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HEART FAILURE-KONGRESSEN, 
ATHEN 2019 

I regi av European Society of Cardiology (ESC)/Heart Failure 
Association  ble årets europeiske hjertesviktkongress arrangert i Aten 
25.-28.05.19. Gode kolleger bidrar her med referater fra viktige sesjoner. 
I tillegg følger i god tradisjon norske abstrakter. 

Gaute Vollan (Bergen) skriver i innledningen til sitt referat: 
Heart Failure-kongressen er kanskje undervurdert blant kardiologer 
når det kommer til kongressvalg. Imidlertid er den et utmerket 
valg, ikke bare for leger som jobber spesifikt med hjertesvikt, men 
også for den generelle norske kardiolog. Møtet berører nærmest 
alle felt i kardiologien: fra klassiske hjertesviktforedrag til teknisk 
utstyr («devicer») og arytmier, via genetikk, kardiomyopatier og 
peri-/myokarditter, til mekanisk støtte og hjertetransplantasjon. 
Jeg kan derfor varmt anbefale kongressen som et viktig supplement 
for de fleste kardiologer. I tillegg er formatet på kongressen svært 
overkommelig, noe som gir god oversikt, uformell stemning og lite 
problemer med fulle saler. 

Hjerteforum takker for alle bidrag og ønsker god lesing!

For redaksjonen,
Rune Mo
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Heart Failure-kongressen 2019 i Aten var 
tildelt en passende undertittel: «fra alfa til 
omega». Programmet var variert og leverte 
absolutt spennvidden som tittelen lokket 
med. Her rapporteres 2 sesjoner - for Alfa: 
Kaliumbindere, og vi starter med Omega: 
Palliasjon og behandling ved livets slutt for 
hjertesviktpasienten. 

Palliasjon
ESC arbeider aktivt for å sammenføye 
verdens kardiologiske miljøer, og flere av 
sesjonene ved årets kongress var som 
tidligere derfor arrangert i samarbeid med 
andre organisasjoner. Palliasjon-sesjonen 
ble arrangert i samarbeid med ACNAP – 
Association of Cardiovasclular Nursing 
and Allied Professions. Feltet preges av en 
langsomt voksende forståelse for bedre 
behandling i livets siste fase for hjerte-
sviktpasienten. Samtidig mangler det gode 
tilnærmingsmåter og arbeidsredskaper 
som gir helsepersonell konkrete verktøy. 
Sesjonen inneholdt blant annet et interes-
sant innlegg om hvordan man kan studere 
pasienters behandlingsvalg når de er stilt 
overfor flere scenarier som alle inneholder 
høy risiko for dårlig utkomme. Sannsynligvis 
vil slike studier av type «discrete choice 
experiments» og «time-trade-off» bli utført 
i større grad i tiden fremover. Dette vil 
kunne endre hvordan vi ser på pasienters 
vilje til å ta risiko i behandlingsvalgene vi 
skal gi råd om.

Palliasjon fra diagnose til livets slutt
Palliativ omsorg er inne i et fokusskifte, 
hvor palliasjon ikke lenger er ensbetydende 
med siste dagers pleie. Tvert imot ser man 
nå et økende fokus på at palliativ omsorg 
starter allerede på det tidspunktet hvor 
man finner en kronisk og alvorlig diagnose. 
Misoppfatninger om at pasientene ikke 
er i en fase hvor man kan tilby palliative 
behandlingsmetoder er utbredt og ble nylig 
problematisert i en oversiktsartikkel i Heart, 

Lung and Circulation (1). Samtidig er det 
utført randomiserte studier (2) med «usual 
care» versus «usual care + palliative care» 
hvor studien ikke overraskende kunne vise 
til bedre utkomme på endepunkt som antall 
innleggelser og pasient-rapportert livskva-
litet og velvære. Veien fremover vil være å 
øke forståelsen blant helsepersonell om at 
palliativ behandling foregår parallelt med 
sykdomsutviklingen og samtidig understøtte 
mulighetene for å etablere multidisiplinære 
team hvor helsepersonell med palliativ 
kompetanse kan delta. Tiny Jaarsma ved 
Linkøping Universitet la frem tanker fra sin 
gruppes studier, hvor en arbeidsmåte med 
«start – refokus – intensivere – endre» ska-
per et arbeidsverktøy som er dynamisk og 
retter seg etter pasientens behov i sykdom-
mens ulike faser. 

