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Igjen hadde Vestnorsk Cardiologisk Forening i samarbeid med NCS 
fått frem et interessant program til årets vårmøte i Bergen. Møtet 
var godt besøkt med ca. 200 påmeldte. Første dag var det blandet 
program innenfor generell kardiologi. Neste dag fulgte sesjoner om 
arytmi og palliativ kardiologi. Disse ble fulgt av flere klaffeforedrag og 
presentasjoner og drøfting av de siste europeiske retningslinjene innen 
kardiologi. Her hadde Hjerteforum for øvrig bred presentasjon av norske 
eksperters vurderinger i forrige nummer og presenterer i tillegg norske 
synspunktene på synkoperetningslinjene foran i dette nummeret. Til 
slutt var det innlegg om sirkulasjonstøtte ved kardiogent sjokk og om 
riktig håndtering av høyresvikt med valvulær etiologi. Vi presenterer 
referater fra flere av innleggene. Dessuten har vi en egen separat artik-
kel fra en av foredragsholderne om ekstrakorporal membranoksyge-
nering (ECMO) lenger frem i tidsskriftet. I tillegg var det interessante 
kasuistikkpresentasjoner, abstraktpresentasjoner og satellittsymposier. 

Prisen for beste abstrakt og kasuistikk gikk til henholdsvis Helga 
Midtbø og Rahul Bhatnagar.

Kongressmiddagen ble avholdt på Fløyen restaurant. Til under-
holdning ble det spilt musikk med bidrag fra en av våre kardiologer, Erik 
Packer, mens en annen kollega, Margrethe Aase Schaufel, underholdt 
med kardiologi-inspirert sang ved åpningssesjonen.

På årsmøtet til NCS ble Ole Christian Mjølstad valgt til ny leder 
av foreningen for de kommende 2 år. Fra høsten vil da styret for øvrig 
bestå av: Øyvind Bleie (siste avgåtte leder), Eirik Qvigstad, Geeta 
Gulati, Erlend Aune, Jan Otto Beitnes og Elizabeth Holme. Ny vara-
representant er Kristin Angel. 

Olaf Rødevand
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INTERVENTIONAL ALTERNATIVES TO 
STANDARD CRT – ENDOCARDIAL LEFT 

VENTRICULAR PACING
David Mörtsell. Cardiology department, Skåne University Hospital, Lund, Sweden

Cardiac resynchronization therapy (CRT) is 
an established treatment in patients with 
left bundle branch block and systolic heart 
failure. Patients who are non-responders to 
CRT or where implantation fails remain a 
challenge. Endocardial left ventricular (LV) 
pacing is a new treatment option.

Endocardial LV pacing results in 
faster LV activation and improved con-
tractility in animal models as compared 
to routine epicardial pacing (1). Even in 
patients with an adequately positioned CRT 
system who are responders to CRT, trials 
with endocardial LV pacing yield superior 
LV contractility (2). Feasibility studies with 
transseptal placing of a standard LV lead 
and wireless LV pacing have both showed 
a high degree of short-term efficacy 
measured as improvement of LV ejection 
fraction, LV volumes and NYHA-class, in 
patients who are non-responders to CRT or 
have a previous failed implant (3, 4). Safety 
profile is acceptable with a low peripro-
cedural complication rate and follow-up 
indicates a thromboembolic rate compara-
ble to patients with mechanical valves and 
adequate anticoagulation (3). Implantation 
is possible with interventional techniques 

and intraprocedural imaging even in 
patients with complex grown-up congenital 
heart disease (figure 1) (5).

Conclusion:
Endocardial LV pacing is feasible with a 
high degree of clinical efficacy and safety in 
selected patients who are non-responders 
to standard CRT or where CRT implantation 
is not possible due to anatomical properties.
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Figure 1. CRT-D with endocardial pacing of the systemic ventricle in a Mustard patient
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BEHANDLING AV ATRIEFLIMMER - MER 
ENN MEDISINER, KONVERTERINGER OG 

ABLASJON?
Jan Pål Loennechen, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital og Institutt for 
sirkulasjon og bildediagnostikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Atrieflimmer utgjør en stadig økende 
utfordring for spesialisthelsetjenesten, og 
estimater tilsier at antallet pasienter med 
atrieflimmer vil øke med ytterligere 50-60 
% de neste 20 årene (1). Den viktigste 
årsaken til dette er økningen av antall eldre i 
befolkningen. Samtidig lever pasienter med 
hjertesykdom og høy risiko for å få atrie-
flimmer lengre enn tidligere. I tillegg øker 
andelen av befolkningen med overvekt og 
fedme, og det er antatt at dette er årsaken 
til rundt 10 % av økningen i forekomst av 
atrieflimmer. Det er også sterkere fokus på 
deteksjon av atrieflimmer enn tidligere, da 
en ønsker å oppdage atrieflimmer for å fore-
bygge hjerneslag med antikoagulasjon. De 
siste årene er det utviklet betydelig bedre 
verktøy for å påvise atrieflimmer. Dette 
gjelder ikke bare for helsevesenet, men mye 
diagnostisk utstyr er kommersielt tilgjenge-
lig. For eksempel kan Apple Watch relativt 
presist diagnostisere atrieflimmer, og siste 
versjon kan ta opp EKG av ganske god 
kvalitet. Bedre behandling mot atrieflimmer 
i form av ablasjon har også bidratt til økt 
oppmerksomhet og kunnskap om atrieflim-
mer i befolkningen. 

