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DIABETES MELLITUS OG 
HJERTE-/KARSYKDOMMER – 
BØR KARDIOLOGER OVERTA 

BEHANDLING AV TYPE 
2-DIABETES?

Lars Gullestad og Kaspar Broch, Kardiologisk avdeling,  
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

I løpet av de siste 10 årene har det kommet 
en rekke studier som har endret vår forstå-
else av mekanismen for utvikling av hjerte-
karkomplikasjoner og hvordan disse kan 
reduseres gjennom adekvat medikamentell 
behandling ved type 2 diabetes mellitus. 
Generelt har kardiologenes interesse for 
denne gruppen pasienter vært begrenset 
(tabell 1), men spørsmålet nå som må stil-
les er om ikke kardiologene bør få en mer 
fremtredende rolle i behandlingen.  

Forekomst og risiko
Diabetes mellitus er den vanligste kroniske 
endokrine sykdommen. Mellom 5 og 7 % 
av den voksne befolkningen i Norge har 
sykdommen. De fleste av disse har type 
2-diabetes, der sykdommen i hovedsak ikke 
skyldes manglende insulinproduksjon i buk-
spyttkjertelen, men redusert insulineffekt i 
perifert vev. Det finnes mange, særlig eldre, 
som har type 2-diabetes (T2D) uten å vite 
om det (udiagnostisert diabetes). Diabetes 

er en velkjent risikofaktor for utvikling av 
både mikro- og makrovaskulær sykdom. 
I Emerging Risk Factor Collaboration, en 
metaanalyse av 102 prospektive studier 
(1), fant man at diabetikere har dobbelt så 
høy risiko for utvikling av kardiovaskulær 
sykdom (hjerteinfarkt, hjerneslag og kar-
diovaskulær død) som normalbefolkningen. 
Den relative risikoen var høyere hos kvinner 
enn hos menn og høyere blant yngre enn 
blant eldre. Både den relative og absolutte 
risikoen for kardiovaskulær sykdom var 
høyest hos dem med langvarig diabetes og 
mikrovaskulære komplikasjoner, inkludert 
nyresykdom og albuminuri. Makrovasku-
lære komplikasjoner har stor betydning for 
livskvalitet, funksjonskapasitet, sykelighet 
og dødelighet. 

Selv om man har kjent til sammen-
hengen mellom diabetes og hjerte- ogkar-
sykdom i en årrekke, var det lenge slik at 
man ikke hadde antidiabetika som reduserte 
risikoen for hjerte- og karsykdom. Tvert om 

Tabell 1

Tidsepoke Særtrekk Ansvar
1950-2000 Insulin, sulfonylurea og metformin introduse-

res. Første data om type 2-diabetes som en 
kardiovaskulær risikofaktor.

Endokrinologers og allmennpraktikeres 
ansvar. Kardiologer ikke interessert.

2000-2008 Nye antidiabetika introduseres: PPARγ-
hemmere, DPP4-hemmere. 

Endokrinologers og allmennpraktikeres 
ansvar. Kardiologer ikke interessert.

2007-2015 Noen antidiabetika viser seg å ha uheldig 
effekt.
Intensiv glukosekontroll kan være uheldig. 
FDA med krav til nye antidiabetika: De må 
vise kardiovaskulær sikkerhet.

Endokrinologers og allmennpraktikeres 
ansvar. Kardiologer ser frem til resul-
tater av randomiserte studier, men er 
avventende.

2015-2019 Store randomiserte studier viser effekt av 
SGLT 2-hemmere og GLP-1-analoger

Kardiologer bør engasjere seg.

2019- ESC med klare anbefalinger om bruk av 
antidiabetika.

Kardiologene må aktivt inn i 
behandlingen. 
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var det flere blodsukkersenkende medika-
menter, for eksempel glitazonene, som så 
ut til å bidra til økt fare for kardiovaskulære 
hendelser. De siste årene har det imidlertid 
kommet antidiabetika som gir betydelig 
reduksjon i kardiovaskulær risiko.

Symptomer, funn og 
prognose
Ved diabetes er det ikke bare faren for 
hjerteinfarkt, hjerneslag og kardiovaskulær 
død som er økt. Risikoen er forhøyet for en 
rekke kardiovaskulære sykdommer. I en stor 
studie fra allmennpraksis i Storbritannia 
med over 1,9 millioner pasienter, hvorav 34 
198 hadde T2D (gjennomsnittsalder 63 år, 
54 % menn), utviklet 18 % en kardiovasku-
lær komplikasjon de neste 5,5 årene (2). Av 
disse var de to hyppigste perifer karsykdom 
(16 %) og hjertesvikt (14 %), fulgt av angina 
pectoris, hjerteinfarkt og hjerneslag. Tilsva-
rende høy risiko for å utvikle kardiovaskulær 
sykdom er observert i Norge. I en register-
studie fra Norge, Sverige, Tyskland og Japan 
med over 1 million registrerte diabetikere 
hadde kun 36 % kjent kardiovaskulær 
sykdom. Likevel utviklet 17 % kardiovasku-
lære hendelser eller nyresykdom de neste 
4,3 årene (Kåre Birkeland, upubliserte data 
2019).

Det svenske nasjonale diabetesre-
gisteret har gitt verdifull innsikt i forekomst 
og død både ved type-1-diabetes (T1D) (3) 
og T2D (4). Registeret viser at kardiovas-
kulær sykdom er viktigste dødsårsak ved 
begge typer diabetes og ansvarlig for tapt 
livslengde. For eksempel har de som får 

stilt diagnosen diabetes i tidlige barneår en 
7,4-ganger høyere risiko for kardiovaskulær 
død enn normalbefolkningen. Risikoen er 
31 ganger så høy for å få hjerteinfarkt og 
13 ganger så høy for å få hjertesvikt. For 
disse pasientene innebærer sykdommen i 
gjennomsnitt et tap av livslengde på 17,7 år 
for kvinner og 14,2 år for menn. Tilsvarende 
reduksjon av leveår ser man ved T2D. For 
eksempel fant man i Emerging Risk Factor 
Collaboration at en 60 år gammel mann 
eller kvinne med T2D og gjennomgått 
hjerteinfarkt eller hjerneslag hadde en 
reduksjon av levetid på henholdsvis 12 og 13 
år (figur 1) (5). Dette viser betydningen av 
aggressiv behandling av risikofaktorer hos 
disse pasientene. 