Kommunikasjon er nøkkelen
Det er fascinerende å høre hva man finner i 
studier omkring kommunikasjon: I en popu-
lasjon av 670 hjertesviktpasienter hvor 50 
% var i NYHA-klasse III-IV, ble pasientene 
stilt spørsmål om hva de forventet omkring 
sin prognose i nærmeste fremtid. 25 % 
svarte «vet ikke». Hele 39 % svarte at de 
forventer å ha stabil helse. Og 13 % mente 
de ville bli friske (3)! Hva er nøkkelen til å 
bedre denne store graden av feiloppfatning? 
Det viser seg også at symptomer, forklaring 
om hjertesvikt, etterlevelse og symptommo-
nitorering er kommunisert ut i mye større 
grad enn prognostisk informasjon (4). 

 «Devicer»
Til sist et par ord om ICD i denne sammen-
heng. J. M. Beattie (London) refererte 
studier med avlesning av 125 eksplanterte 
ICD-er post mortem. Mer enn 1/3 av 
pasientene hadde ventrikkeltakykardi i den 
siste levetimen. 65 % av ICD-ene hadde 
takyterapi fortsatt på ved dødstidspunktet. 
Av disse gav nær 25 % sjokkterapi siste 
levedøgn (5). Dette er ikke helt ferske data, 

PALLIASJON OG KALIUMBINDERE VED 
KRONISK HJERTESVIKT

Eva Lill Rice, Ålesund sjukehus
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og man kan håpe at det er et problem som 
i større grad er relatert til land som har 
større oppdeling av elektrofysiologisk ICD-/
pacemaker-oppfølging som eget teknisk fag 
enn det vi har tradisjon for i Norge. Studien 
var like fullt utført i vårt naboland Sverige 
for bare 5 år siden. Det er sannsynlig at vi 
alle har forbedringspotensial når det gjelder 
å ta initiativ til samtaler om ICD og livets 
siste fase (6). 

Kaliumbindere i 
hjertesviktbehandling
Sesjonen om kaliumbindere var kort, men 
informativ. En kasuistikk illustrerte poeng 
omkring alle risikofaktorer for hyperkalemi 
som finnes hos hjertesviktpasienten. Det 
er kanskje flere enn vi tror hos den enkelte. 
Husker vi for eksempel på at bruk av beta-
blokkere også er assosiert med hyperka-
lemi? Likedan ciklosporin og tacrolimus? 
Heparin (1)? Hjertesviktpasienter kan også 
ha økt risiko for hyperkalemi ved flere van-
lige komorbiditeter som KOLS, diabetes og 
lav kroppsmasseindeks. Læringsutbyttet 
var: Når renin-angiotensin-aldosteron-sys-
tem (RAAS)-hemming og mineralkortikoi-
dantagonist (MRA) benyttes eller vurderes, 
er det nyttig å tenke igjennom hva den 
enkelte pasients risikoprofil for hyperkalemi 
er.

Skal eller skal ikke?
Det sentrale spørsmålet mange av oss sitter 
med i dag er: Skal man benytte ett medika-
ment for å tillate bruken av et annet? Stefan 
Anker presenterte en klinisk oppdatering 
til eksisterende hjertesviktetningslinjer 
som trolig er publisert innen du leser dette 
(7). Teksten er nå endret til at kalium-

bindere «may be considered» -altså kan 
vurderes- for to indikasjoner: For å behandle 
hyperkalemi og «to enable uptitration» 
- fritt oversatt foreslår jeg «fasiliterende 
behandling» som begrep. Vinden blåser 
altså i retning av at man bør vurdere alle 
tilgjengelige tiltak som kan legge til rette 
for opptitrering av hjertesviktmedisin. 
Det foregår flere studier på feltet, og to av 
dem som ble nevnt, var «PRIORITIZE» og 
«DIAMOND».

Hvordan implementere 
retningslinjer i klinisk praksis?
Selv om retningslinjer får en oppdatering, 
bruker gjeldende retningslinjer likevel kun 
en forsiktig formulering mht. bruken av 
kaliumbindere. Det innebærer at man likevel 
må gjøre en totalvurdering. Man må ta hen-
syn til alder, kroppsmasseindeks, komorbi-
ditet og eksisterende medikamenter. Videre 
må man vurdere om det er sannsynlig at 
man kan oppnå en ønskelig kaliumverdi – 
og her skal man som kjent også unngå for 
lave verdier. En generell tilnærming er også 
at man benytter diuretika i laveste mulige 
dose for euvolemi når det samtidig benyttes 
MRA. Sannsynligvis vil vi se en fremvekst 
av ulike metoder for hjemmebasert 

 y Palliasjon er mye mer enn pleie 
ved livets slutt

 y Mulitdisiplinær tilnærming 
tilpasset pasientens behov

 y Fremtidige studier vil trolig gi oss 
mer innsikt i risikovillighet 

 y Studier med endepunkter som 
inkluderer livskvalitetsmål 
etterspørres

 y Det er i dag 2 av de nyere kalium-
bindende medikamentene på det 
norske markedet: patiromersobi-
tekskalsium (Patiromer) som har 
handelsnavn Veltassa og natrium-
zirkoniumsyklosilikat (SZC) som 
har handelsnavn Lokelma.