Da ablasjon mot atrieflimmer ble 
tilgjengelig fra årtusenskiftet, hadde vi 
forhåpninger om at behandlingen kunne 
helbrede atrieflimmer på tilsvarende måte 
som WPW-syndrom. Dette har dessverre 
ikke svart helt til forventningene. Selv om 
ablasjon er den mest effektive behandlin-
gen mot atrieflimmer, viser langtidsstudier 
en vedvarende residivrate etter ablasjon 

av både paroksysmal og persisterende 
atrieflimmer. Forklaringen til dette lig-
ger i mekanismen bak atrieflimmer. Mens 
WPW-syndrom skyldes en medfødt 
aksessorisk bane som kan fjernes for alltid 
med ablasjon, er det svært sammensatte 
årsaksmekanismer til atrieflimmer. Struk-
turelle forandringene i atriene i form av 
fibrose, dilatasjon og hypertrofi er sentrale 
mekanismer. Disse forandringen gir i seg 
selv elektriske abnormiteter, og sammen gir 
strukturell og elektrisk remodellering både 
triggere og substrat for atrieflimmer. Blant 
risikofaktorene for remodellering av atriene 
er hypertensjon, overvekt, søvnapné, dia-
betes mellitus, fysisk inaktivitet, alkohol og 
røyking. Dette er grunnlaget for ideen om at 
reduksjon av risikofaktorer for atrieflimmer 
kan bremse og til og med reversere utvik-
lingen av arytmien. En gruppe fra Adelaide 
i Australia har vært ledende innen dette 
feltet og har publisert én randomisert studie 
og flere kohortstudier. Den randomiserte 
studien inkluderte 150 atrieflimmer-pasien-
ter med kroppsmasseindeks (KMI) > 27 kg/
m2 og midjemål over 90 cm for kvinner og 
100 cm for menn. Intervensjonsgruppen ble 
behandlet med en aggressiv lavkaloridiett, 
moderat fysisk aktivitet 45 minutter tre gan-
ger i uken og tett oppfølging med telefonisk 
og elektronisk kontakt (2). Etter 15 måneder 
hadde intervensjonsgruppen gått gjennom-
snittlig 14,3 kg ned i vekt. Det ble påvist en 
betydelig bedring av atrieflimmer-sympto-
mer sammenlignet med kontrollgruppen. 
Det sekundære endepunktet atrieflimmer-
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byrde målt med 7 dagers langtids-EKG 
viste langt færre episoder med atrieflimmer 
og over en halvering av tid i atrieflimmer 
(1176±456 min vs. 491±331 min). I en 
kohortstudie undersøkte samme gruppe 
langtidseffekten av vekttap på residivraten 
av atrieflimmer etter ablasjon (3). Etter 5 år 
var det i gruppen med mer enn 10 % vekt-
tap nær 50 prosentpoeng færre pasienter 
med atrieflimmer-residiv sammenlignet 
med gruppen med mindre enn 3 % vekttap. 
Et vekttap på 10 % var assosiert med doblet 
sannsynligheten for å beholde sinusrytme. 
Fluktuasjon av vekten reduserte gevinsten 
av vekttapet. Samme gruppe gjennomførte 
en liknende kohortstudie hvor de viste at 
høy fysisk yteevne og bedring i fysisk yte-
evne var assosiert med større sjanse for å 
beholde sinusrytme etter ablasjon (4). I fjor 
kom en europeisk multisenterstudie med en 
litt annen tilnærming (5). Pasienter (n=245) 
med tidlig persisterende atrieflimmer og 
hjertesvikt med bevart venstre ventrikkel-
funksjon eller hjertesvikt med redusert ven-
stre ventrikkelfunksjon og ejeksjonsfraksjon 
over 25 % ble randomisert til kontroll eller 
behandling med mineralokortikoid-resep-
torantagonist, statiner, ACE-hemmer eller 
angiotensinreseptor-blokker til blodtrykk 
< 120/80 mm Hg og hjerterehabilitering i 
form av moderat fysisk aktivitet tre ganger 
i uken samt alkohol- og kostholdsrestrik-
sjoner. I intervensjonsgruppen var 75 % av 
pasientene og i kontrollgruppen var 63 % av 
pasientene i sinusrytme målt med 7 dagers-
EKG etter ett år. Selv om studiene var små 
og kun to var randomiserte, synes det klart 
at behandling av risikofaktorer kan redusere 
mengden atrieflimmer. Effekten er minst 
moderat og er best dokumenter for vektre-
duksjon. Livsstilsintervensjoner framstår 
derfor som et godt supplement til annen 
antiarytmisk behandling ved atrieflimmer, 
spesielt for pasienter med fedme. 

En annen og svært viktig side ved 
behandlingen av risikofaktorer ved atrie-
flimmer er gevinsten på kardiovaskulær 
sykelighet og dødelighet. I GARFIELD-
atrieflimmer-registeret har 20,6 % av 
atrieflimmer-pasientene hjertesvikt, 19,9 % 
koronarsykdom, 12,7 % tidligere slag/TIA, 
78,1 % hypertensjon, 40,1 % hyperkoles-
terolemi og 21,9 % diabetes mellitus (6). I 
min kliniske hverdag betyr dette at når jeg 

har en pasient med atrieflimmer, må jeg 
vurdere om det kan foreligge uoppdaget 
komorbiditet. I tillegg er atrieflimmer en 
markør for økt dødelighet hos pasienter 
med kardiovaskulær sykdom. For eksempel 
er atrieflimmer forbundet med 1,52 ganger 
økt risiko for død ved hjertesvikt. Tilsva-
rende tall er 1,39 ved diabetes mellitus, 1,46 
ved hjerteinfarkt og 2,49 ved hypertrofisk 
kardiomyopati. Dersom en pasient med kar-
diovaskulær sykdom får atrieflimmer, bør en 
derfor revurdere om sykdommen er tilstrek-
kelig behandlet. Betydningen av komorbi-
ditet ved atrieflimmer avspeiles også i at 
den vanligste dødsårsaken er hjertesykdom, 
først og fremst koronarsykdom og hjerte-
svikt. Dette vektlegges også i de europeiske 
retningslinjene for behandling av atrieflim-
mer hvor livsstilsforandringer og behandling 
av underliggende hjertesykdom står sentralt 
for å redusere kardiovaskulær risiko og 
fremheves som det viktigste tiltaket for å 
redusere dødeligheten ved atrieflimmer (7). 

