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Hensikt og bakgrunn
Hensikten med Improve-studien er å 
undersøke om mer moderne ekkokardio-
grafiske metoder (global langakse-strain og 
mekanisk dispersjon) er bedre enn venstre 
ventrikkels ejeksjonsfraksjon (EF) som 
prognostisk parameter hos pasienter med 
gjennomgått hjerteinfarkt og hjertesvikt. 
Improve er designet som en multisenter-
studie med mange deltakende sykehus i 
Norge. Totalt 3100 pasienter skal inklu-
deres. Rekrutteringen skjer fra Sørlandet 
sykehus, Oslo universitetssykehus, Rikshos-
pitalet, Vestre viken (Drammen), Stavanger 
universitetssjukehus, Universitetssykehuset 
Nord-Norge og St. Olavs Hospital. 

EF er ofte bestemmende for valg av 
behandling og gir også viktig prognostisk 
informasjon selv om den ofte er utilstrekke-
lig (1, 2). Strain (tøyning) er et mål for defor-
masjonen av myokard gjennom hjertesyklus 
og beskriver venstre ventrikkels funksjon 
på en annen og ofte mer nøyaktig måte enn 
EF (3). Dessuten kan global langakse-strain 
forutsi ventrikulære arytmier og plutselig 
død bedre enn EF (4) og er derfor godt 
egnet som supplement ved bedømmelse av 

venstre ventrikkels funksjon. Målingen har 
vist seg å ha langt mindre variabilitet enn EF 
(5-8). Metoden korrelerer godt med bereg-
ning av infarktstørrelse ved MR og gir god 
prognostisk informasjon (5 ,9). Mekanisk 
dispersjon er et mål for et heterogent kon-
traksjonsmønster i venstre ventrikkel og er 
en ny og meget lovende metode til å kunne 
predikere ventrikkelarytmi uavhengig av EF 
(3, 10-12). 

Vårt mål er å vise om disse nyere 
ekkokardiografiske metodene kan imple-
menteres i daglig klinisk praksis i tillegg til 
EF for en enda mer optimal behandling. Vi 
vil også undersøke om måling av mekanisk 
dispersjon gir bedre vurdering av hvem som 
er utsatt for arytmihendelser og dermed 
kunne gi et bedre grunnlag når indikasjonen 
for primærprofylaktisk ICD skal stilles.

Metode 
Alle pasienter innlagt med akutt hjertein-
farkt og nyoppstått hjertesvikt (EF< 40 %) 
samt pasienter planlagt for primærprofylak-
tisk ICD inkluderes i studien. Pasientens 
demografiske data, kardiovaskulære 
sykehistorie og risikofaktorer registreres. 
Ekkokardiografisk undersøkelse gjøres 
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standardisert og først når pasienten er 
stabilisert og ferdigbehandlet for sin akutte 
hendelse. Pasienter som skal ha ICD, blir 
undersøkt med ekkokardiografi før implan-
tasjon. Opptakene sendes til Sørlandet 
sykehus Arendal for analyse. Forekomst av 
død og ventrikulære arytmier registreres 
som kliniske endepunkter i alle studier etter 
30 dager, 6 måneder, 12 måneder og der-
etter årlig i totalt 3 år. Vi samler inn kliniske 
endepunkter og forskningssykepleiere følger 
pasientene gjennom planlagte kontroller 
telefonisk. 

Resultater 
Første pasient ble inkludert i juli 2014. Det 
planlegges inklusjon av 1800 pasienter med 
hjerteinfarkt (600 med ST-elevasjonsinfarkt 
(STEMI) og 1200 med non-ST-elevasjonsin-
farkt (NSTEMI)), 700 pasienter med nyopp-
stått hjertesvikt og 600 pasienter planlagt 
for primærprofylaktisk ICD. Målet er å inklu-
dere totalt 3100 pasienter. Per 31.12.18 var 
totalt 1240 pasienter med akutt hjertein-

farkt, 515 med nyoppstått hjertesvikt og 199 
med primærprofylaktisk ICD inkludert. 

I tillegg til hovedresultatene planleg-
ges mange viktige substudier om prognose 
etter infarkt og hjertesvikt og hvordan 
moderne bildediagnostikk kan hjelpe oss 
i oppfølgingen av pasientene våre. Det er 
også etablert et samarbeid med Center for 
Innovative Ultrasound Solutions (CIUS) ved 
Norges teknisk-naturvitenskapelige univer-
sitet (NTNU) for utprøving av nye automa-
tiserte ultralydmetoder basert på maskin-
læring, med mål om å gjøre analysene 
mindre tidkrevende og lettere tilgjengelige i 
daglig klinisk praksis. 
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