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Tid er helt sentralt. Det viktigste er
tid fra symptomdebut til revaskularisering.
Den er ofte vanskelig å angi. Derfor har
man brukt tid fra første medisinske kontakt
til reperfusjon som en indikator. Dette er
i PCI-sammenheng avhengig av transport
til PCI-sykehus og dør-til-ballongtid. For
trombolyse gjelder tid fra første medisinske
kontakt til trombolyse kan gis. Dette kan
ofte skje prehospitalt.
I tillegg til tid spiller også andre
faktorer inn når det gjelder valg av reperfusjonsterapi. Dette gjelder f.eks. alder eller
om pasienten står på potente antikoagula

Ved akutt hjerteinfarkt med ST-segment
elevasjon (STEMI) er det av avgjørende
betydning å åpne den okkluderte koronar
arterien så raskt som mulig. Etter 6 timer
er det som regel for sent å håpe på effekt
av intervensjon. Dette reiser igjen diskusjonen om flere pasienter burde tilbys primær
perkutan koronar intervensjon (pPCI) innen
akseptabel tid, noe som vil nødvendiggjøre
opprettelse av flere PCI-sentre med tilhørende logistikk. På den annen side behandler vi i dag kanskje for få pasienter med
trombolyse der akutt PCI ikke er tilgjengelig
innen rimelig tid (mellom 60 og 90 minutter etter første medisinske kontakt).
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fibrinspesifikke medikamenter som for
eksempel tenecteplase.

sjonsmedisiner for f.eks. atrieflimmer fra før
av.
I tillegg til tid og komorbiditet spiller også «area at risk» en stor rolle. Tidlig
trombolyse til yngre pasienter med store
ferske fremreveggsinfarkter og lang tid til
pPCI-senter kan være livreddende.
Før 1960 var 30 dagers dødelighet
ved STEMI 35 % [1]. Ved innføring av de første typer trombolyse ble denne halvert i tillegg til at de overlevende hadde mye bedre
venstre ventrikkelfunksjon etter behandling
[2]. Dette er bekreftet av flere nyere studier
med mer moderne typer trombolyse [3].
Ytterligere gevinst får man ved at man i
dag kan gi trombolyse prehospitalt etter
at diagnosen er verifisert av vakthavende
kardiolog ved lokalsykehus. Det er likevel en
del utfordringer ved bruk av trombolyse.
Man har sett at ved en strategi
med trombolyse vil færre pasienter tilbys
reperfusjon enn ved en primær PCI-strategi.
Dette gjelder spesielt for pasienter med
redusert venstre ventrikkelfunksjon, tidligere gjennomgått aortokoronar bypasskirurgi og hos dem som har hatt prehospital
hjertestans [4].
I et lokalt materiale der man sammenliknet to reperfusjonsregimer ved
Stavanger universitetssjukehus fant man
samme resultat [5]. Trombolyse kan også
være beheftet med alvorlige bivirkninger
som f.eks. blødninger. Mellom 0,9 og 1,5
% opplever intrakraniell blødning som kan
være fatal [6].
Selv om trombolyse er ypperlig
behandling, oppnår man bare reperfusjon i
en begrenset del av populasjonen. Bruk av
tissue plasminogen activator (tPA) i GUSTO
2-studien resulterte i at ca. 50 % av pasientene oppnådde TIMI 3-blodstrøm som er
direkte relatert til både infarktstørrelse og
mortalitet [7]. I tillegg er det en større del,
ca. 10 %, som re-okkluderer tidlig.
Grad av reperfusjon hos pasienter
som får trombolyse er selvsagt avhengig av
tid fra okklusjon. Tidlig i forløpet er tromben
karakterisert av lave fibrinnivåer og høyt
blodplatetall. Dette gjør den lettere å løse
opp. Ettersom tiden går endres trombens
sammensetning [8]. Trombolyseeffekt
er derfor best når medikamentet kan gis
prehospitalt, og når man bruker de mest

Fordeler ved pPCI

Primær PCI har en rekke fordeler framfor trombolyse. Man oppnår reperfusjon
hos mer enn 95 % av pasientene. Dette
manifesterer seg i redusert dødelighet som
er dokumentert i flere store randomiserte
studier. En stor metaanalyse som inkluderte
23 studier, viste klart bedre overlevelse etter
pPCI sammenliknet med trombolyse [9].
Dette er også dokumentert i flere norske
nasjonale studier. I en studie ved Stavanger
universitetssjukehus fant man en reduksjon
i 30 dagers mortalitet fra 16,9 til 8,6 %.
Det er også færre komplikasjoner
etter pPCI. Det er en åpenbar reduksjon av
intracerebrale blødninger, men også blødning per se er redusert etter at man gikk over
til radialistilgang ved pPCI. Fri veggruptur er
også mye sjeldnere etter pPCI. I et materiale
fra Taiwan fant Chang og medarbeidere en
insidens på 1,6 % i et stort STEMI-materiale
på 1545 pasienter behandlet med reperfusjon. Sammenlignet med pPCI var det
ved bruk av trombolyse en betydelig øket
risk for fri veggruptur (odds ratio = 6,8,
P = 0,003) [10].
En annen åpenbar fordel ved PCI
er umiddelbar kartlegging av anatomi. Primærlesjonen kan behandles ferdig, og man
kan planlegge videre revaskulariseringsstrategi. Noen pasienter som legges inn med
STEMI, har faktisk ikke okkludert koronar
arterie. Dette kalles nå «myocardial infarction
with no obstructive coronary artery disease
(MINOCA)» [11]. Dette kan forklares av en
rekke tilstander fra myokarditt til intracerebrale tilstander. I et materiale på 3000
pasienter i HORIZON-studien ble det funnet
at 3,2 % hadde åpne kar uten signifikante
stenoser. Trombolysekomplikasjoner hos
disse pasientene ville kunne være katastrofalt [12].
En annen fordel med pPCI er at man
har umiddelbar tilgang til mekanisk support.
Intraaortal ballongpumpe har ikke indikasjon som rutinebehandling ved kardiogent
sjokk, men anbefales ved mekaniske komplikasjoner som f. eks. papillemuskelruptur.
I tillegg er det nå flere andre metoder for
støtte ved sviktende venstre ventrikkel.
Impella® er en pumpe som ved perkutan
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gere distal vasokonstriksjon og plugging av
debris i mikrovaskulaturen.

teknikk kan legges til venstre ventrikkel
og være livreddende i visse sitasjoner der
et stort infarkt kompliseres av kardiogent
sjokk. Også ECMO-behandling synes å ha
en plass i noen tilfeller med sviktende venstre ventrikkel. Ofte må man da kombinere
disse metodene.

Farmakoinvasiv strategi

Den viktigste begrensningen ved PCI er å
få behandling i tide. For å oppnå reperfusjon i tide og for å redusere «no reflow» ble
det gjort flere studier på begynnelsen av
2000-tallet med kombinasjon av trombolyse og PCI. Dessverre var flere av disse
studiene, som f.eks. ASSENT 4, negative
pga. økt blødningsfare, og denne behandlingsformen kom i miskreditt [16]. Imidlertid
var de gamle studiene gjort med eldre typer
fulldose trombolyse og prehospital administrasjon av medikamentet var mindre brukt.
Nyere studier med en mer nyansert
tilnærming og med strikte inklusjonskriterier har vist at en strategi med tenecteplase
gitt tidlig med påfølgende rask overflytting
til invasivt senter var minst like god som
pPCI-strategi. I STREAM-studien ble 1892
STEMI-pasienter 3 timer etter symptomdebut og uten muligheter til pPCI innen 1 time
randomisert til primær PCI eller trombolyse
med bolusdose tenecteplase (halv dose
til pasienter over 75 år), klopidogrel og
enoksaparin før transport til PCI-senter. I
tenecteplase-armen ble det gjort rescuePCI ved vedvarende ST-elevasjon og ellers
etter 6 til 24 timer etter trombolyse. Der
var ingen forskjell i primært endepunkt som
var en kombinasjon av død, sjokk, hjertesvikt eller reinfarkt ved 30 dager [17]. Det
var heller ingen forskjell i mortalitet etter
1 eller 5 år. En metaanalyse av 3 nokså like
studier med likende, ASSENT 4, STREAM
og CAPTIM, bekreftet funnene i STREAM.
Ulempen er selvsagt blødning som forekommer hyppigere i farmakoinvasiv arm.
For at man skal kunne tilby adekvat
pPCI må man ha et PCI-senteret med kompetent stab som kan gi 24/7/365-service
med mulighet for PCI innen 60 minutter
etter første medisinske kontakt. Dette
betinger et visst volum både for senteret
som helhet og for den enkelte operatør. Like
viktig er logistikken pre- og intrahospitalt
slik at alle tider minimeres. I tillegg kreves
det dedikert personale for assistanse og
håndtering av kritisk syke pasienter. Ved
Stavanger universitetssjukehus implementerer vi nå et kjernepensum for spesialsykepleiere ved hjerteintervensjonsavdelingen.