Patogenese
Kardiovaskulær sykdom hos diabetikere 
skyldes hovedsakelig arteriosklerose. Den 
arteriosklerotiske prosessen hos diabetikere 
er ikke vesensforskjellig fra den som ses i 
befolkningen ellers, men starter tidligere, 
progredierer raskere og er mer utbredt. 
Patogenesen for utvikling av hjertesvikt 
hos pasienter med diabetes er kompleks 
og ikke fullstendig klarlagt, men inkluder 
arteriosklerose og hypertensjon. En mer 
direkte effekt på hjertet i form av diabetisk 
kardiomyopati er omdiskutert. I tillegg 
spiller sannsynligvis annen komorbiditet, 
enkelte blodsukkerregulerende medikamen-
ter og endret energiomsetning, opphoping 
av avanserte glykosyleringsprodukter, 
oksidativt stress, inflammasjon og dif-
fus fibrosedannelse en rolle. Diabetikere 

Figur 1. Tap av leveår ved diabetes avhenger av øvrige risikofaktorer. Reprodusert fra Di Angelantonio et al. 
Association of cardiometabolic multimorbidity with mortality. JAMA 2015; 314: 52-60.
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kan utvikle både hjertesvikt med bevart 
ejeksjonsfraksjon (EF), hvor mange har tegn 
på diastolisk dysfunksjon, og hjertesvikt 
med redusert EF. 

Klinisk vurdering
Utviklingen av både T2D og kardiovasku-
lær sykdom skjer langsomt, og pasientene 
har ofte hatt sykdomskombinasjonen i 
lang tid før den manifesterer seg i kliniske 
symptomer og funn, og da gjerne som en 
kardiovaskulær hendelse. Avdekking av T2D 
og kardiovaskulær sykdom krever derfor 
målrettet undersøkelse av risikopasienter.

Diagnostikk av diabetes
Diabetes er definert som HbA1c ≥ 48 mmol/
mol (6,5 %), fastende plasma-glukose ≥ 7,0 
mmol/l eller plasma-glukose ≥ 11,1 mmol/l 
to timer etter en oral glukosetoleransetest 
(6). Norske helsemyndigheter anbefaler 
HbA1c som førstevalg for å stille diagnosen 
diabetes, unntatt hos gravide. HbA1c kan tas 
når som helst på døgnet og er et uttrykk for 
gjennomsnittlig blodsukker gjennom hemo-
globinmolekylets levetid (2-3 måneder). 
Verdien påvirkes ved endret omsetning av 
de røde blodlegemene ved for eksempel 
anemi, alvorlig nyresvikt, enkelte hemoglo-
binvarianter og transfusjoner, og må tolkes 
med forsiktighet ved disse tilstandene.

Man bør måle HbA1c hos personer 
med høy risiko for diabetes. Pasienter med 
spesielt høy risiko innbefatter hypertoni-
kere og pasienter med etablert hjerte-/
karsykdom.

Utredning av komorbiditet ved 
diabetes
Utgangspunktet for behandling av pasienter 
med diabetes er en grundig risikovurdering 

basert på tradisjonelle risikofaktorer som 
røyking, fysisk aktivitet, kroppsvekt, hyper-
tensjon, arv, lipider, albuminuri og blodsuk-
kerkontroll. Diabetes er assosiert med 
både mikrovaskulære (nefropati, retinopati, 
nevropati) og makrovaskulære (hjertein-
farkt, hjerneslag, perifer arteriosklerose) 
komplikasjoner, og man bør lete målrettet 
etter risikofaktorer for – og manifestasjoner 
av – disse. Det bør foretas en strukturert 
undersøkelse av diabetikere ved diagno-
setidspunkt og siden minst én gang årlig 
med tanke på dette. Til dette kan man med 
fordel benytte NOKLUS-skjema (https://
www.noklus.no/Diabetesregisterforvoksne/
ProgramvareNoklusdiabetesskjema.aspx). 
Risikopasienter med manifeste komplika-
sjoner eller komorbiditet bør undersøkes 
hyppigere. 

Hvilke pasienter med diabetes 
utvikler kardiovaskulær sykdom?
Etter at man har stilt diagnosen diabetes, 
bør man prøve å estimere pasientens risiko 
for kardiovaskulær sykdom på basis av 
alder, kjønn, varighet av diabetes, øvrige 
risikofaktorer og mikroalbuminuri i urinen. 
Dette har betydning for videre utredning, 
diagnostikk og behandling. Tekstboks 1 viser 
en inndeling i svært høy (10 års risiko for 
kardiovaskulær død >10 %), høy og mode-
rat risiko. Debutalder, varighet av sykdom, 
endeorganskade og andre faktorer bestem-
mer risikoen for kardiovaskulære hendelser.

Utredning for å påvise 
kardiovaskulær sykdom
Forslag til utredning med tanke på under-
liggende kardiovaskulær sykdom er satt 
opp i tekstboks 2. Start med en grundig 
anamnese og klinisk status inkludert puls 

og blodtrykk. Det har vært 
diskutert om spesifikke 
biomarkører som C-reaktivt 
protein (CRP), troponin 
og N-terminal pro-B-type 
natriuretisk peptid (NT-
proBNP) har noen verdi i 
screening av diabetikere. 
Tilleggsverdien ut over 
rutineblodprøver er imid-
lertid begrenset. Troponin 
benyttes ved mistanke om 

Tekstboks 1. Risiko for kardiovaskulær sykdom hos diabetikere.

Svært høy risiko
Pasienter med diabetes og etablert kardiovaskulær sykdom
Pasienter med diabetes og endeorganskade
Pasienter med diabetes og > 3 risikofaktorer
Pasienter med tidlig debut av type 1-diabetes og lang varighet (> 
20 år)
Høy risiko
Pasienter med diabetes og varighet < 10 år samt én risikofaktor

Moderat risiko
Debut av type 1-diabetes < 35 år eller type 2-diabetes < 50 år 
med varighet < 10 år uten risikofaktorer



hjerteforum   N° 2/ 2021 / vol 34 38

akutt koronarsykdom (hvor pasienten bør 
innlegges på sykehus på mistanke). NT-
proBNP bør måles ved konkret mistanke om 
hjertesvikt. En forhøyet NT-proBNP tilsier 
utredning med ekkokardiografi. Manifest 
hjertesvikt er usannsynlig ved normale 
verdier av NT-proBNP. EKG hører med da 
opp til 4 % av diabetikere har gjennomgått 
et stumt hjerteinfarkt (7).

