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Formålet med denne studien var å se på om prioritering og rettighetstilde-
ling til pasienter henvist til koronar angiografi på Hjertemedisinsk avdeling 
ved Universitetssykehuset Nord-Norge har vært gunstig. Vi har brukt data 
fra lokal kvalitetssikringsdatabase og undersøkt for forskjell i funn ved koro-
nar angiografi og behandling gitt mellom pasienter med og uten rettighet. 
Vi fant at pasienter med koronarsykdom og behov for revaskulariserende 
behandling signifikant oftere ble tildelt rettighet. Det var likevel mange 
pasienter med koronarsykdom og behov for revaskulariserende behandling 
som ikke var tildelt rettighet.

Innledning
Prevalensen av angina pectoris øker med 
alderen hos både menn og kvinner [1]. 
Ifølge Statistisk Sentralbyrå var sykdom-
mer i sirkulasjonsorganene den største 
gruppen av dødsårsaker i Norge i 2012 [2]. 
Iskemisk hjertesykdom (I20-I25) utgjorde 
4852 dødsfall, og det har vært en fallende 
tendens de siste tiårene, spesielt hos menn 
[2, 3]. Tall fra WHO MONICA-prosjektet 
(Multinational MONItoring of trends and 
determinants in CArdiovascular disease) 
tilskriver den drastiske nedgangen en reduk-
sjon i risikofaktorer som hyperkolesterolemi, 
hypertensjon og røyking, og i tillegg bedre 
medisinsk og kirurgisk behandling ved eta-
blert koronarsykdom [4, 5]. 

Pasient- og brukerrettighetsloven er 
sammen med prioriteringsforskriften det 
lovmessige grunnlaget for hvordan pasien-
ter som henvises til spesialisthelsetjenesten 
skal prioriteres [6]. I lovens §1-1 første 
avsnitt om formål står det: «Lovens formål 
er å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang 

på tjenester av god kvalitet ved å gi pasien-
ter og brukere rettigheter overfor helse- og 
omsorgstjenesten» [7]. Før en lovendring 
trådte i kraft 1. januar 2014 (beskrives 
nedenfor), hadde pasienter henvist til 
sykehus eller spesialistpoliklinikk, som ikke 
var øyeblikkelig hjelp pasienter, rett til å få 
sin helsetilstand vurdert innen 30 virkeda-
ger fra henvisningen var mottatt. Det skulle 
da avgjøres om det var nødvendig med 
helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten og gis 
informasjon om når behandling ble forven-
tet gitt [7]. Det skulle også avgjøres om 
pasienten skulle få status som rettighetspa-
sient, noe som innebar at det skulle settes 
en individuell frist for når faglig forsvarlighet 
krevde at helsehjelpen senest skulle gis. 
Dette medførte at rettighetspasientene fikk 
en forrang foran pasienter med behov for 
helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten som 
ikke hadde en slik rett [6]. For å få status 
som rettighetspasient måtte følgende vilkår 
være oppfylt i følge prioriteringsforskriften 
[8]:
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1. Pasienten har et visst prognosetap 
med hensyn til livslengde eller
ikke ubetydelig nedsatt livskvalitet 
dersom helsehjelpen utsettes og

2. pasienten, med det unntaket som er 
nevnt i § 3 annet ledd (se nedenfor), 
kan ha
forventet nytte av helsehjelpen og

3. de forventede kostnadene står i et 
rimelig forhold til tiltakets effekt.

Forskriftens §3 omtaler helsehjelp i utlandet 
på grunn av manglende kompetanse i 
Norge.

Helsedirektoratet og de regionale 
helseforetakene fikk i 2006 i oppgave av 
Helse- og omsorgsdepartementet å utar-
beide en strategi for å styrke praksisen med 
prioritering og fastsettelse av frister [6, 9]. 
Hensikten var å bidra til at spesialisthel-
setjenesten utfører sin praksis i tråd med 
lov og forskrift, at riktig pasient får riktig 
behandling til rett tid og at «like» pasienter 
blir behandlet likt. Det er blitt utarbeidet 
prioriteringsveiledere innenfor 32 fagområ-
der som beslutningsstøtte for spesialister 
som vurderer henvisninger [10].