Begrensninger ved pPCI

Det er selvsagt en rekke begrensinger ved
pPCI. En av de viktigste er blødning på
innstikkstedet. Denne komplikasjonen er
blitt redusert fra 7 % risiko for blødning ved
bruk av femoralistilgang til ca. 2 % ved bruk
av radialistilgang. En annen viktig begrensning er at en del pasienter utvikler akutt
nyresvikt. Det er rapportert svært forskjellige insidenser (0,5 % - 13 %) avhengig av
alder, preeksisterende nyresvikt, hydreringsstatus og volum av kontrast.
Den viktigste begrensingen er
imidlertid at pPCI ikke er tilgjengelig innen
rimelig tid!
I Norge har man valgt en modell med
relativt få sentre. Dette sikrer et adekvat
volum for den enkelte operatør basert på
prosedyrer på stabile og semistabile pasienter. Man utvikler kompetanse slik at man
kan takle STEMI med alle de komplikasjoner
som følger. Danmark har lagt seg på samme
linje med relativt få sentre, mens Sverige
på den annen side har et stort nettverk av
mindre sentre.
Den siste viktige ulempen med
pPCI er «no reflow», selve akilleshælen ved
primær PCI. Dette skyldes mikrovaskulær
obstruksjon (MVO) som er en viktig prognostisk indikator både for infarktstørrelse
og venstre ventrikkelremodellering [13].
De viktigste årsaker til dette er frisetting av
trombemateriale og vasoaktive substanser fra lesjonen som blokkes. Når det er
vasospasme og ødem distalt, blir kapillærer
plugget og «run-off» redusert [14]. MVO
kan forebygges på mange måter. Bruk av
trombesug ved stor trombebelastning og
koronar infusjon av glykoprotein IIb/IIIaantagonister kan være effektivt. En relativt
ny studie har også indikert at å utsette stenting noen timer etter at TIMI 3-blodstrøm er
oppnådd ved trombesug eller ballongdilatasjon kan gi redusert infarktstørrelse [15].
Utbredt intervensjon i et inflammert kartre
som ved STEMI vil derfor kunne gi ytterli-
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Retningslinjer for reperfusjon i ESCretningslinjene gir pPCI en 1A-indikasjon
ved mulighet for dette innen 90-120 minutter. Kommende retningslinjer blir sannsynligvis mer nyanserte og med større rom for
prehospital trombolyse med påfølgende
flytting av pasient til PCI-senter. Dette kan
kanskje utfordre de åpenbare fordelene
av pPCI gitt innenfor anbefalte tidslinjer
som resulterer i at flere pasienter tilbys
reperfusjon, flere pasienter oppnår TIMI
-blodstrøm og redusert infarktstørrelse,
umiddelbar kartlegging av koronararterier,
sikker diagnose, mulighet for hemodynamisk støtte, redusert dødelighet og færre
blødningskomplikasjoner.
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Konklusjon

Det viktigste ved behandling av STEMI er
at det blir gitt reperfusjonsterapi så tidlig
som mulig. Primær PCI gir bedre resultater
og bør foretrekkes, men denne strategien
må ikke fortrenge bruk av trombolyse hos
pasienter med store infarkter, kort sykehistorie og lang tid til PCI-senter. Muligheter
for en kombinert behandling med redusert
dose trombolyse og umiddelbar transport til
nærmeste PCI-senter kan være en framtidig
strategi.
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FLERE PASIENTER BØR FÅ TROMBOLYSE
Rune Wiseth. Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital
PCI ikke får behandling innen anbefalt tid.
Det er spesielt bekymringsfullt at pasienter med kort sykehistorie får forsinket
behandling. Det er disse som taper mest på
tidstapet.
Har vi glemt at rask, prehospital
trombolytisk behandling er god behandling
for pasienter med kort sykehistorie – og
definitivt et alternativ til forsinket primær
PCI? Som forventet varierer bruk av trombolytisk behandling mellom ulike deler av
landet. Variasjonene kan imidlertid ikke fullt
ut forklares med geografi og avstander; det
ser ut til at dette også dreier seg om ulike
holdninger til trombolytisk behandling.
I 2003 ble det publisert metaanalyser av mer enn 20 studier hvor primær PCI
og trombolytisk behandling ble sammenlignet (3,4). Konklusjonen var at primær PCI
kom bedre ut, og den største effekten var
på reduksjon av reinfarkter. Den største av
de studiene som inngikk i metaanalysene
var DANAMI-II studien som inkluderte 1572
pasienter (5). Primært endepunkt var død,
reinfarkt eller hjerneslag etter 30 dager. Det
var ingen signifikant forskjell mellom gruppene på forekomst av død eller hjerneslag,
men forekomst av reinfarkt ble redusert
fra 6,3 % i trombolysegruppen til 1,6 % i
PCI-gruppen. I tolkning av disse resultatene
er det viktig å fremheve at pasienter som
hadde manglende effekt av trombolyse ikke

Tid til reperfusjon er en kritisk faktor ved
hjerteinfarkt med ST-elevasjon (STEMI).
Betydningen av rask behandling er godt
dokumentert enten det benyttes primær
PCI eller trombolytisk behandling. I følge
ESC-retningslinjene for STEMI fra 2012 er
det indikasjon for reperfusjonsbehandling
hvis sykehistorien er mindre enn 12 timer.
Hvis tid fra første medisinske kontakt til PCI
er over 120 minutter, anbefales trombolytisk
behandling. I retningslinjene anføres imidlertid også at ideelt bør tiden til primær PCI
være under 90 minutter, og hos pasienter
med sykehistorie mindre enn 2 timer anføres som ideelt at primær PCI bør utføres
innen 60 minutter (1). Derved defineres
både «akseptable» og «ideelle» tidsvinduer fra diagnose til primær PCI. Dette har
bidratt til at ESC-retningslinjene kan fremstå
noe uklare på dette punktet. Hvis en definerer tidskrav på 60 minutter fra diagnose
til primær PCI, vil mange pasienter selv i
relativt tettbygde strøk av landet ha for lang
transporttid til et PCI-senter.
Data fra Norsk hjerteinfarktregister
for 2015 viser at bare 38 % av STEMIpasientene får reperfusjonsbehandling
innen anbefalt tid når dette defineres som
trombolyse innen 30 minutter eller primær
PCI innen 90 minutter fra første medisinske
kontakt (2). Registeret viser at en stor andel
av pasientene som behandles med primær
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er høy og at dette er en yrkesgruppe som
gjerne tar utfordringer. Det er viktig å sørge
for at de får den undervisning og den støtte
som er nødvendig for at prehospital trombolytisk behandling blir et velsmurt tilbud.
Etter trombolytisk behandling bør
pasienten transporteres til invasivt senter
så raskt som mulig for å unngå tidstap hvis
rescue-PCI blir nødvendig. Ved vellykket
trombolyse skal pasientene angiograferes,
og invasivt senter er riktig adresse uansett.
I skrivende stund er det ESC retningslinjene for STEMI-behandling fra 2012
som gjelder. Når dette leses, har vi fått nye
STEMI-retningslinjene. Det blir spennende
lesning.