Behandling
Forebygging 
Diabetes i seg selv gir som nevnt en dårlig 
prognose, men spesielt dersom det tilkom-
mer komplikasjoner fra hjerte- og karsyste-
met som f.eks. gjennomgått hjerteinfarkt, 
hjerneslag eller utvikling av hjertesvikt. 

Dette betyr at forebygging av diabetes i seg 
selv, men også forebygging av kardiovas-
kulær sykdom ved diabetes, bør være en 
sentral oppgave for helsevesenet.

I den finske Diabetes Prevention 
Study viste man for første gang i 2001 at 
livsstils-intervensjon med søkelys på økt 
fysisk aktivitet, et sunt kosthold og moderat 
vektreduksjon kunne redusere utvikling av 
T2D med mer enn 50 % i høyrisikoindivi-
der med nedsatt glukosetoleranse. Rådene 
som ble gitt til intervensjonsgruppen, var 
ganske enkle og i stor grad i samsvar med 
de generelle anbefalte livsstilsråd. De ble 
gjennomført gjennom opplæring, motiva-
sjon og oppfølging av deltakerne i grupper. 
Det er gjort en rekke liknende studier med 
stort sett tilsvarende resultat, og vi kan kon-

Tekstboks 2. Utredning med tanke på kardiovaskulær sykdom hos pasienter med diabetes.

Anamnese
Tidligere sykdommer (hjerteinfarkt, angina, hypertensjon og perifer koronarsykdom). 
Sykdom i familien (plutselig død, koronarsykdom). 
Risikofaktorer (røykeanamnese, blodtrykk, mosjon og kosthold). 
Nåværende symptomer (dyspné, tretthet, redusert arbeidstoleranse, ødemer, brystsmerter, 
vektendring mv.).
Undersøkelser
Hjerte-/ karstatus: bilyd over hjertet, lungestuvning og ankelødem.
EKG: rytme (sinus, atrieflimmer, annet), grenblokk, hypertrofi, Q eller R-tap i precordiale 
avledninger.
Blodprøver: Hb, elektrolytter, kreatinin, kolesterol, LDL- og HDL kolesterol, triglyserider, HbA1c, 
T4 og TSH.
Troponin ved mistanke om akutt koronarsykdom. NT-proBNP ved mistanke om hjertesvikt. 
Urinprøve: proteinuri.
Sjekk for forekomst av arteriosklerose i hjertet: 
Nøye anamnese på forekomst av angina pectoris eller hjerteinfarkt

Stresstest: myokardscintigrafi, stress-ekkokardiografi på indikasjon, eventuelt anatomisk 
kartlegging med  CT kalkskår av koronakar, CT koronar angiografi eller invasiv koronarangiografi.
Sjekk for forekomst av arteriosklerose i andre kargebet: halskar og perifere kar.

Tekstboks 3. Forebygging av kardiovaskulær sykdom hos diabetikere. 

• Røyk: Aktiv røykestopp.
• Vekttap: Redusert kaloriinntak ved overvekt. Målet er KMI < 25 kg/m2.
• Diett: Middelshavsdiett rik på frukt, grønnsaker, olivenolje og nøtter.
• Blodtrykk: Start behandling ved kontorblodtrykk > 140/90 mm Hg. Målsetting er systolisk 

blodtrykk <130 mm Hg, hos eldre 130-139 mm Hg.
• Fysisk aktivitet: All økning av aktivitet er å anbefale. Moderat til høy intensitet > 150 min/

uke med kombinasjon av utholdenhetstrening og styrketrening.
• Lipider: Målet for LDL-kolesterol hos pasienter med diabetes med moderat risiko er < 2,5 

mmol/l, ved høy risiko < 1,8 mmol/l og ved svært høy risiko < 1,4 mmol/l.

KMI = kroppsmasseindeks, LDL = low density lipoprotein.
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kludere med at T2D i stor grad kan forebyg-
ges om vi lykkes med endring av levevaner. 
Spesielt er det viktig med tidlig start, og 
i studien DiRECT8 kunne man vise at 46 
% av pasienter med T2D kunne oppnå en 
remisjon det første året gjennom vekttap.

Ikke-farmakologisk behandling
Det er gjort store fremskritt i behandlingen 
av pasienter med T2D de senere årene.
Ikke-farmakologisk behandling i form av 
diett, fysisk trening, røykavvenning og 
vektreduksjon vil kunne ha betydelig effekt. 
Betydning av risikofaktorkontroll ble nylig 
demonstrert i en svensk registerstudie blant 
271 174 pasienter som ble fulgt i 5,7 år (3). 
Pasienter som hadde alle 5 risikofaktorer 
innen anbefalt grense, hadde kun marginalt 
høyere forekomst av død, hjerteinfarkt og 
hjerneslag sammenlignet med normalbe-
folkning, mens én eller flere risikofaktorer 
utenfor anbefalt grense økte risikoen. 

Vektreduksjon: Man har ingen inter-
vensjonsstudier spesifikt hos diabetikere 
med hjertesvikt, men man forventer at et 
vekttap på 5-10 % hos overvektige pasienter 
med diabetes vil resultere i et fall i blod-
trykk med 10-20 mm Hg, 10 % reduksjon 
av totalkolesterol og 30 % reduksjon av 
triglyserider. 

Fysisk aktivitet: Dette bidrar til vektre-
duksjon, bedrer glukosekontroll, lipidprofil 
og blodtrykkskontroll, reduserer inflamma-
sjon og reduserer insulinresistens. 

Røykavvenning: Røyk er en viktig 
risikofaktor for arteriosklerose også ved dia-
betes og dobler risiko for en kardiovaskulær 
hendelse. Personer som røyker, bør derfor 
innstendig oppfordres til å slutte.  

