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Kreft og hjerte-karsykdommer



Redusert levealder for psykisk syke

❖ «Many mental illnesses reduce 
life expectations by 10-20 
years - more than smoking» 
ScienceDaily. ScienceDaily, 23 May 2014.



Difference in life expectancy 
among 145,799 men with 
recent onset 

mental illness in Denmark, 
Finland and Sweden 
compared to the general 
population.  

Campion, J. (2018). Public Mental Health. In L. Gask, T. Kendrick, R. Peveler, & C. Chew-Graham (Eds.), 
Primary Care Mental Health (pp. 353-372). Cambridge: Cambridge University Press. doi:
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"Morbidity and Mortality in People With Serious Mental Illness" (PDF). National Association of State Mental Health Program Directors. 2006.

https://www.nasmhpd.org/sites/default/files/Mortality%20and%20Morbidity%20Final%20Report%208.18.08.pdf




Blodpropp

Bemerk det mørkerøde 
infarktområdet til høyre

Hjerteinfarkt



 Thrombose







Forebygging

❖ Primærforebygging: Tiltak rettet mot å hindre eller 
redusere sannsynligheten for at en sykdom/skade oppstår

❖ Sekundærforebygging: Tiltak rettet mot å hindre nye 
sykdomsepisoder/skader hos en pasient som allerede er 
syk/skade



Hvem skal vi kartlegge?

❖ Pasienten ber om det

❖ Kjent økt nivå av en enkelt risikofaktor 
(feks røyking, blodtrykk, blodsukker)

❖ Symptomer eller funn indikerer økt risiko

❖ Tidlig hjerte-/karsykdom hos nære 
slektninger



Risikofaktorer

❖ Modifiserbare
❖ Røyking
❖ Kolesterol
❖ Hypertensjon
❖ Inaktivitet
❖ Sukkersyke
❖ Overvekt
❖ Stress

❖ Ikke modifiserbare
❖ Arv
❖ Alder
❖ kjønn

❖ Sosioøkonomiske 



Hvilke faktorer øker risikoen ytterligere?

❖ Alvorlig psykiatrisk sykdom

❖ Sosial isolasjon

❖ HIV

❖ Leddgikt

❖ Atrieflimmer

❖ kronisk nyresykdom

❖ Søvnapnoe

❖ Fettlever

❖ Venstre ventrikkelhypertrofi



Hvilke opplysninger trenger vi?

❖ Alder, 

❖ kjønn, 

❖ røykevaner, 

❖ blodtrykk

❖ Høyde og vekt

❖ kolesterol (LDL og HDL), 

❖ tidlig hjerteinfarkt hos nære slektninger (før 60 
år), 

❖ blodsukker (fastende eller HbA1c)
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Risiko faktorer 

• Hypertensjon ( >160 
mm Hg) 

• Høyt Kolesterol  
• Lavt HDL kolesterol  
• Diabetes 
• Røyking 
• Venstre ventrikkel 

hypertrofi 

*Estimated risk of coronary heart disease over ten years according to various combinations of risk factors  
Source: Kanel. Hypertens Res 1995; 18: 181–196

Framingham Heart Study

Effekt av flere risikofaktorer



Hvordan måle risiko?



NORRISK 2



NORRISK 2 
(http://hjerterisiko.helsedirektoratet.no)

http://hjerterisiko.helsedirektoratet.no


Hvilke pasienter skal vi behandle med medikamenter?  
Primærforebygging

❖ Bruk NORRISK 2 til å beregne 10-års 
risiko for dødelig og ikke-dødelig 
hjerteinfarkt og hjerneslag

❖ Først råd om livsstilsendring

❖ Starte medikamentell behandling ved:
❖ 45-54 år: ≥ 5%
❖ 55-64 år: ≥ 10%

❖ 65-74 år: ≥ 15%



Hvem har høy og lav risiko?
❖ Meget høy: Kjent cardiovaskulær sykdom 

(tidligere infarkt, PCI, påvist atherosklerose, 
DM-2 med 3 risikofaktorer, nyresvikt (GFR<30), 
Familiær hyperkolesterolemi med 1 risk faktor, 
høy NORRISK-skår

❖ Høy: Kolesterol > 7 eller LDL >5, Familiær 
hyperkolesterolemi (gentest), diabetes over 10 år 
eller med andre risk faktorer, moderat 
nyresvikt(GFR 30-59), høy NORRISK-skår

❖ Moderat: Type 1 DM-1 under 35 år, DM-2 under 
50 år, Moderat NORRISK-skår

❖ Lav: Lav NORRISK-skår



Lipidsenkende behandling

❖ Statiner reduserer risiko for koronar 
død og hjerteinfarkt med 25%, total 
død med 16% i langtidsstudier

❖ Relativ risiko for kardiale hendelser 
reduseres med 20% per mmol/l 
redusert LDL-kolesterol over 5 år

❖ Tolereres godt. Muskelbivirkninger 
vanligst



Hvor lavt bør LDL-kolesterolet senkes?

❖ Meget høy risiko: 1.4 mmol/l og 50% 
reduksjon fra utgangspunktet

❖ Høy risiko: 1.8 mmol/l og 50% reduksjon fra 
utgangspunktet

❖ Middels risiko: 2.6 mmol/l

❖ Lav risiko: 3.0 mmol/l



Lipidsenkende legemidler

▪ Kolesterolsyntesehemmere (statiner) i NORGE 
– Simvastatin (vanligste dose 40 mg) 
– Atorvastatin (Vanligste doser 10-80 mg) 
– Rosuvastatin (Valigste doser:10- 40 mg) 
– Pravastatin (Brukes i dose 40 mg) 
– Fluvastatin depot (vanligste dose 80 mg) 

▪ Kolesterolabsorpsjonshemmere (ezetimibe-Ezetrol)- MYE BRUKT 
SOM TILLEGG! 