 y Begge medikamenter binder kalium 
i tarm før absorbsjon via ulike 
mekanismer.

 y Behandlingen er etterlengtet for å 
tillate å senke kalium uten bivir-
kningsprofilen som vi kjenner fra 
resonium-kalsium.

 y Dette åpner også for diskusjoner 
om man bør starte kaliumbinder for 
å fasilitere opptitrering av medi-
siner som man hittil har stoppet 
ved utvikling av hyperkalemi før 
oppnådd måldose.
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monitorering av hjertesviktparametre, 
inkludert kaliummonitorering.

Det er i etterkant av Heart Failure 
2019 publisert en kommentar i European 
Journal of Heart Failure (8): Her bemerkes 
det at evidensnivået i øyeblikket tilsier ikke 
høyere enn klasse II-anbefaling, men man 
støtter anbefalingen om å bruke kaliumbin-
dere til utvalgte pasientgrupper som ellers 
vil ha nytte av fortsatt bruk av – og/eller 
opptitrering av RAAS-hemmere. MRA er 
studert i mindre grad enn RAAS-hemming 
på dette området og får derfor ikke spesifikk 
omtale.

Referanser
1.  Singh et al. Heart Lung Circ 2019; 28: 

539-552.
2.  Rogers et al. J Am Coll Cardiol 2017); 70: 

331-41.
3.  Van der Wal et al, Int J Clini Pract 2016; 70: 

469-476.
4.  Hjelmfors et al, Eur J Cardiovasc Nursing 

2014; 13: 152-61.5. Westerdahl et al. Circula-
tion 2014; 129: 422-9.6. Kirpatrick et at. Am J 
Cardiol 2012; 109: 91-4.

7.  Seferovic et al. Clinical practice update on 
heart failure 2019: pharmacotherapy, pro-
cedures, devices and patient management. 
An expert consensus meeting report of the 
Heart Failure Association of the European 
Society of Cardiology. Eur J Heart Fail 2019 
May 26 [Epub ahead of print] doi: 10.1002/
ejhf.1531

8.  Butler, Khan, Anker Eur J Heart Fail 2019; 21: 
550-552.

HJERTESVIKT, DIABETES MELLITUS  
TYPE 2 OG SGLT2-HEMMERE

Morten Grundtvig, St. Olavs hospital, Trondheim

Stefan. D Anker, Berlin, Tyskland,holdt 
forelesning om hvordan man skal tenke på 
natriumglukose-kotransportør 2 SGLT2)-
hemmere i behandlingen av diabetes mel-
litus (DM) hos pasienter med hjertesvikt. 
Forventet levetid for pasienter med DM er 
redusert med 6 år ved 60 års alder sam-
menlignet med personer uten DM. Hvis 
DM-pasienten har kardiovaskulær sykdom 
i tillegg, er levetiden redusert med 12 år (1). 
Ved DM uten hjertesvikt og alder > 65 år 
er mortaliteten 3,7 pr 100 pasientår, men 
ved DM og hjertesvikt er den 32,7 pr 100 
pasientår (2). I 9 randomiserte studier på 

pasienter med hjertesvikt var det i snitt 31 
% som hadde DM. Til sammenligning har 
Norsk hjertesviktregister 25 % pasienter 
med DM. 

Fra CHARM: CV death or hospitaliza-
tion viser at det er store forskjeller med og 
uten DM, se figur (3).

Anker mente det var viktig å 
identifisere pasienter med prediabetes 
med hensyn til preventive tiltak. Gjeldende 
europeiske retningslinjer for hjertesvikt 
fra 2016 angir at ACE-hemmer/angioten-
sin II-reseptorblokker kan forhindre eller 
forsinke utvikling av DM. Betablokkere er 
trygge i bruk ved DM. Metformin er trygt 
å bruke ved hjertesvikt unntatt ved alvorlig 
nyre- eller leversvikt. Bruk av glitazoner er 
kontraindisert.

