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NETTBASERT HØRING
Oppdatert «Faglig retningslinje for antitrombotisk behandling og tromboseprofylakse»
I 2013 ble en faglig retningslinje for antitrombotisk behandling og tromboseprofylakse
utviklet på mandat fra Norsk selskap for trombose og hemostase (NSTH). Den utgjorde en
tilpasning til norske forhold av 9. utgave av American College of Chest Physicians’
retningslinje for antitrombotisk behandling og tromboseprofylakse (ACCP AT9).
Retningslinjen ble publisert gjennom plattformen MAGICapp, tilgjengeliggjort blant annet på
www.blodfortynnende.no.
Arbeidet med planleggingen av en oppdatering av NSTH retningslinjen startet allerede ved
publisering i 2013. Vi presenterer nå en ny utgave av retningslinjen, ferdigstilt i juni 2019.
Under oppdateringen har vi tilstrebet å følge nasjonale og internasjonale standarder for
utarbeidelse og oppdatering av faglige retningslinjer. Noen kapitler er omfattende revidert,
mens andre kun har gjennomgått mindre endringer. Detaljer omkring oppdateringsprosessen
kan finnes i kapitlet «Metode og bakgrunn» i retninglinjen, samt i forordet.
Selv der oppdateringen kun resulterte i mindre endringer, har det bakenforliggende arbeidet
med oppdatering av kunnskapsgrunnlaget vært omfattende, for å sikre at anbefalinger som
ikke er endret fra 2013 fortsatt er valide. Grunnet retningslinjens opprinnelige omfang og
begrensede ressurser i NSTH har vi av kapasitetsårsaker ikke kunnet oppdatere alle kapitler
slik vi opprinnelig hadde ønsket. Vi har derfor besluttet å trekke 6 kapitler fra 2019-utgaven
av retningslinjen. Disse kan eventuelt bli oppdatert på et senere tidspunkt, avhengig av
ressurssituasjonen i NSTH.
De gjenværende seks kapitlene i retningslinjen er





Praktisk gjennomføring av antikoagulasjonsbehandling
Ortopedisk kirurgi og tromboseprofylakse
Indremedisin og tromboseprofylakse
DVT og lungeemboli (LE) = venøs tromboemboli




Atrieflimmer
Graviditet: venøs tromboembolisk sykdom, trombofili og antitrombotisk behandling

Gjennomføring av høringsprosessen
Vi ønsker som i 2013 å gjennomføre en nettbasert høringsprosess, da retningslinjen som
tidligere publiseres gjennom plattformen MAGICapp. Høringsutkastet er tilgjengelig på
www.magicapp.org under tittelen «Høringsutkast: Retningslinjer for antitrombotisk
behandling og profylakse - 2019.» Høringsutkastet er også direkte tilgjengelig under denne
lenken: https://app.magicapp.org/app#/guideline/3244 . Høringssvar bes sammenfattet i
eget dokument av hver enkelt høringsinstans.
Vi vil presisere følgende:
1. Praktiske råd fra Helsedirektoratet (vedrørende DOAK, senest oppdatert i 2015) som
presenteres i retningslinjen er ikke gjenstand for vurdering i høringsprosessen.
2. Vi overlater til den enkelte høringsinstans å vurdere hvilke kapitler man ønsker å gi
tilbakemeldinger på.
Vi ber om at høringsinstansene spesielt vurderer følgende:
1. For å tydeliggjøre at retningslinjen er godt forankret i fagmiljøene og andre relevante
høringsinstanser ønsker vi tilbakemelding om din organisasjon støtter retningslinjen. I
så fall ønsker vi å vise til dette i retningslinjen.
2. Er anbefalingene og det underliggende kunnskapsgrunnlaget lett tilgjengelig,
forståelig og vil de oppfattes som anvendelige i praksis? Det er ønskelig med
kommentarer både overordnet og for den enkelte anbefaling i så måte.
3. Er det informasjon som mangler i retningslinjen, sett fra målgruppens perspektiv?
Vi ber om at høringssvar sendes til per.vandvik@gmail.com innen fredag 20. september
2019.
Fullversjon av endelig retningslinje vil bli publisert elektronisk via MAGICapp og
www.blodfortynnende.no høsten 2019.
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