Hvorvidt pasienter med atrieflim-
mer bør og kan være fysisk aktive er en 
problemstilling som ofte dukker opp i 
klinisk hverdag. Umiddelbart synes dette 
fornuftig for å redusere kardiovaskulær 
risiko, men dokumentasjonen for dette er 
svak og anbefalingene begrenset. I den 
siste Cochrane-analysen fra 2017 fant en 
utilstrekkelig dokumentasjon for å kunne 
anbefale treningsbasert rehabilitering til 
pasienter med atrieflimmer. I de europeiske 
retningslinjene er det heller ingen anbefa-
linger om fysisk aktivitet til pasienter med 
etablert atrieflimmer (7). Dette betyr at vi 
må ha en pragmatisk tilnærming til fysisk 
aktivitet tilpasset den enkelte pasient. De 
vanligste bekymringene er at fysisk aktivitet 
kan øke anfallshyppigheten av atrieflimmer 
og at høy ventrikkelfrekvens ved trening 
med atrieflimmer kan være en risiko. Det 
er vesentlig at pasientene gjennomgår en 
adekvat utredning ved første gangs påvis-
ning av atrieflimmer. Venstre og høyre ven-
trikkels funksjon og struktur samt aktuelle 
klaffefeil må vurderes med ekkokardiografi. 
Muligheten for koronarsykdom må vurderes 
ved anamnese og eventuell stresstest eller 
koronar undersøkelse. Hypertyreose må 
utelukkes. I tillegg bør en vurdere sjeldne 
arvelige sykdommer som lang QT-tid-syn-
drom og katekolaminerg polymorf ventrik-
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keltakykardi, spesielt hos unge pasienter. Vi 
praktiserer at atrieflimmerpasienter etter 
utredning kan være moderat aktive uten 
vesentlige forbehold, men at de må styre 
etter symptomer. Før høy treningsintensi-
tet har vi lavere terskel for å gjøre belast-
ningstest og forsøker om mulig å registrere 
ventrikkelfrekvens under aktivitet ved 
atrieflimmer. Pasientene anbefales å senke 
aktivitetsnivået ved symptomatisk anfall 
under høy treningsintensitet.

Betydningen av overvekt og fedme 
for forløpet ved ablasjon ved atrieflimmer er 
et annet spørsmål som stadig dukker opp. 
Kunnskapen om dette har vært begrenset. 
Den største aktuelle registerstudien viser 
økt residiv etter ablasjon hos pasienter 
med KMI > 35 kg/m2 (8). I tillegg er det økt 
risiko for komplikasjoner ved KMI > 40 kg/
m2. Sammenholdt med effekten av vektned-
gang på resultatene etter ablasjon gir dette 
klare føringer for at pasienter med fedme 
bør gå ned i vekt før ablasjon mot atrieflim-
mer. Dette støttes også i de europeiske 
retningslinjene (7). Valg av metode for 
vektnedgang er vesentlig for å lykkes. Hvor-
vidt pasienten bør ha en KMI under en gitt 
grense før atrieflimmer-ablasjon, er omdis-
kutert. En bra start er å ta problemstillingen 
opp med pasienten og vurdere henvisning 
til fedmepoliklinikk. Vekt og høyde bør alltid 
oppgis ved henvisning til ablasjon.

Håndteringen av pasienter med 
atrieflimmer er blitt kompleks og involve-
rer flere prosedyrer og behandlere. Det er 
derfor vesentlig med god organisering av 
atrieflimmer-behandlingen. Dette anbe-
fales klart i de europeiske retningslinjene 
(7), hvor det åpnes for stor grad av lokal 
tilpasning.

Oppsummering
Behandling av risikofaktorer for atrieflim-
mer er vist å være antiarytmisk og er et godt 
supplement til annen antiarytmisk behand-
ling. Effekten synes å være mest konsistent 
for vektreduksjon. Påvisning og behandling 

av risikofaktorer hos atrieflimmer-pasienter 
reduserer både arytmibyrden og risiko for 
kardiovaskulære hendelser. Moderne atrie-
flimmer-behandlingen krever stor grad av 
individualisering. Den er blitt kompleks, og 
det er vist at god organisering øker sjansene 
for at behandlingen blir tilfredsstillende 
for flest mulig pasienter. For mer informa-
sjon anbefales det å lese en godt oppdatert 
oversiktsartikkel (9).
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HJERTESVIKT OG PALLIASJON - 
UTFORDRINGER OG MULIGHETER!

Rune Mo. Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital, Trondheim

Hjertesvikt er forbundet med subjektivt 
besværlige symptomer, sykehusinnleggel-
ser og økt mortalitet. Med økende grad av 
hjertesvikt reduseres også livskvaliteten (1). 
Fysiske og psykiske symptomer, en endret 
sosial situasjon og et økende hjelpebehov er 
forhold som kan kan påvirke livskvaliteten 
i negativ retning. Omsorgen for pasienter 
med hjertesvikt baseres på god utredning og 
et godt behandlingstilbud i form av evidens-
baserte medikamentelle, instrumentelle og 
kirurgiske tiltak (2). Parallelt med behand-
lingen som er rettet mot hjertesvikt per se, 
kan palliative, symptomlindrende tiltak ha 
betydning for pasientens livskvalitet. 

Palliasjon er prinsipielt indisert fra 
og med diagnosetidspunkt og bør være 
integrert i all omsorg for pasienter med 
hjertesvikt (3). Palliasjon handler altså 
ikke utelukkende om behandling i terminal 
sykdomsfase eller ved livets slutt. Likevel 
er det som regel naturlig å iverksette eller 
intensivere palliative tiltak når sykdommens 
forløp når et avansert stadium. Avansert 
hjertesvikt preges av uttalte symptomer på 
tross av optimalisert behandling, hyppige 
episoder med dekompensering og syke-
husinnleggelser samt av betydelig redusert 
livskvalitet. I denne fasen endres fokus 
fra sykdomsmodifiserende, prognostisk 
behandling til symptomlindrende, palliative 
tiltak (4).

