
1 http://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/CVD-Prevention-in-clinical-practice-European-Guidelines-on

Helsedirektoratet
postmottak@helsedir.no

Vår saksbehandler:

Vår ref.:

Astrid Grydeland Ersvik
904642 (2017_00173)

Vår dato:

Deres ref.:

10.03.2017
16/14625

Høringssvar: Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte og karsykdommer

Norsk Sykepleierforbund (NSF) baserer i stor grad høringssvaret på innspill fra vår faggruppe av kardiologiske 
sykepleiere (NSF-LKS). 

Generelle kommentarer
Som sentrale aktører både i primær og spesialisthelsetjenesten undrer vi oss over at sykepleiere ikke har vært 
representert i utarbeidelsen av denne retningslinjen. Forebygging, motivasjon til og etterlevelse av livsstilsendringer står 
sentralt i sykepleieres møte med pasienter i risiko for hjerte- og karsykdommer. Kardiologiske sykepleiere har en særlig 
kompetanse både på dette, og på oppfølging av ervervet hjerte-karsykdom. Denne kompetansen mener vi ville vært 
nyttig å trekke inn i retningslinjearbeidet.

Retningslinjen sies å skulle gi kliniske, praktiske anbefalinger/råd om utredning, behandling og veiledning for de 
vanligste tilstandene innen forebygging av hjerte- og karsykdom. Overordnet opplever vi at retningslinjen fokuserer på å 
identifisere risiko som er av betydning for medikamentell behandling av risikoindivider. NSF mener at forebyggingen må 
komme tydeligere fram, eksempelvis ved motivasjonsarbeid, informasjon og å bidra til livsstilsendringer ved et tidligere 
tidspunkt. 

For å lykkes med implementering av retningslinjen, er kvaliteten på den avgjørende – gode retningslinjer blir brukt. Vi 
anbefaler tett samarbeid med de aktuelle fagmiljøene og faggruppene som er målgruppen for retningslinjen. 
Oppsummerte versjoner kan være til god hjelp.

Kommentarer knyttet til følgende kapitler:
Om retningslinjen
Retningslinjen kan med fordel gjennomgås nøye med tanke på gjentagelser og skrivefeil. Det synes som om kapitlene 
er skrevet parallelt, slik at flere av avsnittene inneholder mye av det samme. Dette kan være en fordel hvis kapitlene 
skal leses individuelt, men for de fleste vil flere kapitler være aktuelle og det synes derfor unødvendig med gjentagelse.  
Det kan synes fornuftig å beholde hovedtemaene, men legge sekundærforebygging og aktuelle grupper som eldre og 
diabetikere under hvert hovedtema. 

Retningslinjen er skrevet før de siste Europeiske retningslinjene ble publisert (2016)1, slik at referansene til disse bør 
oppdateres og innholdet endres i tråd med disse, i alle aktuelle kapitler. 

Digitalt godkjent av avdelingssjef, 10.03.2017 - 15:55:57

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.escardio.org_Guidelines_Clinical-2DPractice-2DGuidelines_CVD-2DPrevention-2Din-2Dclinical-2Dpractice-2DEuropean-2DGuidelines-2Don&d=DwMF-g&c=7k7-9dmBzzrZBO4eDa7vvBcJN-KKuruozLldWdR_u1A&r=yDgjLZCEocz5_7tbhM0_t-bcIc7i8PvPj-5UTYnQ8PM&m=7OmN-1ThgkdpzxeINNbKc8-JzMYSJbpKBtE1issv9FY&s=K2wSLLTNzi8aC5MNeYzX9TCcJh8N7-rxy-CStqdSCrk&e=


5

2 Melding.St 26 (2014-2015)  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-26-2014-2015/id2409890/ 
3 https://www.fhi.no/ml/royking/hva-er-omfanget-og-konsekvensene-av-passiv-royking/ 
4Forebyggende og helsefremmende arbeid blant sykepleiere i helse- og omsorgstjenesten. Rapport A27128-Sintef, 2015
5 https://academic.oup.com/eurheartj/article/37/29/2315/1748952/2016-European-Guidelines-on-cardiovascular-disease#35979598 

Vi mener at man med fordel kan bruke de samme anbefalingene for nivå og kunnskapsgrunnlag som i de europeiske 
retningslinjene. Hva som ligger til grunn for vurderingene av kunnskapsgrunnlaget i denne retningslinjen kommer etter 
vår vurdering ikke godt nok frem. 