Konvensjonell behandling av 
arteriosklerose og hjertesvikt
Pasienter med T2D skal ha tilsvarende 
behandling som andre pasienter med 
samme kardiovaskulære sykdom, men fordi 
disse pasientene generelt har en høyrere 
risiko, er det desto viktigere med aggres-
siv blodtrykkskontroll og lipidbehandling 
(se tekstboks 3). Så lenge pasientene 
ikke får symptomatisk hypotensjon er det 
sannsynligvis slik at jo lavere blodtrykk og 
LDL-kolesterol man oppnår, jo bedre. Ace-
tylsalisylsyre gis etter vanlige retningslinjer. 

Acetylsalisylsyre er ikke indisert som ruti-
neprofylakse hos pasienter med T2D uten 
etablert kardiovaskulær sykdom. Ved behov 
for revaskularisering kan både perkutan 
koronar intervensjon og kirurgisk bypasso-
perasjon vurderes. Indikasjonen for koronar 
bypasskirurgi fremfor perkutan intervensjon 
styrkes jo mer avansert sykdommen er.

Metabolsk kontroll
Adekvat metabolsk kontroll har en utvilsomt 
gunstig effekt på utvikling av mikrovaskulær 
dysfunksjon (retino-, nevro- og nefropati), 
mens effekten på makrovaskulære kom-
plikasjoner ved T2D er omdiskutert. Det 
er nå gjennomført flere store studier der 
intensiv vs. ikke-intensiv glukosekontroll 
er sammenlignet uten at man har klart å 
vise forskjeller i risiko for makrovaskulære 
komplikasjoner. Den store ACCORD-studien 
viste endatil en overdødelighet på 22 % ved 
intensiv blodsukkerregulering (8). Målset-
ting for blodsukkerkontroll er derfor justert. 
Et siktemål om å redusere HbA1c til under 
53 mmol/mol (7,0 %) er nå anbefalt (9). 
Det er anbefalt individuell målsetting basert 
på alder, varighet av diabetes og komorbidi-
tet. Spesielt er det viktig at man ikke presser 
blodsukkerkontrollen mer enn nødvendig 
hos de eldre pga. fare for hypoglykemiske 
komplikasjoner i denne pasientgruppen. 

Medikamentell behandling
Reduksjon av blodsukkeret har tidligere 
vært det primære målet ved behandling av 
type 2-diabetes. Tidlige studier fra UKPDS 
kunne vise at en kombinasjon av metformin 
og sulfonylurea reduserte faren for mikro-
vaskulære komplikasjoner. Frem til 2008 ble 
det ikke skilt mellom hvilke medikamenter 
man anbefalte til blodsukkerreduksjon hos 
diabetikere. Det kom imidlertid en viktig 
endring i 2007/2008 da metaanalyser viste 
at medikamenter tilhørende gruppen glita-
zoner (rosiglitazon) medførte øket risiko for 
utvikling av kardiovaskulær sykdom (10). 
Dette medførte at Food and Drug Admi-
nistration i USA krevde at produsentene 
av nye blodsukkersenkende medikamenter 
måtte vise at de var sikre og ikke medførte 
økt risiko for hjerte- og karhendelser. Siden 
har det kommet en rekke studier med 
dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4)-hemmere, 
glukagonlignende peptid-1 (GLP-1)-analoger 
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og natrium [sodium]-glukose-transporter 2 
(SGLT2)-hemmere (tabell 2). 

Tabell 2

Studie Medikament Antall 
pasienter

Alder 
(år)

DM (år) KMI HbA1c 
(%)

Oppfølging 
(år)

Endepunkt Primærfunn

DPP-4-hemmere
SAVOR-TIMI 53 (12)
(2013)

Saxagliptin 16492 65 10 31 8,0 2,1 Kardiovaskulær død, hjerteinfarkt eller 
slag

Ikke underlegen (7,3 vs. 7,2 % nådde endepunkt)

EXAMINE (13) (2013) Alogliptin 5380 61 7 28 8,0 1,5 Kardiovaskulær død, hjerteinfarkt eller 
slag

Ikke underlegen (11,3 vs. 11,8 % nådde endepunkt)

TECOS (14) (2015) Sitagliptin 14671 66 12 30 7,2 3,0 Kardiovaskulær død, hjerteinfarkt, slag 
eller sykehusinn-leggelse for ustabil 
angina

Ikke underlegen (11,4 vs. 11,6 % nådde endepunkt)

CARMELINA (15) (2018) Linagliptin 6979 66 15 31 8,0 2,2 Kardiovaskulær død, hjerteinfarkt eller 
slag

Ikke underlegen (12,4 vs. 12,1 % nådde endepunkt)

GLP-1-analoger
ELIXA (16)
(2015)

Lixenatid 6068 60 9 30 7,7 2,1 Kardiovaskulær død, hjerteinfarkt, slag 
eller sykehusinn-leggelse for ustabil 
angina

Ikke underlegen (13,4 vs. 13,2 % nådde endepunkt)

LEADER (17)
(2016)

Liraglutid 9340 64 13 33 8,7 3,8 Kardiovaskulær død, hjerteinfarkt eller 
slag

Overlegen (13,0 vs. 14,9 % nådde endepunkt; p = 0,01)

SUSTAIN-6 (18)
(2016)

Semaglutid 3297 64 14 33 8,7 2,1 Kardiovaskulær død, hjerteinfarkt eller 
slag

Overlegen (6,6 vs. 8,9 % nådde endepunkt; p = 0,02)

EXSCEL (19)
(2017)

Exenatid 14752 62 12 32 8,0 3,2 Kardiovaskulær død, hjerteinfarkt eller 
slag

Ikke underlegen (11,4 vs. 12,2 % nådde endepunkt)

Harmony 
Outcomes (20) (2018)

Albiglutid 9463 64 14 32 8,7 1,6 Kardiovaskulær død, hjerteinfarkt eller 
slag

Overlegen (7,0 vs. 9,0 % nådde endepunkt; p = 0,0006)

REWIND (21)
(2019)

Dulaglutid 9901 66 11 32 7,2 5,4 Kardiovaskulær død, hjerteinfarkt eller 
slag

Overlegen (12,0 vs. 13,4 % nådde endepunkt; p = 0,03)

PIONEER-6 (22)
(2019)

Semaglutid 
(peroralt)

3182 66 15 32 8,2 1,3 Kardiovaskulær død, hjerteinfarkt eller 
slag

Ikke underlegen (3,8 vs. 4,8 % nådde endepunkt)

SGLT2-hemmere
EMPA-REG (23)
(2015)

