
Ved seksjonsleder Tor Ole Klemsdal, Avdeling for 

Endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin,  

Preventiv Kardiologi, OUS. Høstmøtet 19.10.17 

 Hva sier nyere norske og 

internasjonale retningslinjer om 

risikoberegning og grenser for 

medikamentell  intervensjon? 

 Hvordan fange opp yngre med stor 

overrisiko på sikt, tross lav 

hendelsesrate de neste 10 år? 



Dagligrøyking og av- og til røyking siste 45 år 

Figur 4. Utvikling i røyking blant vaksne kvinner og menn (16-74 år) og tidspunkt for 

systematiske tiltak mot tobakk i perioden 1973-2016. Kjelde: Norgeshelsa/SSB. 



Utvikling for risikofaktorer i Norge: 

Kolesterol fortsetter nedover,  
(tross mettet fett og økende kroppsvekt) 



Reduksjon i død grunnet iskemisk hjertesykdom og 

hjerneslag i Norge;  En fantastisk suksesshistorie! 

Fra Folkehelseinstituttet 



Risikofaktorendring vs behandling som årsak til redusert hjerte/kar død i 

ulike land: Risikofaktorer utgjorde fra 55 til 76% i nordiske land! 



Figur 5. Prosentdel med fedme (KMI ≥ 30 kg/m2) i Tromsøundersøkingane. 

Menn og kvinner 40–69 år, aldersjusterte tal. Andelen med overvekt er ikkje 

vist her. Kjelde: Koster Jacobsen, upubliserte data.  

Nye data (okt. 2017) fra Folkehelseinstituttet om fedme 



Med røyk og kolesterol på retur;  

Er overvekt og inflammasjon en mer 

vanlig risikoprofil i dagens Norge? 



Hvorfor trengs fortsatt individuell forebygging 

hos individer med økt risiko? 

 Hjerte/kar sykdom fortsatt dødsårsak nr. 1 (delt 1. plass..) 

 Risikofaktorer knyttet til metabolsk syndrom og diabetes 

øker, og rammer mange – dog ofte i noe høyere alder 

 ”What’s good for your heart is also good for your head”        
– overvekt, hypertensjon, diabetes og hyperlipidemi midt i livet 

er assosiert med økt risiko for demens 

 Høyrisikoindivdene vil fortsatt ha høy risiko selv om vi har 

gunstige endringer i befolkningen som helhet 



Hvordan forebygge? 

European guidelines;      

- litt historikk: 

1. 1994; første guidelines for 
risikovurdering og forebygging,  
Framingham-basert risiko score 
med10-års risiko for koronarsykdom 

2. Neste versjon 1998, med ganske små 
endringer 

3. Helt nye guidelines 2003, med nytt 
risiko-tabellverk/program SCORE/ 
HEARTSCORE”;10 års risk for CV død 

4. 2007 Guidelines - lite endring fra 2003 

5. 2012 Joint ESC Guidelines med flere 
modifikasjoner 

6. 2016 Joint ESC,                               
uten store endringer 



Nye NICE-

guidelines 

2014;  

 

Klassisk 

tilnærming, lik 

risikogrense for 

alle aldre - men 

halvert krav til 

risiko; 

 

>10% 10-års 

risiko tilsier 

statin 

 

 



Nye ACC/AHA 

amerikanske 

retningslinjer 

2013 (for 

lipidsenkende 

behandling): 

 

Alle med 

diabetes og 

alder 40-75år 

 

Personer med 

10-års risiko for 

CV-hendelser 

>7,5% (og kanskje 

ned til 5%) 

 

Behandling kan 

vurderes ned til 

risiko >5% 



Norske retningslinjer 2009: Innfører 

aldersspesifikke intervensjonsgrense 

og ny norsk risikoalgoritme for 

kardiovaskulær død; NORRISK 

 Personer med forhøyet risiko og 
størst forventet effekt av 
medikamenter, det vil si: 
◦ personer i alderen 40–49 år og med 10-

års kardiovaskulær dødsrisiko > 1 % 

◦ personer i alderen 50–59 år og med 10-
års kardiovaskulær dødsrisiko ≥ 5 % 

◦ personer i alderen 60–69 år og med 10-
års kardiovaskulær dødsrisiko ≥ 10 % 

 

 Personer med endeorganskade eller 
med betydelig forhøyet nivå av én 
enkelt risikofaktor.             
(Systolisk BT>160, kolesterol >8) 

Hvem bør tilbys medikamentell profylakse? 