Viktige elementer i palliasjon ved 
hjertesvikt er utredning og behandling 
av fysiske og psykososiale symptomer, 
utredning og behandling av komorbiditeter, 
informasjon til pasient og pårørende om 
sykdommens naturlige forløp og prognose 
samt god kommunikasjon om mål for 
behandlingen, generelt og spesielt i terminal 
sykdomsfase. Grunnleggende kartlegging og 
tiltak beskrives gjerne som primær palliativ 
omsorg. Spesialisert palliasjon ivaretas av 
særskilt skolerte helseaktører eller team. 
Kunnskapsbasen for palliativ intervensjon er 
begrenset (3). Gjennomgående viser mindre 
studier på populasjoner i sykehus, poliklinik-

ker og primærhelsetjenesten at palliative 
programmer bedrer livskvaliteten. Enkelt-
studier har også vist effekt på sykehusinn-
leggelser og mortalitet.

Behandling av hjertesvikt etter 
gjeldende retningslinjer (2) har godt doku-
mentert symptomlindrende effekt og står 
dermed sentralt også i en palliativ sammen-
heng. Ved avansert og terminal hjertesvikt 
vil medikamentell behandling i stadig 
større grad være rettet mot symptomlind-
ring. I denne fasen kan det være aktuelt å 
redusere doser av såvel betablokkere som 
renin-angiotensin-system-hemmere. Diu-
retika får tiltakende betydning for å lindre 
symptomer forårsaket av væskeretensjon. 
Kombinasjoner av sløyfediuretika og 
tiazider, subkutan og/eller intravenøs 
behandling, kan være nødvendig for å gjen-
opprette eller bevare normovolemi. Også 
nitrater kan ha gunstig symptomatisk effekt. 
Intravenøs medikamentell inotropi kan gis 
på sykehus med symptomlindrende effekt, 
men vil som regel bare være indisert som 
behandling ved akutt hjertesvikt.

Mange pasienter med hjertesvikt har 
implantert pacemaker og/eller hjertestarter. 
Mens en pacemaker og kardial resynkro-
niseringsterapi har åpenbar symptomlin-
drende funksjon og skal beholdes for bevart 
livskvalitet, bør en ved avansert og terminal 
hjertesvikt ta stilling til deaktivering av 
implantert hjertestarter. I et arbeide angis 
det at det deaktivering av hjertestarter ikke 
hadde vært diskutert i 25 % av tilfellene før 
dødens inntreden (5).

I tillegg til å rette fokus mot typiske 
hjertesviktsymptomer vil palliasjon også 
omfatte vurdering og behandling av smerte 
og depresjon. Smerte forekommer hyppig 
hos pasienter med hjertesvikt. Årsaker til 
smertene kan være kardiale (koronare) og 
ikke-kardiale i sammenheng med generell 
inflammasjon og komorbiditeter (f.eks. 
degenerativ leddsykdom og diabetisk nev-
ropati). Avklaring av smerter og behandling 
(nitrater, opiater, fysisk aktivitet og tre-



ning) kan være vesentlig for pasientens 
livskvalitet. Opptil 20 % av pasienter med 
hjertesvikt har depressive symptomer (6). 
Også her vil kartlegging og behandling 
(psykoterapi og medikamentell interven-
sjon) kunne bidra til bedret livskvalitet.

Ved sykehusinnleggelse rettes 
behandlingen mot den akutte dekompen-
sering, og det vil gjerne foreligge et behov 
for revisjon av fast behandling. Samtidig gir 
sykehusinnleggelsen mulighet til å kartlegge 
palliative forhold. Livskvalitet, smerter og 
depresjon er aktuelle tema. Pasient og pårø-
rende kan inviteres til samtale om sykdom 
og prognose, om mål for videre behandling, 
om livsforlengende tiltak samt om behov for 
omsorg i hjemmet, fysioterapi og/eller reha-
bilitering. En tilsvarende palliativ agenda 
vil kunne gjelde ved poliklinisk oppfølging. 
Oppfølging i hjertesviktpoliklinikker synes i 
henhold til årsrapport fra Norsk hjertesvikt-
register for 2017 (7) å gi bedret livskvalitet 
som vurdert ved Minnesota Living With Heart 
Failure Questionnaire. Imidlertid ble kun 21 % 
av pasientene henvist til hjertesviktpolikli-
nikk etter innleggelse i sykehus på grunn av 
hjertesvikt (7). Økt grad av henvisning kan 
legge til rette for bedret palliativ oppfølging. 
Palliasjon og hjertesvikt kan også på god 
måte ivaretas i primærhelsetjenesten, av 
hjemmesykepleie, allmennlege og spesiali-
serte palliative team.

Palliasjon ved kroniske, ikke maligne 
sykdommer som hjertesvikt er ikke fullt 
utviklet eller etablert (8). På samme måte 
er kunnskapsbasen foreløpig begrenset (3). 
Like fullt er livskvaliteten hos pasienter med 
hjertesvikt nedsatt, og tiltak som kan bedre 
livskvaliteten bør applauderes. For å kunne 
gi god palliativ omsorg trenger vi kunnskap 

om hvilke modeller, metoder og behandlin-
ger som kan komme pasienten til nytte. Vi 
må bygge opp en forståelse for palliasjon 
som vesentlig element i behandlingen av 
hjertesvikt. Grunnleggende kunnskap og 
ferdigheter i palliasjon bør kunne ivaretas 
av alle som undersøker, behandler og følger 
opp pasienter med hjertesvikt. I tillegg kan 
spesialister i palliasjon og spesialiserte pal-
liative team ha viktige roller som rådgivende 
instans og i direkte pasientomsorg.
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INTEGRASJON AV PALLIATIV 
BEHANDLING I KARDIOLOGIEN

Torstein Hole, Helse Møre og Romsdal HF og  
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU

Hjartesvikt kan sjåast på som eit felles slutt-
stadium for dei fleste typar hjartesjukdom. 
Pasientar med hjartesvikt har redusert alle 
aspekt av livskvalitet og har meir redusert 
livskvalitet enn dei aller fleste andre kro-
niske sjukdomar. 