Empagliflozin 7020 63 57 % 
>10 år

31 8,1 3,1 Kardiovaskulær død, hjerteinfarkt eller 
slag

Overlegen (10,5 vs. 12,1 % nådde endepunkt; p = 0,04)

CANVAS (24)
(2017)

Canagliflozin 10141 63 14 32 8,2 2,4 Kardiovaskulær død, hjerteinfarkt eller 
slag

Overlegen (26,9 vs. 31,5 % nådde endepunkt; p = 0,02)

DECLARE (25)
(2019)

Dapagliflozin 17160 63 12 32 8,3 4,5 Kardiovaskulær død, hjerteinfarkt eller 
slag og
kardiovaskulær død eller sykehusinn-
leggelse for hjertesvikt

Ikke underlegen (8,8 vs. 9,4 % nådde endepunkt)

Overlegen (4,9 vs. 5,8 % nådde endepunkt; p = 0,005)

VERTIS (26)
(2020)

Ertugliflozin 8246 64 13 32 8,2 3,5 Kardiovaskulær død, hjerteinfarkt eller 
slag

Ikke underlegen (11,9 vs. 11,9 % nådde endepunkt)

Studier på kardiovaskulær effekt av dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4)-hemmere, glukagonlignende peptid-1 (GLP-1) 
-analoger og natrium [sodium]-glukose-transporter 2 (SGLT2)-hemmere ved diabetes (DM).  
KMI = kroppsmasseindeks, HbA1c = glykosylert hemoglobin.
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Tabell 2

Studie Medikament Antall 
pasienter

Alder 
(år)

DM (år) KMI HbA1c 
(%)

Oppfølging 
(år)

Endepunkt Primærfunn

DPP-4-hemmere
SAVOR-TIMI 53 (12)
(2013)

Saxagliptin 16492 65 10 31 8,0 2,1 Kardiovaskulær død, hjerteinfarkt eller 
slag

Ikke underlegen (7,3 vs. 7,2 % nådde endepunkt)

EXAMINE (13) (2013) Alogliptin 5380 61 7 28 8,0 1,5 Kardiovaskulær død, hjerteinfarkt eller 
slag

Ikke underlegen (11,3 vs. 11,8 % nådde endepunkt)

TECOS (14) (2015) Sitagliptin 14671 66 12 30 7,2 3,0 Kardiovaskulær død, hjerteinfarkt, slag 
eller sykehusinn-leggelse for ustabil 
angina

Ikke underlegen (11,4 vs. 11,6 % nådde endepunkt)

CARMELINA (15) (2018) Linagliptin 6979 66 15 31 8,0 2,2 Kardiovaskulær død, hjerteinfarkt eller 
slag

Ikke underlegen (12,4 vs. 12,1 % nådde endepunkt)

GLP-1-analoger
ELIXA (16)
(2015)

Lixenatid 6068 60 9 30 7,7 2,1 Kardiovaskulær død, hjerteinfarkt, slag 
eller sykehusinn-leggelse for ustabil 
angina

Ikke underlegen (13,4 vs. 13,2 % nådde endepunkt)

LEADER (17)
(2016)

Liraglutid 9340 64 13 33 8,7 3,8 Kardiovaskulær død, hjerteinfarkt eller 
slag

Overlegen (13,0 vs. 14,9 % nådde endepunkt; p = 0,01)

SUSTAIN-6 (18)
(2016)

Semaglutid 3297 64 14 33 8,7 2,1 Kardiovaskulær død, hjerteinfarkt eller 
slag

Overlegen (6,6 vs. 8,9 % nådde endepunkt; p = 0,02)

EXSCEL (19)
(2017)

Exenatid 14752 62 12 32 8,0 3,2 Kardiovaskulær død, hjerteinfarkt eller 
slag

Ikke underlegen (11,4 vs. 12,2 % nådde endepunkt)

Harmony 
Outcomes (20) (2018)

Albiglutid 9463 64 14 32 8,7 1,6 Kardiovaskulær død, hjerteinfarkt eller 
slag

Overlegen (7,0 vs. 9,0 % nådde endepunkt; p = 0,0006)

REWIND (21)
(2019)

Dulaglutid 9901 66 11 32 7,2 5,4 Kardiovaskulær død, hjerteinfarkt eller 
slag

Overlegen (12,0 vs. 13,4 % nådde endepunkt; p = 0,03)

PIONEER-6 (22)
(2019)

Semaglutid 
(peroralt)

3182 66 15 32 8,2 1,3 Kardiovaskulær død, hjerteinfarkt eller 
slag

Ikke underlegen (3,8 vs. 4,8 % nådde endepunkt)

SGLT2-hemmere
EMPA-REG (23)
(2015)

Empagliflozin 7020 63 57 % 
>10 år

31 8,1 3,1 Kardiovaskulær død, hjerteinfarkt eller 
slag

Overlegen (10,5 vs. 12,1 % nådde endepunkt; p = 0,04)

CANVAS (24)
(2017)

Canagliflozin 10141 63 14 32 8,2 2,4 Kardiovaskulær død, hjerteinfarkt eller 
slag

Overlegen (26,9 vs. 31,5 % nådde endepunkt; p = 0,02)

DECLARE (25)
(2019)

Dapagliflozin 17160 63 12 32 8,3 4,5 Kardiovaskulær død, hjerteinfarkt eller 
slag og
kardiovaskulær død eller sykehusinn-
leggelse for hjertesvikt

Ikke underlegen (8,8 vs. 9,4 % nådde endepunkt)

Overlegen (4,9 vs. 5,8 % nådde endepunkt; p = 0,005)

VERTIS (26)
(2020)

Ertugliflozin 8246 64 13 32 8,2 3,5 Kardiovaskulær død, hjerteinfarkt eller 
slag

Ikke underlegen (11,9 vs. 11,9 % nådde endepunkt)