Empagliflozin, canagliflozin og 
dapagliflozin ble presentert med data 
fra 6 land og 0,3 millioner pasienter på 
behandling for DM. Ujusterte data viste at 
pasienter som fikk slike SGLT2- inhibitorer, 
hadde mindre hospitaliseringer for hjerte- 
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svikt sammenlignet med andre antidiabetika 
(hasardratio 0,61, 95 % konfidensintervall 
0,51-0,73) (4). Det var mindre sterke bevis 
for reduksjon i mortalitet. 

Retningslinjene fra 2016 sier at 
empagliflozin skal vurderes hos pasienter 
med type 2 DM «in order to prevent or delay 
the onset of heart failure or prolong life».

I Clinical Practice Update fra ESC’s 
Heart Failure Association fra 2019 er kon-
sensus at også canagliflozin og dapagliflozin 
skal vurderes ved etablert kardiovasku-
lær sykdom eller ved høy kardiovaskulær 
risiko «to prevent or delay the onset of and 

hospitalisations for HF». På det nåværende 
tidspunkt kan det ikke gis spesifikke 
anbefalinger for bruken av SGLT2-hemmere 
hos pasienter med etablert hjertesvikt (5). 
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DIREKTE MÅLING AV 
VENSTRE ATRIETRYKK OG 

BAROREFLEKSAKTIVERING VED 
HJERTESVIKT

Lars Gullestad, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

A first in human multi-center, open 
label, prospective study to evaluate the 
safety, usability and performance of the 
V-LAP system. Presentert av W Abraham 
(Columbus, USA). 
Nye studier har vist at direkte måling av 
lungearterietrykk og forandringer som ses 
hos pasienter med hjertesvikt er uavhengige 
prediktorer for dødelighet hos hjertesvikt-
pasienter. Videre viste CHAMPION-studien 
at hemodynamisk måling av lungearterie-
trykk med CardioMEMS-systemet redu-
sere sykehusinnleggelser for hjertesvikt. 
Undersøkelse av effekten på mortalitet 
pågår i en ny studie, GUIDE-HF-studien. Et 
alternativ til måling av lungearterietrykket 

er direkte måling av trykket i venstre atrium, 
da en økning av trykket i venstre atrium 
er det mest spesifikke og tidligste tegn på 
forestående forverring av hjertesvikt. For 
å monitorere dette er det utviklet et nytt 
system, V-LAP ™. 

VLAP ™ -sensoren implanteres 
ved hjelp av en transseptal teknikk, under 
ekkokardiografisk veiledning, ganske lik den 
man bruker ved lukking av persisterende 
foramen ovale. Sensoren måler trykket i 
venstre atrium direkte. Enheten er trådløs, 
har ingen batteri eller bevegelige deler 
som skal erstattes, og gir svært nøyaktige 
målinger. På denne konferansen presenterte 
Abraham tidlige funn fra VECTOR-HF-stu-
dien, som representerer den første studien 
hos mennesker. 

Erfaringene fra de første pasientene 
er gode, og ulike mønstre av trykk er blitt 
registrert. 

Noen pasienter ser ut til å ha lav 
dag-til-dag-variasjon av venstre atrietrykk, 
og de kan enkelt administreres. Disse 
pasientene ser ut til å fungere veldig godt, 
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og risikoen for sykehusinnleggelse er lav. I 
andre pasienter oppdager V-LAP™ høyere 
dag-til-dag-variabilitet, med påfølgende 
behov for å redusere trykket. Systemet 
synes således lovende i forhold til monitore-
ring av venstre atrietrykk, men den praktiske 
nytten må testes ut i kontrollerte studier.

Baroreflex activation therapy in patients 
with heart failure with a reduced ejection 
fraction. Presentert av J Lindenfeldt 
(Nashville, USA)
Pasienter med kardiovaskulær sykdom har 
ofte en unormal autonom funksjon som 
bidrar til sykdomsprogresjon. Medika-
mentell behandling med nevrohormonell 
blokade er i dag hjørnestenen i behand-
ling av hjertesviktpasienter med redusert 
ejeksjonsfraksjon (HFrEF). Alternativ 

behandling med direkte stimulering av det 
autonome nervesystem er derfor under 
utprøving. En teknikk er baroreseptorstimu-
lering, som synes å ha en gunstig effekt på 
blodtrykk. Data ved hjertesvikt har manglet, 
men de første resultatene foreligger nå. I 
BeAT-HF inkluderte man HFrEF-pasienter i 
NYHA-klasse III med EF < 35 %, 6-minut-
ters gangdistanse på 150-400 m samt 
optimal medisinsk behandlet. Stimulator 
opereres inn på halsen og stimulerer sinus 
carotis direkte, noe som hemmer sympatisk 
og øker parasympatisk aktivitet.