Reviderte retningslinjer 2017:  

Fortsatt aldersspesifikke intervensjonsgrense 

og ny risikoalgoritme for kardiovaskulære 

hendelser; NORRISK 2 

Hvem bør nå tilbys medikamentell profylakse? 

Risikoberegning basert på egen internasjonal publikasjon; 
Selmer R, et al. NORRISK2:  A Norwegian risk model for acute cerebral 
stroke and myocardial infarction. European Journal of Preventive 
Cardiology 2017 (OnlineFirst. DOI: 10.1177/2047487317693949) 

Arbeidsgruppe 2017:  

Bjørn Gjelsvik, 1. amanuensis og fastlege, Tanum legekontor; Inger Elling, 

brukerrepresentant, LHL; Sirin Johansen, fastlege Nordbyen legesenter, 

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør ved Statens Legemiddelverk; Sverre E. 

Kjeldsen, indremedisiner og kardiolog, professor ved OUS; Tor Ole Klemsdal, 

Arbeidsgruppeleder, preventiv kardiologi, OUS; Øivind Kristensen, 

brukerrepresentant, Nasjonalforeningen; Inger Njølstad, lege, professor i 

epidemiologi og statistikk, Tromsø; Randi Selmer, statistiker, seniorforsker,  

FHI; Serena Tonstad, professor og overlege ved preventiv kardiologi, OUS; 

Hilde Voie, seniorrådgiver, Helsedirektoratet 

 Bruk NORRISK 2 til å beregne 10-års risiko for kardiovaskulære 

hendelser for å vurdere behovet for primærforebygging av 

hjerte- og karsykdommer med legemidler.  

 Legemiddelbehandling bør vurderes ved beregnet risiko > 5% 

for aldersgruppen 45-54 år, risiko > 10% ved alder 55-64 år og 

ved risiko >15% ved alder 65-74 år, når råd om endring av 

levevaner ikke har gitt tilstrekkelig effekt etter 3-12 måneder. 

 Tiltaksgrenser ved alder < 45 år og ≥75 år må vurderes 

individuelt.  

 Ved totalkolesterol ≥ 7,0 mmol/l (unntatt hos kvinner over 50 år) 

eller systolisk blodtrykk ≥ 160 mmHg må medikamentelle tiltak 

vurderes uavhengig av total risiko.  

 Ved diabetes (se egne retningslinjer) eller påvist 

endeorganskade som asymptomatisk aterosklerose, nyreskade 

eller venstre ventrikkelhypertrofi, vurderes behandling 

uavhengig av ovennevnte risikoberegning. 



Eks: Mann født 1972 
 Opprinnelig fra Pakistan, drosjesjåfør 

 Familiær belastning hos far- døde før 50 år, mor diabetes 

 Selv tidligere ganske frisk, ikke-røyker 

 Gradvis økende vekt, BMI nå 40, siste 2 år høye 
glukoseparametere 

 Angiografiert grunnet brystsmerter 2015; åpne, normale 
koronararterier , seponerte statin og albyl e 

 24-timers BT 129/76, Kolesterol 4,8, HDL, 0,81, LDL 3,49, HbA1C 
6,3% 

 

 Hvordan vurderer du pasientens totale risiko? 

 Hva slags livsstilstiltak bør prioriteres? 

 Bør pas. ha medikamentell profylakse?  

 



Europeisk 

SCORE; 

 

Svært få 

kvinner og 

yngre 

kvalifiserer, 

mens eldre 

menn med 

normalt BT 

og lipider 

har > 5% 



Kan yngre personer føle seg trygge når SCORE er < 5%? Resultater fra Hellas 



NORRISK 2 

Angir 

kardiovasklære 

hendelser.  