Studier på kardiovaskulær effekt av dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4)-hemmere, glukagonlignende peptid-1 (GLP-1) 
-analoger og natrium [sodium]-glukose-transporter 2 (SGLT2)-hemmere ved diabetes (DM).  
KMI = kroppsmasseindeks, HbA1c = glykosylert hemoglobin.
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DPP4-hemmere
DPP-4-hemmere virker ved å forlenge virk-
ninger av inkretin-hormoner, inkludert GLP-1 
og andre insulinstimulerende hormoner, ved 
å hindre nedbrytingen av disse hormonene. 
Medikamentene på markedet er sitag-
liptin, saxagliptin, vildagliptin, linagliptin 
og alogliptin. Alle disse medikamentene 
hemmer DPP-4-enzymet, dog med for-
skjell i kjemisk binding, og T1/2 varierer 
fra 1,5 til 40 timer. Gjennom en effektiv 
markedsføring har de fått en fremtredende 
plass og er ledende antidiabetika i Norden 
(11).  Det er nå gjennomført 4 store ran-
domiserte studier, SAVOR-TIMI 53 (12), 
EXAMINE (13), TECOS (14) og CAMELINA 
(15).  DPP-4-hemmerne har flere teoretiske 
fordeler, men effekten på blodsukkeret er 
moderat. Reduksjonen i HbA1c når disse 
medikamentene gis på toppen av etablert 
behandling, er 0,25-0,51 prosentpoeng. 
DPP-4-hemmere har få bivirkninger, men 
har ingen effekt på utvikling av kardiovasku-
lære komplikasjoner eller død (tabell 2). Det 
er heller ingen nyrebeskyttende effekt. Et 
av medikamentene, saxagliptin, er assosiert 
med økt forekomst av hjertesvikt (12). 

SGLT2-hemmere 
SGLT2 hemmere virker ved å øke glukose-
utskillelse i urinen (figur 2) og er eneste 
gruppe antidiabetika som ikke virker inn på 
insulinomsetningen. En normal nyre filtrerer 
ca. 180 liter plasma og 180 g glukose daglig. 
90 % av glukose reabsorberes i proksimale 

tubuli ved hjelp av SGLT2-reseptorer, mens 
de resterende 10 % reabsorberes i distale 
tubuli av SGLT-1-reseptorene (27). Man 
finner SGLT-2 reseptorer også i pankreas, 
mens SGLT-1 reseptorer også finnes i tarm 
og hjerte, der betydning ikke er kjent i 
detalj. Den blodsukkersenkende effekten 
av SGLT-2 hemmere er moderat (HbA1c 
reduseres med ca. 0,4 - 0,5 prosentpoeng). 
I tillegg ses en moderat reduksjon av vekten 
(2-3 kg) og blodtrykket (4-5/2 mm Hg). På 
kardialt nivå fører SGLT-2-hemmere til øket 
forbrenning av ketonlegemer på bekostning 
av forbrenning av glukose og frie fettsyrer 
med en mer effektiv produksjon av adeno-
sin trifosfat (28). Virkningsmekanismen 
for effekten på hjerte og karsykdommer 
er ikke fullstendig kjent, men inkluderer 
sannsynligvis vann- og saltutskillelse, en 
nyrebeskyttende effekt, effekt på Na/H+ 
skifte og endotelfunksjon og modulering av 
adipokiner. 

Det er nå gjennomført flere store 
studier med SGLT2-hemmere (EMPA-REG 
OUTCOME (23), CANVAS (24), DECLARE 
(25) og VERTIS (26) (tabell 2). Studiene 
som inkluderte type 2-diabetikere uten 
nyresvikt, er gjennomgående positive. 
Metaanalyser viser at det primære ende-
punktet (kardiovaskulær død, hjerteinfarkt 
og hjerneslag) blir redusert med 14 %, og 
antall dødsfall med 15 % (29). VERTIS-
studien skiller seg ut ved at det primære 
endepunkt (3 punkts MACE (major adverse 
cardiac events)) ikke ble påvirket. Det er 

forskjellig effekt av medikamentene på de 
ulike komponentene av de makrovasku-
lære komplikasjoner. Et gjennomgående 
funn er imidlertid en betydelig reduksjon i 
utvikling av hjertesvikt, og denne effek-
ten synes å være uavhengig av om det 
tidligere er påvist kardiovaskulære kom-
plikasjoner eller hjertesvikt. I den nevnte 
metaanalysen ble det vist en reduksjon av 
sykehusinnleggelse for hjertesvikt med 31 
% og reduksjon av forverring av nyresvikt 
med 45 % (29). CREDENCE-studien (30) 
var den første studien av SGLT2-hemmere 
som spesifikt undersøkte effekten på 
nyrefunksjon og viste av canagliflozin 
reduserte forekomsten av det primære 
endepunktet, endestadium nyresvikt, 
dobling av serum-kreatinin eller død av 
renal eller kardiovaskulær årsak, med 30 

Figur 2. SGLT2-hemmere virker gjennom å hemme oppta-
ket av natrium og glukose i proksimale del av nyretubuli. 
Dette medfører glykosuri, økt natriumutskillelse og økt 
diurese. 
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%. Tilsvarende funn ble gjort i DAPA-CKD-
studien, som ble publisert i oktober 2020, 
og som viste at det kombinerte endepunk-
tet vedvarende reduksjon i glomerulær 
filtrasjonsrate til ≤ 50 % av utgangsverdi, 
endestadium nyresvikt eller død på grunn av 
nyresykdom nesten ble halvert (31). Denne 
studien viste også at disse funnene var uav-
hengige av om pasientene hadde diabetes 
eller ikke. 

SGLT-hemmere tolereres vanligvis 
godt. Av bivirkninger ses urinveisinfek-
sjoner, sannsynligvis sekundært til øket 
glukoseutskillelse i urin. I EMPA-REG-
studien var det 4 prosentpoeng absolutt 
økning av urinveisinfeksjoner hos kvinner 
(40 % i empagliflozingruppen mot 36 % i 
placebogruppen) (23). Symptomgivende 
hypotensjon sekundært til hypovolemi 
forekommer, men relativt sjeldent (7 ekstra 
hendelser per 1000 pasientår i CANVAS-
studien) (24). Det er økt fare for utvikling 
av diabetisk ketoacidose under behandling 
med SGLT2-hemmere, men den absolutte 
risikoen er liten, mindre enn ett tilfelle per 
1000 pasientår (29). Selv om alle SGLT2-
hemmerne har en nyrebeskyttende effekt 
og hindrer fall i glomerulær filtrasjonsrate 
på sikt, er den umiddelbare effekten at 
glomerulær filtrasjonsrate synker. Dette 
er analogt med effekten av angiotensin 
konverterende enzym (ACE)-hemmere.  
Dersom ikke fallet er stort, er det, som ved 
ACE-hemmer behandling, ikke grunn til å 
avslutte behandlingen. 