Vi savner omtale av samhandlingen mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten i oppfølgingen av denne 
pasientgruppen. Spesialistkompetansen på hjerte-karsykdom finnes i hovedsak blant sykepleiere og leger i 
spesialisthelsetjenesten. Når stadig flere pasienter overføres til og følges opp i kommunene, stiller det økte 
kompetansekrav til kommunene. Variasjonen i tilgang på nødvendig kompetanse er stor i kommunene, og man bør se 
på hvordan kompetansen i spesialisthelsetjenesten kan nyttiggjøres også i kommunene.

Ressurshensyn hos fastlege er diskutert i denne retningslinjen. Det finnes alternativ til fastlegen som kan ha en 
betydelig rolle, særlig i forebygging og rehabilitering/oppfølging. Pasientgruppen som her beskrives er svært godt 
egnet for tilbud gjennom sykepleierdrevne poliklinikker. Det eksisterer i dag ikke slike tilbud som har vekt på 
primærforebygging (kun sykepleierdrevne poliklinikker i regi av spesialisthelsetjenesten). NSF støtter visjonene i 
Primærhelsemeldingen2 om å utvikle en tjeneste som bidrar til å bygge ned dagens siloer i kommunehelsetjenesten 
gjennom etablering av primærteam og oppfølgingsteam. Det er et særlig stort potensiale i mer og bedre samhandling 
mellom den kommunale sykepleietjenesten og allmennlegetjenesten. 

Frisklivssentraler med aktivitetsgrupper og røykesluttkurs, senter for sykelig overvekt, fysioterapitrening og 
treningssenter med egnede tilbud for personer som trenger å optimalisere livsstil er andre aktuelle tilbud. Skal 
primæroppfølgingen optimaliseres i frisklivssentralene, må sykepleierkompetanse naturlig inngå.

Vi savner et familieperspektiv i retningslinjene. Selvbestemmelsesretten står høyt hvis en pasient ikke ønsker å endre 
livsstil. Det er allikevel viktig å følge opp den risikoen som vedkommende utsetter resten av familien for med tanke på 
passiv røyking3 eller tilrettelegging av et ugunstig kosthold.  Det er også viktig å se på hvordan familien kan være 
viktige støttespillere i en endringsprosess.

1 Risikovurdering og grense for legemiddelbehandling ved forebygging av hjerte- og karsykdom
Vi mener at det kan bli enda tydeligere når risikovurdering skal gjøres, initiering av kartlegging av risiko for hjerte- og 
karsykdommer fremstår utydelig. I ESC 2016 guidelines er dette bedre avklart og disse kan med fordel etterfølges. Det 
er så vidt vi ser kun når det kommer til kolesterol at det er satt et ønske om orienterende blodprøver ved 40 år. Det er 
ikke nevnt i forhold til når det er naturlig å måle blodtrykket av en pasient, men kun når det er tatt gjentatte høye 
målinger. 

Spesielt opplever vi det passivt å overlate initiativet til tidlig risikovurdering til pasienten. Møter man en pasient som 
røyker og er overvektig, vil det være fordelaktig at pasienten gjøres klar over den risikoen det innebærer, samtidig som 
blodtrykk, lipidverdier og blodsukker kartlegges. Erfaringen fra vårt miljø er at pasienter med gjennomgått hjerteinfarkt i 
liten grad har blitt konfrontert med egen risiko før hendelsen. Det kan synes som selvsagt at pasienter som røyker 

vet at dette ikke er bra, men det er flere som ikke har kunnskaper nok til å sette røyk i sammenheng med andre 
risikofaktorer. 

