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Bakgrunn: Iskemisk hjertesykdom er i dag den sykdommen som tar flest liv glo-
balt. Høyt kolesterolnivå i serum er den viktigste enkeltrisiko, og sammen med røy-
king utgjør hyperkolesterolemi ca. 60 % av all risiko for koronarsykdom. Til tross for 
omfattende dokumentasjon for at kolesterolsenkende behandling forebygger hjerte-
karsykdom er det mange høyrisikopersoner som ikke får adekvat behandling. For-
målet med denne artikkelen er å gi en oversikt over behandlingstilbudet til pasienter 
med alvorlige lipidforstyrrelser ved de ulike sykehus og regioner i Norge. 

Materiale og metode: Artikkelen er basert på en spørreundersøkelse til norske 
sykehus. Det er benyttet informasjon fra Medisinsk genetisk laboratorium ved Riks-
hospitalet, og det er gjort en gjennomgang av relevant litteratur. 

Resultater: Tilbudet til pasienter med alvorlige lipidforstyrrelser er svært varier-
ende i de ulike helseregioner. Mye av ansvaret legges på fastlegene. I dag ligger spe-
sialistkompetansen for denne pasientgruppen hovedsakelig ved Lipidklinikken ved 
Rikshospitalet.

Fortolkning: Det vil være hensiktsmessig å legge en strategi for standardisert 
diagnostisering og oppfølging av pasienter med alvorlige eller vanskelig behandlbare 
lipidforstyrrelser, slik at store geografiske forskjeller unngås. Behovet for spesial-
kompetanse på alvorlige lipidforstyrrelser er stort. Oppstart av flere lipidklinikker 
fordelt på helseregionene vil kunne løse problemet med geografisk skjevhet samt 
antas å gi en bedring av behandlingstilbudet.

fiseres av helsevesenet. Hyperkolesterolemi er 
den viktigste enkeltfaktoren, og sammen med 
røyking står den for ca. 60 % av risikoen for 
koronarsykdom (6). På bakgrunn av eksperi-
mentelle og observasjonelle studier samt in-
tervensjonsstudier er det blitt postulert at ved 
tilstrekkelig reduksjon i LDL-kolesterolnivået 
vil aterosklerose kunne bli en sjelden tilstand 
(7, 8).

Til tross for denne kunnskapen er det mange 
høyrisikopersoner som ikke får behandling eller 
som ikke behandles optimalt. I følge den siste 
EURASPIRE- undersøkelsen i Europa, gjen-
nomført i perioden 2006-2007, er det kun 51 % 
av pasienter med etablert hjertesykdom som har 
nådd målet om totalkolesterolnivå i serum på 
mindre enn 4,5 mmol/l (9). I Norge har Svilaas 
i sitt doktorgradsarbeide vist at kun 1/5 oppnår 
behandlingsmål for lipider i primærprofylakse, 
mens under 50 % når målene i sekundærprofy-

Iskemisk hjertesykdom er den sykdommen 
som tar flest menneskeliv verden over. I 
2005 døde 17,5 millioner mennesker av 

hjerte- og karsykdom. 7,5 millioner dødsfall 
skyldtes akutt hjerteinfarkt, mens 5,7 millioner 
døde av hjerneslag (1). I 2006 skyldtes 35,5 % 
av alle dødsfall i Norge hjerte- karsykdom (2). 
Rundt 5 000 nordmenn dør årlig av plutse-
lig hjertedød, og mange av disse har ikke kjent 
hjertesykdom fra tidligere (3). Inntil 30 % av 
hjerteinfarktpasientene overlever ikke sitt første 
infarkt (4). Kostnaden ved hjerte- og karsykdom 
er stor både for pasientene og for samfunnet. 
Hjerteinfarkt er en av hovedårsakene til kronisk 
hjertesvikt som forekommer hos ca. 100 000 
nordmenn (5).

Hjerte- og karsykdom kan i stor grad fore-
bygges. INTERHEART-studien viser at over 
90 % av risiko for hjerteinfarkt i en populasjon 
skyldes ni ulike faktorer som enkelt kan identi-
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lakse (10). Det store flertallet av pasienter med 
hyperlipidemier vil kunne behandles adekvat i 
allmennpraksis ved bruk av livsstilsintervensjon 
og ved behov kolesterolsenkende medikamen-
ter. En mindre gruppe har et mer alvorlig syk-
domsbilde, og for disse vil ikke behandling og 
oppfølging hos allmennpraktiker være tilstrek-
kelig for å nå behandlingsmålene. 