 

Anbefalte 

intervensjons-

grenser; 

>5% for 45-54 år, 

>10% for 55-64 år  

>15%  65-74 år 

45 år gml. mann 

Far hjertedød 50 år 

24-timers BT 129/76, 

Kolesterol 4,8, HDL, 

0,81, HbA1C 6,3% 

Ikke-røyker 

BMI 40 



Tilleggsfaktorer Anbefalt multiplikasjonsfaktor 

Inngår i risikokalkulatoren:   

Hjerteinfarkt før 60 år hos en 1. gradslektning 1,3 

Hjerteinfarkt før 60 år hos to eller flere 1. grads 

slektninger 
1,7 

legemiddelbehandlet hypertensjon 1,3 

Lavt HDL kolesterol (<1,0 mmol/l for menn, < 

1,3 mmol/l for kvinner) 
1,4 

Andre tilleggsfaktorer:   

Sørasiatisk etnisitet 1,5 

Revmatoid artritt 1,4 

Abdominal fedme (>88cm for kvinner, >100 cm 

for menn) 
Skjønnsmessig 

Psykososial belastning og stress Skjønnsmessig 

Depresjon, psykotisk lidelse med medikasjon Skjønnsmessig 

Tabell 2. Noen viktige faktorer som bør kartlegges for komplett risikovurdering.  
Multiplikasjonsfaktorene er basert på Helsedirektoratets nasjonale retningslinjer fra 2009 (Norheim OF m.fl. 2009)  
og på Joint British Societies' consensus recommendations (JBS3 Board 2014) samt beregninger i CONOR-databasen.  



 Mann 45 år gammel 

 Ikke-røyker 

 BMI 40 

 Far hjertedød før 50 

 Systolisk BT 130 (140) 

 Kolesterol 4,8 

 Risiko OK ?? 

 

MEN: 

Familiær bel.; risiko x 1,3 

Lav HDL; risiko x 1,4 

Sørasiatisk etn.; risiko x 1,5 

Abd. fedme; skjønnsmessig, 

+ begynnende diabetes og 

abdominal fedme 

 

Justert risiko ca 7-8%!! 



Ny elektronisk risikokalkulator 

 http://hjerterisiko.helsedirektoratet.no/ 

 

NORRISK 2 

Kalkulator for hjerterisiko 
Beregning av 10-årsrisiko for fatalt og ikke-fatalt hjerteinfarkt eller hjerneslag. Til bruk 
sammen med nasjonal faglig retningslinje for individuell primærforebygging av hjerte- og 
karsykdommer. 

 

Referanse:  
Selmer R, Igland J, Ariansen I, Tverdal A, Njølstad I, Furu K, Tell 

GS,  Klemsdal TO.  

NORRISK2:  A Norwegian risk model for acute cerebral stroke and myocardial 

infarction. European Journal of Preventive Cardiology 2017 (OnlineFirst. DOI: 

10.1177/2047487317693949) 

http://hjerterisiko.helsedirektoratet.no/
http://hjerterisiko.helsedirektoratet.no/
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2047487317693949?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2047487317693949?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2047487317693949?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2047487317693949?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2047487317693949?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2047487317693949?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2047487317693949?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2047487317693949?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2047487317693949?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2047487317693949?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2047487317693949?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed




Legemiddelbehandling av høyt blodtrykk  
Styrke på anbefalingen: sterk  
 
 Personer med behandlingstrengende hypertensjon i alle aldre opp til 80 

år anbefales livsstilstiltak og legemiddelbehandling for å oppnå et 
stabilt blodtrykk <140/90 mmHg. 

 Legemiddelbehandling anbefales hos alle med systolisk BT≥160 mmHg, 
og ved BT ≥140/90 mmHg når det foreligger påvist organskade og/eller 
diabetes.  

 For å forebygge komplikasjoner anbefales snarlig og stabil 
blodtrykkskontroll til <140/90 mmHg, mens gevinsten ved å ha lavere 
blodtrykksmål synes begrenset og ennå uavklart. 

 Behandlingen må tilpasses for å minimalisere bivirkninger. Hos eldre 
over 80 år anbefales et behandlingsmål på <150 mmHg for systolisk 
blodtrykk. 



Original Article  
Blood-Pressure and Cholesterol Lowering in 

Persons without Cardiovascular Disease 
Salim Yusuf, M.B., B.S., D.Phil., Eva Lonn,.. , M.D., for the HOPE-3 Investigators 

N Engl J Med, Volume 374(21):2032-2043, May 26, 2016 

• In a 2-by-2 factorial trial, 12,705 
persons at intermediate risk were 
assigned to candesartan plus 
hydrochlorothiazide or placebo and to 
rosuvastatin or placebo. 

