska Interheart-studien, där dyslipidemi (i studien mätt som kvoten ApoB/ApoA1) identifierades
som den viktigaste riskfaktorn för hjärtinfarkt (1). Därutöver
finns ett stort antal studier som visar på sambandet mellan kolesterol och hjärtsjukdom. Även förhöjda triglycerider är en
oberoende riskfaktor, i synnerhet som en komponent i det så
kallade metabola syndromet.

Riskvärdering
Personer som har haft en hjärtinfarkt eller har en annan manifest aterosklerotisk sjukdom som angina pectoris, stroke eller
perifer kärlsjukdom, har så hög risk och så väldokumenterad
effekt av statiner att behandling med dessa kan rekommenderas
för alla oavsett lipidnivåer.
För personer utan manifest hjärt-kärlsjukdom bör behandlande
läkare göra en individuell riskvärdering tillsammans med patienten. Olika instrument finns för riskvärdering – i Europa
rekommenderas SCORE (2). Observera att SCORE-tabellerna
uppdaterats i Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation
"Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel" från 2014. Se även kapitlet Ischemisk hjärtsjukdom, avsnittet Prevention.
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I SCORE beräknas risken att drabbas av en dödlig hjärt-kärlsjukdom de närmaste 10 åren utifrån personens ålder, kön, systoliskt blodtryck, totalkolesterol och om personen röker eller
inte. SCORE – liksom andra riskvärderingsinstrument – ger ett
ganska grovt mått på den enskilde individens risk och måste
användas med gott omdöme. Exempelvis måste andra riskfaktorer av betydelse, som kan vara svåra att kvantifiera, vägas in.
Det gäller till exempel familjehistoria, levnadsvanor och psykosociala faktorer. Man måste också komma ihåg att de data
som SCORE baseras på samlades in främst under 1980- och
1990-talen, då risken för allvarlig hjärt-kärlsjukdom var betydligt högre än den varit i Sverige under det senaste decenniet. SCORE-diagrammet kan därför generellt ge en överskattning av dagens risk. Bland lipidvariabler ingår totalkolesterol
i SCORE. I den senaste versionen av SCORE finns även justering för olika HDL-värden (3). I den web-baserade versionen HeartScore (www.heartscore.org) är även HDL inkluderat
i riskvärderingen.
För personer med diabetes är inte SCORE tillämpligt. I stället
rekommenderas det riskinstrument som finns i Nationella diabetesregistret (www.ndr.nu).

Blodfettsrubbning som riskfaktor

Kost och blodfetter
Kostens effekt på kolesterol
Intaget av mättat fett är den kostfaktor som påverkar kolesterolnivån mest. Minskat intag av mättat fett sänker halten av
LDL-kolesterol. Storleksordningen på denna förändring varierar mellan individer och beror på genetiska faktorer, utgångsdiet och hur radikal dietförändringen är. I klinisk praxis är effekten på LDL-kolesterol oftast måttlig. Ett ökat intag av transfettsyror höjer LDL-nivån. LDL-nivån kan sänkas genom att ersätta mättat fett med enkel- eller fleromättat fett. Marina fetter
(omega-3-fettsyror) har ingen direkt effekt på kolesterolnivån
men anses ha andra gynnsamma effekter.
Kolhydrater har i allmänhet ingen direkt effekt på kolesterolnivån. Däremot har vissa fibrer en kolesterolsänkande effekt, till
exempel havrefibrer och fibrer i frukt och grönsaker.

Kostens effekt på triglycerider
Höga triglycerider är ofta associerade med övervikt och nedsatt
insulinkänslighet. Den viktigaste dietära interventionen vid hypertriglyceridemi bör därför vara viktreduktion och ökad motion. Intaget av "snabba" kolhydrater bör begränsas, i stället rekommenderas kolhydrater med lågt glykemiskt index. Marina
fetter reducerar triglyceridnivån. Ett ganska högt intag krävs
dock (2–3 gram/dag) för att få en påtaglig effekt.

Effekter av alkohol
Måttligt intag av alkohol höjer HDL. Hög konsumtion av alkohol är ofta associerad med höga triglycerider. Epidemiologiska studier har visat att måttlig alkoholkonsumtion är associerad
med minskad risk för hjärt-kärlsjukdom. Huruvida detta är ett
etiologiskt samband eller uttryck för samvariation med andra
faktorer är oklart.

