
Ved seksjonsleder Tor Ole Klemsdal, Avdeling for 

Endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin,  

Preventiv Kardiologi, OUS 

 Risikoberegning og grenser for medikamentell  

intervensjon – hvem og hvordan?  

 Har vi nytte av ekstra u.s. som CRP, IMT, lp(a), 

genprofil, Coronar Calcium Score? 

 Hvem trenger statin, BT-beh. og ASA? 

 Nye grenser for BT/hypertensjon og nye 

behandlingsmål  - primær og sek.forebygging 



Hva er essensen i alle disse 

guidelines?? 

A. Beskrive risikotilstander og medisinske 
konsekvenser 

B. Gi veiledning om beslutningskritiske nivåer for 
 Blodtrykk 

 Kolesterol 

 Glukoseparametere 

 Total risiko (inkludert alder, kjønn, røyking, arv, etc.;  

 gjennom risikoalgoritmer som SCORE, SCORE2, NORRISK 1 og 2, Q-

RISK, Pooled cohort equation, etc 

C. Gi råd om tiltak som er tilpasset overnevnte 
vurdering 



Eur Heart J, ehab484, 

https://doi.org/10.1093/

eurheartj/ehab484 

Nye ESC 2021 

retningslinjer for 

forebygging 
Risk regions based on  

World Health Organization 

• Nytt risikoverktøy med 

CV-hendelser, ny tab. 

inkluderer høy alder 

• Alderspesifikke 

intervensjonsgrenser 

• Strengere lipidmål for 

mange risikogrupper 

• Noe strengere BT-mål 

for en del pas. 

 

https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab484
https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab484


ESC guidelines, fra 2016 – hvorfor behov for ny risikovurdering? 
Generell anbefalt intervensjon ved > 5% 10 års risiko for kardiovaskulær død 



Norsk 

risikoverktøy, 

fra 2017 

NORRISK 2 

Angir nå 

kardiovasklære 

hendelser.  

 

Anbefalte 

intervensjons-

grenser; 

>5% for 45-54 år, 

>10% for 55-64 år  

>15%  65-74 år 



Intervensjonsgrenser for ulike 
aldersgrupper:  

Tilstrebing av optimal 
balanse mellom 
sensitivitet og 
spesifisitet 

Optimale 
risikogrenser for 
sensitivitet  + 
spesifisitet for 
ulike aldre: 



Eur Heart J, ehab484, 

https://doi.org/10.1093/eurheartj/e

hab484 

. 

ESC-21; alderspesifikke 
intervensjons-grenser 
for primærforebygging; 
* alder<50 år;7,5% 
* 50-69 år; >10% 
* alder>70 år>15%,  
 
Behandling av 
risikofaktorer kan/bør 
vurderes også ved 
lavere risko 

https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab484
https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab484


Eur Heart J, ehab484, 

https://doi.org/10.1093/eurh

eartj/ehab484 

Systematic Coronary 

Risk Estimation 2 and 

Systematic Coronary 

Risk Estimation 2-Older 

Persons risk charts 

ESC-2021; 
Ny 
risikoberegning-
SCORE2, som 
angir CV-
hendelser og 
inkluderer 
risikotabell for 
eldre opptil 90 år 

https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab484
https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab484


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.  



Utvidede tester:  Primært aktuelt i gruppen med intermediær risiko! 



Bør vi gjøre diverse tilleggs-undersøkelser for mer eksakt 

risikokartlegging? 

Nei, vanligvis ikke regningsvarende! 



Assessment of Cardiovascular Risk (cont’d) 

Recommendations for Assessment of Cardiovascular Risk 

COR LOE Recommendations 

IIa B-NR 

4. In adults at intermediate risk (≥7.5% to <20% 10-year 

ASCVD risk) or selected adults at borderline risk (5% to 

<7.5% 10-year ASCVD risk), if risk-based decisions for 

preventive interventions (e.g., statin therapy) remain 

uncertain, it is reasonable to measure a coronary artery 

calcium score to guide clinician–patient risk discussion. 

  

IIb 

  

B-NR 

5. For adults 20 to 39 years of age and for those 40 to 59 

years of age who have <7.5% 10-year ASCVD risk, 

estimating lifetime or 30-year ASCVD risk may be 

considered. 





Gjennomgang av hs-CRP, ABI og CAC i 2018 



Bør lp(a) eller andre spesialanalyser måles ved 

risikokartlegging av lipidforstyrrelser? ESC/EAS 2019 



Praktisk informasjon lipider: 
Statinbehandling bør tilbys personer med høy livstidsrisiko for 

 hjerte- og karsykdom, når kolesterol- og risikonivået er over  

optimalt nivå. Slik behandling er aktuelt for følgende hovedgrupper: 

 

1) Voksne personer med familiær hyperkolesterolemi eller familiær kombinert 

hyperlipidemi – se eget kapittel om diagnostikk. Behandling av barn med 

familiær hyperkolesterolemi er en spesialistoppgave. 