• At 5.6 years, combination therapy 
resulted in a significantly lower risk of 
cardiovascular events than dual 
placebo. 

Study Overview 

Tilsv. 3,3 mmol/l 

Tilsv. 2,4 mmol/l 



HOPE-3, BT-behandling  KUN nyttig i subgr. med utgangstrykk over 143 mmHg 
 
Forest Plots, According to Subgroup of Systolic Blood Pressure for the Coprimary Outcomes. 

Lonn EM et al. N Engl J Med 2016;374:2009-2020 



Cumulative Incidence of CV Events, According to Trial Group (Rosuvastatin vs placebo).  
 
Klar effekt på alle endepunkter – LDL-kolesterol redusert fra ca. 3,3 mmol/l til 2,4 mmol/l 

Yusuf S et al. N Engl J Med 2016;374:2021-2031 



Yusuf says that the results suggest that all patients at 
intermediate risk should be eligible for statins, but 
antihypertensive therapy should only be offered to those 
with higher blood pressure levels.  
 
“The implications for practice are huge—I think we certainly 
should consider using statins much more widely than we 
have used them thus far,” he said, in a press release.  
“In particular for patients with hypertension, our study 
suggests you can essentially double the benefit of lowering 
blood pressure in hypertensives if you also lower cholesterol 
simultaneously.” 

Hva er budskapet fra HOPE-3 i forhold til å bruke 
statin og BT-beh.  i primærforebygging? 
 



• AHA/ACC m. fl. vil anbefale 

<130/80 mmHg som BT mål. 

• At alle med trykk over 130/80 

mmHg skal behandles 

medikamentelt (!). 

• At alle med trykk over 140/90 

mmHg skal starte med 

kombinasjonsbehandling (!). 

I motsetning til norske retningslinjer med generelt behandlingsmål på 140/90; 

Rykter om nye amerikanske BT-retningslinjer:  

Vil bli langt mer aggressive! 



ASA i primærforebygging: 

Sjeldent aktuelt! 



From: Low-Dose Aspirin for Primary Prevention of Cardiovascular Events in Japanese Patients 60 Years or 

Older With Atherosclerotic Risk Factors:  A Randomized Clinical Trial 

JAMA. 2014;312(23):2510-2520. doi:10.1001/jama.2014.15690 

Time to Primary End Point Composite Eventa Among Older Japanese Patients With Multiple Atherosclerotic Risk Factors Receiving Aspirin vs No Aspirin 

(Modified Intention-to-Treat Population)HR indicates hazard ratio. The P value was determined using the log-rank test stratified for underlying disease 

(hypertension, dyslipidemia, or diabetes). The HRs were calculated using the Cox proportional hazards model.aDeath from cardiovascular causes, nonfatal 

stroke (ischemic or hemorrhagic), and nonfatal myocardial infarction. 

 



Reviderte norske retningslinjer 2017– hva 

er de viktigste endringer/hovedpunkter? 
 Ny, oppdatert norsk risikotabell kalkulerer risiko for ikke-fatalt 

og fatalt hjerteinfarkt og hjerneslag. Nye intervensjonsgrenser 

(5-10-15%) og nye alderskategorier (45-54, 55-64, 65-74) 

 Viktige tilleggsfaktorer modifiserer risikoen – deriblant lavt 

HDL, abdominal fedme, legemiddelbehandlet hypertensjon 

 Statin anbefales til personer over intervensjonsgrensene, og til 

de fleste med kolesterol >7 (ev. LDL >5)  - unntak kvinner over 

50 år uten annen risiko. Statin ved diabetes og alder >40 år 

 Ny standarddose primærforebyggende er atorvastatin 20 mg 

 BT behandling ved mild hypertensjon ut fra tilsvarende 

risikovurdering, men også ved vedvarende syst BT >160, 

diabetes og endeorganskade. 24-timers måling ofte aktuelt 

 Behandlingsmål fast på <140/90 (<150 ved alder over 80 år) 

 ASA sjelden aktuelt i primærforebygging 