De første data viste bedring av 
EF, funksjonsklasse og reduksjon av NT-
proBNP. Behandlingen var godt tolerabel 
med få bivirkninger. Studien går fortsatt, og 
flere data vil bli fremlagt. 

Direkte barorefleksaktivering 
synes således være et lovende alternativ, 
og foreløpige data viser bedring av EF, 
NT-proBNP, NYHA-klasse og livskvalitet, 
og noen data viser også gunstig kostnad-
nytte-forhold. Flere utkommedata, inkludert 
effekt på sykehusinnleggelser og dødelighet, 
behøves imidlertid før systemet blir brukt i 
klinisk rutine.
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ESC/HFA ATLAS OG  
ESC HEART FAILURE SURVEY III

Thomas G. von Lueder, Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål

SSB, hjertesviktregister, hjertekarregister, 
Statens legemiddelverk, reseptregisteret, 
mm. 

Hjertesvikt er ikke en offisielt 
godkjent dødsårsak i Norge, men brukes 
sammen med andre diagnoser. Oversikt 
over prevalens, insidens, hjertesviktrelaterte 
sykehusinnleggelser og dødsfall i Norge er 
svært mangelfull. Man har tidligere anslått 
at hjertesvikt forekommer hos omtrent 2 % 
av den generelle befolkningen (tilsvarende 
ca. 100 000 nordmenn), men det er holde-
punkter for at tallet kan ligge nærmere 4 %, 
tilsvarende så mye som 200 000 mennes-
ker med hjertesvikt i Norge. 

Det har nok vært enklere å besvare 
spørsmål knyttet til medikamentell behand-
ling og statlige refusjonsordninger for 
etablerte (ACE-hemmere, betablokkere 
m.m.) og nyere hjertesviktmedisiner (f.eks. 
sakubitril-valsartan og ivabradin). Arbeids-
gruppen for hjertesvikt har også levert data 
til nylig gjennomført ESC Survey om avan-
sert behandling for hjertesvikt med konkrete 
spørsmål relatert til mekanisk støtte (LVAD, 
RVAD, BiVAD) og hjertetransplantasjon. 
Slike konkrete spørsmål er naturligvis lettere 
å få tall på enn eksempelvis tall knyttet til 
palliativ behandling av hjertesvikt. Det er få, 
om overhodet noen hospicer i landet som 
tilbyr terminal omsorg for hjertesviktpasien-
ter. En nasjonal oversikt over det generelle 
behandlingstilbudet ved hospicene i Norge 
mangler. 

Hjertesviktspesifikk utdanning av 
helsepersonell er et annet vesentlig punkt 
som ønskes kartlagt. Det går en trend mot 
økende profesjonalisering med HFA/ESC-
godkjent sertifisering innen hjertesvikt for 
leger/kardiologer og sykepleiere, men rele-
vansen for kardiologisk virksomhet i Norden 
er foreløpig uavklart. 

Datainnsamling i forbindelse med 
HFA Atlas foregikk i vinterhalvåret, og 
siden har det vært omfattende arbeid med 

I det følgende omtales to prosjekter som 
både Heart Failure Association (HFA) og 
ESC sentralt anser som svært viktige. 

Atlas om hjertesvikt (ESC/
HFA Atlas)
Det mangler gode data på hvor vanlig 
hjertesvikt er og hvordan hjertesvikt utredes 
og behandles. ESC/HFA Atlas er et høyt 
prioritert prosjekt. Hensikten er å kart-
legge epidemiologi, utredning, behandling 
og oppfølging av hjertesvikt i hvert enkelt 
av medlemslandene, for å lage en felles 
europeisk oversikt. På lang sikt håper man 
at HFA Atlas vil bidra til bedre livskvalitet og 
overlevelse hos pasienter med hjertesvikt. 
Dessuten har nok ESC og HFA merket seg 
hvor stor spenning og global interesse (les, 
siteringer) som er knyttet til American Heart 
Association (AHA) The Heart Disease and 
Stroke Statistics hvert år. Det er både forstå-
elig og rimelig at man ønsker å utarbeide 
et tilsvarende oppslags- og referanseverk 
spesifikt for hjertesvikt for de europeiske 
landene. 