Hensikten med denne artikkelen er å gi 
en oversikt over hvilket tilbud som foreligger 
for pasienter med alvorlige lipidforstyrrelser i 
Norge, slik at en rasjonell strategi for diagnosti-
sering og oppfølging kan utarbeides.  

Materiale og metode
Artikkelen er basert på resultater fra vår spørre-
undersøkelse utsendt til alle somatiske sykehus 
med et poliklinisk tilbud til hjertepasienter i 
Norge. Spørreundersøkelsens 
mål var å kartlegge hvilket 
tilbud sykehusene i Norge har 
for pasienter med alvorlige 
lipidforstyrrelser. Undersø-
kelsen ble sendt per post. 
Svarene kom inn hovedsa-
kelig per post, supplert med 
telefonintervju. 46 av 62 
sykehus besvarte undersøkel-
sen. I tillegg er det hentet informasjon fra Medi-
sinsk genetisk laboratorium ved Rikshospitalet, 
og relevant litteratur er 
gjennomgått. Tallene i 
figur 1 er kommet frem 
ved å ta antallet med 
positive gentester i det 
gitte fylket, dividere med 
antall innbyggere i fylket 
og multiplisere med 10 
000 for å få tall det er 
lett å sammenligne. Alle 
universitetssykehusene 
besvarte undersøkelsen, 
og sykehus fra alle fylker 
har besvart. Sykehusene 
som besvarte undersøkel-
sen, antas å behandle mer 
enn 80 % av pasientene 
med hjerte-karsykdom 
i Norge. Når det gjelder 
sykehusene som ikke be-
svarte undersøkelsen, må 
det være rimelig å anta at 

dette ikke er de sykehusene som har størst inter-
esse for et systematisk tilbud til pasienter med 
alvorlige lipidforstyrrelser. Hvis det er skjevhet 
i utvalget, er denne derfor trolig i retning av for 
positiv rapportering av tilbudet til disse pasien-
tene.

Resultater
Kun én av fire sykehus (28 %) oppgir å ha et 
eget poliklinisk tilbud til pasienter med alvor-
lige lipidforstyrrelser. Ved sannsynlig familiær 
hyperkolesterolemi har kun to av fem sykehus 
gode rutiner for opptak av familieanamnese 
med fokus på høye kolesterolverdier og prema-
tur koronarsykdom. Tallene er tilsvarende lave 
for systematisk gentesting av pasienter hvor 
man mistenker familiær hyperkolesterolemi. 
Systematisk oppfølging av pasientene med fa-

miliær hyperkolesterolemi 
skjer hos under halvparten av 
sykehusene. Når det gjelder 
utredning og oppfølging av 
barn med familiær hyperko-
lesterolemi, oppgir de fleste 
sykehusene at det er den lo-
kale barneavdelingen eller 
nærmeste barneavdeling som 
ivaretar dette tilbudet. Svært 

få oppgir å henvise barna til lipidklinikken ved 
Rikshospitalet. 

Tabell 1. Resultater av spørreundersøkelsen. Antall og prosent (%).

SPØRSMÅL JA NEI Totalt
1) Eksisterer det ved ditt sykehus et eget poliklinisk til-
bud for pasienter med alvorlige lipidforstyrrelser?

13 (28) 33 (72)  46 (100)

2) Inngår det et organisert tilbud om kostholdsveiled-
ning ved ditt sykehus til disse pasientene?

 28 (61) 18 (39) 46 (100)

3a) Ved høyt kolesterol og prematur koronarsykdom i 
familien (mistanke om FH), skjer det da en systematisk 
kartlegging av familiemedlemmer vedrørende lipidni-
våer?

18 (39) 28 (61) 46 (100)

3b) Tas det rutinemessig gentest ved mistanke om fa-
miliær hyperkolesterolemi?

18 (39) 28 (61) 46 (100)

3c) Skjer det systematisk oppfølging/kontroller av pasi-
enter med FH ved ditt sykehus?