1. januar 2014 trådte en lovendring i 
pasient- og brukerrettighetsloven i kraft [11]. 
Den innebar at alle pasienter med behov for 
helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten skal 
få en individuell frist for seneste oppstart av 
nødvendig helsehjelp. Det juridiske skillet 
mellom rettighetspasienter og pasienter 
uten rettighet bortfaller. Vurderingsfrist for 
pasienter henvist til spesialisthelsetjenesten 
er forkortet fra 30 til 10 virkedager.

Målet med denne kvalitetssikrings-
studien var å se på hvordan pasienter 
henvist til koronar angiografi ved Hjerte-
medisinsk avdeling, Universitetssykehuset 
Nord-Norge (UNN), er blitt prioritert og gitt 
rettighet. Vi sammenlignet funn ved koronar 
angiografi og behandling gitt (revaskula-
risering, medisinsk behandling eller ingen 
spesifikk behandling) hos pasienter med og 
uten rettighet.

Metode
Kvalitetssikringsstudien er godkjent av 
personvernombud ved UNN og Regio-
nal komite for medisinsk og helsefaglig 
forskningsetikk (REK) nord hadde ingen 

innsigelser. Pasienter som var til koronar 
angiografi på Hjertemedisinsk avdeling ved 
UNN i perioden 2005 til 2012, ble registrert 
fortløpende i et lokalt kvalitetsregister/
database godkjent av personvernombu-
det. Prosedyreutøvende invasive kardiolog 
førte inn pasient med navn, fødsels- og 
personnummer, samt forskjellige definerte 
variabler angående den bestemte pasient og 
prosedyren som ble gjennomført. Pasienter 
med stabil koronarsykdom som henvis-
ningsdiagnose og prosedyredato i 2011 og 
2012 ble randomisert blant begge kjønn og 
hentet ut. Følgende variabler ble hentet ut 
for hver pasient fra journalsystemet Distri-
buert Informasjons og Pasientdatasystem i 
Sykehus (DIPS):

 y Dato henvisning var vurdert av kardiolog
 y Prioritet gitt (maksimalt antall dager vur-

dert som akseptabel ventetid til oppstart 
av utredning/behandling)

 y Om pasienten hadde fått status som ret-
tighetspasient eller ikke

 y Dato for frist ved gitt rettighet
Totalt ble 2349 pasientforløp hentet ut. Føl-
gende funn ga grunn til eksklusjon i studien:

 y 402 pasienter var henvist innad i UNN 
eller fra privatklinikker i Tromsø og man-
glet modul for prioritering i DIPS.

 y 65 pasienter var undersøkt som øyeblik-
kelig hjelp, de fleste i forbindelse med 
innleggelse i annen avdeling. Feiloppført 
som elektive.

 y 37 pasienter var inkludert i RABA-
GAST studien og ble innkalt som 
rutineoppfølging.

 y 35 pasienter var oppført med utredning 
som videre plan og dermed ikke kandida-
ter for revaskulariserende behandling.

 y 16 pasienter henvist fra lokalsykehus 
utenfor UNN manglet prioriteringsmodul 
i DIPS.

 y 7 pasienter manglet henvisning i DIPS.
 y 6 pasienter var innkalt til rutineundersø-

kelse før nyretransplantasjon.
 y 3 pasienter med henvisning til elektiv 

koronar angiografi var tatt inn som 
øyeblikkelig hjelp før elektiv innleggelse.
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 y 2 pasienter ble klaffeoperert uten 
revaskularisering.

 y 1 pasient var egentlig henvist til 
høyrekateterisering.

 y 1 prosedyre var feilaktig oppført to 
ganger.

Noen pasienter fikk utført flere prosedyrer 
under samme opphold og var oppført flere 
ganger i registeret med samme henvisning. 
Endelig behandling for disse pasientene ble 
brukt i analysene. Noen pasienter hadde 
flere grunner til eksklusjon, og det gjenstod 
totalt 1735 pasienter.