"Patient delay" ved akutt koronart syndrom er kjent, og en av hovedmekanismene er at pasientene ikke er kjent med 
egen risiko for hjertesykdom. Identifisering av risikoindivider bør følges av en handlingsplan for hva de skal gjøre hvis 
symptomer på akutt hjertesykdom oppstår. En helhetlig tilnærming, der man legger spesielt vekt på pasientens livsstil, 
vil kunne gi en klar gevinst for den enkelte pasient, men også en stor folkehelsegevinst4. Det krever at sykepleiere og 
leger har tid til å bli kjent med pasienten, dennes utfordringer og behov. Dette beskrives også i ESC guidelines 20165.

2 Kartlegging av hypertensjon ved forebygging av hjerte- og karsykdom
Listen over fordeler og ulemper ved 24 timers BT måling fremstår noe ubalansert. Slik som det står nå kan det oppfattes 
som at ulempene er like store som fordelene. Erfaringsmessig vil det være få pasienter som ser på det som en ulempe 
å få informasjon om risiko, det er gjerne usikkerheten og mangelen på kunnskap som skaper engstelse. De fleste vil 
være fornøyde med at blodtrykket utredes i en hjemmesituasjon, Ift livsstilsendringer, se tilbakemeldingene i Om 
retningslinjene.

3 Utredning av lipidverdiene ved primær- og sekundærforebygging av ved forebygging av hjerte- og karsykdom
Det ville være naturlig og brukervennlig å ha med hva som ansees som normale lipidnivåer, slik at man slipper å slå opp 
andre steder for å finne disse. Det bør kanskje også diskuteres om det er hensiktsmessig med så lange intervaller 
mellom kolesterolmålingene (5 år). Hvis det er pasienter med grenseforhøyet kolesterol, så kan nettopp årlige kontroller 
være den motivasjonen som er nødvendig for å optimalisere kostholdet og være i aktivitet. 

4 Kartlegging av levevaner og råd om livsstilstiltak som forebygging av hjerte- og karsykdom
Her vil vi igjen peke på at dette er et område der kardiologiske sykepleiere bør ha en selvfølgelig og sentral rolle, jfr. 
kommentarer til Om retningslinjen (Kap.1), Kartlegging av hypertensjon (Kap.2) og Oppfølging og mål for kontroll 
(Kap.8).

4.1 Røykeslutt
Retningslinjene kan med fordel fremheve at å redusere/kutte røyking er den mest effektive strategien for å redusere 
sjansen for hjertesykdom. Det ser ut til å være noe motstrid i dokumentet, da anbefalingen er vurdert som sterk mens 
dokumentasjonsgrunnlaget er vurdert som svakt. Med tanke på dagens evidens stiller vi spørsmålstegn ved at 
kvaliteten på dokumentasjonsgrunnlaget i retningslinjene vurderes som lav. I ESC guidelines 2016 er intervensjon med 
tanke på røykeslutt/reduksjon vurdert som klasse 1A, som er høyeste
evidensnivå. De fem A'ene i tobakksavvenning kan med fordel nevnes også i denne retningslinjen: 
Ask - Spørre alle pasienter om bruk av tobakk.
Advise - Gi råd om å slutte på en tydelig og individtilpasset måte.
Asses - Vurdere pasientens motivasjon.

Assist - Gi hjelp til tobakksavvenning
Arrange - Avtale videre oppfølging.

E-sigaretter og snus bør komme sterkere frem i anbefalingene, da det er tidsaktuelle spørsmål som ofte blir stilt i klinisk 
praksis. Vi savner også omtale av passiv røyking. 