 

2) Personer ≥ 40 år med diabetes og LDL-kolesterol ≥ 2,5 mmol/l (og yngre pasienter 

hvis risikoprofilen tilsier det) – se retningslinjer for diabetes. 

 

3) Personer < 75 år med totalkolesterol > 7,0 mmol/l og LDL-kolesterol > 5,0 

mmol/l, (eller LDL-kolesterol > 5 mmol ved lavere totalkolesterol). Dette gjelder 

ikke kvinner som utvikler slike kolesterolverdier etter overgangsalderen og med 

lav samlet risiko. (Bruk risikoberegning som beskrevet i pkt 4). 

 

4) Personer mellom 45-74 år og totalkolesterol 5,0-7,0 mmol/l (tilsvarende LDLkolesterol 

på 3,0-5,0 mmol/l) med forhøyet risikoskår for hjerte- og karsykdom. 

Risikoskår beregnes basert på NORRISK 2 med eventuell justering for 

tilleggsfaktorer, slik nærmere beskrevet i anbefalingen om Risikovurdering. Som 

forhøyet risikoskår regnes en estimert risiko tilsvarende: 

≥ 5 % (45-54 år) 

≥ 10 % (55-64 år) 

≥15 % (65-74 år) 

Individuell vurdering foretas hos personer ≥ 75 år (se egen anbefaling). 

 

5) Statinbehandling anbefales personer ≥ 45 år med kronisk nyresykdom uansett 

lipidverdiene (se KDIGO 2013). 



Behandlingsmål for lipider i 

primærforebygging; 
Behandlingsmål 

 I primærforebygging mangler det data som gir grunnlag for å anbefale 

behandling mot en klart definert LDL-kolesterol målverdi. Den absolutte 

gevinsten ved å tilstrebe lavere verdier er begrenset.  

 

En reduksjon i LDL-kolesterol på 30-40 % eller en LDL-kolesterol <3,0 

mmol/l indikerer betydelig redusert risiko. 

 

Behandlingsmål (LDL-kolesterol < 2,5 mmol/l) anbefales hos pasienter med 

diabetes på grunn av høy risiko.  

 

Hos personer med familiære hyperlipidemier medfører et høyt LDL-kolesterol 

fra fødselen eller fra ung alder betydelig økning i risiko. Dermed anbefales LDL-

kolesterol <2,5 mmol/l generelt hos disse pasientene.  

 

Et lavere mål for LDL-kolesterol på < 1,8 mmol/l anbefales ved familiære 

hyperlipidemier når statinbehandlingen startet først etter 40 år 

(Nordestgaard BG m.fl. 2013), samt hos slike personer med samtidig påvist 

hjerte- og karsykdom eller diabetes. 



Sentrale endringer i ESC 2021; behandlingsmål: 

BT ned mot 130 om tolerert, og LDL-kol < 2,6 selv i trinn1, 

ved høyere risiko; LDL-kol<1,8 ev <1,4 også i primærforebygging. 



Andre lipidsenkende medikamenter 
(har Omega-3, noen plass  i 

sekundærforebygging av hjerte- og karsykdom??) 

 

 Alle personer med kjent aterosklerotisk hjerte- og 

karsykdom bør tilbys behandling med statiner. 

Behandlingsmålet er LDL-kolesterol < 1,8 mmol/l. 

 

 Vurder kolesterolabsorpsjonshemmer (ezetimib) ved 

statinintoleranse, eller når behandlingsmålet ikke nås. 

 

 Behandling med PCSK-9 hemmere (alirokumab, 

evolokumab) kan være aktuelt ved utilstrekkelig lipidkontroll. 

 

 Det er ikke grunnlag for rutinemessig tilskudd med omega-3 

fettsyrepreparater, men slik behandling kan være aktuell ved 

særlig høye triglyserider. 



20 

EPA 4 

grams 

Placebo 

8.179 
Patients 

REDUCE-IT; Likevel nytte av  høydose Omega-3, ved høye triglycerider? 

(OBS nesten 60% av pasientene hadde diabetes (58% Diabet 2) 
Reduction of Cardiovascular Events with Icosapent Ethyl- Intervention Trial Sponsor: Amarin 

■ Prospective  
Design 

■ Randomized, double-blinded, placebo-

controlled  

■ International, 

multicenter 

Results 

■ Statin-

treated 

■ TG 150-499 mg/dL 

(1,7-5,6 mmol/l) 

■ Median LDL-C 75 mg/dL ■ CVD or DM+CV risk 

Intervention 

Patients 

vs 

This article was 
published on November 
10, 2018, and updated 
on November 12, 2018, 
at NEJM.org.  