fikk rescue-PCI, men gjentatt trombolytisk
behandling. Ved reinfarkt i trombolysegruppen ble det ikke utført PCI, men gitt
trombolyse på ny. Trombolysegruppen ble
derfor behandlet etter prinsipper som i dag
ikke benyttes.
I 2013 ble STREAM-studien publisert (6). Pasienter med STEMI og under
3 timers sykehistorie ble randomisert til
prehospital trombolyse med tenecteplase
eller primær PCI hvis transporttid til primær
PCI var over 1 time. Totalt 1892 pasienter ble
inkludert, og primært endepunkt var død,
sjokk, stuvningssvikt eller reinfarkt etter 30
dager. Pasienter som fikk trombolyse ble
transportert til invasivt senter, og 36 % fikk
utført rescue-PCI. Ved vellykket reperfusjon
med trombolyse ble det utført angiografi
og eventuelt PCI etter 6-24 timer. Tid fra
symptomdebut til start av trombolytisk
behandling var 100 minutter, i PCI gruppen
var gjennomsnittlig tid fra symptomdebut
til PCI 178 minutter. Den PCI-relaterte
forsinkelse var dermed 78 minutter. Det var
ingen signifikant forskjell i primært endepunkt mellom de to gruppene. 30-dagers
mortalitet var lik og lav, henholdsvis 4,6
% og 4,4 % for trombolyse- og PCI gruppen. I trombolysegruppen var det 1,0 %
intrakraniell blødning mot 0,2 % i PCIgruppen (p=0,04). Etter protokollendring
med halvering av tenecteplasedosen var
det ingen signifikant forskjell i forekomst
av intrakraniell blødning. STREAM-studien
viser at farmakoinvasiv strategi med prehospital trombolyse etterfulgt av angiografi
gir effektiv reperfusjon ved kort sykehistorie.
I motsetning til de studiene som inngikk i
metaanalysene som ble publisert i 2003,
representerer STREAM-studien dagens
behandlingsalgoritmer for STEMI-pasienter
som behandles med trombolyse.
Norges geografi og data fra Hjerteinfarktregisteret er sterke argumenter for at
trombolytisk behandling fortsatt bør ha en
sentral plass i behandling av STEMI. Enda
tidligere trombolytisk behandling til enda
flere STEMI-pasienter med kort sykehistorie
er sannsynlig vår beste mulighet til ytterligere bedring av behandlingsresultatene.
Våre medarbeidere i de prehospitale tjenestene er sentrale for at vi skal lykkes med
dette. I Helse Midt-Norge er våre erfaringer
at kompetansen blant ambulansepersonalet
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ESC GUIDELINES FOR ACUTE AND
CHRONIC HEART FAILURE
– NORSK PERSPEKTIV
Kaspar Broch. Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

ESC legger i de nye retningslinjene vekt på viktigheten av å avdekke og
behandle komorbiditet. Dette er en anerkjennelse av at komorbiditet er vanlig hos
hjertesviktpasienter og at komorbiditet er
assosiert med høyere sykelighet og dødelighet. Dette later også til å være et i hovedsak
didaktisk grep. Å ta viktigheten av komorbiditet ved hjertesvikt inn over seg vil til
syvende og sist kunne virke inn på områder
som utforming av politikk for å tilrettelegge
for sunnere livsstil i befolkningen og mer
tverrfaglig arbeid ved poliklinikker og dagposter, men får neppe umiddelbar betydning for hvordan norske kardiologer utøver
virksomheten sin.
I de nye retningslinjene har kardial
resynkroniseringsterapi (CRT) hos pasienter
med QRS-kompleks < 130 ms fått en klasse
III-indikasjon, dvs. at bruk av CRT hos disse
pasientene gir mer skade enn nytte. Dette
er i tråd med hvordan norsk praksis allerede
er, men er en påminnelse om at bruk av
«alternative» metoder (som bildeundersøkelser) for å avdekke dyssynkroni ikke har
vist seg fruktbart.
Det punktet med størst umiddelbar
betydning for norsk praksis er innføringen
av en ny medikamentgruppe: angiotensinreseptor-neprilysininhibitorer (ARNI), som
inntil videre kun består av ett medikament:
sacubitril-valsartan (Entretsto®). Sacubitrilvalsartan har indikasjon ved symptomatisk
hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon
tross optimal dose betablokker, ACEhemmer/angiotensinreseptorblokker og
mineralokortikoidreseptorhemmer. Hvilken
plass sacubitril-valsartan vil få, avhenger av
erfaring med medikamentet, refusjonsregler
(som er svært ulike i forskjellige europeiske
land) og resultatet av kommende studier.
Selv om de nye retningslinjene fra
ESC har fått en betydelig ansiktsløftning
og fra et læringsperspektiv fremstår som
bedre enn tidligere, er det i praksis ikke

Denne kommentaren til Stephan Ankers
innlegg om fjorårets europeiske retningslinjer for akutt og kronisk hjertesvikt handlet
om 1) hva som er nytt i de nye retningslinjene og hvordan det vil virke inn på norsk
praksis, 2) hvor det, i lys av retningslinjene,
er rom for forbedring i norsk praksis og 3)
på hvilke områder ESCs retningslinjer kanskje ikke passer inn i norsk praksis, og det
er på sin plass å avvike fra dem (Ponikowski P, Voors AA, Anker SD et al. 2016 ESC
Guidelines for the diagnosis and treatment
of acute and chronic heart failure: The Task
Force for the diagnosis and treatment of
acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC). Developed with the special contribution of the
Heart Failure Association (HFA) of the ESC.
Eur Heart J. 2016;37:2129-200).
Et av de nye grepene i fjorårets
retningslinjer er innføringen av en tredje
hjertesviktkategori. Mellom «hjertesvikt
med redusert ejeksjonsfraksjon» med venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon under 40
% og «hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon» (ejeksjonsfraksjon ≥ 50 %) har man
nå innført begrepet «hjertesvikt med ejeksjonsfraksjon i mellomsjiktet»: På engelsk
«heart failure with mid-range ejection
fraction». Dette begrepet omfatter pasienter med symptomer på hjertesvikt, B-type
natriuretiske peptider over normalverdien
og strukturelle tegn på kardial dysfunksjon
samt ejeksjonsfraksjon mellom 40 og 50 %.
Innføringen av denne kategorien må først
og fremst ses på som et didaktisk grep der
man fra ESCs hold vil fremheve at dette er
en gruppe pasienter som forskningsmessig har falt mellom to stoler og som vi vet
for lite om. Det er håp om at innføringen
av begrepet vi fremme forskning på disse
pasientene, men i kliniske hverdag vil dette
ha liten betydning.
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at alle som innlegges med akutt hjertesvikt
bør få en snarlig, om enn orienterende,
ekkokardiografisk undersøkelse. Undertegnede mener også at ivabradin har fått en
for sterk anbefaling i ESCs retningslinjer.
Riktignok viste SHIFT-studien (Swedberg K,
Komajda M, Böhm M, et al. Ivabradine and
outcomes in chronic heart failure (SHIFT):
a randomised placebo-controlled study.
Lancet. 2010;376:875-85.) reduksjon av
det kombinerte endepunktet død/sykehusinnleggelser på grunn av hjertesvikt hos en
svært selektert gruppe pasienter, men to
påfølgende studier (om enn i andre pasientpopulasjoner). BEAUTIFUL (Fox K, Ford
I, Steg PGet al. Ivabradine for patients with
stable coronary artery disease and left-ventricular systolic dysfunction (BEAUTIFUL):
a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2008;372:807-16)
og SIGNIFY (Fox K, Ford I, Steg PG, et al.
Ivabradine in stable coronary artery disease
without clinical heart failure. N Engl J Med.
2015;371(12):1091-9) var helt nøytrale. For
øvrig harmonerer norsk praksis i stor grad
med ESCs retningslinjer, og disse er da
også anbefalt fulgt («endorsed») av Norsk
cardiologisk selskap.

veldig store endringer fra tidligere. Det
er likevel verd å merke seg at pasienter
altfor ofte aldri når opp i de måldosene
med hjertesviktmedikamenter som studiene har vist at redder liv ved hjertesvikt.
Erfaringen er at dette også gjelder norske
pasienter og at tettere etterlevelse til nye
(og gamle) retningslinjer sannsynligvis både
vil gi pasientene færre symptomer og bedre
overlevelse. I forhold til hva de nye retningslinjene skulle tilsi, benytter vi i Norge for
lite MR i utredning av pasientene, vi bruker
mindre ivabradin enn anbefalt, vi behandler
jernmangel for lite aggressivt, vi implanterer
fremdeles for få biventrikulære pacemakere
og vi henviser for få pasienter til behandling
med mekanisk hjertepumpe (left ventricular
assist device: LVAD).
Det er etter undertegnedes mening
få områder der norsk praksis bør avvike fra
retningslinjene. I retningslinjene står det at
det ved akutt hjertesvikt «kun er nødvendig med umiddelbar ekkokardiografi ved
hemodynamisk instabilitet eller akutt, livstruende mekanisk årsak». De fleste norske
sykehus har (og bør) bestrebet seg på å ha
ekkokardiografisk kompetanse tilgjengelig
24 timer i døgnet, og undertegnede mener

Terje Steigen overleverer formannsklubben til Øyvind Bleie
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ESC 2017 GUIDELINES ON ATRIAL
FIBRILLATION
JOINT ESC-NCS SESSION
Dan Atar. Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål
7. I stedet for det vanskelige og dårlig
definerte begrep «ikke-valvulær atrieflimmer», har de nye retningslinjene
utelukkende definert to tilstander som
absolutt indikasjon for vitamin-K antagonist-behandling: mekaniske hjerteventiler
og alvorlig mitralstenose.