4.2 Fysisk aktivitet ved primærforebygging av hjerte- og karsykdommer
En kort oppsummering over de tiltak som bør iverksettes for å motivere pasienter til å være mer aktive bør være 
tilgjengelig i disse retningslinjene. Fysisk aktivitet har i ESC gudelines 2016 en sterk anbefaling, og vi stiller derfor 
spørsmålstegn ved vurderingen av kunnskapsgrunnlaget. 
Vi viser også til tidligere kommentarer ift Frisklivssentraler.
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4.3 Fysisk aktivitet ved sekundærforebygging av hjerte- og karsykdommer
Hjerterehabilitering etter akutt koronart syndrom eller koronar intervensjon er i de europeiske retningslinjene en klasse 1 
nivå A - anbefaling, og det bør klart fremgå av de nasjonale retningslinjene at dette er noe som pasientene anbefales. 
Redselen for å være i fysisk aktivitet er gjerne stor. Rehabiliteringsopphold for pasienter som har komplekse utfordringer 
med tanke på tilleggssykdommer eller bevegelseshemninger bør også være nevnt. Dette er ikke et tilbud som trenger å 
komme rett etter den aktuelle hendelsen, men kan være et bidrag til varige livsstilsendringer.

4.4 Kostråd ved primær- og sekundærforebygging av hjerte- og karsykdommer
Det er bra at kostråd anbefales gitt ut fra matvarer i stedet for næringsstoffer. Det bør også vurderes å anbefale 
nøkkelhullsprodukter, for å gjøre det enklere og enda mer konkret for pasientene å velge de helsemessig beste 
alternativene. 
Det er så vidt vi vet ingen praksis med at pasientene får AEKG før de skal hjem og starte egen aktivitet. 

4.5 Anbefaling angående inntak av alkohol ved forebygging av hjerte- og karsykdommer
Under Praktisk bør det tydeliggjøres hva et forbruk på 10 g for kvinner og 20 g for menn faktisk innebærer, gjerne i form 
av hvor mange alkoholenheter/glass dette utgjør. Kreftforeningen har gode, publikumsvennlige forklaringsmodeller for 
dette6.

Vi ser ikke hensikten med å ha et eget avsnitt som omhandler å redusere sittestilling, når det er et avsnitt om fysisk 
aktivitet. Disse bør slås sammen.

5 Legemidler ved primærforebygging av hjerte- og karsykdom
NSF har ingen merknader til kapitlene 5-7.

8 Oppfølging og mål for kontroll ved forebygging av hjerte- og karsykdom
Etterlevelse av den medikamentelle behandlingen er viktig og her bør retningslinjene omfatte konkrete råd for å 
optimalisere dette. God informasjon er viktig, og medikamentlister med informasjon om hvorfor de forskjellige 
medikamentene skal tas er grunnleggende. Dessverre så møter kardiologiske sykepleiere mange pasienter som har for 
liten kjennskap til egne medikamenter eller ufullstendige eller mangelfulle medikamentlister. I tillegg kan faste rutiner, 
medikamentdosett eller alarmer være nyttig.

En nylig publisert studie7 gjort av 1127 pasienter som har vært innlagt ved Tønsberg og Drammen sykehus, viser at 
«selv mange måneder etter gjennomgått hjerteinfarkt, bypass-operasjon eller PCI, røyker fortsatt over halvparten, nær 
seks av ti er fysisk inaktive, og en stor andel har fremdeles høyt blodtrykk eller høyt kolesterol til tross for medisinering» 
(Dagens Medisin, 26.01.2017). Dette viser behov for å tenke nytt om forebygging, langsiktig oppfølging, samarbeid og 
behovet for mer forskning om effektive intervensjoner. NSF mener at det i denne sammenhengen bør trekkes erfaringer 
fra sykepleierdrevne hjertesviktpoliklinikker8.

Med vennlig hilsen

Kari Elisabeth Bugge Astrid Grydeland Ersvik
Fagsjef Seniorrådgiver
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Kopi: Landsgruppen av kardiologiske sykepleiere NSF
NSFs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens
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