Den første utfordringa er i dagleg 
klinisk arbeid å diagnostisere terminal 
hjartesvikt med stor sikkerheit tidleg nok 
i forløpet. Den andre utfordringa er å gje 
pasientar med alvorleg/terminal hjarte-
svikt god symptomlindrande behandling. 
Pasientar med kronisk alvorleg hjartesvikt 
deler mange av dei problema som kreft-
pasientar har både fysisk, psykologisk og 
sosialt. Dei siste tre levedøgna har pasientar 
med hjartesvikt om lag dei same symptoma 
som kreftpasientar (figur 1), og behandlinga 
av desse symptoma er med unntak av bruk 
av NSAID slik som til kreftpasientar. Det er 
rikeleg med forsking som viser at pasien-
tane generelt ynskjer symptomkontroll, 
open kommunikasjon med førehandsavgjer-
der, kunne førebu seg på døden og fullføre 
livet, verte behandla som eit individ og ikkje 
eit kasus, og mange ynskjer og å døy heime. 

Både WHO, ESC, og NOU 2017: 16 
«På liv og død» gjev tilrådingar for mål for 
behandlinga og korleis fagområda bør prio-
ritere og integrere palliativ behandling. For 
dei som ønsker eit oppdatert oversyn over 
integrasjon på systemnivå innan kreftbe-
handling, tilrår eg artikkelen til Kaasa et al i 
The Lancet Oncology 2018, DOI: https://doi.
org/10.1016/S1470-2045(18)30415-7. 

WHO uttrykker at målet bør vere 
å optimalisere livskvalitet før ein tidsriktig, 
verdig og fredfylt død. Palliativ omsorg 
bør vere integrert i behandlingsplaner for 
alle med kronisk livstrugande sjukdom, 
og spesialistomsorg bør prioriterast ut frå 
behov og ikkje diagnose. Det siste er ikkje 
høve i Noreg i dag, og nokon av desse utfor-
dringane er drøfta i «På liv og død». WHO 
peiker m.a. på at det globalt er fleire med 
hjarte-karsjukdom enn kreft som treng pal-
liativ behandling. Dette betyr at kardiologar 
må ha basal kunnskap om palliativ behand-
ling, prinsipp og verktøy, og at våre palliative 
team ved behov må kunne gje støtte og spe-
sialistbehandling også til hjartesviktpasien-
tar. Figur 2 viser enkel modell for integrasjon 

av palliasjon med aktiv kardiologisk 
behandling (etter Gibbs et al, Heart 
2002). NOU slår fast at palliasjon 
består av både behandling, pleie og 
omsorg. 

WHO uttrykker i tillegg at 
integrert behandling betyr at vi 
organiserer og leier helsetenes-
tene slik at folk får behandlinga dei 
treng når dei treng den og på ein 
brukarvenleg måte og at behand-
linga gjev ønska resultat og verdi 
for ressursinnsatsen.

Ei pasientsentrert teneste 
er ei teneste som respekterer og 
responderer på pasienten sine 
verdiar, behov og ønsker, og som 
sikrar at pasientverdiar er rettlei-
ande for alle kliniske val (Institute 
of Medicine 2001). Dette er i Figur 1. Symptombyrde.
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tråd med dei internasjonale og nasjonale 
kampanjane som «Kva er viktig for deg» og 
«Gjer kloke val». Ulike element i ei slik til-
nærming vil til dømes vere samval («Shared 
decision making»), systematisk innhenting 
av pasientvurderingar (PROMS), involvering 
av pårørande og naudsynte kommunika-
sjonsferdigheiter sikrast. Det finst ei rekke 
internasjonale ressursar med nærare omtale 
av dette.

I NOU 2017 «På liv og død» er 
mange aspekt av dette omtala, og for nor-
ske tilhøve løfter ein fram pasienttilpassa 
standardiserte pasientforløp som eitt tiltak 
som kan bøte på silo-organiseringa (og 
-tenkinga). Essensielle element av palliasjon 
er både symptomvurdering og behandling, 
psykososial vurdering og behandling, vur-
dering av åndelege og kulturelle behov og 
samval i tråd med pasienten sine verdiar og 
preferansar.

Som omtalt tidlegare bør symptom-
behandling vere del av behandlingsplanar 
frå starten ved all kronisk livstrugande 
sjukdom. Kjennskap til typisk pasientforløp 
ved hjartesvikt (gradvis redusert funksjons-
nivå med akutte forverringar over år) er 
viktig å kjenne til. Det er også viktig med 
klinisk kompetanse i å kunne avklare når 
pasienten har gått inn i ei fase med «avan-
sert/terminal hjartesvikt» der behand-
lingsfokus vert endra. For sein vurdering av 
dette gjev ofte feil prioritering og under-
behandling av pasienten sine symptom, 
særleg ikkje-kardiale symptom (sjå figur 3 
frå McIlvennan et al, BMJ 2016, adaptert 
fra WHO). Dersom kardiologen ikkje vert 
overraska om pasienten døyr det neste 
året (eller er overrask om lever om eit år), 
så er i alle høve tida komen for å diskutere 
prognose og førehandsavgjerder vedrørande 
behandlingsprioriteringar (t.d. resuscitering, 
respiratorbehandling, invasive tiltak etc.). 
Kliniske teikn på avansert hjartesvikt/termi-
nal svikt kan vere progressiv funksjonssvikt 
og dårleg livskvalitet trass optimal farmako-
logisk behandling, fleire innleggingar utan 
klar årsak/utløysande faktorar til forver-
ring og utvikling av hyponatremi, nyresvikt 
m.m. (sjå ESC-retningslinjene). Generelle 
barrierar i sjukehusa for å stille diagnosen 
døyande er omtalt i Tidsskrift for Den norske 
legeforening 2010 (Von Hofacker et al).

Figur 2. Modell for palliativ behandling (etter Gibbs et 
al Heart 2002).