Data ble analysert med SPSS (Relea-
sed 2013. IBM SPSS Statistics for Windows, 
Version 22.0. Armonk, NY: IBM Corp.) 
Kvantitive data ble analysert med Mann-
Whitney U-test. Kjikvadratanalyse ble brukt 
på kategoriske data. 
En p-verdi mindre enn 
0,05 ble regnet som 
signifikant forskjell. I 
tabellene er tallverdier 
oppgitt som medianer 
med interkvartilavstand 
(IQR). Andeler er opp-
gitt som prosenter.

Resultater
Pasienter
Pasientkarakteristika 
er oppgitt i tabell 1. 
Kjønnsfordelingen 
mellom rettighetspasi-
enter og pasienter uten 
rettighet var forskjel-
lig; 58,4 % av menn 
og 43,9 % av kvinner 
var gitt rettighet (p < 
0,001). Median alder 
var henholdsvis 66 
(IQR 58-73) hos ret-
tighetspasienter og 
64 (IQR 56-71) hos 
pasienter uten ret-
tighet. Det var ingen 
signifikant forskjell 
i røykestatus eller 
kroppsmasseindeks 
(KMI) i gruppene. 
Pasienter med kjent 

koronarsykdom fra tidligere, i form av akutt 
myokardinfarkt (AMI) eller behandlet med 
perkutan koronar intervensjon (PCI) eller 
koronar bypass-kirurgi (CABG), ble oftere 
gitt rettighet (p < 0,001). Median tid fra 
mottatt henvisning til prosedyre var 55 (IQR 
34-62) dager for rettighetsgruppen og 132 
(IQR 99-161) for pasienter uten rettighet (p 
<0,001).

Funn ved koronar angiografi
Funn ved koronar angiografi er oppgitt i 
tabell 2. Det var signifikant forskjell i for-
deling av funn mellom rettighetsgruppene 
hos begge kjønn (p<0,001). Hos 58,7 % av 
rettighetspasienter ble det funnet behand-
lingstrengende koronarsykdom mot 38,3 
% hos pasienter uten rettighet. 15,4 % av 
rettighetspasientene hadde såkalte normale 

Tabell 1. Karakteristika for rettighetspasienter og pasienter uten rettighet. 
Alder, kroppsmasseindeks (KMI) og dager fra vurdert henvisning til prosedyre 
er oppgitt med median og interkvartilavstand. Andeler er oppgitt i parentes med 
prosent; menn og kvinner er oppgitt i prosent av kjønn totalt, mens resterende 
variabler er oppgitt i prosent av pasientene innenfor hver rettighetsgruppe. 
Forkortelser er forklart i teksten. Kjent koronarsykdom er definert som tidligere 
hjerteinfarkt eller revaskularisering,

Rettighet 
(n=888)

Ikke rettighet 
(n=847)

p-verdi

Kjønn < 0,001
   Menn 509 (58,4) 363 (41,6)
   Kvinner 379 (43,9) 484 (56,1)
Alder 66 (58-73) 64 (56-71) < 0,001
Røykere (%) 170 (19,1) 160 (18,9) N.S.
Tidligere røykere (%) 343 (38,6) 305 (36,0) N.S.
Ikke-røykere 351 (39,5) 357 (42,1) N.S.
KMI 27,2 (24,5-30,1) 27,4 (24,5-30,8) N.S.
Diabetes (%) 158 (17,8) 121 (14,3) 0,047
Kjent koronarsykdom (%) 626 (70,5) 367 (43,3) < 0,001
   Tidligere AMI (%) 218 (24,5) 112 (13,2) < 0,001
   Tidligere CABG (%) 128 (14,4) 83 (9,8) 0,003
   Tidligere PCI (%) 280 (31,5) 172 (20,3) < 0,001
Hjerneslag/TIA (%) 61 (6,9) 59 (7,0) N.S.
Perifer karsykdom/aorta-
sykdom (%)

83 (9,3) 53 (6,3) 0,017

Lipidsenkende behandling 
(%)

701 (78,9) 586 (69,2) < 0,001

Blodtrykkssenkende 
behandling (%)

472 (53,2) 408 (48,2) N.S.

