Kardiovaskulær risiko
i almen praksis

Ordcollage af hyppigt forekommende ord
i interviewundersøgelsen.

– en national undersøgelse baseret på interviews, spørgeskemaer og registre
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Forskningsspørgsmål:
Er der sammenhæng imellem lægers opfattelse af risiko,
deres ordinationsmønster og patienters compliance?

Baggrund
■ Over 600.000 danskere er i behandling med lipidsænkende
lægemidler.
■ Den praktiserende læges opfattelse af kardiovaskulære risici
og holdning til forebyggelse er en hjørnesten i forebyggelsen af
hjertekarsygdomme.
■ Læger og patienter kan have meget forskellige opfattelser af
risici og gevinster ved behandling med lægemidler.
■ Dette kan have indflydelse på lægens vurdering af behandlingsbehov, patientens accept af behandlingen og compliance.

■ Forbedring af grundlaget for målrettet
risikokommunikation.
Metode og tidsplan
■ 2013: Interviewundersøgelse af 10 danske praktiserende læger:
Nuancer i praktiserende lægers opfattelse af kardiovaskulære
risici (Figur 1).
■ 2014: Spørgeskema til samtlige ca. 3600 danske praktiserende
læger (Figur 2): Afdækning af lægernes professionelle og
personlige risikoopfattelse i forhold til patienthåndtering, compliance, kardiovaskulære risici og gevinster ved lipidsænkende
lægemidler.
■ 2014-2015: Samkøring af spørgeskemadata og registerdata:
Sammenhænge mellem risikoopfattelse, ordinationsmønster
og compliance.

Strategier for håndtering af
compliance med lipidsænkere

Holdning til kliniske vejledninger
& redskaber til risikovurdering
A. Gode som guide, men andre aspekter er
ligeså vigtige i forebyggelsen af hjerte
karsygdomme
B. Kan anvendes til risikovurdering, men ikke
til risikokommunikation med patienten.
C. Anvendelse af forskellige redskaber
afhængigt af patientkonteksten

Perspektiv

Tilbageholdende

Konfronterende

Holdning til effekt af
lipidsænkere
A. Effekten relateres alene til reduktion
i se-kolesterol
B. Usikkerhed om risikoreduktion og
betydningen for forebyggelse
C. Detaljeret indsigt i effektmål og
risikoreduktionsmål

A. Ordination er alene den prak
tiserende læges beslutning,
som patienten skal følge.
B. Medicinindtagelse er alene
patientens ansvar.
C. Fortæller historier om konsekvenser af nedsat compliance
D. Afdækker barrierer for
nedsat compliance

Opfattelse af personlig
kardiovaskulær risiko
– måling af eget kolesteroltal
A. Ja, på klar indikation
B. Ja, uden klar indikation
C. Nej, men har overvejet det
D. Nej, har ikke overvejet det

Figur 1: Oversigt over resultater fra interviewundersøgelsen
– Nuancer i opfattelsen af kardiovaskulære risici

Benedicte Lind Barfoed
læge, ph.d. studerende
e-mail: bbarfoed@health.sdu.dk

Figur 2: Side fra spørgeskemaet til
praktiserende læger
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