22 (48) 24 (52) 46 (100)

4) Ved diagnosen FH hos et barn - vil normalt den 
lokale barneavdelingen ivareta videre utredning og 
oppfølging?

27 (59) 5 (11) 46 (70*)

Totalt antall sykehus som har fått tilsendt un-
dersøkelsen:

62 sykehus

Totalt antall sykehus som har besvart under-
søkelsen:

46 sykehus, svarprosent 
74.

37 % fra Lipidklinikken
63 % fra andre enn Lipidklinikken:
12 % fra Ullevål universitetssykehus
     8 % fra andre sykehus
80 % fra allmennpraktiserende leger 
eller privatpraktiserende spesialister

Ramme 1. Oversikt over hvem som 
rekvirerer  gentester til Medisinsk genetisk 
laboratorium, Rikshospitalet.
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Dersom man ser på tilbudet fylkes-

vis, kommer det frem at kun halvpar-
ten av Norges fylker har sykehus som 
oppgir å ha et eget poliklinisk tilbud 
til pasienter med alvorlige lipidfor-
styrrelser, og tallene er tilsvarende for 
opptak av familieanamnese og syste-
matisk gentesting. Dette betyr at svært 
mange pasienter i dag står uten tilbud 
om systematisk oppfølging i sitt nær-
miljø. Som kommentar til undersøkel-
sen tilføyet flere av sykehusene at det 
er allmennpraktikerens oppgave å di-
agnostisere og følge opp pasienter med 
alvorlige lipidforstyrrelser inkludert 
familiær hyperkolesterolemi. Flere av 
sykehusene føyet også til at de ikke ut-
fører diagnostisering og oppfølging av 
denne pasientgruppen grunnet for lite 
ressurser. Tabell 1 viser resultatene fra 
spørreundersøkelsen.

Diskusjon
Dersom man ser på tallene fra Medisinsk gene-
tisk laboratorium, illustrert i ramme 1, frem-
kommer det at sykehuslegene rekvirerer en 

svært liten andel av gentestene som utføres 
(Trond Leren, Medisinsk genetisk laboratorium, 
personlig meddelelse). I undersøkelsen oppgir 
hele 16 sykehus, i tillegg til Ullevål og Rikshos-
pitalet, at de systematisk gentester ved mistanke 
om familiær hyperkolesterolemi. Basert på un-
dersøkelsen skulle man tro at tallene ville være 
høyere for tester rekvirert fra andre sykehus. 
Dette misforholdet kan tenke seg å skyldes for-
skjeller i hvor lett legene fatter mistanke om fa-
miliær hyperkolesterolemi, eller det kan være at 
sykehusene i noen grad idealiserer sine rutiner 
vedrørende diagnostikk av disse pasientene. 

Dersom man ser på antall personer som har 
fått diagnosen familiær hyperkolesterolemi ved 
genetisk testing per 10 000 innbyggere, ser man 
store forskjeller mellom fylkene. Dette vises i 
figur 1. Tabell 2 gir en oversikt over antall rek-
virerte gentester og antall positive gentester i 
de ulike fylkene. 33 av 10 000 har familiær hy-
perkolesterolemi (11), og ingen av fylkene har 
i dag diagnostisert mer enn 13 per 10 000 inn-
bygger. Lavest forekomst av positive gentester 
i forhold til folketallet sees i trøndelagsfylkene,  
Rogaland, Troms og i Finmark. Helseregion 
Sør-Øst har gjennomgående høy forekomst av 
positive gentester. Dersom man deler Norge i 
nord og sør, slik at Sør-Trøndelag tilhører nord, 
vil andelen innbyggere med genetisk bekref-
tet familiær hyperkolesterolemi i den nordlige 
delen av Norge være omkring halvparten av 
andelen hos innbyggere i Sør-Norge. Det sees 

Tabell 2. Oversikt over antall rekvirerte gentester 
og antall positive gentester i de norske fylker.
Fylke Antall rekvirerte 

gentester av pasi-
enter med adresse 
i det gitte fylket

Antall med 
positiv  
gentest

Finmark 114 35
Troms 184 48
Nordland 620 187
Nord-Trøndelag 132 46
Sør-Trøndelag 130 79
Møre og Romsdal 522 190
Sogn og Fjordane 383 140
Hordaland 1233 519
Rogaland 572 226
Vest-Agder 362 137
Aust-Agder 273 111
Telemark 535 211
Vestfold 589 232
Østfold 881 234
Akershus 2175 560
Oslo 2709 575
Buskerud 918 272
Oppland 389 133
Hedmark 699 230