Dager fra vurdert henvis-
ning til prosedyre

55 (34-62) 132 (99-161) < 0,001

Manglende verdier <3 %
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koronarkar mot 32,6 % av pasientene uten 
rettighet.

Figur 1 viser andel av kvinner og 
menn med og uten kjent koronarsykdom 
som har fått rettighet for de ulike gruppene 
av funn ved koronar angiografi. Andelen 
av pasienter gitt rettighet øker fra gruppen 
med såkalte normale koronarkar, til gruppen 
med veggforandringer og videre til gruppen 
med koronarsykdom, uavhengig av kjønn 
og om det foreligger kjent koronarsykdom. 

Hos pasienter der det ble påvist 
koronarsykdom var det signifikant 
forskjell mellom menn og kvinner 
i andel gitt rettighet, henholdsvis 
65,5 % og 54,2 % (p=0,001). Det 
var ikke signifikant forskjellig i andel 
gitt rettighet innad i kjønnsgrup-
pene mellom pasienter med og uten 
kjent koronarsykdom fra tidligere.

Behandling
Behandling som ble gitt er oppgitt 
i tabell 3. Fordelingen av rettig-
hetspasienter mellom de ulike 
behandlingsgruppene var forskjellig 
(p <0,001). Pasienter med rettig-
het hadde oftere behov for revas-
kulariserende behandling. 49,2 % 
av pasienter med rettighet ble gitt 
revaskulariserende behandling mot 
28,0 % av pasientene uten rettig-
het. 12 % av rettighetspasientene 
fikk ingen behandling mot 24,2 % 

av pasientene uten rettighet.
Figur 2 viser andel av kvinner og 

menn med og uten kjent koronarsykdom gitt 
rettighet for de ulike grupper av behandling 
gitt. Andelen pasienter med rettighet var 
høyere der det var gitt revaskulariserende 
behandling. Dette gjaldt for begge kjønn 
med og uten kjent koronarsykdom. Det var 
signifikant forskjell i andel gitt rettighet mel-
lom menn og kvinner som fikk revaskulari-
serende behandling. Kvinner gitt revaskula-

riserende behandling fikk 
oftere rettighet dersom 
de hadde kjent koronar-
sykdom fra tidligere, 
sammenlignet med dem 
som ikke hadde kjent 
koronarsykdom fra tidli-
gere (p=0,032).

Tabell 2. Funn ved koronar angiografi hos pasienter med og uten 
rettighet. Andel pasienter med gitt funn er oppgitt i parentes 
med prosent innenfor rettighetsgruppe. Kjent koronarsykdom er 
definert som tidligere hjerteinfarkt eller revaskularisering,

Rettighet 
(n=888)

Ikke ret-
tighet 

(n=847)

p-verdi

Begge kjønn < 0,001
Normalt (%) 137 (15,4) 276 (32,6)
Veggforandringer (%) 230 (25,9) 247 (29,2)
Koronarsykdom (%): 521 (58,7) 324 (38,3)
Kvinner  n=379  n=484 < 0,001
Normalt (%) 93 (24,5) 201 (41,5)
Veggforandringer (%) 130 (34,3) 151 (31,2)
Koronarsykdom (%): 156 (41,2) 132 (27,3)
Menn  n=509  n=363 < 0,001
Normalt (%) 44 (8,6) 75 (20,7)
Veggforandringer (%) 100 (19,6) 96 (26,4)
Koronarsykdom (%): 365 (71,7) 192 (52,9)

Ingen manglende verdier

Figur 1. Andel av pasienter gitt rettighet inndelt i kjønn, hvorvidt pasienten 
har kjent koronarsykdom fra tidligere og hvilke funn som ble gjort ved koronar 
angiografi. Kjent koronarsykdom er definert som tidligere hjerteinfarkt eller 
revaskularisering,
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Diskusjon
I denne retrospektive registerstudien har 
vi sett på funn ved koronar angiografi og 
behandling gitt hos 888 pasienter med 
rettighet og 847 pasienter uten rettighet. 
Rettighetsstatusen innebærer en garanti 
for utredning/behandling innen en gitt frist. 
Pasienter med rettighet har kortere tid fra 
vurdert henvisning til prosedyre enn pasien-
ter uten rettighet. Studien vår demonstrerer 
at vurdering av henvisning fra spesialist 
har vært gunstig i form av at pasienter med 
koronarsykdom og behov for revaskulari-

serende behandling oftere blir gitt 
rettighet. Det er likevel tydelig at 
mange pasienter uten tildelt rettig-
het har alvorlig koronarsykdom.