ESC-retningslinjene for atrieflimmer, publisert i 2016, har satt brennpunkt på flere
nye fokusområder innenfor diagnostisering
og behandling av atrieflimmer:
1. Det er en styrket tilnærming til diagnostisering av uoppdaget atrieflimmer,
bl.a. fordi man i dag har mer avanserte
rytmemonitoreringsverktøy og fordi man
vet at store befolkningsgrupper går rund
med uoppdaget atrieflimmer.

8. Som ny hjerneslagforebyggende
modalitet er kateterbasert lukking over
venstre aurikkel («appendage») tatt inn
i anbefalingene som alternativ for pasienter som har absolutte kontraindikasjoner
mot antikoagulasjon.

2. Pasientinvolvering og felles beslutningstaking er blitt en milepæl i atrieflimmerbehandlingen, og involveringen gjelder
både pasientene selv og pårørende. Man
har funnet evidens for at felles beslutningstaking vil styrke både etterlevelse
til valgte terapier, inklusive antikoagulasjonsbehandling, og livsstilsendringer som
kan være favorable for å holde atrieflimmer i sakk.

9. Det kom en nyansering av hjerneslagforebyggende behandling sammenliknet
med 2012-retningslinjene, idet kvinner
med CHA2DS2-VASc-skår på 2 nå har
en moderat anbefaling for antikoagulasjon (klasse IIa-anbefaling), mens alle
andre kategorier (CHA2DS2-VASc-skår
> 1 hos menn og > 2 hos kvinner) har
en klasse-I-anbefaling. Forklaringen for
denne endringen er at nye epidemiologiske data, ikke minst de omfattende
analyser som stammer fra Sverige, har
vist at kvinnenes hjerneslagrisiko med
lav CHA2DS2-VASc-skår viste seg å være
overraskende lav.

3. Alle nyoppdagede atrieflimmerpasienter bør henvises til ekkokardiografisk
undersøkelse.
4. Rytmekontrollstrategien er styrket i de
nye retningslinjene, bl.a. i lyset av den
betraktelige økte erfaringsbakgrunn
innenfor ablasjonsbehandling.
5. Man beholder CHA2DS2-VASc-skåring
som hovedverktøy for å vurdere en
pasients emboliske hjerneslagrisiko
ved atrieflimmer. Derimot er HAS
BLED-skåringen nedtonet i de nye
retningslinjene, da disse har ført til
forvirring om indikasjon for antikoagulasjon ved høy blødningsrisiko (høy
HAS-BLED-skår). Det er ny fokus på
potensielt modifiserbare faktorer som
øker blødningsrisiko.

10.Anbefalingene for frekvensregulering
av atrieflimmer har ikke endret seg i
flere årtier og er gjengitt i uendret i
retningslinjene.
11. Rytmeregulerende strategi er inntil videre
rent symptomdrevet, idet man så langt
ikke har evidens for bedre prognostisk
utkomme av denne strategien sammenliknet med frekvensregulerende strategi.

Selvevalueringsspørsmål:

6. Inntrer en blødningskomplikasjon, så
styrker de nye retningslinjene bl.a. den nå
tilgjengelige akuttbehandling med antidot mot en av NOAK-ene (dabigatran).
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 A) Anbefaling for utvidet rytmemoni-

 D) Frekvensregulerende farmakologisk

 B) Anbefaling om sterkere pasientin-

 E) Alle svar A-D er riktige.

torering med henblikk på påvisning av
uoppdaget atrieflimmer er styrket.

behandling ved permanent atrieflimmer
er helt uendret fra før.

volvering ved terapeutiske beslutninger
rundt atrieflimmer er styrket.

 C) Anbefaling for ablasjon for atrieflim-

(Korrekt svar - er alternativ E.)

mer gjelder nå en bredere pasientpopulasjon enn før.

ATRIEFLIMMER MED NORSKE ØYNE
Jan Pål Loennechen. Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital

Diagnostisering

Det ble holdt et kort innlegg som kommenterte «2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation» relatert til norske
forhold. På grunn av tidsbegrensingen ble
kun noen få tema valgt ut.

Screening for atrieflimmer er viet et større
avsnitt i retningslinjene. Som forventet
er det vist at jo lengere en leter, jo mer
atrieflimmer finner en. Hovedproblemet er
at atrieflimmer påvist ved langtids rytmeovervåkning ikke ser ut til å ha samme
assosiasjon til hjerneslag som klinisk diagnostisert atrieflimmer. En kan dermed ikke
direkte overføre funnene fra studiene som
dokumenterer effekten av antikoagulasjon.
Spesielt gjelder dette ved korte episoder
med atrieflimmer. Videre er det få studier
som har inkludert effekten av antikoagulasjon etter screening av atrieflimmer. I
retningslinjene anbefales det å rutinemessig palpere etter uregelmessig puls hos
pasienter over 65 år. Dette er fornuftig og
vil kunne påvise atrieflimmer som er klinisk
relevant. Det anbefales nå screening med
langtids-EKG i 3 døgn av alle pasienter
med hjerneslag eller TIA. Dette er fornuftig, men vil klart belaste kapasiteten for
arytmiregistrering. Et vesentlig poeng er at
kun pasienter med sikker cerebral iskemisk
episode bør undersøkes. Hvis ikke risikerer
en å overbehandle med antikoagulantia.
Langtidsregistrering over flere uker med
eksterne eller implanterte loop-recordere
bør tilpasses lokale forhold i samråd med
nevrologer og hjerneslagleger. Dette er mest
aktuelt for pasienter med kryptogene slag. I
retningslinjene anbefales det å aktivt registrere episoder med høy atriefrekvens (atrial

Frekvenskontroll
I retningslinjene likestilles digoksin med
betablokkere og kalsiumantagonister som
førstehåndsbehandling for frekvenskontroll
ved atrieflimmer. Dette følges ikke i norsk
praksis hvor digoksin først og fremst brukes
som tilleggsmedikasjon dersom betablokker eller kalsiumantagonist ikke gir tilstrekkelig frekvenskontroll. Digoksin vurderes
ikke som noe godt førstevalg på grunn av
bivirkningsprofilen og redusert effekt ved
adrenerg stimulering.