GLP-1-analoger 
GLP-1-analoger virker gjennom å øke 
insulinproduksjon og hemmer produk-
sjon av glukagon i bukspyttkjertelen (figur 
3). GLP-1-reseptorer er utbredt i hjernen, 
og GLP-1-analoger gir redusert appetitt, 
redusert matinntak og vektnedgang (32). 
GLP-1-analoger senker dessuten ventrik-
keltømming og bedrer glukoseomsetnin-
gen i lever, men det er usikkert om disse 
effektene er direkte eller sekundære til 
cerebral stimulering og vektreduksjon (figur 
3). GLP-analoger gir ikke hypoglykemi. 
Det er eksperimentelle holdepunkter for at 
GLP-1-analogene hemmer den arterioskle-
rotiske prosessen (33), og i hjertet har man 
sett reduksjon av mikrovaskulær trombose, 
oksidativt stress og inflammasjon (34, 35). 
Det er flere GLP-1-analoger på markedet. 
7 store studier er gjennomført så langt 
(tabell 1). GLP-1-analogene har en moderat 
blodsukkerreduserende og vektreduserende 
effekt i tillegg til en gunstig effekt på lipider 
og systolisk blodtrykk. Flere av studiene har 
imidlertid viste en liten økning av hjertefre-
kvens. Effekten på makrovaskulære ende-
punkter har vært noe forskjellig i de ulike 
studiene. I en metaanalyse med 56 004 
pasienter med T2D fant man at GLP-1-ana-
loger reduserte 3-punkts MACE (kardiovas-
kulær død, hjerteinfarkt og hjerneslag) med 
12 %, både kardiovaskulær og total død med 
12 %, hjerteinfarkt med 9 % og hjerneslag 
med 16 %(36). Tidligere har man ikke sett 
effekt på sykehusinnleggelser for hjerte-
svikt, men metaanalysen antyder en reduk-
sjon på 9 %. Heterogene resultater med 
hensyn til kardiovaskulære komplikasjoner 
kan ha sammenheng med studiepopulasjon, 
studiedesign og etterlevelse, men kan også 
skyldes reelle forskjeller i farmakodynamikk 
og farmakokinetikk. 

GLP-1-analogene gis oftest som 
subkutan injeksjon. Innstikksreaksjoner 
forekommer sjelden (0,7 % i liraglutidgrup-
pen vs. 0,4 % i placebogruppen i LEADER-
studien). GLP-1-analoger kan gi kvalme, 
oppkast og magesmerter. I studier har 
ikke den registrerte forekomsten av disse 
bivirkningene vært høy, men vår erfaring er 
at abdominal distensjon, kvalme og redusert 
appetitt forekommer relativt hyppig. Dette 
skyldes at GLP-1 har en apetittreduserende 

Tabell 3. Forsiktighetsregler ved oppstart av 
behandling med SGLT-2-hemmere

•	 Kontraindisert ved eGFR < 30 ml/
min/1,73m2

•	 Kjente (men sjeldne) bivirkninger
o Genital soppinfeksjon
o Urinveisinfeksjoner
o Normoglykemisk ketoacidose
o Bensår og bløtdelsinfeksjoner

•	 Praktiske tips
o Seponer 3 dager før planlagt 

kirurgi, ved akutt, alvorlig sykdom 
eller akutt kirurgi for å unngå 
ketoacidose

o Overvei å seponere/redusere diu-
retikadose hos hjertesviktpasienter 
som bruker dette

o Bruk med forsiktighet hos pasien-
ter med perifer karsykdom
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effekt og forsinker ventrikkeltømmingen. 
Plagene blir ofte bedre med tiden, men det 
er viktig å informere pasientene nøye og 
oppfordre til redusert matinntak, som jo i 
seg selv er et viktig terapeutisk tiltak ved 
diabetes.  

GLP-1-analog eller SGLT-2 hemmer?
GLP-1-analoger og SGLT2-hemmere er 
dermed de eneste antidiabetika som bevise-
lig reduserer forekomst av kardiovaskulær 
sykdom. Dette gjenspeiles i de seneste 
retningslinjene fra European Society of 
Cardiology (ESC): 2019 ESC Guidelines on 
diabetes, pre-diabetes and cardiovaskular 
diseases developed in collaboration with 
EASD (9). Førstehåndsmiddel har lenge 

vært metformin, men i de nye 
retningslinjene skiller man 
mellom pasienter som har 
kjent kardiovaskulær sykdom, 
og dem som ikke har det. Ved 
nyoppdaget T2D uten kjent 
koronarsykdom eller med lav 
til moderat risiko anbefales 
fortsatt oppstart med metfor-
min og deretter en av de fire 
klassene DPP-4 hemmere, 
SGLT2-hemmere, GLP-1-ana-
loger eller thiazolidiner, mens 
man hos pasienter med eta-
blert kardiovaskulær sykdom 
eller høy/svært høy risiko 
anbefaler en SGLT2-hemmer 
eller GLP-1-analog som før-
stevalg. Tilsvarende bør man 
legge til ett av disse medi-
kamentene hos pasienter 
som allerede mottar annen 
behandling (figur 3). Dette 
står i motsetning til gjeldende 
norske retningslinjer, der 

metformin fremdeles er førstevalg (37). I en 
sammenlignende studie med både GLP-
1-analoger og SGLT2-hemmere så det ut til 
at disse medikamentene hadde tilsvarende 
reduksjon av 3 punkts MACE, mens SGLT2-
hemmere hadde en bedre effekt på utvikling 
av hjertesvikt. Begge medikamentgrupper 
reduserte progresjon av et kombinert nyre-
endepunkt inkludert utvikling av makroal-
buminuri, men kun SGLT-2 reduserte fallet i 
glomerulær filtrasjonsrate (38). 

På bakgrunn av disse nyere studi-
ene anbefaler vi å starte behandling med en 
SGLT2-hemmer hos alle diabetikere med 
etablert hjertesvikt, eller som har eller har 
høy risiko for utvikling av dette. I en suba-
nalyse fra DECLARE fant man at pasienter 
med etablert hjertesvikt, og spesielt dem 
med redusert ejeksjonsfraksjon, hadde en 
betydelig reduksjon av død og sykehusinn-
leggelse pga. hjertesvikt (39). 