Kost och kardiovaskulär sjukdom
Även om kostens effekter på lipidnivåer är väl dokumenterade
har ett samband mellan kost och hjärt-kärlsjukdom varit svårt
att dokumentera i kontrollerade studier. I flera studier saknas
samband eller ses mycket svaga samband. Huruvida detta kan
tas till intäkt för att kosten inte har någon betydelse för hjärtkärlsjukdom är omdiskuterat. Sambanden är komplexa med
stor variation mellan individer, många interagerande faktorer
och ofta osäker dokumentation av verkligt födointag.
Starkast evidens finns för en gynnsam effekt av så kallad medelhavskost, högt intag av grönsaker och nötter samt ogynnsam
effekt av transfettsyror och kost med högt glykemiskt index.
Kosttillskott med växtsteroler sänker kolesterolet men deras
långsiktiga effekter och effekt på hjärtsjukdom är inte dokumenterade.

Måttlig evidens finns för gynnsam effekt av fisk och marina
fettsyror, folat, fullkorn, kost med rikligt innehåll av vitamin C
och E, betakaroten, alkohol, frukt och kostfibrer (4). Värt att
notera är att kosttillskott med vitaminer eller antioxidantia inte
har visat någon positiv effekt.

Fysisk aktivitet och blodfetter
Fysisk aktivitet är en grundläggande beståndsdel vid både primär- och sekundärprevention av hjärt-kärlsjukdom. Den gynnsamma effekten av ökad fysisk aktivitet tillskrivs till viss del
effekt på blodfetterna, främst att triglycerider minskar och
HDL-kolesterol ökar.

Läkemedel
Om och när farmakologisk behandling är aktuell är statiner
förstahandsvalet vid hyperkolesterolemi och i allmänhet vid
kombinerad hyperlipidemi. Övertygande data visar att statiner
inte bara förbättrar lipidstatus utan också minskar risken för
allvarliga hjärt-kärlsjukdomar, främst hjärtinfarkt, samt även
risken för stroke och kardiovaskulär död (5). För övriga läkemedelsgrupper är dokumentationen avseende effekt på allvarlig hjärt-kärlsjukdom begränsad (resiner, fibrater och ezetimib).

Statiner
Statiner verkar genom att hämma det hastighetsbegränsande
steget i kolesterolsyntesen, enzymet HMG-CoA-reduktas. Statiner sänker främst LDL-kolesterol och ApoB. Triglyceriderna
minskar och HDL-kolesterol ökar i viss utsträckning. Möjligen
finns också andra verkningsmekanismer (antiinflammatoriska,
endotelstabiliserande), som förklarar statinernas gynnsamma
effekt på aterosklerosprocessen. Den relativa riskminskningen
på morbiditet och mortalitet är proportionell till den LDLsänkning som uppnås (5). Den absoluta riskminskningen beror
främst på personens absoluta risk för hjärt-kärlsjukdom.
Vid sekundärprevention förefaller effekten vara likartad i äldre
och yngre åldersgrupper. För primärprevention hos äldre är dokumentationen ofullständig, men initiering av statinbehandling
kan övervägas upp till åldern 70–75 år. Hos äldre ska särskilt
interaktioner med andra läkemedel beaktas, liksom samtidig
förekomst av andra sjukdomar.
Preparat
I Sverige finns för närvarande fem statiner (atorvastatin, fluvastatin, pravastatin, rosuvastatin och simvastatin) tillgängliga.
De har olika potens, avspeglat i olika LDL-sänkning/mg (Figur
1). Statiner har generellt en mycket omfattande dokumentation
vad gäller effekt på morbiditet och mortalitet samt säkerhet
över lång tid. Prisbilden har radikalt förändrats under det senaste decenniet då patenten/exklusiviteten för simvastatin, pravastatin och atorvastatin gått ut och kostnaden för generika är
ungefär en tiondel av originalläkemedlen.
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Valet av statin kan påverkas av ursprunglig LDL-nivå och målnivå, egen erfarenhet av de olika preparaten, hälsoekonomiska
aspekter, risk för interaktion med andra läkemedel och eventuella biverkningar.

Figur 1.
Procent reduktion av LDL-kolesterol med olika doser av statiner (6)