Figur 1. Tallene viser antall personer med bekreftet positiv gentest  
på familiær hyperkolesterolemi per 10 000 innbygger bosatt i 
fylket .
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ingen positiv korrelasjon mellom lokalisering 
av universitetssykehusene og andel positive 
gentester - unntak er Oslo hvor Lipidklinik-
ken er lokalisert og Bergen som er i ferd med å 
bygge opp et tilbud til pasienter med familiær 
hyperkolesterolemi. 

Det er lite samsvar mellom antall posi-
tive gentester i et fylke og tilbudet til pasienter 
med alvorlige hyperlipidemier slik det oppgis 
i spørreundersøkelsen. Dette samsvarer med at 
gentester i liten grad rekvireres fra sykehusene, 
unntaket er Oslo hvor Ullevål universitetssyke-
hus og Rikshospitalet ved Lipidklinikken samlet 
sett rekvirerer nær halvparten av alle gentester 
i Norge. Man kan diskutere hvorvidt denne fyl-
kesvise skjevfordelingen av andelen diagnosti-
serte pasienter med familiær hyperkolesterolemi 
skyldes en reell geografisk variasjon i forekom-
sten av sykdommen, eller hvorvidt dette i ho-
vedsak er et uttrykk for ulik henvisningspraksis. 
I Sør-Trøndelag med færrest diagnostiserte pasi-
enter med familiær hyperkolesterolemi i forhold 
til folketall, er 60 % av de rekvirerte gentestene 
positive. I Oslo, som har høy prosentandel diag-
nostiserte med familiær hyperkolesterolemi, er 
antallet positive gentester 21 %. Dette kan tyde 
på at terskelen for gentesting er en viktig for-
klaring på ulik fylkesvis forekomst av verifisert 
familiær hyperkolesterolemi.
Hvem skal utrede og behandle 
pasientene med alvorlige 
lipidforstyrrelser?
Det er et stort forbedringspotensial i behandlin-
gen hos pasienter med enkle lipidforstyrrelser 
både i primær- og sekundærprofylakse. En av 

de aller viktigste oppgavene til 
fastlegene vil være å identifi-
sere pasienter som ut ifra en høy 
totalrisiko for hjerte-karsykdom 
bør behandles med statiner. En 
annen viktig oppgave vil være 
å diagnostisere sekundære li-
pidforstyrrelser, eksempelvis på 
bakgrunn av hypotyreose eller 
nyresykdom, hvor underlig-
gende årsak til lipidforstyrrelsen 
må behandles. Men selv med en 
optimalisering av behandling og 
oppfølging av lipidforstyrrelser 
i allmennpraksis vil det være en 
gruppe pasienter med alvorlige 
og sammensatte lipidforstyrrel-

ser hvor tilbudet ikke er tilstrekkelig. Pasienter 
med arvelige hyperlipidemier inngår i denne 
gruppen.
Arvelige hyperlipidemier
I følge Helsedirektoratet sitt utkast for utred-
ning av pasienter med hyperlipidemier er det 
særlig viktig at det avklares om pasienten har 
en arvelig lipidforstyrrelse. Dette fordi pasien-
ter med arvelige former for lipidforstyrrelser 
kan ha svært høy absolutt og relativ risiko for 
hjerte-karsykdom, og denne risikoen kan ikke 
beregnes på grunnlag av standard risikoalgorit-
mer (12). En oversikt over arvelige hyperlipi-
demier gjengis i ramme 2. Prevalenstallene vil 
variere i ulike populasjoner siden faktorer som 
overvekt eller diabetes vil kunne avgjøre om en 
genetisk disposisjon resulterer i manifest hy-
perlipidemi. Dette gjelder i svært stor grad ved 
type III-hyperlipidemi, hvor den genetiske dis-
posisjonen forekommer betydelig hyppigere enn 
den manifeste hyperlipidemien (13). Hyperlipi-
demiene som er sterkest assosiert med prematur 
hjerte-karsykdom, er familiær hyperkolestero-
lemi, familiær kombinert hyperlipidemi og type 
III-hyperlipidemi. Det er anslått at under 5 % av 
mannlige hjerteinfarktpasienter vil ha familiær 
hyperkolesterolemi, mens det antas at mer enn 3 
ganger så mange vil ha familiær kombinert hy-
perlipidemi på bakgrunn av en høyere prevalens 
av denne tilstanden (14).
Familiær hyperkolesterolemi
Sykdommen er velegnet for å illustrere sam-
menhengen mellom alvorlig hyperkolesterolemi 
og tidlig hjertesykdom, og den er et eksempel 

