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Nasjonale retningslinjer for individuell primær forebygging av hjerte- og
karsykdommer
Helsedirektoratetsender med dette på høringutkasttil nasjonalretningslinjefor
individuell primærforebygging av hjerte- og karsykdommer.

Faggruppenstartetsitt arbeid med å utarbeidenye nasjonaleretningslinjerfor
individuell primærforebygging av hjerte- og karsykdommer i november 2004. Samtidig
startet kunnskapssenteretarbeidetmed en kunnskapsoppsummering
knyttet til ikke
medikamentelle og medikamentelle tiltak på området og en helseøkonomisk vurdering
ble også igangsatt.

Arbeidet har vært ledet av professor Ole Frithjof Norheim og arbeidsgruppen har
bestått av avdelingsoverlege

Tor Ole Klemsdal, fastlege og professor Eivind Meland,

seksjonsoverlege og professor Sverre Kjeldsen, fastlege og universitetslektor Bjørn
Gjelsvik, professor Serena Tonstad, professor Inger Njølstad, avdelingsoverlege
Steinar Madsen og brukerrepresentantene Stein Narvesen og Frøydis Ulvin fra
landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

Begrepet individuell primærforebygging er reservert for tiltak rettet mot personer med
forhøyet risiko uten kjent eller etablert hjerte- og karsykdom. Retningslinjen er basert
på en systematisk gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget og en eksplisitt
helseøkonomisk, organisatorisk og helsepolitisk vurdering av akseptable tiltaksgrenser
knyttet til denne problemstillingen. Formålet med arbeidet har vært å etablere en
omforent tilnærming både i primær og spesialisthelsetjenesten ved risikovurdering og
behandling av økt individuell risiko for hjerte- og karsykdommer. Videre at en samlet
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vurdering av personens ulike risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer, skal ligge til
grunn for beslutninger knyttet til behandlings tiltak.

Retningslinjen gir ikke anbefalinger knyttet til befolkningsrettede tiltak ved
primærforebygging av hjerte- og karsykdommer. Slike tiltak er grunnleggende ved
primærforebyggingen av hjerte og karsykdommer, men var ikke en del av denne
retningslinjensmandat. Helsedirektoratetønskerlikevelå understrekeviktighetenav
befolkningsrettede tiltak i denne sammenheng.

Vi ber om at høringsinstansene
tilkjennegirsin oppfatningknyttettil retningslinjens
form og anbefalinger. I den forbindelsevil vi gjerne ha synspunkterpå følgende:
•

Er de vedtatteintervensjonsgrensene
for medikamentellbehandling
akseptable? Intervensjonsgrensene
byggerførst og fremst på forventetnytteav
tiltak, men tabellener aldersjustertfordiforventetnytte av tiltakvil påvirkesav
alder. Arbeidsgruppenhar fastsattintervensjonsgrensene
til:
o

> I % 10 års absoluttrisikofor død i aldersgruppen40- 49 år,

o

> 5 % 10 års absoluttrisikofor død i aldersgruppen50-59 år og

o

> 10 % 10 års absoluttrisikofor død i aldersgruppen60-69 år.

Disse intervensjonsgrensene
vil også behandlesi NasjonaltRåd for Kvalitetog
Prioritering
. (se Vedlegg 2, tabellV-1 og V-3 som gir et grovtestimatover hvor
mange personersom berøres med de foreslåttetiltaksgrenser).
•

Videre ønskervi også tilbakemeldingerpå om framstillingenmed
risikotabellog prioriteringstabell
er enkel å forstå, og dermed et godt
hjelpemiddeli kliniskpraksis(se kortversjonenog hoveddokumentet
side 17 og 18).

•

Kan vektleggingenav individuellrisikoi primærforebygging
påvirke
oppfølgningenav den andelen av befolkningensom ikke har økt risiko,men
likevelblirsyke?

•

Har kortversjonenen egnet form og utrykkfor bruk i kliniskpraksis?

•

Videre ønskervi tilbakemeldingerpå de anbefalingersom gis knyttettil
medikamentvalgved primærforebygging
og viser til side 22 og 23 i
hoveddokumentet.
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•

Vi vil også gjerne ha tilbakemeldingerpå avveiningermellombeslutningerom
medikamentellbehandlingav friske personerog samtidigsykeliggjøringav
disse.

•

Kan medikamentelleprimærforebyggende
tiltak reduserepersonens
egeninnsatsknyttettil røykeslutt, kostendringog økt fysiskaktivitetog hvordani
så fall motvirkedette?

•

Kan retningslinjensanbefalingerbidratil å reduseresosialulikheti forholdtil
hjerte- og karlidelserog individrettedeforbyggingstiltak?

Utkasttil retningslinjenkan finnes i sin helhetpå følgende nettadresse:
http://www.shdir.no/kvalitetsforbedring
Høringsvarene bes sendt på epost til: retnin slin
'er

helsedir.no med frist innen 15.

februar 2009.
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Landsforeningen for hjerte og lungesyke
Norske kvinners sanitetsforening
Norges diabetes forbund
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