Biverkningar
De vanligaste biverkningarna som rapporterats är påverkan på
leverenzymer och muskelbesvär. En lätt transaminasstegring är
vanlig, men är inte associerad med påverkan av funktion eller utveckling av leverskada. Transaminasstegringer går ofta
tillbaka spontant. Transaminasstegring orsakad av leversteatos
är ingen kontraindikation för statinbehandling. Transaminaser
bör kontrolleras före insatt terapi men behöver sedan inte följas
rutinmässigt under behandling.
Muskelbesvär rapporteras i mycket varierande utsträckning
och den sanna frekvensen är oklar. I randomiserade studier ses
ingen ökad förekomst av muskelsymtom, medan man i registerstudier rapporterat upp till 15 % förekomst av muskelbesvär.
Vanligen är muskelbesvären ospecifika, men beskrivs oftast
som lokaliserade till proximala muskler i extremiteter. Sambandet med statin kan vara svårt att säkerställa och kan bara
ske med utsättande och provokationsförsök. Dessa besvär är
sällan förenade med CK-stegring. Vid muskelbesvär, särskilt
vid påtagliga eller långvariga sådana, bör CK ändå kontrolle-
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ras, framför allt för att identifiera de allvarliga men mycket
sällsynta fallen av rabdomyolys (se vidare nedan). CK-stegring
är dock vanligt av andra orsaker, som till exempel efter tillfälligt ökad fysisk aktivitet. Vid muskelbiverkning av statiner kan
ofta en lägre dos eller annat preparat tolereras.
Rabdomyolys är en allvarlig form av muskelbiverkan med
muskelnekros, myoglobinuri och eventuellt njursvikt. Rabdomyolys i samband med statinbehandling är mycket ovanligt
och förekommer framför allt hos predisponerade personer eller
vid interaktion med andra läkemedel.
Statinbehandling har visats öka risken för utveckling av diabetes typ 2. I en metaanalys beräknades den absoluta riskökningen till 0,2 % och "number needed to treat" under fyra år för
att inducera ett fall av diabetes var 255. Risken för diabetes är
dosberoende, högre med mera potenta statiner och för patienter
med andra faktorer associerade med ökad risk för diabetes (7).
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Interaktioner
Risken för muskelbiverkning och rabdomyolys ökar om statiner kombineras med vissa andra läkemedel. Detta gäller i synnerhet statiner som metaboliseras via CYP3A4 i levern (simvastatin och atorvastatin). Exempel på läkemedel som interagerar är: diltiazem, erytromycin, vissa svampmedel, amiodaron, gemfibrozil, fusidinsyra och ciklosporin. Dosreduktion eller byte av preparat bör övervägas. Vissa kombinationer anses
även kontraindicerade (se www.fass.se).
Läkemedelsförmånen
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) bedömer vilka preparat och styrkor som är kostnadseffektiva och beslutar
om dessa därmed ska ingå i läkemedelsförmånen (högkostnadsskyddet). Besluten är sökbara på TLV:s webbplats,
www.tlv.se.

Resiner
Resinerna är anjonbytare som binder gallsyror i tarmen varvid
det enterohepatiska kretsloppet bryts. Detta leder till en ökad
gallsyrasyntes i levern och ökat upptag av kolesterol, i huvudsak LDL-kolesterol, i levercellerna. Resiner sänker framför allt
LDL-kolesterol, i monoterapi med 10–15 %. De rekommenderas framför allt som tillägg till statin om man vill hålla nere dosen av statin eller om målvärden inte nås.
Effekt på insjuknande i kranskärlssjukdom, men ej mortalitet,
har visats för kolestyramin.
Tre preparat finns registrerade: kolestipol (Lestid), kolestyramin (Questran, Questran Loc, Quantalan) samt kolesevelam
(Cholestagel). Lestid omfattas av läkemedelsförmånen. Erfarenheten med kolesevelam är begränsad men det är ett medel
som är enklare att administrera och har färre biverkningar.
Cholestagel omfattas av läkemedelsförmånen för patienter med
familjär hyperkolesterolemi om kolestipol inte tolereras.
Mag-tarmbesvär är en vanlig biverkning av dessa preparat. Besvären kan begränsas om man initialt ger en lägre dos som därefter successivt titreras upp till maximalt tolererad dos. Magtarmbesvären är mindre med kolesevelam.

Indikation för fibrater är svår hypertriglyceridemi eller uttalad
kombinerad hyperlipidemi, eventuellt i kombination med statin. Resultat från kontrollerade studier med kliniska end-points
är begränsade för fibrater. Resultat från subgruppsanalyser och
meta-analyser ger dock visst stöd för att fibrater kan ha en roll
hos patienter med hypertriglyceridemi och lågt HDL.
Mag-tarmbiverkningar är vanliga och det föreligger också en
ökad risk för gallsten. Kombination av gemfibrozil och statin
ger ökad risk för muskelbiverkningar. Fenofibrat förefaller ha
betydligt mindre risk.

Ezetimib
Ezetimib hämmar upptaget av kolesterol och närbesläktade
växtsteroler i tarmen. Ezetimib används oftast som tillägg till
statin om målvärden inte nås, om man vill hålla nere statindosen, eller i stället för statin om statiner inte tolereras. Som
monoterapi är effekten måttlig med en reduktion av LDL på
10–15 %. Dokumentationen för ezetimib är begränsad men en
liten tilläggseffekt har visats för personer med kranskärlssjukdom av kombinationen simvastatin + ezetimib.