Alle de inkluderte pasi-
entene er akseptert for koronar 
angiografi, men med ulik hastegrad. 
Rettighetsbegrepet skiller ikke mel-
lom syk og frisk, men gir en dato for 
seneste oppstart av utredning eller 
behandling. Målet er at pasientene 
med størst behov for helsehjelp får 
komme til undersøkelse tidligere. 
Med unntak av subgrupper med 
moderat/alvorlig iskemi (>10 % 
iskemisk myokard) har en hittil ikke 
kunnet vise prognostisk gevinst 
(død eller hjerteinfarkt) av PCI 
og optimal medisinsk behandling 

ved stabil koronarsyk-
dom sammenlignet 
med optimal medisinsk 
behandling alene [12-15]. 
En ny, stor metaanalyse 
tyder på mortalitetsge-
vinst ved PCI i pasi-
entgruppen med stabil 
koronarsykdom ved bruk 
av siste generasjons 
medikamentavgivende 
stenter (metaanalysen 
kunne ikke differensi-
ere grad av iskemi forut 
for revaskularisering) 
[16]. Revaskulariserende 
behandling er vist å gi 
god symptomlindring 
og forbedret livskvalitet 
[14]. Hensikten med 
koronar angiografi er å 
avdekke behandlingskre-

vende koronarsykdom. I vårt datasett kan 
man ikke se konsekvensene av behandling 
gitt, men målet er symptomlindring og/eller 
prognostisk gevinst.

Pasientkarakteristika i vår studie 
danner grunnlag for prioritering, og det er 
både naturlig og ønskelig at det er signi-
fikant forskjell i andel rettighetspasienter 
med forskjellige risikofaktorer for koronar-
sykdom. NORRISK-modellen, som er utar-
beidet for vurdering av risiko for kardiovas-
kulær død de følgende 10 år, bruker flere av 
de nevnte risikofaktorene i beregningen. Det 

Tabell 3. Behandling gitt hos pasienter med og uten rettighet. 
Prosentandel innenfor rettighetsgruppene er oppgitt i parentes.

Rettighet 
(n=888)

Ikke rettig-
het (n=847)

p-verdi

Begge kjønn < 0,001
Ingen (%) 107 (12,0) 207 (24,4)
Medisinsk (%) 344 (38,7) 403 (47,6)
Revaskularisering* (%) 437 (49,2) 237 (28,0)
Kvinner n=379 n=484 < 0,001
Ingen (%) 75 (19,8) 156 (32,2)
Medisinsk (%) 172 (45,4) 228 (47,1)
Revaskularisering* (%) 132 (34,8) 100 (20,7)
Menn n=509 n=363 < 0,001
Ingen (%) 32 (6,3) 51 (14,0)
Medisinsk (%) 172 (33,8) 175 (48,2)
Revaskularisering* (%) 305 (59,9) 137 (37,7)

*PCI eller CABG, ingen manglende verdier

Figur 2. Andel av pasienter gitt rettighet inndelt i kjønn, hvorvidt pasi-
enten har kjent koronarsykdom fra tidligere og hvilken behandling som 
ble gitt. Kjent koronarsykdom er definert som tidligere hjerteinfarkt eller 
revaskularisering,
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hadde vært interessant å se på fordelingen 
av pasienter med ulike risikofaktorer mellom 
gruppene av funn og behandling i vårt data-
sett. Det kan man gjøre i en oppfølgende 
analyse av data.

