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Familjär Hyperkolesterolemi (FH), är 
en genetisk störning som orsakar 
farligt höga medfödda nivåer av 
LDL-kolesterol eller det sk “onda” 

kolesterolet.

Om du har en familjehistoria med hjärtbesvär och mycket 
högt kolesterol kan det vara en familjesjukdom.

FH är behandlingsbart. Behandling för att sänka ditt 
LDL kan minska risken för hjärtbesvär.

Det är viktigt att utföra screening på familjer eftersom FH är ärftligt.

~90 % av alla med FH 
har ännu inte diagnostiserats.

Medicinering: 
statiner, 

kolesterolabsorptionshämmare, 
PCSK9-hämmare och 

gallsyrebindare

Aferes:
 behandling för 

att avlägsna  
LDL-kolesterol  

från blodet

Förändring av livsstil: 
hälsosam diet för hjärtat 
och regelbunden motion 

kan hjälpa

KÄNNER DU TILL FH?

Vad är FH?

Om du har FH har vart och 
ett av dina barn en 50 % 

risk att ärva FH.
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Jämfört med andra 
genetiska sjukdomar hos 
barn, är FH den absolut 

vanligaste.1 

Ta reda på mer. Besök www.theFHfoundation.org eller ring 1-844-434-6334

Personer med FH som inte får 
behandling löper upp till 20 gånger 

högre risk att under sin livstid 
utveckla hjärtsjukdom.2

20X

Familjehistorik 
av tidiga hjärtbesvär

Högt LDL-kolesterol:  
över 4,9 mmol/L* hos vuxna 

och 4,1 mmol/L* hos barn

Familjär 
Hyperkolesterolemi

F + H = FH

FH är den genetiska störning som 
dödar flest personer  i världen.1

 CDC klassificerar FH som 
en Nivå 1 Genomisk 

applikation, och 
rekommenderar screening av 
familjer med kaskadmetoden.3

NIVÅ 1
GENOMISK APPLIKATION
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Familjär Hyperkolesterolemi

30 miljoner människor 
i världen lever med FH. 
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