Rytmekontroll
Indikasjonene for ablasjon er noe styrket i
de nye retningslinjene. Disse synes å etterleves i Norge hvor bruken av ablasjon er høy
sammenlignet med andre land i Europa. To
momenter er verdt å poengtere: Ablasjon er
først og fremst en symptomatisk behandling uten dokumentert effekt på dødelighet
eller andre alvorlige hendelser. Ved langtids
persisterende atrieflimmer er suksessraten
klart lavere, men også her ser vi at noen
pasienter kan ha god effekt.
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bygger kun på observasjonsstudier. En bør
avvente pågående randomiserte studier
før en kan gi klare anbefalinger for norske forhold. Når det gjelder dosering av
NOAK ved trippelbehandling, fraråder
retningslinjene lavere doser enn dem som
er dokumentert i de randomiserte studiene.
Praksisen er ulik i Norge. Ved reduksjon av
dosen utover det som er anbefalt, er den
hjerneslagforebyggende effekten usikker. Ved trippelbehandling er det vesentlig
med så kort behandlingstid som mulig, lav
terskel for å gi protonpumpehemmer og
individuell vurdering ved betydelig økt risiko
for blødning. Ved kortvarig atrieflimmer (<
48 timer) har det vært ansett som trygt å
konvertere selv om pasienten ikke er antikoagulert. Retningslinjene anbefaler at disse
pasientene får antikoagulasjon så snart
som mulig før konvertering og deretter i 4
uker. Etter 4 uker følges vanlig risikostratifisering for antikoagulasjon. Retningslinjene
er uklare for pasienter uten risikofaktorer
(CHA2DS2-VASc-skår 0) og atrieflimmer <
48 timer. Vi har konferert med forfatterne
som har klargjort at i følge retningslinjene
kan disse pasientene konverteres uten
antikoagulasjon. Dette synes også trygt ut
fra registerstudier.
De nye retningslinjene for behandling av atrieflimmer er grundige, godt
skrevet og tilpasset klinisk hverdag. De
anbefales som veileder til alle som driver
med atrieflimmerbehandling i Norge.

high rate episodes, AHRE) i pacemakere og
ICD-er. Pasienter med registrerte AHRE bør
gjennomgå videre EKG-monitorering for å
dokumentere atrieflimmer. Det støttes at
slike funksjoner bør være slått på, men det
bør være opp til den behandlende lege å
vurdere om en finner registreringen tilstrekkelige for oppstart med antikoagulasjon
eller om en ønsker utvidet EKG-registrering.

Organisering av
atrieflimmeromsorgen
Behandlingen av atrieflimmerpasientene
er blitt kompleks både for pasient og
behandler. Det anbefales i retningslinjene at
behandlingen organiseres i team med ulike
spesialister. I Norge praktiseres dette ulikt.
God organisering gir bedre etterlevelse av
behandling, lettere tilgang for pasientene
og en kan spare unødvendige sykehusinnleggelser. Organiseringen må tilpasses de
lokale forhold. Vår erfaring er at denne bør
være pasientorientert med relativt lav terskel for kontakt og at en gjerne kan involvere
sykepleiere under ledelse av leger.

Forebygging av hjerneslag
I retningslinjene anbefales non-vitamin
K-antagonist oral antikoagulantia (NOAK)
framfor warfarin ved ikke-valvulær atrieflimmer. Data fra store registerstudier støtter
dette og bekrefter funnene fra de randomiserte studiene: NOAK er ikke dårligere, og
til dels bedre, enn warfarin. På den annen
side er warfarinbehandlingen bedre i Norge
enn i de randomiserte studiene. Likeledes
har man med warfarin bedre kontroll på at
pasienten tar medikamentet. Dette er et
usikkerhetsmoment ved bruk av NOAK,
men registerdata som tar dette med i
vurderingen, støtter likevel funnene fra de
randomiserte studiene. Vi mener at det
fortsatt bør være en åpning for leger som
etter individuell vurdering mener at warfarin
er bedre enn NOAK for enkelte pasienter.
En bør da være klar over at warfarin gir
større risiko for intrakranielle blødninger.
I retningslinjene anbefales det at en gå
over til kun oral antikoagulasjon etter ett
år med stabil koronarsykdom. Dette har
tidligere vært diskutert på nasjonale møter,
og spesielt de invasive miljøene har vært
skeptiske til å seponere blodplatehemmer hos koronarpasienter. Anbefalingene

Øyvind Bleie
- ny formann i
NCS
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HJERTE-CT
Jess Lambrechtsen. Svendborg, Danmark

Den primære indikation for Hjerte-CT er
fortsatt non-invasiv evaluering af potentiel
sygdom i koronarkarrene, men der er tilkommet et stigende antall kliniske situationer hvor hjerte-CT kan bibringe vigtig
information, f.eks. før TAVI (Transcatheter
Aortic Valve Implantation) og ablation av
atrieflimmer, ved mistanke om koronare
anomalier mv.
Undersøgelsen anbefales ikke til
patienter med kendt iskemisk hjertesygdom og heller ikke som screeningstest af
asymptomatiske. I forhold til en standard
invasiv koronarundersøgelse er en regelmessig sinusrytme med frekvens under 60
avavgørende betydning for bildekvaliteten
ved hjerte-CT, og ved høy kalsiumscore kan
alternativ test overveies.
Hjerte-CT er en morfologisk vurdering af koronararteriernes anatomi inklusiv
vurdering af arterieveggen. Metoden er
robust til å utelukke signifikante stenoser.
Sensitiviteten og spesifisiteten avhenger
af patienternes a priori sandsynlighet for
koronarsygdom samt forberedelsen af patientene (bilde1 og bilde 2).
Hjerte-CT har høy negativ prediktiv
verdi, men mindre sterk positiv prediktiv
verdi. Dette skyldes dels at hjerte-CT kan
overestimere stenoser ved større kalk-plakk

Bilde 2

og dels at den blotte anatomiske vurdering
(luminografien) af en intermediær stenose
ikke er tilstrekkelig til at forutsi dens hemodynamiske (funksjonell) betydning. Studier
har vist at den hæmodynamiske betydning
av en koronarstenose er nødvendig for at
utpeke den korrekte behandling og forutsi
langtidsprognosen for pasientene.
I tilfelde af luminografisk uavklart hjerte-CT kan det suppleres med
vurdering af myokardiets perfusion med
”nye”alternative modaliteter hvor informationerne fra hjerte-CT-undersøkelsen brukes
yderligere. Det er tale om fractional flow

Bilde 1
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hydrodynamiske prinsipper (computational
fluid dynamics) (bilde 3).
Hjerte-CT-utviklingen går hurtigt og
er en modalitet der er blitt en meget dominerende modalitet til udredning av patienten mistenkt for iskemisk hjertesygdom. Det
er vigtigt i den vestlige verden å koble sig på
denne hastige udvikling for patientens skyld.

reserve (FFR)-CT og CT-perfusion. Ingen af
disse nye CT-baserete metoder er foreløpig
i retningslinjene fra ESC/AHA/ACC, men
FFR-CT er nyligt «endorset» af The National
Institute for Health and Care Excellence
(NICE). FFR-CT er en non-invasiv estimering af FFR på basis af hjerte-CT vha.
bildebaseret matematisk modellering og

MITRACLIP: HVEM BØR FÅ TILBUD?
HVA ER GEVINSTEN FOR PASIENTEN?
Jan Otto Beitnes. Seksjon for hjerteultralyd,
Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
danne et mitralostium med doble åpninger.
Metoden ble initialt benyttet som «rescue»
ved mislykket tradisjonell mitralplastikk,
men gav så vidt gode resultater at metoden ble tatt i bruk som primær strategi på
klaffer som var utfordrende å reparere med
tradisjonell metode. I et materiale fra Alfieri
(J Thorac Cardiovasc Surg 2001;122:67481) var metoden benyttet på 260 av 861
mitralreparasjoner med 94 % 5 års frihet
fra reoperasjon tross en stor andel prolaps
av begge seil, prolaps av fremre seil og/eller
annulær kalk.
Prinsippet var overførbart til kateterreparasjon, og i 2003 ble den første MitraClip-prosedyren utført på menneske. Med
transvenøs kateterisering fra høyre lyske og
transseptal punksjon kunne man lede et 24
French leveringssystem til venstre atrium,
fange sentrale fremre- og bakre seilrand i en
clip, lukke og løsne denne. Resultatene var
gode og ledet etter hvert fram til publisering av EVEREST II-studien (Feldman et al.
N Engl J Med. 2011;364:1395-1406) som
danner hovedgrunnlaget for de terapianbefalinger vi nå finner i retningslinjene. Studien
var en prospektiv 2:1-randomisert sammenligning av MitraClip mot konvensjonell
kirurgisk mitralreparasjon. Pasientene skulle
være egnet for begge metoder etter predefinerte kriterier. 73 % av pasientene hadde
mitralprolaps. Per protokoll ble alle pasienter med grad 3-4/4-insuffisiens ved etterkontroll reoperert med åpen kirurgi. Primært

