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Hälsosamma levnadsvanor
i fokus för nya riktlinjer
2016 ÅRS EUROPEISKA RIKTLINJER FÖR HJÄRT–KÄRLPREVENTION
GER OCKSÅ FOLKHÄLSOPERSPEKTIV OCH RÅD ÅT BESLUTSFATTARE
Nyligen publicerades en ny ver
sion av de europeiska riktlinjer
na för kardiovaskulär preven
tion [1]. Tio större organisationer
inom Sixth Joint Task Force of
the European Society of Cardio
logy and Other Societies on Car
diovascular Disease Prevention
in Clinical Practice har tagit
fram publikationen.
Dokumentet är en uppdate
ring av 2012 års publikation [2]
och följer väsentligen samma
struktur: Vad är kardiovaskulär
prevention, vem behöver det,
hur och var ska det erbjudas?
Här presenterar vi några av
de viktigaste nyheterna, t ex att
riktlinjerna nu även inkluderar
ett folkhälsoperspektiv i ett av
snitt med rekommendationer
om prevention på befolknings
nivå. För första gången presen
teras i detta sammanhang ve
tenskaplig evidens och råd åt
beslutsfattare.
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FAKTA 1. Målsättning
TOBAK. Ingen exponering för tobak i någon
form.
MATVANOR. Låg halt av mättat fett och
högt intag av fullkornsprodukter, grönsaker, frukt och fisk.
FYSISK AKTIVITET. Minst 150 minuter
per vecka av måttlig aerob fysisk aktivitet
(30 min 5 dagar/vecka) eller 75 minuter i
veckan av tyngre aerob fysisk aktivitet (15
minuter 5 dagar/vecka) eller en kombination av båda.
VIKT/BMI. BMI 20–25 kg/m2. Midjemått
<94 cm (män) och <80 cm (kvinnor).
BLODTRYCK. <140/90 mm Hg.

sänkning av LDL-kolesterol förblir den
viktigaste målsättningen (<1,8 mmol/l vid
mycket hög risk, <2,6 mmol/l vid hög risk).
Inga målvärden för HDL-kolesterol eller
triglycerider anges.
Inom området högt blodtryck förblir
målvärdet <140/90 mm Hg, men för pa
tienter >60 år med förhöjt systoliskt tryck
bör detta sänkas till 140–150 mm Hg lik
som för patienter >80 år under förutsätt
ning att de är i gott allmäntillstånd. Ökad
användning av 24-timmars blodtrycks
registrering och mer av patienters egen
kontroll önskas, men tyvärr saknas ännu
åldersrelaterade målvärden för dessa me
toder.
Hälsosamma levnadsvanor och vikt
minskning eller åtminstone stabilisering
av vikten för överviktiga patienter för
blir hörnstenen i den preventiva vården
för patienter med diabetes. Målvärdet för
HbA1c för att minska risken för hjärt–kärl
sjukdom och mikrovaskulära komplika

»Lagstiftning föreslås för att
reducera mängden energi,
salt, mättat fett och tillsats av
socker i livsmedel.«
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Matvanor. Lagstiftning föreslås för att re
ducera mängden energi, salt, mättat fett
och tillsats av socker i livsmedel. Man re
kommenderar prissättning som metod för
att begränsa användningen av dessa pro
dukter. Information om näringsinnehål
let bör uniformt finnas på framsidan av
förpackningar och vara läsbar. Skolor ska
erbjuda lättillgängliga vattenfontäner och
motverka användning av sockrade drycker.

En av rekommendationerna på folkhälsonivå
är att skolor ska erbjuda lättillgängliga vattenfontäner och motverka sockrade drycker.

tioner är <53 mmol/mol för de allra flesta
med diabetes, både typ 1 och 2.
I dokumentet finner man även särskilda
preventiva råd för kvinnor, personer från
etniska minoriteter, socioekonomiskt ut
satta och personer med psykosocial pro
blematik.

Patientföljsamheten är ett stort problem

Patienternas följsamhet till den givna be
handlingen förblir ett stort problem. Sär
skilt inom preventionen tenderar indivi
der att inte uppleva sig själva som sjuka,
och behovet att ta läkemedel under resten
av livet känns inte alltid klart.
Därför ges särskilda råd om hur man
kan påverka följsamheten. För första gång
en anses att förenklad medicinering, där
flera verksamma substanser kombineras i
en enda tablett (s k polypiller) kan bli ett
hjälpmedel för att förbättra följsamheten.