Effekten av SGLT2-hemmere ved 
hjertesvikt har nå blitt testet hos pasien-
ter med etablert hjertesvikt og redusert 
ejeksjonsfraksjon med eller uten diabetes i 
DAPA-HF-studien med dapagliflozin (40) 
og EMPEROR-Reduced med empagliflozin 
(41). Disse studiene viste begge at effek-
ten på hjertesvikt var uavhengig av om 

Figur 3. GLP-1-analoger virker gjennom å stimulere betaceller til økt 
insulinproduksjon. Samtidig hemmer de glukagonproduksjonen i 
pankreas og reduserer sultfølelsen gjennom direkte effekter i hjernen. 
Indirekte medfører behandling med GLP-1-analoger redusert ventrik-
keltømming og bedret glukoseomsetning i lever.

 

Tabell 4. Forsiktighetsregler og praktiske tips ved 
oppstart av GLP-1-analoger.

•	 Kjente (men sjeldne) bivirkninger
o Hypoglykemi ved samtidig bruk av 

sulfonylurea, insulin og glinider
o Kvalme, oppkast, diaré og hodepine 

(ofte forbigående) 
o Infeksjoner på stikksted

•	 Praktiske tips
o Gradvis opptrapping av dose for å 

unngå kvalme, oppkast og uvelhet
o Mindre måltider
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pasienten hadde diabetes og uavhengig av 
bakgrunnsmedikasjon, inkludert sakubitril/
valsartan. 

Vi anbefaler også å starte med 
GLP-1-analog hos diabetikere med etablert 
arteriosklerotiske sykdom eller høy eller 
svært høy risiko for å utvikle dette (se 
tekstboks 1).  

Konklusjon
Forekomsten av T2D er høy og forventes å 
øke betydelig i årene som kommer. Hjerte- 
og karsykdommer er viktigste dødsårsaken 
hos disse pasientene. Selv om risikoen 
for kardiovaskulære hendelser har blitt 
redusert i befolkningen gjennom de siste 
årtier, har tilleggsrisikoen ved T2D vedvart. 
Utvikling av behandlingsstrategier for å 
redusere kardiovaskulære komplikasjoner 
ved T2D bør ha høy prioritet. Reduksjon av 
risikofaktorer er viktig, og valg av blodsuk-
kerregulerende regime har betydning. I 
2008 ble det stilt krav om at nye antidia-

betika måtte vise at de ikke hadde negativ 
virkning på kardiovaskulær morbiditet og 
mortalitet. Selv om medikamenter som 
metformin, sulfonylurea, thizolidiner og 
DPP 4-hemmere reduserer blodsukkeret, 
er det ingen sterk dokumentasjon for at de 
har effekt på makrovaskulær sykdom hos 
pasienter med T2D. Både GLP-1-analoger 
og SGLT2-hemmere har nylig vist positiv 
effekt på kardiovaskulære komplikasjoner 
hos disse pasientene og bør være første-
valg ved høy kardiovaskulær risiko. Er det 
tegn til hjertesvikt, bør SGLT2-hemmere 
være førstevalg. Kombinasjonsbehandling 
med GLP-1-analoger og SGLT2-hemmere 
er en spennende mulighet i fremtiden. Nye 
retningslinjer fra ESC i 2019 har for første 
gang fremhevet bruk av GLP-1-analoger og 
SGLT-2-hemmere som foretrukne alternativ 
(figur 4) og innebærer at kardiologer nå må 
komme mer aktivt på banen i diagnostikk og 
behandling av T2D. 

Figur 4. Anbefalinger for valg av antidiabetika fra ESC-retningslinjene fra 2019.
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Figur 5. Forfatternes anbefalinger i utredning, behandling og kontroll av type 2-diabe-
tikere. *Norske retningslinjer anbefaler metformin som førstevalg, og refusjonsreglene i 
Norge tilsier forsøk med metformin før øvrig antidiabetisk behandling.

Diagnostisere diabetes: måle HbA1c 
hos risikopasienter og på mistanke 

Diagnostisere hjertesykdom: måle 
BNP/NT-proBNP hos risikopasienter 
og på mistanke 

Bekrefte med billedundersøkelser 

Kartlegge og behandle risikofaktorer: 

• Røyk 

• Overvekt 

• Hypertensjon 
 

• Hyperkolesterolemi 

• Mikroalbuminemi 
 

• Røykeslutt 

• Redusere kaloriinntak, mosjon 

• Blodtrykksreduksjon: ACE-hemmer 
førstevalg, mål BT < 130/80 mm Hg 

• Redusere LDL – statin førstevalg 

• ACE-hemmer/angiotensin II 
reseptor-blokker 

Medikamentell behandling 

Redusere blodsukker til HbA1c ned mot 53 mmol/mol (7,0 %).  

• Førstevalg SGLT2-hemmer eller GLP-1-analog 

• Legg til metformin dersom ikke målet oppnås* 

• Legg til andre antidiabetika dersom ikke målet oppnås 

Kontroll hver tredje måned eller hyppigere avhengig av klinikk. Strukturert kontroll 
med gjennomgang av alle risikofaktorer én gang årlig. 

Diabetes og hjerte-/karsykdom forekommer hyppig sammen! 

Statin hos alle risikopasienter og hos alle over 40 år med LDL >2,5 mmol/l  
Blodplatehemmer ved etablert karsykdom 
Standard hjertesviktbehandling ved hjertesvikt 
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Kardiologene vil ha tre hovedoppgaver:
1. Screening for diabetes hos pasienter med 

etablert kardiovaskulær sykdom eller høy 
risiko for utvikling av dette, 

2. aggressiv behandling av risikofaktorer og 
3. valg av antidiabetisk behandling med 

dokumentert effekt på kardiovasku-
lære endepunkter (SGLT2-hemmere og 
GLP-1-analoger). 

Dette betyr at kardiologene må ta et større 
ansvar for både primær- og sekundærprofy-
lakse, og figur 5 oppsummerer vår anbefa-
ling. Norsk Cardiologisk Selskap bør ha en 
sentral rolle i denne utviklingen og bør ta 
initiativ overfor myndigheter med tanke på å 
bedre omsorgen for pasienter med T2D.
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