HFA Atlas anses av NCS’ arbeids-
gruppe for hjertesvikt som et vesent-
lig bidrag for å øke kunnskapen om alle 
relevante forhold knyttet til hjertesvikt både 
i Norge og Europa. Bedre kartlegging, sær-
lig også av forhold der vi henger etter, vil 
kunne føre til bedre allokering av ressurser 
til områder med forbedringspotensial og 
derved forhåpentligvis bedre omsorg for 
pasienter med hjertesvikt i Norge. 

En katalog bestående av omtrent 60 
spørsmål ble sendt ut til samtlige nasjo-
nale hjertesvikt-arbeidsgrupper/selskaper 
i ESCs medlemsland. NCS’ arbeidsgruppe 
for hjertesvikt har innhentet norske data 
(med kilde, årstall og utførlige individuelle 
kommentarer) og levert disse til HFA. Kilder 
som har vært benyttet i prosessen er bl.a. 
WHO, World Bank, HFA Survey, ESC Survey, 
ESC Atlas of Cardiology, EHRA White Book, 
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kvalitets sikring, kildesjekk og rensing av 
data. Under National HF Societies møte 
under HFA-kongressen ble første versjon 
av HFA Atlas gjort tilgjengelig (Bilde 1). 
Den finnes her: https://eatlas.escardio.org/
eatlasHFA/ 

Kartlegging av behandling 
for hjertesvikt (ESC Heart 
Failure Survey III)
Dette er en oppfølger etter forrige ESC HF 
Survey fra 2009, som er et viktig instrument 
innen såkalt «implementation science». ESC 
utgir retningslinjer som er blant de viktig-
ste verktøyene i pasientrettet kardiologisk 
virksomhet. Hvordan disse omsettes i daglig 
praktisk, er lite belyst. «Real world»-data fra 
det norske og andre store hjertesviktregis-
tre tyder på at medikamentell behandling 
av hjertesvikt er for dårlig hva angår bruk 
av anbefalte preparater (særlig mineral-
kortikoidantagonister) samt oppnåelse av 
anbefalte måldoser. ESC HF Survey III under 

ledelse av Lars Lund, Karolinska sjukehu-
set, er en stor planlagt europeisk kartleg-
ging. Her skal det prospektivt registreres 
kliniske data fra omtrent 10 000 pasienter 
med hjertesvikt i ESC-medlemslandene. 
Rekrutteringen skal skje fra sykehus med 
ulike behandlingsnivåer og bredt omfavne 
pasienter med hjertesvikt uansett EF. 
Kartlegging av bruk av nevrohormonelle 
antagonister og «devicer» (samt årsaker 
for manglende bruk av slike) er et av de 
sentrale målene med undersøkelsen. Norge 
- via NCS’ arbeidsgruppe for hjertesvikt - vil 
bidra med 100 pasienter fra 4 sentre, og 
arbeidet vil ledes av nasjonal koordinator 
Lars Gullestad, Oslo universitetssykehus, 
Rikshospitalet. Studien ble av Regio-
nal komité for medisinsk og helsefaglig 
forskningsetikk (REK) vurdert som ikke-
godkjenningspliktig kvalitetssikringsarbeid. 
Oppstart måtte beklageligvis utsettes pga. 
sendrektig saksbehandling hos personvern-
ombudet ved OUS, men etter påtrykk har 
man nå fått grønt lys.

 

Religion has done love a great service by making it a sin. Anatole France
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SEPONERING AV SLØYFEDIURETIKA 
HOS PASIENTER MED STABIL, 
KRONISK HJERTE SVIKT – RESULTATER 
FRA EN RANDOMISERT KLINISK 
MULTISENTERSTUDIE

Efraim Bulut, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Bergen

ReBIC 1 inkluderte pasienter i 
NYHA-funksjonsklasse I og II som ble 
vurdert å være euvoleme og å ha milde 
symptomer på hjertesvikt. Studiedeltakerne 
stod i utgangspunktet på furosemid og ble 
randomisert til fortsatt behandling (n = 95) 
eller seponering (n = 93). Etter en oppføl-
gingsperiode på 90 dager var det primære 
endepunktet, egenrapportert globale vur-
dering av dyspné (evaluert ved VAS-score), 
ikke signifikant forskjellig mellom gruppene 
(p = 0,64). Det var heller ingen statistisk 
signifikant forskjell i andelen av pasienter 
som fortsatt ikke hadde reinnsatt diuretika 
ved studieslutt (74,3 % versus 83,9 %, p 
= 0,16). Gruppen som seponerte diuretika, 
hadde for øvrig ikke flere sykehusinnleggel-
ser. Det ble understreket at de fleste tilfeller 
av symptomforverring eller sviktdekompen-
sering forventes å inntre i løpet av de første 
ukene etter seponering. I følge Biolo og 
medarbeidere var derfor oppfølgingsperio-
den på 90 dager tilstrekkelig til å identifi-
sere pasienter som klarer seg uten langtids 
bruk av sløyfediuretika.