 

 

Aktiv behandling 

Død Diagnose 
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etterlatte 

Symptomatisk/palliativ behandling 

Figur 3. Pasientforløp med integrert palliativ behandling.
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NOU 2017 «På liv og død» omta-
ler 5 ulike stadier ut frå behandlingsmål/
livssituasjon generelt i det pasienttilpassa 
pasientforløpet (sjå NOU 2017: 16, figur 
1.2 Behovet for spesialistkompetanse); 
kurativ-livsforlengande-symptomlindrande-
døyande-sorg etterlatte. Omsett til hjarte-
sviktpasienten sitt forløp kan ein seie at fase 
ein er NYHA-klasse 1-3 der sjukdomsmodi-
fiserande behandling har fokus, men saman 
med symptomlindring, fase 2 er NYHA-
klasse 3-4 der understøttande og palliativ 
behandling har hovudfokus, og at fase 3 
er terminal fase med terminal omsorg og 
behandling. NOU peiker på at det i forløpet 
av desse 5 stadiane er ein gradvis overgang 
frå generell palliativ kompetanse (= kardio-
log/hjartesvikt-sjukepleiar) til spesialisert 
palliativ kompetanse, og det også er ein 
gradvis overgang frå eit spesialisthelsete-
nesteansvar til eit kommunehelseansvar.

Oppsummert er det altså eit stort 
behov for at pasientar med hjartesvikt får 
tilgang til palliativ behandling. Grunnleg-

gande palliativ behandling bør vere kjer-
nekompetanse hjå kardiologar og hjarte-
sviktsjukepleiarar, og primæransvaret for 
palliativ behandling for våre pasientar bør 
vere hjå kardiologen. Samarbeid med pal-
liative team er naudsynt for at pasientane 
med særlege behov får adekvat behandling, 
og kompetanseauke i dei palliative teama 
vedrørande ikkje-kreftpasientar er naudsynt 
for at pasientane skal få spesialisttilgang 
etter behov og ikkje etter diagnose. Kardio-
logien treng å integrere palliative prinsipp 
og fokus inn i behandlingsplanar i tråd med 
moderne prinsipp og ansvarsdeling skis-
sert i NOU 2017: 16 «På liv og død». For 
å få ein prioritering av dette området av 
kardiologien bør Norsk cardiologisk selskap 
vurdere om det kan vere teneleg med eit 
pollicydokument som omtaler både naud-
synt integrasjon, behandlingsprinsipp og 
utdanningsbehov/-krav i tråd med omtalte 
NOU, ESC-retningslinjer og Kaasa et al sin 
spesialartikkel i 2018.

NYE UTFORDRINGER MED 
INFARKTDEFINISJONEN:  

HVA ER BLITT ANNERLEDES?  
«4TH UNIVERSAL DEFINITION  

OF MYOCARDIAL INFARCTION»

Dan Atar, Hjertemedisinsk avd., Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus,  
Ullevål og Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Utviklingen av definisjonen til myokardin-
farkt viser en interessant evolusjon over 
flere årtier. Mens den tidlige WHO-defini-
sjonen hadde like stor vekt på smerteanam-
nese, EKG-forandringer og myokardska-
demarkør-stigning, har situasjonen endret 
seg grundig etter år 2000, der biomarkøren 
troponin ble nøkkelkriteriet for infarktdefi-
nisjonen. Denne av ESC og ACC i felleskap 
utviklede nye definisjon har siden år 2000 
kommet i alt 4 versjoner, der hver av disse 
medførte en helt spesiell innovasjon:

 y 2000: biomarkører inntar hovedscenen i 
infarktdefinisjonen

 y 2006: innføring av fem typer av infarkter
 y 2012: bildedanning blir oppgradert som 

viktig kriterium i infarktdefinisjonen
 y 2018: myokardskade blir gjenetablert 

som distinkt tilstand ved siden av infarkt
Hva er det siste som således er nytt 
sammenholdt med 2012-definisjonen? 
Det kardiovaskulære miljøet hadde i stor 
utstrekning lært seg å karakterisere myo-
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kardinfarkter som type-2 infarkter, når de lå 
utenfor den klassiske patogenese, dvs. rup-
tur av et aterosklerotisk koronart plakk. Men 
som nevnt kommer nå den nyeste versjonen 
av denne diagnoseretningslinjen tilbake til 
den tidligere distinksjon mellom infarkt og 
myokardskade. Definisjonen ser slik ut: 

 y Den universelle kliniske definisjon av 
myokardinfarkt betyr at det forelig-
ger akutt myokardskade detektert 
ved abnorme kardiale biomarkører 
samtidig med holdepunkter for akutt 
myokardiskemi.

 y Det universelle kriteriet for myo-
kardskade er som følger: påvisning av 
forhøyd kardial troponinverdi (over 
99-persentilen). Myokardskaden er 
ansett som akutt når det foreligger 
stigning og/eller fall av de kardiale 
troponinverdiene. 

 y En 3. kategori, den såkalte ikke–iske-
miske myokardskade, er ikke et infarkt 
da iskemi ikke er involvert i patogenesen. 
En myokardskade blir således diagnosti-
sert når en abnorm kardial troponinverdi 
foreligger, men den underliggende pato-
fysiologiske mekanisme for den kardiale 
skade ikke er iskemi. Et eksempel i denne 
kategori er kardialt traume. 

 y I mange tilfeller, for eksempel ved kronisk 
nyresvikt eller hjertesvikt, forblir de 
kardiale troponinverdiene forhøyd over 
lang tid, fremfor å utvise et stignings- og/
eller fall-mønster, og dermed avspeiler 
målingene en pågående myokardskade 
over tid. 

En måte å anskueliggjøre de overlappende 
tilstander på er nedfelt i de  grafiske frem-
stillingen under.
Sammenfattende kan man slå fast at 
overgangen fra WHO-infarktdefinisjonen til 
definisjonene innført i året 2000 og særlig 
2006 har vært en grunnleggende endring 
i vår forståelse av myokardinfarkt. Det tok 
lang tid for det kardiovaskulære miljøet 
å implementere de 5 infarkt-sub-typene 
og å forlate betegnelsen myokardskade, 
spesielt ved de nye type-2-infarktene. Den 
aktuelle, 4. universelle infarktdefinisjon 
støtter seg imidlertid tydelig på myo-
kardskadebegrepet og fremholder således 
en ny (egentlig gammel) tilnærming til 
kardiale tilstander. Mange kardiologer kom-
mer til å måtte venne seg til nytekningen 
i diagnostiseringen og til de ulike kriterier 
som tilordnes henholdsvis myokardskade 
og myokardinfarkt. Mer enn noen gang er 
en grundig klinisk evaluering og tolkning 
av funnene nødvendige forutsetninger i 
infarktdiagnostikken. 

www.escardio.org/guidelines

Spektret av myokardskade, fra ‘ingen skade’ 
(yterst, hvit) til ‘myokardinfarkt’ (innerst, rød)

Ingen myokardskade

Forhøyd cTn =
myokard-

skade Anemi

Ventrikulær
takyarytmi

Hjerte-
svikt

Nyre-
sykdom

Hypotensjon/
sjokk

Hypoksemi

Klinisk evidens
for akutt
iskemisk
myokard-
skade =

myokard-
infarkt

Gjengitt med tillatelse fra 
ESC Guidelines Dept.
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HØYRESVIKT MED VALVULÆR ETIOLOGI - 
HVA GJØR VI MED TRIKUSPIDALKLAFFEN?