Ramme 2. Arvelige hyperlipidemier basert på Fredricksons inndeling 
(13,29). *1/100 er homozygote for apo E –II genet, mens bare ca 1/10 000 
utviler manifest hyperlipidemi (13).

Type Benevnelse LDL HDL Triglyserider Prevalens 
I Familiær kylomikronemi  /  /  1/1000 000

IIA Familiær 
hyperkolesterolemi

 / / 1/300

IIB Familiær kombinert 
hyperlipidemi

   1/50

III Familiær 
dysbetalipoproteinemi
 

   1/10 000*

IV Familiær 
hypertriglyseridemi

 /  /  1/20-50

V Primær blandet 
hyperlipidemi

 /  /  1/1000
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på en autosomal dominant 
sykdom hvor genetisk testing 
med stor sikkerhet kan bidra 
til korrekt diagnose og tidlig 
behandling (15). Sykdom-
men fyller WHOs kriterier for 
screeningprogrammer, og et 
slikt program med systematisk 
genetisk testing er vist å være 
vellykket i Nederland (15). 
Tilstanden skyldes i hovedsak 
mutasjoner i genet for LDL-
reseptoren. Det er til nå fun-
net over 700 ulike mutasjoner 
i dette genet. Heterozygote 
pasienter har en betydelig re-
dusert LDL-reseptorfunksjon, 
mens det hos homozygote til-
nærmet ikke registreres LDL-
reseptoraktivitet (16, 17). Det anslås at ca. en av 
300 nordmenn er rammet av lidelsen (11). Åtte 
har for øyeblikket kjent homozygot hyperkoles-
terolemi. Ubehandlet er gjennomsnittsalderen 
for disse pasientene under 30 år (18). Kun 4 400 
av omkring totalt 15 000 pasienter med familiær 
hyperkolesterolemi er diagnostisert via gentest 
(Trond Leren, Medisinsk genetisk laboratorium 
Rikshospitalet, personlig meddelelse). Til nå har 
Medisinsk genetisk laboratorium ved Rikshos-
pitalet utført rundt 13 500 tester (19). 

National Institute for Health and Clini-
cal Excellence, NICE, anbefaler at de som får 
stilt diagnosen familiær hyperkolesterolemi på 
kliniske kriterier, bør tilbys genetisk testing og 
oppfølging ved lipidklinikk. Genetisk testing 
er nødvendig for å øke sikkerheten av diagno-
sen og for å kunne følge opp med utredning av 
deres familier blant annet i form av kaskadetes-
ting (19, 20). Ubehandlet vil 50 % av menn med 
familiær hyperkolesterolemi få symptomer på 
kardiovaskulær sykdom før fylte 50 år. 30 % av 
kvinner med familiær hyperkolesterolemi vil få 
symptomer før fylte 60 år. Verdens helseorgani-
sasjon har tilsvarende tall på 50 % av menn før 
fylte 50 år og 50 % av kvinner før fylte 60 år 
(21). Over 50 % av pasientene med familiær hy-
perkolesterolemi har fått stilt sin diagnose etter 
at de selv eller nær familie har gjennomgått et 
hjerteinfarkt (22). Man bør vurdere mulighe-
ten for familiær hyperkolesterolemi hos voksne 
med kolesterolverdier over 7,5 mmol/l, særlig 
dersom pasienten selv har prematur koronarsyk-

dom, eller dersom det foreligger prematur koro-
narsykdom hos førstegradsslektninger før fylte 
60 år eller andregradsslektninger før fylte 50 år 
(19, 21). Det er blitt utviklet ulike diagnostiske 
kriterier for familiær hyperkolesterolemi. En av 
disse er Simon Broome kriteriene, vist i ramme 
3, som et eksempel (21).