Mitralinsuffisiens er en vanlig klaffefeil, og
forekomsten øker kraftig med økende alder.
Ca. 7 % av befolkningen over 70 år har
insuffisiens av moderat eller alvorlig grad
(Nkomo et al, Lancet 2006;365:1005-11).
Tilstanden er forbundet med dårlig prognose. I Enriques-Saranos kohortstudie (N
Engl J Med. 2005;352:875-83) var 5 års
overlevelse blant asymptomatiske pasienter
med mitralprolaps og lekkasjeåpningsareal
(ERO) >0,4cm² kun 58 % med en initialt
konservativ behandlingsstrategi. Denne studien manglet dessverre en arm hvor pasientene ble allokert til kirurgisk behandling,
og mitralkirurgi er heller ikke uten risiko. En
undersøkelse av data fra det amerikanske
hjertekirurgiregisteret med 31688 mitralventilopererte pasienter i perioden 19972000 viste at risikoen ved mitralkirurgi øker
med alder etter en kurve som ligner svært
på prevalenskurven (Mehta et al. Ann Thorac Surg 2002;74:1459-67). Aldersgruppen
> 80 år har perioperativ mortalitet 17 %
og ikke mindre enn 35,5 % risiko for slag,
nyresvikt, sternuminfeksjon, reoperasjon for
bløding eller forlenget respiratorbehandling.
Rasjonalet for mindre traumatiske og mindre risikable teknikker til høyrisikopasienter
er åpenbart.
På begynnelsen av 1990-tallet
introduserte Alfieri sin edge-to-edge-mitralreparasjon, senere kalt Alfieri-stich. Fremre
og bakre mitralseil ble sydd til hverandre
sentralt med ikke-resorberbar sutur for å
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mitralinsuffisiens (27 % i EVEREST), 65 %
har EF under 50 % (EF 60±10 %) i EVEREST. Forekomst av komorbiditet er generelt
høyere. En betydelig andel av pasientene
har klaffemorfologi utenfor «EVEREST-kriteriene». På tross av dette lykkes man å klipse
97 % av pasientene og 99 % av klipsede
pasienter oppnår reduksjon av mitralinsuffisiens, slik at >85 % av pasientene ved
utskrivelse har liten eller ingen lekkasje.
MitraClip reduserer altså mitralinsuffisiens
med lav prosedyrerelatert risiko. I fravær av
prospektive studier med kontrollgrupper er
den prognostiske gevinsten av å redusere
mitralinsuffisiens intuitivt tilstede, men ikke
godt dokumentert. Hva så med livskvalitet,
arbeidskapasitet og symptomer?
I TRAMI-kohorten studien så man
en bedring i Minnesota Living with Heart
Failure questionnaire på 13,5 prosentpoeng
og 59,5 m bedret gangdistanse på 6 minutters gangtest før/etter MitraClip, begge med
p<0,0001. Flere studier har indikert god
symptomatisk gevinst av MitraClip. Scäfer
la på EuroPCR i 2015 frem data fra ACCESS
EU-registeret som viste at andel pasienter i
NYHA-klasse III-IV gikk fra 80-100 % til ca.
30 % etter MitraClip og at denne effekten
var tilstede både hos pasienter med høy
(>40 %), middels eller lav (<20 %) EF.
Ved Oslo universitetssykehus
(OUS) har vi siden 2011 behandlet over 80
pasienter med denne metoden, først med et
team organisert av thoraxirurgisk avdeling.
I 2015 ble behandlingsansvaret overført
fra thoraxkirurgisk avdeling til kardiologisk
avdeling. Hos de 42 pasientene behandlet fra 2015 til februar 2017 har vi hatt en
partiell klipsløsning, en seilruptur etter 2
uker og 2 transfusjonskrevende lyskeblødninger. Det har ikke vært prosedyrerelaterte
dødsfall, slag, hjerteinfarkt e.l. En pasient
med type IIIa-bevegelse i seilene viste seg å
få høy gradient ved klipsing, prosedyren ble
avbrutt og han ble senere vellykket behandlet med kateterbasert mitralklaffimplantasjon (Tendyne). Pasienten med seilruptur
ble operert med konvensjonell mitralklaffimplantasjon og godt resultat. Den partielle
klipsløsningen ble behandlet med ytterligere
en clip som stabiliserte seilene og reduserte
lekkasjen til grad II. Preliminære oppfølgingsdata indikerer at mitralinsuffisiens
reduseres fra grad 2,9 (av 3) til 1,5 vurdert

endepunkt ble oppgjort etter 12 måneder
og viste at det primære endepunktet, frihet
fra død, reoperasjon eller mitralinsuffisiens
grad 3-4/4, ble møtt hos 55 % av pasientene i MitraClip-gruppen mot 73 % i kirurgigruppen. Det var lik mortalitet og forekomst
av restinsuffisiens i begge grupper etter 12
måneder, og forskjellen var drevet av 20 %
vs. 2 % reoperasjon pga. mislykket klipsing
eller tidlig restlekkasje. Det var også predefinert et kombinert sikkerhetsendepunkt
hvor MitraClip kom signifikant bedre ut enn
åpen kirurgi, drevet av et betydelig høyere
transfusjonsbehov i kirurgigruppen.
På dette grunnlag gir AHA/ACCretningslinjene MitraClip IIb- (bevisnivå B)
anbefaling for behandling av degenerativ
(prolaps) mitralinsuffisiens (Nishimura et
al. Circulation 2014;129:e521-643). Siden
kun 27 % av pasientene i EVEREST-studien
hadde funksjonell mitralinsuffisiens, har
man ikke anbefalt behandling av dette, og
FDA anbefalte en randomisert studie før de
ville godkjenne bruk av MitraClip på funksjonell mitralinsuffisiens i USA. Pasienter
med hjertesvikt, EF 20-50 % og funksjonell
mitralinsuffisiens grad III-IV har fått tilbud
om inklusjon i COAPT-studien for å vurdere
effekten av MitraClip vs. kontroll på toppen
av optimal medisinsk behandling. De første
resultatene ventes presentert i slutten av
2018 (ClinicaTrials.gov NCT 01626079).
I ESC-retningslinjene (Vahanian
et al. Eur Heart J 2012;33:2451-96) er
behandling av degenerativ og funksjonell
mitralinsuffisiens gitt samme anbefaling: IIb
(bevisnivå C). Den generelle forutsetningen
på begge sider av Atlanterhavet er stor
lekkasje, symptomer i NYHA III-IV, vurdert
inoperabel/uakseptabel kirurgisk risiko og
teknisk egnet for MitraClip. Ved funksjonell
mitralinsuffisiens skal adekvat revaskularisering, optimal medisinsk behandling og
evt. kardial resynkroniseringsterapi ligge i
bunnen.
Med CE-godkjenning og få restriksjoner i Europa er det nå behandlet over
43.000 pasienter med MitaClip. Data fra
det prospektive TRAMI-registeret dokumenterer «real-life»-praksis med resultater
fra 828 pasienter i Tyskland (Puls et al.
Eur Heart J 2016:37:703-12). Snittalderen
på behandlede pasienter er 76 år (9 år
eldre enn EVEREST), 71 % har funksjonell
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fra de studier som så langt er gjort. MVP/R
som tilleggsprosedyre ved annen hjertekirurgi har ikke gitt entydig positive resultater.
COAPT-studien vil i så måte kunne bidra
med interessante og forhåpentligvis avklarende resultater.
Behandlingsindikasjonen for MitraClip betinger i dag NYHA-klasse III-IV tross
optimalisering av all annen behandling, og
ved funksjonell mitralinsuffisiens er det et
spørsmål om pasienten da i mange tilfeller er ved endestadiet eller om det fortsatt
er potensiale for bedret myokardfunksjon,
remodelleringsevne, lungekarmotstand
m.m.
For å konkludere er MitraClip
aktuell behandling ved både funksjonell og
degenerativ mitralinsuffisiens. Metoden er
ikke like effektiv til å redusere mitralinsuffisiens som konvensjonell kirurgi, men har
lav prosedyrerelatert risiko. Pasientseleksjonen er viktig, og prosedyren er teknisk
krevende. Erfaringsnivået i behandlingsteamet har stor betydning. Mulig gevinst
må veies opp mot egnethet for prosedyren
og mot alle andre behandlingsalternativer i
et multidisiplinært team. I skrivende stund
tilbys behandlingen ved to sentre i Norge:
Haukeland universitetssjukehus og OUS,
Rikshospitalet.