Jan Otto Beitnes, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Høyresidig hjertesvikt forekommer både 
uten, før og etter operativ behandling av 
klaffefeil. Kroniske venstresidige klaffefeil 
skal opereres før de gir hjertesvikt, og videre 
ekspektanse til det oppstår høyresvikt bør 
ikke forekomme. Foredraget fokuserte der-
for på håndtering av trikuspidalinsuffisiens-

Blant pasienter med stor trikus-
pidalinsuffisiens er de primære klaffe-
sykdommene relativt sjeldne (10-25 % i 
ulike materialer), og blant årsakene ser vi 
endokarditt, karsinoid, traumer, iatrogen 
klaffeskade, prolaps (Barlows) og medfødte 
anomalier. Disse anbefales operert hvis 
pasienten uansett skal hjerteopereres, hvis 
man har symptomer, hvis man ser tegn til 
progressiv dilatasjon av høyre ventrikkel 
eller tegn til sviktende myokardfunksjon. 
Hvis høyre ventrikkel svikter øker perope-
rativ risiko og alvorlig svikt utgjør en relativ 
kontraindikasjon. Det er altså svært viktig 
at man henvises i tide og blir operert mens 
ventrikkelfunksjonen fortsatt er bevart!

De fleste pasientene vi ser med 
stor trikuspidalinsuffisiens (75-90 %) har 
sekundær insuffisiens. Det vil si fravær av 
sykdom i selve klaffen og en lekkasje som 
skyldes dilatert annulus og/eller systolisk 
restriksjon av seilene (tenting/tjoring). 
Bakenforliggende årsak kan være pulmonal 
hypertensjon (oftest postkapillær), pul-
monalklaffefeil, sviktende høyre ventrikkel 
eller atrieflimmer. Jfr. ESCs retningslinjer for 
klaffesykdom anno 2017 anbefales sekun-
dær trikuspidalinsuffisiens korrigert som til-
leggsindikasjon ved operasjon av venstresi-
dige klaffefeil hvis trikuspidalinsuffisiens er 
middels/stor eller hvis annulus er dilatert- 
uansett grad av lekkasje. Annulus måles 
endediastolisk i standard 4-kammerbilde og 
regnes dilatert hvis >40 mm eller indeksert 
>21 mm/m². Man anbefaler operasjon av 
klaffen på selvstendig indikasjon dersom 
lekkasjen er stor og symptomgivende. Dette 
gjelder også i situasjoner etter tidligere 
operasjon for venstresidige klaffefeil, men 
forutsetter i begge tilfeller fravær av alvorlig 

pulmonal hypertensjon og fravær av alvorlig 
venstre- eller høyre ventrikkelsvikt.

Førstegangs trikuspidalkirurgi hos en 
lite komorbid pasient med bevart ventrikkel-
funksjon har lav peroperativ risiko. Likevel 
opplever vi tilbakeholdenhet både med å 
henvise og akseptere pasientene til trikus-
pidalkirurgi, mulig fordi man i litteraturen 
kan finne rapporter om ettårsmortalitet 
opptil 30 % etter trikuspidalkirurgi. I disse 
materialene finner vi stort sett reopera-
sjoner i forsøk på å redde pasienter med 
stor funksjonell trikuspidalinsuffisiens og 
sviktende høyre ventrikkel. Pasientene med 
trikuspidalinsuffisiens har altså høy risiko 
fordi de kommer sent til kirurgi, «doctors 
delay» synes i høyeste grad medvirkende 
og deres trikuspidalinsuffisiens har i mange 
tilfeller oppstått etter tidligere gjennom-
gått hjertekirurgi. Det synes altså å være 
et forbedringspotensial i vår håndtering 
av disse pasientene, både for å forhindre 
trikuspidalinsuffisiens og unngå at de ender 
i høyresvikt. Hva er det så som er vanskelig 
med trikuspidalinsuffisiens og høyresvikt?