Regelmessig oppfølging av pasienter med 
familiær hyperkolesterolemi ved lipidklinikk vil 
kunne bidra til at behandlingsmål nås, selv med 
svært høye utgangsverdier for kolesterolnivå, 
og at slektstre oppdateres (19, 23). Det er svært 
viktig for pasienter med familiær hyperkoles-
terolemi å ha en individuell oppfølging og be-
handling. Disse pasientene oppfatter sin risiko 
for kardiovaskulær sykdom svært ulikt. Mange 
er tynget av dårlig samvittighet og skamfø-
lelse, og det blir derfor viktig at man fokuserer 
på at dette er en medfødt tilstand. Hvor hardt 
familiene rammes klinisk varierer, og prematur 
hjertesykdom i familieanamnesen er en av de 
viktigste prediktorer for den enkeltes pasients 
risiko for å utvikle kardiovaskulær sykdom (24, 
25).

I dag er det Lipidklinikken ved Rikshos-
pitalet som står for hoveddelen av den organi-
serte ekspertisen på alvorlige lipidforstyrrelser, 
inkludert familiær hyperkolesterolemi, i Norge. 
I tillegg til pasienter med familiær hyperkoles-
terolemi behandler Lipidklinikken pasienter 
med andre former for arvelige hyperlipidemier 
inkludert alvorlige hypertriglyseridemier med 
fare for pankreatitt og pasienter med statinbi-
virkninger (26).

A Total-kolesterol over 7.5 mmol/l hos voksne eller 
totalkolesterol  over 6.7 mmol/l hos barn under 16 år, eller
LDL-kolesterol over 4.9 mmol/l hos voksne eller over 4.0 
mmol/l hos barn

B Xantom-knuter hos pasienten eller en 
førstegradsslektning 

C Gentest har vist mutasjon i LDLR- eller APO-B-genet
D Familiehistorie med hjerteinfarkt før fylte 50 år hos 

annengradsslektninger  eller før fylte 60 år hos første-
gradsslektning 

E Familiehistorie med totalkolesterol over 7,5 mmol/hos 
første- eller annengrads-slektning

DIAGNOSE En “klar” FH- diagnose krever enten kriterie A og B eller 
kriterie C
En “sannsynlig” FH- diagnose krever enten kriterie A og 
D eller kriterie A og E 

Ramme 3. Eksempel på diagnostiske kriterier for familiær 
hyperkolesterolemi .
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Lipidklinikker
Pasientene ved Lipidklinikken i Oslo kommer 
fra hele Norge. På grunn av store avstander vil 
det for mange være vanskelig å utredes og føl-
ges opp i Oslo, og det vil være ønskelig at disse 
har et godt tilbud nærmere sitt bosted. 

Lipidklinikker kan tilby pasientene en sys-
tematisk og målret-
tet behandling. Det 
er vist i 11 studier at 
lipidklinikker i ulike 
varianter er signifi-
kant mer effektive i å 
nå behandlingsmålene 
fra det amerikanske 
kolesterolprogrammet 
sammenlignet med 
behandling hos andre 
deler av helsevesenet 
(27). Undersøkelsene viser blant annet bedre 
etterlevelse av behandling, at lipidmålene nås 
raskere og at lipidmålene bedres i større grad 
ved behandling i lipidklinikker. En lipidkli-
nikk bør dekke en rekke funksjoner og foku-

sere på enkelte karakteristika, som det fremgår 
av ramme 4 (27, 28). Figur 2 illustrerer hvilke 
pasientgruppe som er aktuell for vurdering ved 
en lipidklinikk. Når det gjelder familiær hyper-
kolesterolemi, vil et nettverk av lipidklinikker 
kunne bidra til en mer systematisk diagnostise-
ring og behandling av disse pasientene.