Selv om sløyfediuretika har en sentral rolle 
som symptomlindrende behandling ved 
hjertesvikt, vil mange av pasientene med 
stabil sykdom, og som behandles utenfor 
sykehus, ikke trenge å stå fast på diuretika. 
Imidlertid foreligger det ikke klare anbefa-
linger for seponering av diuretika i kliniske 
retningslinjer, trolig på grunn av manglende 
evidensgrunnlag fra randomiserte kliniske 
studier. På den annen side antyder flere 
observasjonsstudier at langtidsbruk av 
sløyfediuretika er assosiert med dårligere 
prognose. Med den økende kompleksiteten 
av moderne hjertesviktbehandling er det 
også en fordel for pasientene å unngå unø-
dige medikamenter.

Den såkalte ReBIC 1-studien er en 
dobbelt blindet, randomiserte klinisk studie 
som har evaluert sikkerheten ved sepone-
ring av sløyfediuretika ved stabil hjertesvikt. 
Studien ble utført ved 11 ulike sentra i Brasil, 
og resultatene ble presentert av Andreia 
Biolo og Luis Eduardo Rhode (Hospital de 
Clinicas de Porto Alegre).

MYOKARDITT
Gaute Vollan, Hjarteavdelinga, Haukeland universitetssjukehus, Bergen.

Dette feltet ble behørig dekket av bl.a. Coo-
per (Mayoklinikken) som innledet med å 
vise at myokarditt krevde minst 3,1 millioner 
liv i 2017 globalt og dermed er en alvorlig og 
utbredt sykdom. 

Klinikk

 y Myokarditt har hovedsakelig tre 
presentasjonsformer:

 y Brystsmerter er vanligst. Kan være 
pseudoiskemisk, obs. MINOCA. Per i dag 
bedre diagnostikk etter MRs inntreden 
som fanger opp flere myokardittilfeller. 



hjerteforum   N° 4/ 2019 / vol 32 130

Bruk EKG, sjekk PR-segmentet. Anførte 
at så mange som 1/3 av «infarkt»-pasi-
enter (de med normale koronar kar) kan 
ha myokarditt. 

 y Nyoppstått hjertesvikt, spesielt ledsa-
get av høye troponinverdier. Ser alt fra 
mild svikt til kardiogent sjokk. Pasienten 
kan imidlertid presenteres seg lengre 
ut i forløpet og da med fallende/lavere 
troponinverdier. 

 y Arytmier og AV-blokk. Alle myokarditter 
kan debutere med arytmi, fra plutselig 
død til ventrikkeltakykardi og AV-blokk, 
men tenk spesielt på sarkoidose og 
kjempecellemyokarditt ved slik debut.

Etiologi 
Parvo B19-virus er det vanligst forkom-
mende virus, HHV 6, EBV og CMV er også 
aktuelle. Den inflammatoriske tilstanden 
i myokard kan, tross påvisning av virus-
genom i hele myokard, gi fokal myokarditt. 
Men finner man genom fra «vanlig» virus i 
myokard er ikke det nødvendigvis bevis for 
etiologi. Det er for eksempel vist at mange 
hepatitt C-pasienter har viruset påvisbart i 
myokard, uten å få myokarditt.

Heymans (Nederland) redegjorde 
for den komplekse patofysiologien. Her ble 
Gullestads publikasjon fra Circulation i 2001 
trukket frem! Det ble kommentert at man 
igjen tørker støv av konseptet om immun-
modulering ved hjertesvikt. 

Hva gjør at enkelte utvikler myokar-
ditt mens andre ikke, tross de fleste infise-
res av det samme virus? Han snakket om 
«immunologisk sårbarhet» og dro parallell 
til herpes labialis der «alle» er infisert, men 
de færreste får alvorlige herpes labialis. 
Man snakker om en hyperinflammatorisk 
respons i hjertet. Men hvorfor og hos hvem? 
Heymans anbefalte en god oversiktsartikkel 
på dette ved Frantz (Eur J Heart Fail 2018; 
20: 445.