OMEGA-3, ikke så fantastisk likevel? 

 

STRENGTH is a large-scale CV outcomes trial evaluating the effect of Epanova 4g daily compared 
to placebo (corn oil) on reducing the risk of major adverse cardiovascular events (MACE) in 
patients on optimal statin therapy with mixed dyslipidaemia and at high risk for CV disease.  
A total of 13,086 patients were enrolled at 675 sites in 22 countries. 
 



OMEGA-3, ikke så fantastisk likevel?  

Norske OMEMI finner null gevinst 

Are Annesønn Kalstad. Circulation. Effects of n-3 Fatty Acid Supplements in Elderly Patients After Myocardial 

Infarction, Volume: 143, Issue: 6, Pages: 528-539, DOI: (10.1161/CIRCULATIONAHA.120.052209)  

METHODS: The OMEMI trial (Omega-3 Fatty acids in Elderly with Myocardial Infarction) is an investigator-initiated, 

multicenter, randomized clinical  trial adding 1.8 g n-3 PUFA (930 mg eicosapentaenoic acid and 660 mg 

docosohexaenoic acid) versus placebo (corn oil) daily to standard of care in patients aged 70 to 82 years with recent 

(2–8 weeks) AMI. The primary endpoint was a composite of nonfatal AMI, unscheduled revascularization, stroke, all-

cause death, heart failure hospitalization after 2 years. The secondary outcome was new atrial fibrillation.  

 

In total, 1027 patients were randomized. 



ESC-21 om triglycerider; statin først,   

ev. omega-3 nå som 2b anbefaling 



Blodtrykksgrenser og  
behandlingsmål i norske retningslinjer 



Hvor går grensen for at vi bør tilby medikamenter 

ved mild hypertensjon? 

 Selve BT-nivået må etableres (gjentatte målinger, ev 24-
timers BT, hjemmemåling) 

 Risikovurdering etter NORRISK2 på samme måte som 
ved spørsmål om lipidsenkende behandling 

 Se etter endeorganskade relatert til BT (mikroalbuminuri, 
kreatinin, VVH) 

 Slagrisiko hos kvinner like stor som hos menn, 
behandlingsgevinst derfor også ved lavere 
mortalitetsrisiko 

 

Hvordan balansere fare for overmedikalisering og bivirkninger  

 versus mangelfull beskyttelse mot kardiovaskulær sykdom? 

 



Figure 4. BP Thresholds and Recommendations for Treatment 

BP indicates blood pressure; and CVD, cardiovascular disease. 

Nye amerikanske retningslinjer;  
BT over 130/80 er nå definert som hypertensjon,  
og behandlingstrengende ved økt risiko 





ASA i primærforebygging:  

Sjeldent aktuelt! 



Date of download:  3/17/2019 
Copyright 2019 American Medical Association. 

All Rights Reserved. 

From: Association of Aspirin Use for Primary Prevention With Cardiovascular Events and Bleeding Events: A 

Systematic Review and Meta-analysis 

JAMA. 2019;321(3):277-287. doi:10.1001/jama.2018.20578 

Cardiovascular and Bleeding Outcomes in all ParticipantsThe composite cardiovascular (CV) outcome consisted of cardiovascular 

mortality, nonfatal myocardial infarction, and nonfatal stroke. Hazard ratios (HRs) and 95% credible interval variables (CrIs) were 

calculated using Bayesian meta-analysis of trial-level event counts. The absolute risk reductions and increases were calculated by 

multiplying the control event risk by the relative risk and 95% CIs derived by frequentist meta-analysis (eFigure 4 in Supplement 2). 

GI indicates gastrointestinal. 

 

Figure Legend:  

«Sannheten» om ASA; Ca 10% færre hendelser,  

Men ingen effekt på død og økt blødningsrisiko 



Top 10  

8. Aspirin should be used infrequently in the routine 
primary prevention of ASCVD because of lack of 
net benefit. 

Top 10 Take Home Messages 



Nye ESC2021 om antitrombotisk behandling; 
Generelt uaktuelt i primærfoprebygging, med 
mulig unntak for noen diabetespasienter. 



Hoved-

prinsipper i 

sekundær-

forebygging:  

 

Oversiktlig 

og greit fra 

ESC-21; 

vurdering av 

Step2 bør 

inngå 



Endringer i ESC 2021; behandlingsmål ved Diabetes og ASCVD: 

BT ned mot 130 om tolerert, og LDL-kol < 2,6 i trinn1, 

ved høyere risiko; LDL-kol<1,8 ev <1,4  



ESC-2021: Klar anbefaling om å forsøke å nå <1,4 mmol 
i LDL-kolesterol for mange pasientgrupper 



ESC-21; Anbefalinger ved diabetes 2  



Hvor mye ekstra gevinst kan vi få ved å senke LDL-kol fra 1,8 til 1,4 mmol/l??  