Både ved di-
agnostisering og 
behandling av hy-
perlipidemier vil 
tverrfaglig samar-
beid være vesentlig. 
Leger, ernærings-
fysiologer, labora-
toriepersonale og 
genetiske veiledere 
med flere vil ta del i 
disse prosessene. På 
grunn av lipidklinik-

kenes struktur vil de være særlig godt rustet til å 
øke pasientenes etterlevelse av behandling ved 
å gi god informasjon og tilby tverrfaglig hjelp 
til livsstilsendring. Klinikkene vil også kunne 

redusere kostnadene knyttet 
til denne pasientgruppen ved 
å maksimalisere behandlings-
gevinsten ved diett, mosjon 
og vekttap (26, 27).

Konklusjon
I dag er tilbudet til pasienter 
med alvorlige lipidforstyr-
relser svært varierende i de 
ulike delene av landet. Spør-
reundersøkelsen avdekker at 
Finmark, Troms og Sør- og 
Nord-Trøndelag sjelden ut-
fører gentester vedrørende 
familiær hyperkolesterolemi. 
Nordland har det klart største 
antallet positive gentester av 
de nordlige fylkene, og syke-
husene her oppgir også å ha 
et godt tilbud til pasientene 
med alvorlige lipidforstyr-
relser.

Det er viktig at pri-
mærhelsetjenesten fanger 
opp pasienter med alvor-
lige lipidforstyrrelser. Sær-
lig viktig ved påvisning av 

 ● Systematisk og algoritmisk terapistrategi etter faste 
retningslinjer

 ● Nøye oppfølging av høyrisikopasienter for å nå 
lipidmål 

 ● Fokus på livsstils- og atferdsendringer
 ● Koordinere behandlingen med primærhelsetjeneste 

og relevant spesialisthelsetjenester
 ● Registrere og rapportere intermediære og harde 

endepunkter  av behandlingen 

Ramme 4. Prinsipielle karakteristika ved lipidklinikker. 
Modifisert  fra La Forge (27).

Figur 2. Pasienter som er aktuelle for vurdering ved lipidklinikk

Pasienter som er aktuelle for vurdering ved lipidklinikk
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Høye 
lipidverdier/ugunstig 
lipidprofil

 Familieanamnese 
 Klinisk undersøkelse 

o Familiær hyperkolesterolemi eller 
annen arvelig hyperlipidemi? 

o Alvorlig hypertriglyseridemi med fare 
for pankreatitt 

o Vurdere total kardiovaskulær risiko 



Prematur hjerte-
karsykdom 

Mistanke om familiær 
hyperkolesterolemi eller 
annen arvelig 
hyperlipidemi 

Truende eller manifest 
pankreatitt på grunn av 
høye triglyseridverdier 
(over ca. 10 mmol/l)) 

Bivirkninger av 
lipidsenkende
behandling 

Manglende 
oppnåelse av 
lipidmål hos 
høyrisikopasienter 

Utrede og behandle 
årsak 

Sekundær hyperlipidemi Enkel hyperlipidemi 

Livsstilsintervensjon 
hvis ikke etablert 
koronarsykdom 

Lipidsenkende medikamenter ved vedvarende høy 
kardiovaskulær risiko 
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forhøyet kolesterolnivå hos en pasient er en 
grundig familieanamnese for å påvise arvelige 
lipidforstyrrelser og relevant laboratoriemes-
sig utredning slik at sekundære hyperlipidemier 
avdekkes. 

Det er vist at lipidklinikker har gode resul-
tater ved arvelige og alvorlige lipidforstyrrelser. 
Å danne flere lipidklinikker, fordelt ut i helse-
regionene, vil kunne dekke et stort behov for 
spesialkompetanse og sikre et likeverdig tilbud 
for alle pasientene. Lipidklinikkene bør også 
kunne fungere som regionale kompetansesentre 
i forhold til andre sykehus og fastleger, slik at 
hyperlipidemibehandlingen totalt sett optimali-
seres.

Hovedbudskap
Hyperlipidemi er den største enkeltrisiko for 
hjerte- og karsykdom.
Pasienter med alvorlige hyperlipidemier bør ut-
redes og behandles i lipidklinikker.
I dag er det en klar geografisk skjevhet i tilbud 
til pasienter med alvorlige hyperlipidemier. 
Oppstart av flere lipidklinikker fordelt på hel-
seseregionene vil kunne sikre et bedre tilbud til 
pasienter med alvorlige hyperlipidemier i hele 
landet.
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