etter 3 måneder. Slagvolum og gangdistanse
øker med 10-15 %, og proBNP reduseres
med 20-30 %. Et mer komplett datasett fra
hele materialet vil bli publisert senere.
I vårt materiale synes tallene så
langt å indikere moderat klinisk effekt selv
om vi oppnår god reduksjon av mitralinsuffisiens med akseptabel risiko. Det er verdt å
reflektere over årsaker til dette.
For det første har en del av pasientene middels restlekkasje. Alfieris metode
ble i all hovedsak benyttet sammen med
annuloplastikk (ring). I deres materiale ser
man at reoperasjon var over 4 ganger hyppigere i subgruppen av pasienter som ikke fikk
annuloplastikk ved primæroperasjonen.
Det er flere grunner til at redusert/
opphevet mitralinsuffisiens ikke nødvendigvis gir stor funksjonsforbedring. I vår
kohort har 75 % av pasientene funksjonell
mitralinsuffisiens. Pasientene har dårlig
venstre ventrikkelfunksjon, trikuspidalinsuffisiens, kronisk atrieflimmer, eventuelt også
KOLS eller perifer karsykdom som også kan
forårsake dyspne og redusert gangdistanse.
Hvorvidt funksjonell mitralinsuffisiens er en konfunderende risikomarkør
eller en tilstand med patofysiologisk betydning av en grad som gir gevinst ved direkte
intervensjon, har vært vanskelig å vise ut
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ATRIEFLIMMERABLASJON:
PASIENTSELEKSJON,
OPPFØLGING FØR OG ETTER
Peter Schuster. Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssjukehus

Pasientseleksjon

BMI, ekko resultat mm). Ved persisterende
atrieflimmer må pasienten helt klart vise
betydelig symptomforbedring i sinusrytme.

Hva må pasienten vite?

Oppfølging før

Radiofrkevensablasjonsbehandling (RFA)
for atrieflimmer er ren symptomatisk
behandling og har komplikasjoner (1-5 %).
Suksess for behandlingen er avhengig av
atrieflimmer-presentasjonen (paroksysmalt
mot persisterende) og mange andre faktorer
som bør være optimalt behandlet (hypertensjon, diabetes, obstruktiv søvnapnésyndrom, hjertesvikt, overvekt osv.). For å
oppnå ønsket resultat er det ofte nødvendig
med gjentatte prosedyrer (suksessraten
er 50 % ved persisterende atrieflimmer og
60-80 % ved paroksysmal atrieflimmer).
Antikoagulasjon styres utelukkende etter
CHA2DS2-VASc-skår.

I ventetiden (for tiden omtrent (6-) 8
måneder) bør livstilstiltak og behandling av
tilleggssykdommer (se over) optimaliseres.
Det er noe usikkert hvor viktig det er å ha
pasienten så mye som mulig i sinusrytme
(aggressiv elektrokonvertering), men hvis
elektrokonvertering med Cordarone-forbehandling ikke har varig effekt, er utsikten til godt resultat ved RFA trolig meget
begrenset. For antikoagulasjon før RFA (>
3-4 uker) er non-vitamin K-antagonist oral
antikoagulantia (NOAK) akseptabel, men
krever transøsofageal ekkokardiografi før
prosedyren (ved optimal INR er det ikke alle
sentra som gjør dette).

Hva må operatøren vite?

Oppfølging etter

God dokumentasjon (ofte vanskelig å skille
mellom atrieflimmer og atrieflutter) av klare
arytmirelaterte symptomer (EHRA > 2b)
og tilleggsopplysninger (andre sykdommer,

Stein Samstad, veteran i styret til NCS og
tidligere formann, blir utnevnt til æresmedlem.
hjerteforum
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Det er viktig for oppfølgende leger å være
oppmerksom på mulige (sjeldne) komplika
sjoner. Hemoptyse, feber og brystsmerter
må avklares raskt (i alle fall hvis disse
opptrer samtidig: atrio-øsofageal fistel). De
fleste tidlige komplikasjoner opptrer sannsynlig under sykehusopphold (tamponade,
cerebrale hendelser, nervus frenicus-skade,
blødninger), men kan også forekomme etter
utskrivelsen. Pulmonalvenestenose (dyspné,
residiverende pneumonier) viser seg hyppigst under middels lang oppfølgning.
På grunn av overnevnte er det inntil
videre ønskelig med rutineoppfølgning
etter 3 og 6 måneder (symptomer og ev.
rytmeregistrering). Ablasjonsregisteret
skal registrere resultat etter 1 år. Tilbakefall
av arytmi de første 3 (-6) månedene etter
ablasjon oppfattes som en del av remodellering, og rehenvisninger er vanligvis først
aktuelt etter denne fasen.
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HVOR GODT MONITORERES OG
BEHANDLES PASIENTER VED NORSKE
HJERTESVIKTPOLIKLINIKKER
– DATA FRA NORSK
HJERTESVIKTREGISTER (NHSR) SETT I
LYS AV EUROPEISKE RETNINGSLINJER
(ESC-RETNINGSLINJENE FRA 2016)
Torfinn Morten Eriksen-Volnes. Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital
med medikamentdoser, funksjonsnivå via
6MWT og symptomer. Like over 6 måneder etter siste justeringsbesøk registreres
oppfølgingsbesøket, der en bl.a. registrerer
MLWHFQ på nytt og registrerer innleggelser i sykehus i denne perioden.
Detaljerte data fordelt på sykehus
offentliggjøres hver høst i årsrapporten for NHSR. En har valgt 12 nasjonale
kvalitetsindikatorer hvorav 6 omhandler
medikamentell behandling for de 3 medikamentgruppene med tyngst anbefaling i
retningslinjene (ACE-hemmere/angiotensinreseptorblokkere (ARB), betablokkere og
aldosteronantagonister). På vårmøtet 2017
presenterte en data for kvalitetsindikatorene
for hele registeret så langt. Det ble vist at en
meget høy andel av pasienten bruker ACEhemmer/ARB (94 %). ARB-kombinasjonen
valsartan/neprilysin-hemmeren sakubitril
registreres også, og 5% av nye pasienter
i registeret får denne behandlingen. Det
er en meget høy andel av pasientene som
behandles med en betablokker (96 %). En
relativt høy andel av pasientene når måldosene for ACE-hemmere/ARB (77 %). Færre,
og muligens for få, når måldosene for betablokkere (60 %). En for lav andel pasienter
er registrert med alle 3 medikamentgrupper
hvor mineralreseptorantagonister (MRA)
inkluderes (36 %).
Andelen reinnleggelser er lav når
en sammenligner med andre data, men
tolkningen er vanskelig da pasientene ved
hjertesviktpoliklinikkene er selekterte ut fra
individuelle vurderinger ved de forskjellige
sykehusene (12 % innlegges i sykehus de
første 6 månedene etter siste justeringsbe-

NHSR er et av 9 medisinske kvalitetsregistre
tilknyttet Hjerte- og karregisteret (HKR).
HKR mottar ICD10-baserte opplysninger
fra Norsk pasientregister, Dødsårsaksregisteret og Folkeregisteret. Pasientene i NHSR
inkluderes fra norske hjertesviktpoliklinikker.
Registeret er ikke samtykkebasert og det er
pålagt hjertesviktpoliklinikkene å registrere
i NHSR (Jfr. Hjerte- og karregisterforskriften
§2-1). St. Olavs Hospital er databehandler
ved fagenheten, mens Helse Midt-Norge
IT (HEMIT) i Trondheim drifter de datatekniske løsningene. Folkehelseinstituttet (FHI)
er databehandleransvarlig for HKR. NHSR
startet et pilotprosjekt med 4 sykehus i
2013. I 2016 har 37 av 38 hjertesviktpoliklinikker levert pasientdata via en web-basert
løsning der variablene legges inn lokalt, og
per 12.06.2017 hadde en registrert data
for 4606 enkeltpasienter fordelt på 9238
skjemaer. Registreringen skjer ved tre
anledninger. Ved første besøk på hjertesviktpoliklinikken gjøres en full registrering av generelle pasientdata, blodprøver,
medikamentbruk inkludert dosering av
hjertemedikamenter, komorbiditet og symptomer vurdert ved NYHA-klasse. Pasienten
utføreren 6-minutters gangtest (6MWT)
som funksjonstest, og det gjøres en sykdomsspesifikk livskvalitetsundersøkelse ved
bruk av Minnesota living with Heart Failure
Questionnaire (MLWHFQ). Når en vurderer
at pasienten er ferdig opplært om hjertesvikt, medikamentene er optimalt justert,
trening er utført og eventuelle implantater
og operasjoner (kardial resynkroniseringsterapi (CRT)/aortokoronar bypasskirurgi etc.)
er ferdig, registreres et siste justeringsbesøk
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fartstid, og det varierer hvor langt en har
kommet i å kvalitetssikre dataene som ligger inne i de forskjellige registrene. Validering av data blir et hovedfokus fremover for
NHSR. En person er ansatt for å jobbe med
dette fra august 2017. Ut fra registeret vil en
også ha fokus på behandling som kan være
suboptimal, der vi blant annet vil se videre
på den lave bruken av aldosteronantagonister. En vil også følge opp den lave andelen
gangtester som er utført og de manglende
laboratorieprøvene for å få så komplette
data som mulig for pasientene som er inkludert i registeret.