Stärkt prevention på befolkningsnivå

I dokumentet finner man både gradering
av vetenskaplig evidens och rekommen
dationer för åtgärder på folkhälsoplanet.
Bland riktlinjerna med högsta styrkan
(grad I) kan följande nämnas:
Tobak. Priset bör höjas för att minska bru
ket, prisskillnader som driver gränshandel
bör försvinna och man bör införa reklam
neutrala förpackningar. Rökning bör inte
tillåtas på offentliga platser. Rökning bör
inte förekomma där barn vistas, särskilt
inte i privata bostäder eller bilar.
Alkohol. Reklamen för alkoholhaltiga
drycker bör minskas, gränsvärdet för alko
hol vid bilkörning bör sänkas ytterligare
(nolltolerans), och man rekommenderar
en större satsning på det alkoholpreventi
va arbetet i primärvården.
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Fysisk aktivitet. Vid planering av städer och
större byggnader bör dessa utformas så att
fysisk aktivitet underlättas. Ökad satsning
bör även göras på skolgårdar så att de in
bjuder till fysisk aktivitet.

Allmänläkaren förblir nyckelperson

Allmänläkaren förblir nyckelpersonen i
det preventiva arbetet i primärvården, och
man rekommenderar att sjuksköterskor
och andra hälsoprofessioner engageras,
särskilt för gruppen med hög kardiovasku
lär risk.
Rådgivning om levnadsvanor och pla
nering av den fortsatta preventiva vården
bör ske redan under vårdtiden på sjuk
huset för patienter med kardiovaskulär
sjukdom. Efter utskrivning efter akut ko
ronart syndrom eller vård för hjärtsvikt
ska patienten erbjudas möjlighet att delta
i program för hjärtrehabilitering för fort
satt stöd och råd vad gäller hälsosamma
levnadsvanor (grad I-rekommendation).
Deltagande i dessa program bör ske redan
inom de första veckorna efter utskrivning
en. Planering och uppföljning av detta kan
med fördel delegeras till sjuksköterska
(grad IIa).
En systematisk kvalitetsgranskning av
det preventiva vårdarbetet behövs, nå
gonting som i Sverige redan sker inom ra
men för det nationella SEPHIA-registret
[3]. Dessa råd ligger helt i linje med det nya
vårdprogrammet för sekundär prevention
som kardiologföreningens arbetsgrupp för
levnadsvanor i samverkan med Riksför
bundet HjärtLung och arbetsgruppen för
SPICI-studien [4] nyligen presenterade på
det kardiologiska vårmötet.
Avsnittet »Vad ska eller kan man göra
och vad ska man inte göra« i slutet av do
kumentet är nytt och informativt: 24 »att
göra«-råd (t ex »en hälsosam kost rekom
menderas som en hörnsten i preventio
nen till alla«) och 5 »icke göra«-råd (t ex att
bedömning av risk för hjärt–kärlsjukdom
hos män <40 år och kvinnor <50 år utan
några kända riskfaktorer inte rekommen
deras). En bättre balans mellan »att göra«
och »icke göra« hade sannolikt varit mera
värdefull.

Bearbetas för svenska förhållanden

Sammanfattningsvis lägger 2016 års pre

ventionsriktlinjer större fokus på både
den enskilda patienten och folkhälsan.
Hälsosamma levnadsvanor och full följ
samhet till föreskriven behandling sätts
i centrum. I detta sammanhang ligger do
kumentet väl i linje med de senaste svens
ka rekommendationerna (från Socialsty
relsen [5] och Läkemedelsverket [6]).
Den aktuella kunskapsöversikten som
berör folkhälsan kan leda till ökat intres
se bland beslutsfattare, särskilt när detta
sker i samverkan med nationella organi
sationer som yrkes- och patientförening
ar. Man uppmanar läkare och andra hälso
professioner att ta större plats i debatten
för god folkhälsa. Det är tydligt att den ve
tenskapliga evidensen finns för att agera
från professionens sida. Politiska åtgärder
för att minska hjärt–kärlsjukdom har tidi
gare efterlysts i Läkartidningen [7].
Nu vidtar arbetet med att anpassa dessa
riktlinjer till svenska förhållanden. Det ar
betet kommer i hög grad att involvera pri
märvården. För att bearbeta de europeiska
riktlinjerna för svenska förhållanden har
kontakt redan etablerats mellan SFAM:s
(Svensk förening för allmänmedicin) lev
nadsvaneråd och Svenska kardiologför
eningens arbetsgrupp för prevention och
levnadsvanor. s
b Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga
uppgivna.
Citera som: Läkartidningen. 2016;113:D7HM
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