Data for Ezetimib - Improve-it:  



Cannon CP et al. N Engl J Med 2015;372:2387-2397. 

Primary, Secondary, and Individual End Points 

IMPROVE-it; 0,4 mmol/l lavere LDL. 



Dokumentasjon lavere LDL ved PCSK-

9 hemmere: ODESSEY-studien, N Engl J Med 

2018; 379:2097-2107 

Reduksjon i LDL-kolesterol fra 2,6 til 1,7 mmol/l og -15% CV-

hendelser med PCSK-9 hemmer (alirocumab) 



Methods: A cross-sectional study determined risk factor control and its association with 

study factors in 1127 patients (83% participated) aged 18-80 years with acute 

myocardial infarction and/or revascularization identified from medical records. Study 

data were collected from a self-report questionnaire, clinical examination, and blood 

samples after 2-36 months (median 16) follow-up. 

Results: Twenty-one percent were current smokers at follow-up. Of those smoking at 

the index event 56% continued smoking. Obesity was found in 34%, and 60% were 

physically inactive. Although 93% were taking blood-pressure lowering agents and 

statins, 46% were still hypertensive and 57% had LDL cholesterol >1.8 mmol/L at follow-

up. Suboptimal control of diabetes was found in 59%.  

The patients failed on average to control three of the six major risk factors, and patients 

with >1 coronary events (p < 0.001) showed the poorest overall control. A linear increase 

in smoking (p < 0.01) and obesity (p < 0.05) with increasing time since the event was 

observed. 



Hvorfor blir så mange hjertepasienter 

gående med for høyt nivå av risikofaktorer? 

 Ansvar for å følge opp behandlingsmål er ikke 
tydelig nok fordelt sykehus/fastlege 

 Målene for behandlingen er uklare 

 Pasienten føler seg frisk, og misliker 
medisinering 

 Pasienten opplever bivirkninger, og får ikke 
tilstrekkelig dialog med behandler om tiltak og 
behandlingsalternativer som kan motvirke dette 



Er fokuset på LDL<1,4 litt ute av 

proposjoner? 

 Massive data indikerer at 1 mmol lavere LDL-kol. gir 

20% redusert CV-hendelser: dvs at 0,5 mmol kan gi 

ca.10% risikoreduksjon 

 Uten refusjon for PCSK-9 hemmere vil mange 

pasienter ikke komme nær 1,4 mmol/l 

 Alternative ekstra intervensjoner med f. eks. eksktra 

antitrombotika, SGLT-2, GLP-1, colchicin gir dobbelt 

så stor gevinst til lavere pris? 

 Stort gap mellom hva gjennomsnittspasienten oppnår 

i forhold til eksisterende behandlingsmål, gjør at 

enda strengere behandlingsmål kan virke utopiske 



Eur Heart J, Volume 42, Issue 1, 1 January 2021, Pages 113–131, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa099 

Targeting cardiovascular inflammation: next steps in clinical translation Patrick R. Lawler  Deepak L. Bhatt 

4,, Lucas C. Godoy ,Thomas F. Lu¨scher, Robert O. Bonow , Subodh Verma, and Paul M. Ridker 

«Residual risk» – forskjellig profil hos ulike pasienter  

https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa099
https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa099


ESC-21 videre  om sekundærforebygging 



Norske retningslinjer 2017–hovedpunkter 

 NORRISK2 oppdatert risikotabell kalkulerer risiko for ikke-fatalt 

og fatalt hjerteinfarkt og hjerneslag. Intervensjonsgrenser (5-

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

 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 (140-159/90-99) ut fra 

tilsvarende risikovurdering, men også ved vedvarende syst BT 

>160, diabetes og endeorganskade 

 Utstrakt bruk av 24t måling ønskelig før start av BT-behandling 

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

 ASA sjelden aktuelt i primærforebygging 



Endringer i internasjonale retningslinjer 

(saærlig ESC-21)som kan/bør føre til 

justeringer av norske anbefalinger?? 

 Risikovurderingen kan inkludere Koronar kalsium score og 

lp(a) i en del tvilstilfeller? 

 Vurdere behandling av utgangs BT mellom 130-140 og 80-90 

ved ekstra høy risiko/diabetes? 

 Generelt behandlingsmål for BT senkes til < 130/80 – ’dersom 

tolerert’? 

 Senking av LDL-mål i sekundærforebygging til <1,4 mmol/l? 

 Dobbel platehemming, eller tillegg av rivaroxaban 2,5 mg x 2 til 

flere (eks diabetes, hyppige resivid, perifer aterosklerose)? 

 Større bruk av GLP-1 analoger og SGLT-2 uavh. av HbA1C? 

T. Klemsdal, Kurs Trondheim 2021 