Prognose
Tradisjonelt har man oppfattet prognosen 
som rimelig god ved fulminant myokarditt, 
gitt at man får iverksatt støttende behand-
ling (ECMO, Impella, overflytning til større 
sentra) tidlig nok og at kjempecelle-myo-
karditt er utelukket. Denne erfaringen ble 

utfordret: Registerdata viser at dødeligheten 
faktisk er høy ved fulminant myokarditt 
tross avansert behandling. Man diskuterte 
også en øket dødelighet av myokarditt hos 
kvinner, og det ble spekulert i om de har 
mer alvorlig sykdom, venter lengre og kom-
mer senere til sykehus. 

Diagnostikk
Det skal komme et nytt «position paper» på 
endomyokardial biopsi. Undertegnede kan 
ikke se at dette er publisert ennå. Hvis ikke 
virusgenom påvises i biopsi, har det tradi-
sjonelt åpnet opp for at immunsuppresjon 
kan vurderes, noe som igjen sees på som et 
et viktig fremskritt i behandlingen av myo-
karditt da en kan igangsette mer enn bare 
støttende behandling. Virus kan foreligge 
diffust i myokard selv om inflammasjonen 
kan være fokal.

Endomyokardial biopsi er aktuelt og kan 
vurderes: 

 y ved akutt hjertesvikt med relativ rask 
debut (< 2 uker hos relativt unge 
pasienter) 

 y ved nye, akutte arytmier uten åpenbar 
forklaring, pseudoinfarkt og normale 
koronarkar

 y ved residiv av myokarditt
Biopsi ble blant flere toneangivende i sesjo-
nen sett på som trygt med lav komplika-
sjonsrate hos dem som utfører dette jevnlig 
(0,1-0,5 % tamponade). Men obs: Det er lav 
sensibilitet og kan være fokale lesjoner, det 
er kostnader og relativ lav tilgjengelighet og 
uenighet innad i miljøet om fortolkning av 
Dallas-kriteriene. 

Bildediagnostikk og biopsi (MR, PET, 
CT, endomyokardial biopsi) ble drøftet opp 
mot hverandre i presentasjonen «Diagnostic 
Strategy» av Mavrogeni. Fordelen med MR 
vis-a-vis PET er foruten fravær av stråling at 
en får god oversikt over myokard generelt 
og kartlagt biventrikulær funksjon med spe-
sielt høyre ventrikkel, der ekkokardiografi 
ikke er optimal. MR kan si noe om eventu-
elle differensialdiagnoser (andre kardiomyo-
patier) og skille mellom akutt og kronisk 
myokarditt. MR «ser» ikke inflammasjon, 
men ødem og fibrose («bright is dead») og 
man kan klassifisere i forhold til: 
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 y aktiv myokarditt (ødem), 
 y kronisk (fibrose og ødem) eller
 y kronisk (ikke ødem). 

MR kan også bidra til målområdet for endo-
myokardial biopsi og den er ikke-invasiv. 
Men sensitivitet er 80 %, ikke 100 %! PET 
har høyere sensitivitet enn MR, spesielt ved 
sarkoidose. Men spesifisiteten er lavere, og 
pasienten utsettes for stråling og spesial-
diett. Det er imidlertid aktuelt å vurdere i 
spesielle situasjoner.

Diverse
Ellers undersøkes det nærmer om kolkisin 
kan spille en gunstig rolle ved behandling 
av enkelte myokarditter. Eosinofil myokar-
ditt ble igjen nevnt som en svært alvorlig 
myokarditt med 50 % mortalitet etter 4 

måneder. Over 1/3 har ikke eosinofile i 
perifert blod. Ikke glem lymfocytær myokar-
ditt, og tenk på sarkoidose hos unge spesielt 
ved blokk og senere kardiomyopati. Vurder 
hjertebiopsi, ICD, mykoflenak og steroider. 

Ellers er det kommet bekymrings-
fulle data fra USA innen kardio-onkologi, 
og bruk av såkalte sjekkpunkthemmere i 
kreftbehandlingen. Det viser seg at enkelte 
pasienter (1-2 %) utvikler alvorlig myo-
karditt i etterkant av behandlingen med 
alvorlige hjertehendelser ved 120 dager på 
opp mot 50 %. Denne myokarditt kan gå 
under radaren fordi det ikke nødvendigvis 
tilkommer troponinutslipp. Prednisolon kan 
være aktuelt. Fremgang på ett felt med nye 
medikamenter som tas i bruk, krever klinisk 
årvåkenhet for nye og ukjente bivirkninger. 