PCSK9-hämmare
PCSK9-hämmare är en ny grupp av kolesterolsänkande läkemedel. PCSK9 är ett protein som deltar i regleringen av cellens kolesterolmetabolism. Läkemedlen består av antikroppar
riktade mot detta protein. Hämning av proteinet leder till ökat
upptag av LDL i levern. LDL reduceras då med omkring 50 %,
även om medlet ges som tillägg till statin. PCSK9-hämmare
ges som injektion en eller två gånger per månad. Effekten på
LDL-kolesterol är väl dokumenterad men hitintills finns inga
studier som visar effekt på kardiovaskulära händelser. Vilken
roll läkemedlen kommer att få för behandling av hyperkolesterolemi är därför fortfarande oklar.

Behandlingsrekommendationer
Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer (9), Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård (10) och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets genomgång av läkemedel vid blodfettsrubbningar (11) är de dokument från svenska
myndigheter som berör användningen av dessa läkemedel.

Fibrater
Fibrater sänker triglyceriderna och höjer HDL-kolesterol genom aktivering av cellkärnreceptorn PPAR-alfa. Tre olika
fibrater finns registrerade: fenofibrat (Fulcro, Lipanthyl), gemfibrozil (Gemfibrozil Sandoz, Lopid) och bezafibrat (Bezalip,
Bezalip Retard). I några studier med framför allt gemfibrozil
har effekt på insjuknande i kranskärlssjukdom, men ej på mortalitet, visats (8). I två större studier med fenofibrat till patienter med typ 2-diabetes sågs ingen effekt på morbiditet eller
mortalitet.

Personer med känd kranskärlssjukdom, cerebrovaskulär sjukdom eller perifer aterosklerotisk kärlsjukdom bör erbjudas statinbehandling om inte kontraindikationer eller biverkningsproblematik föreligger. För personer utan känd kärlsjukdom, men
med hög risk för sådan, bör en bedömning av personens totala
risk göras. Det blir då ofta aktuellt att erbjuda statinbehandling
som en del av riskbehandlingen tillsammans med behandling
av övriga riskfaktorer. I synnerhet gäller det för patienter med
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typ 2-diabetes. För personer med njursjukdom blir det också
ofta aktuellt med statinbehandling. Övriga läkemedelsgrupper
har mindre övertygande effekt vad gäller minskad risk för allvarlig hjärt-kärlsjukdom och bör övervägas endast om patienten inte tolererar statiner eller målvärden inte nås med statiner.

Sekundärprevention
Till patienter med akut koronart syndrom rekommenderas alltid högdos statin (till exempel atorvastatin 80 mg). I sekundärprevention i övrigt och för patienter med mycket hög risk
(se Faktaruta 2) rekommenderas en individualiserad behandling med i första hand statin för att nå målvärdet för LDL på
1,8 mmol/L (ApoB 0,7 mg/ml, non-HDL 2,6 mmol/L). Tillägg
av ezetimib bör övervägas om terapisvaret med statin är otillräckligt eller om hög dos statin inte tolereras.

Primärprevention
Vid primärprevention ska behandlingsmålen relateras till patientens totala risk, med hänsynstagande till andra riskfaktorer.
För patienter med mycket hög risk (se Faktaruta 2) gäller samma målvärden som vid sekundärprevention. Vid mera måttligt
förhöjd risk kan en standardiserad dosering av statin i ordinär
dos rekommenderas (till exempel simvastatin 20–40 mg eller
atorvastatin 10–20 mg).

Triglycerider och HDL
För triglycerider anges utifrån epidemiologiska data
< 1,7 mmol/L som önskvärd nivå. För att påverka triglyceridnivån bör i första hand icke-farmakologisk behandling tillämpas. Statiner sänker triglyceridnivån med 30–50 % och är
förstahandsval till patienter med hög risk. Fibrater har viss dokumentation med kliniska end-points och kan övervägas till
patienter med mycket hög risk och måttligt förhöjda triglycerider. Önskvärd nivå för HDL anges på samma sätt till
> 1,0 mmol/L för män och > 1,3 mmol/L för kvinnor. Farmakologisk terapi mot HDL saknar stöd i studier.

Familjär hyperkolesterolemi
Vid familjär hyperkolesterolemi är statinbehandling alltid indicerad. Ofta krävs höga doser, användning av de mer potenta
statinerna eller kombination med andra läkemedel – i första
hand resiner eller ezetimib – för att nå målvärden
(LDL ≤ 1,8 mmol/L i sekundärprevention och ≤ 2,5 mmol/L i
primärprevention).
För patienter med mycket svår familjär hyperkolesterolemi kan
eventuellt behandling med PCSK9-hämmare komma att bli aktuellt. Dokumentationen är emellertid i nuläget mycket begränsad och detta bör bedömas av specialist inom området.

Uttalad hypertriglyceridemi
Vid uttalad hypertriglyceridemi med värden över 8 mmol/L föreligger risk att utveckla akut pankreatit. Förstahandsbehandling är fibrat.
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