▪ Nikotinsyre (Niaspan, Treadaptiv) - BRUKES IKKE 
▪ Fiskeolje (Omacor og andre) - brukes ved høye triglycerider 
▪ Fibrater - BRUKES LITE I NORGE 
▪ Gallesyrebindede resiner (Questran, Lestid, Cholestagel)- BRUKES LITE NÅ



Endringer i LDL C ved dobling av 
statin-doser

Knopp RH et al N Engl J Med 1999;341:498–509; Stein E Am J Cardiol 2002;89(suppl):50C–57C.
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Bivirkninger av statiner

▪ Muskelsmerter 
– Doseavhengig 

– Noe forskjell mellom ulike statiner 

– Vær på vakt hos elder, folk med 
lav muskelmasse, ved utstrakt 
fysisk aktivitet, hypotyreose, 
diabetes, brukere av 
medikamenter som 
metaboliseres ved CYP3A4 

– Trenger ikke å ha økning i CK 
ved muskelsmerter 

– Rhabdomyolyse er svært sjelden 
(1/100 000)

▪ Økning i leverenzymer 
– Doseavhengig 

– Tilstrekkelig å følge ALAT ved 
oppstart. Ved >3 ganger økning 
ULN: reduser dose, eller pause 

– ALAT økning er reversibelt ved 
seponering 

– Mange med overvekt/fedme har 
økning i ALAT på forhånd – blir 
ikke verre ved statiner, heller 
bedre 

– SLV anbefaler 1 ALAT kontroll 
etter 1 år i tillegg.



Hva med PCSK9-hemmere?
❖ Nytt behandlingsprinsipp for 

LDL reduksjon. 

❖ Kan redusere LDL kolesterol 
med ytterligere 40-50%

❖ Alirokumab, evolokumab

❖ Behandling med PCSK-9 
hemmere kan være aktuelt for 
enkelte pasienter som ikke 
oppnår lipidkontroll eller ikke 
tåler statin



Kontroll av statinbehandling



Røykere i Norge

Andel dagligrøykere blant kvinner og menn i alderen 16-74 år i Norge i perioden 1927-2016. Kilde: SSB/Norgeshelsa.



Røykestopp

❖ Mest effektivt av alle  primær- 
og sekundærpreventive tiltak

❖ 36% mortalitetsreduksjon
❖ Hvordan?

❖ Informasjon
❖ Røykestopp kurs
❖ Nikotinsubstitusjon
❖ Bupropion/Varenicline



Røyking



Hypertensjon

Eva Gerdts, Haukeland SH



Hva er normalt blodtrykk?





Hypertensive pasienter har 2-3 ganger 
økt risiko for alle typer hjertekarsykdom
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Kannel WB JAMA 1996;275(24):1571-1576.



Blodtrykk
❖ Diagnostikk: 3 målinger med snitt av siste 

2, avslappet pasient, oscillometrisk apparat

❖ Hypertensjon er over 140/90 mmHg

❖ Hvis mistanke om kontorblodtrykk eller 
varierende BT verdier: 24t 
blodtrykksmåling

❖ Ved BT > 160/100 mmHg: Oppstart av 
blodtrykkssenkende behanding

❖ Kartlegg alle risikofaktorer



Når starte blodtrykksbehandling?

❖Alltid ved BT
❖160 mmHg systolisk eller mer
❖100 mmHg diastolisk eller mer
❖Lavere blodtrykk: Ny måling etter 1-2 uker, eller gjøre 24t BT måling

❖Dersom tegn til endeorganskade  (ventrikkelhypertrofi, atherosklerose, 
nyresvikt) eller over grensen ved NORRISK 2

❖140-150 systolisk
❖90-99 mmHg diastolisk





Acetylsalisylsyre
❖ Acetylsalisylsyre gir ca 20% 

reduksjon i vaskulære hendelser 
etter et hjerteinfarkt

❖ Absolutt reduksjon er ca 1.5% per 
år: 1% reduksjon i koronare 
hendelser, 0.5% reduksjon i slag

❖ Risikoen for hemoragisk hjerneslag 
er 1/1000 behandlede/år. Annen 
alvorlig blødining 0.5%/år

❖ Ved allergi mot ASA brukes ofte 
Plavix

Acetylsalisylsyre gis som hovedregel ikke i primærforebygging



Trening og koronar hjertesykdom

❖ Senker blodtrykk

❖ Bedrer lipidverdier

❖ Bedrer insulinresistens

❖ Økt livskvalitet

❖ Økning på 1ml/kg/min i maks 
oksygenopptak reduserer dødlighet 
14-17%



Trening og koronarsykdom
❖ 30-60 minutter moderat intensiv 

aerob aktivitet minst 5 dager per 
uke

❖ Kombinasjon av 
utholdenhetstrening for å bedre 
kondisjonen og styrketrening for å 
øke muskelstyrke

❖ All aktivitetsøkning er positiv og 
kan redusere risiko



Overvekt og diabetes
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Hvor vil vi?

❖ Ingen tobakk

❖ Blodtrykk < 140/90 mmHg

❖ LDL kolesterol under 2.5 mmol/l 
❖ BMI max 25 kg/m2
❖ 30-60 min moderat aktivitet de fleste dager i uka
❖ Diabetes: HbA1c: < 7%  