Kvinner med koronarsykdom og 
behov for revaskulariserende behandling 
fikk sjeldnere rettighet enn menn. Hos menn 
med funn av koronarsykdom hadde 69,0 
% fått rettighet, mens 56,9 % av kvin-
ner hadde fått rettighet. Av tabell 2 ser vi 
at kvinner oftere hadde normale kar ved 
angiografi enn menn. Studier har vist at 
kvinner med symptomer på angina pectoris 
oftere har funn av normale koronararterier 
eller ikke-signifikante stenoser ved koronar 
angiografi enn menn [17]. Det er mulig at 
denne kunnskapen har hatt innvirkning på 
hvordan kvinner prioriteres og gis rettig-
het. Det kan antas at sannsynligheten for 
koronarsykdom er vanskeligere å bedømme 
for kvinner enn for menn.

European Society of Cardiology har 
utarbeidet retningslinjer for hvilke pasienter 
med stabil angina pectoris som bør tilbys 
koronar angiografi [1]. Invasive kardiologer 
kan støtte seg til disse retningslinjene og 
prioriteringsveiledere for hjertemedisin-
ske sykdommer, men siden hver pasient 
er unik vil klinisk skjønn være avgjørende. 
Anamnese samt ikke-invasive undersøkel-
ser hos spesialist kan styrke eller svekke 
mistanken om koronarsykdom. Det er 
derfor viktig at henvisningen, som vanlig-
vis er det eneste grunnlaget for vurdering, 
inneholder tilstrekkelig og riktig informasjon 
slik at søknadsmottaker kan gjøre en god 
vurdering. Avgjørelsen om rettighetsstatus 
og fastsettelse av frist er i hvert tilfelle en 
vurdering av søknadsbehandler. Datasettet i 
denne studien er hentet fra Hjertemedisinsk 
avdeling ved UNN sin kvalitetssikringsda-
tabase der informasjon er registrert under 
og i etterkant av angiografisk undersøkelse 
av pasienter. Av den grunn kan man ikke si 
noe om innhold og kvalitet på henvisninger 
fra spesialist. Det hadde vært interessant 
å gjøre en studie på henvisningens kvalitet 
og innvirkning på rettighetsstatus, tid til 
prosedyre, funn ved koronar angiografi og 
behandling ved UNN.

Det er viktig å nevne at 402 pasien-
ter som var henvist fra sykehus i UNN eller 
privatklinikker i Tromsø, manglet priorite-

ringsmodul i DIPS. Grunnen til dette er at 
DIPS oppfatter at pasientene har fått løst 
ut fristen allerede ved første kontakt med 
spesialisthelsetjenesten. Pasient- og bru-
kerrettighetsloven slår etter lovendringen  
1. Januar 2014 fast at alle pasienter med 
behov for helsehjelp fra spesialisthelsetje-
nesten skal få en individuell frist for seneste 
oppstart av nødvendig helsehjelp [11]. Loven 
definerer helsehjelp som «handlinger som 
har forebyggende, diagnostisk, behand-
lende, helsebevarende, rehabiliterende eller 
pleie- og omsorgsformål, og som er utført 
av helsepersonell». Man kan da stille spørs-
mål ved at muligheten for behandlingsga-
ranti bortfaller når spesialisten henviser 
videre til koronar angiografi.

Omtrent 60 % av pasientene som 
kommer til koronar angiografi på UNN, 
kommer som øyeblikkelig hjelp og er eks-
kludert i denne studien. Disse pasientene 
kommer til UNN enten umiddelbart, samme 
døgn eller i løpet av 2-3 dager.

Konklusjon
Vi har i denne retrospektive registerstudien 
funnet at prioritering og rettighetstildeling 
til pasienter henvist til koronar angiografi 
har vært gunstig i form av at pasienter med 
koronarsykdom og behov for revaskularise-
rende behandling signifikant oftere er gitt 
rettighet. Vi har også vist at prioritering og 
rettighetstildeling er vanskelig ved at mange 
pasienter med koronarsykdom ikke er blitt 
tildelt rettighet. Kvaliteten på henvisninger 
og grundighet i vurdering er avgjørende for 
hvor tidlig pasienter kommer til helsehjelp.
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