Høyresidig hjertesvikt er i seg selv 
vanskelig både å diagnostisere og behandle. 
I ESCs hjertesviktretningslinjer finner 
man kun korte avsnitt om høyresvikt som 
verken omhandler definisjon, diagnostikk 
eller behandling. Som for venstresidig 
hjertesvikt karakteriseres tilstanden ved at 
ventrikkelen har manglende evne til å levere 
normalt minuttvolum uten økt fyllingstrykk. 
Høyre ventrikkel pumper normalt mot lav 
motstand og har tynn vegg, den tåler økt 
preload/fylling godt mens økt afterload/
motstand raskt gir pumpesvikt. Dersom 
økt afterload utvikler seg gradvis, vil høyre 
ventrikkel kunne kompensere med konsen-
trisk hypertrofi og tåle systemiske trykk. 
Isolert høyre ventrikkelsykdom er relativt 
sjelden, og høyre ventrikkels kontraktilitet 
vil i de fleste tilfeller måtte vurderes ved 
samtidige tilstander i lungekarseng eller 
venstre hjertehalvdel som gir økte pul-
monaltrykk og økt afterload. En eventuell 
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trikuspidalinsuffisiens vil i prinsippet øke 
preload og redusere afterload. Hvis høyre 
ventrikkels funksjon skal bedømmes med 
kontraksjonsmål som EF (med ekkokardio-
grafi eller MR) eller andre ekkokardiogra-
fiparametre som FAC, TAPSE, annulusfor-
skyvning, longitudinell strain eller s’ vil man 
lett kunne feilbedømme funksjonen dersom 
man ikke tar hensyn til belastningsbetin-
gelsene. Standardiserte måter å justere 
kontraksjonsmålene i en frisk ventrikkel for 
økende pulmonaltrykk eller stor trikuspidal-
lekkasje foreligger imidlertid ikke. Dette har 
ledet til at ekkokardiografiske mål i liten 
grad benyttes til å identifisere eller predi-
kere høyresvikt ved kritiske beslutninger 
av type hvilken kunstig ventrikkelpumpe 
(LVAD versus BiVAD), og kan være årsaken 
til at man i ESCs retningslinjer ikke oppgir 
kvantitative grenser for hvilken høyre ven-
trikkelfunksjon som skal regnes prohibitiv 
for trikuspidalklaffreparasjon/-erstatning 
(TVP/R). Høyre ventrikkels slagvolumin-
deks (RVSWI ((MPAP-CVP)xCI/HR)) 
målt med høyresidig hjertekateterisering/
Swan-Ganz er et loadkorrigert mål for høyre 
ventrikkelfunksjon som oppfattes verdifullt 
f.eks. ved bedømmelse av høyrefunksjon 
før LVAD/BiVAD. RVSWI tar imidlertid ikke 
hensyn til klaffefeil eller ventrikkelgeometri, 
så dersom pasienten er betydelig over-
væsket og høyre ventrikkel er overfylt kan 
RVSWI bli lav- enten fordi dilatasjon gir økt 
veggtensjon og afterload som ikke inngår 
i formelen eller at kardiomyocyttene har 
«passert toppen på Frank-Starling kurven». 
«Kontraktiliteten» bedømt ved RVSWI vil 
i slike tilfeller kunne økes betraktelig med 
væsketrekk. Å diagnostisere høyresvikt er 
altså en utfordring i seg selv, og vurderingen 
blir ikke lettere ved samtidig trikuspidallek-
kasje, lungekarsykdom, overtrykksventila-
sjon eller venstresvikt. 

En elefant i rommet er det faktum at 
hjertekirurgi i seg selv både kan skade høyre 
ventrikkels funksjon og forårsake trikus-
pidallekkasje. Det er mange potensielle 
mekanismer:

 y Suboptimal kardioplegi/proteksjon
 y Koronarobstruksjon (oversying/kinking/

embolisering)
 y Luftembolisering

 y TVP/TVR er stive objekter som låser 
bevegelsen i basale del av høyre 
ventrikkel

 y AVR/MVR/MVP kan ved innsying, 
særlig ved for liten ring/ventilstør-
relse, utløse drag på tilgrensende del av 
trikuspidalklaffen. Suturer kan også fange 
basale deler av selve seilet.

Ulike kohortestudier av pasienter etter vel-
lykket mitralkirurgi viser at opptil 50 % av 
pasientene utvikler middels/stor trikuspi-
dalinsuffisiens i løpet av de 5 første årene 
etter operasjonen. Rekirurgi for å korrigere 
trikuspidalinsuffisiens i denne situasjonen 
har høy mortalitet. Ut over god kirurgisk 
teknikk ved primæroperasjonen og adekvat 
sviktbehandling postoperativt, er viktigste 
forebyggende tiltak liberal bruk av trikus-
pidalplastikk når man uansett skal operere 
venstresidige klaffefeil.

Foreløpige tall fra Norsk hjertekirur-
giregister (takk til Arnt Fiane og Johannes 
L. Bjørnstad for å ha skaffet til veie data) 
viser at det i Norge ble utført 76 inngrep på 
trikuspidalklaffer i 2018, hvorav 54 på Oslo 
universitetssykehus. 63 av inngrepene var 
valvuloplastikker, 8 bioproteser og 3 meka-
niske ventiler (alle 3 på systemiske høyre 
ventrikler og trikuspidalklaffer). Per i dag 
har vi ikke registerdata som gir god oversikt 
over resultatene etter klaffekirurgi i Norge, 
og internasjonale retningslinjer er stort sett 
basert på evidensgrunnlag C. 

De viktigste budskapene jeg mener 
vårmøtedeltakerne og norske kardiologer 
bør ta med seg hjem er at: 

Primær trikuspidalinsuffisiens kan 
opereres med gode resultater (av operatør/
senter med adekvat erfaring/volum) og lav 
risiko, forutsatt at man opereres før høyre 
ventrikkel svikter eller blir for dilatert. Noen 
pasienter henvises (alt) for sent.

Sekundær trikuspidalinsuffisiens kan 
i utvalgte tilfeller opereres, men innebærer 
ofte høy risiko og usikker gevinst. Disse 
pasientene bør utredes grundig med ekko-
kardiografi, koronarangiografi, lungefunk-
sjonstesting, høyresidig hjertekateterisering, 
eventuelt MR og deretter vurderes nøye på 
hjertemøtet før man gir pasienten en tilrå-
ding. Blant de etablerte risikofaktorene for 
kompliserte postoperative forløp og død er 
høy alder, redusert nyrefunksjon, respira-
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sjonssvikt, økte leverprøver, redusert høyre 
og/eller venstre ventrikkelfunksjon, NYHA-
klasse III/IV og pulmonal hypertensjon. 
Pasientene som henvises med sekundær 
trikuspidalinsuffisiens har ofte ventet lenge 
på at «symptomene skal bli så plagsomme 
at det er verdt å ta risikoen». Typisk har de i 
denne fasen utviklet redusert nyrefunksjon, 
pulmonal hypertensjon, atrieflimmer og 

NYHA-klasse III-IV. Den peroperative risi-
koen er egentlig prohibitiv, men pasientene 
er ofte villige til å ta høy risiko på grunn av 
mye plager. Vissheten om at pasienten har 
hatt en lang fase med entydig stor trikuspi-
dalinsuffisiens, NYHA-klasse II og normal 
nyrefunksjon, hvor de kunne vært operert 
med normal risiko, gjør beslutningen om 
avslag desto vanskeligere.