søk). 84 % av alle Minnesotaskjema som
skulle vært utfylt, registreres i NHSR. Det er
en god forbedring i gjennomsnittlig Minnesotapoeng (0,7). For få pasienter får gjennomført funksjonsvurdering med 6MWT,
der kun 62 % ble utført som planlagt. Det er
notert en moderat forbedring i gangdistanse
med 13 % fra første besøk til siste justeringsbesøk. For mange blodprøver blir ikke
registrert (5 %).
Oppsummert er NHSR et av 9
medisinske kvalitetsregistre tilknyttet HKR
som bygges opp for å kunne vurdere og
planlegge behandling av norske hjerte- og
karpasienter. De 9 registrene har forskjellig
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PRE- OG PERIOPERATIV VURDERING AV
MULTIVALVULÆR KLAFFESYKDOM
Espen Holte. Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital
Kombinasjonen av flere klaffefeil
vil påvirke den hemodynamiske situasjonen og det kliniske bildet i forskjellig grad
ut fra hvilke kombinasjoner som foreligger. F.eks. vil en pasient med stor lekkasje
i både aortaklaffen og mitralklaff være
utsatt for en betydelig volumbelastning
av venstre ventrikkel. Disse pasientene vil
derfor utvikle en dilatert hypertrof hyperdynamisk venstre ventrikkel. I tillegg vil
noen av «forsvarsmekanismene» mot store
lekkasjer som f.eks. prematur lukning av
mitralklaffen ved en stor aortalekkasje ikke
lenger være mulig hvis det i tillegg foreligger en stor mitrallekkasje. Den betydelige
volumbelastningen tolereres ofte dårlig av
pasientene og kan føre til rask sviktutvikling. Disse pasientene bør derfor vurderes
for relativt snarlig kirurgi, spesielt hvis de
har begynt å få symptomer. I motsatt fall
vil en mitralstenose i kombinasjon med en
alvorlig aortalekkasje i noen grad beskytte
venstre ventrikkel mot volumbelastningen.
Både den hemodynamiske konsekvensen og
graden av symptomer vil variere ut fra type
kombinasjon og alvorlighetsgraden av de
forskjellige klaffefeilene.
Ekkokardiografi er hjørnesteinen i
utredningen av klaffefeil, det gjelder også
for dem med multiple klaffefeil. Utfordringen er at de fleste ekkokardiografiske mål
og metoder er utviklet og vurdert ut fra den
hemodynamiske situasjonen ved énklaffsykdom. Spesielt gjelder dette dopplermål/
last-avhengige parametere, og flere av
forutsetningene som ligger til grunn for de
forskjellige ekkokardiografiske metodene
vil nødvendigvis ikke være gjeldene ved
multivalvulær og kombinert klaffesykdom.
Arealberegning ved kontinuitetsligningen
for eksempel forutsetter likt slagvolum før
og etter stenosen. En generell anbefaling er
derfor å støtte seg i større grad på ikkelast-avhengige parametere: strukturelle
forandringer ved prolapser, vena contracta
ved lekkasjer, planimetri ved både mitral og
aortastenose. Øsofagusekkokardiografi har

Multivalvulær klaffesykdom forbindes
ofte med reumatisk klaffesykdom. Industrialiserte land har opplevd en dramatisk
nedgang i insidensen av reumatisk klaffesykdom over de siste 50 år, noe som
sannsynligvis skyldes flere faktorer utover
de mikrobiologiske endringene. I utviklingsland derimot er forekomsten fortsatt
høy [1]. Degenerativ klaffesykdom er i vår
del av verden dominerende årsak til nativ
klaffesykdom, deretter kommer reumatisk
klaffesykdom. Andre årsaker er infeksiøs
endokarditt, strålebehandling mot mediastinum/thorax, metastaserende carcinoid
syndrom, bivirkning av medikamenter
og bindevevssykdommer. Insidensen av
degenerativ klaffesykdom er økende. Ut fra
europeiske og amerikanske databaser er
forekomst av multivalvulær klaffesykdom på
10-20 % i den vestlige verden hos pasienter
med nativ klaffesykdom [2, 3]. Den hyppigste kombinasjonen er aorta- og mitralklaffsykdom i opp mot 60 % av tilfellene,
deretter kommer kombinasjonen av mitralog trikuspidalklaffsykdom på ca. 30 % hos
dem med multivalvulær klaffesykdom, mens
trippelklaffsykdom foreligger i ca. 10 % av
tilfellene [2].
Datagrunnlaget for behandling av
multivalvulær klaffesykdom er beskjedent,
og retningslinjer for evidensbasert behandling mangler. Hovedgrunnen er det store
antallet mulige kombinasjoner i forhold til
type klaffefeil (stenose eller lekkasje) og
forskjellige grader (liten, moderat, alvorlig), i tillegg til forskjellige tilgrunnleggende
årsaker for klaffesykdommen. Det fører til
en stor variasjon med få like tilstander. Det
gjenspeiler seg i internasjonale retningslinjer som i prinsippet kun har bevisnivå
C i sine anbefalinger, basert på begrenset
pasientmateriale og i hovedsak ekspertkonsensus [4, 5]. Dette er en viktig og bidragende faktor til behovet for individualisert
tilnærming hos de fleste pasientene med
affeksjon av flere klaffer.
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feinngrep hos en pasient med klar indikasjon for klaffekirurgi. I et pasientmateriale
hos pasienter operert for multivalvulær
klaffesykdom ble 80 % skrevet ut i NYHAklasse I eller II, med 5-års-rate uten klafferelatert mortalitet og morbiditet på ca. 70 %
[11]. Data tyder på at risikoen for mortalitet
reduseres ved kirurgi før en utvikler pulmonal hypertensjon, redusert ejeksjonsfraksjon
og NYHA-klasse IV.
Ved multivalvulær klaffesykdom
vil behandlingen være avhengig av de
enkelte klaffefeilenes alvorlighetsgrad og
selvstendige indikasjon for kirurgi. F.eks. vil
en pasient med en stor mitralinsuffisiens
på bakgrunn av et prolaps og en alvorlig aortastenose ha klasse I-indikasjon for
behandling av begge klaffefeilene. I tillegg
vil korreksjon av den ene klaffefeilen ikke
påvirke den andre klaffefeilen. I et slikt tilfelle vil det være klar anbefaling for dobbelt
klaffeinngrep. I motsetning til en pasient
med en moderat funksjonell mitrallekkasje
og en alvorlig aortastenose, hvor aortastenosen er en viktig faktor i utviklingen av
mitrallekkasjen på grunn av økt intraventrikulært trykk. I en slik situasjon vil den
funksjonelle mitrallekkasjen kunne bedres
etter korreksjon av aortastenosen, som gjør
at en må vurdere om det vil være tilstrekkelig med korreksjon av kun aortaklaffen. I
den sammenheng vil pasientens alder og
komorbiditet være av vesentlig betydning.
Generelt sett vil en i større grad akseptere
en viss grad av restlekkasje hos en slik pasient ved høy alder. Generelle anbefalinger for
kirurgi ved multivalvulær klaffesykdom er
diskutert i en oversiktsartikkel fra Unger et
al (Heart 2011): Ved affeksjon av to klaffer
med klasse I-indikasjon for operasjon av
klaffene er det ofte indikasjon for samtidig
kirurgi av begge klaffene. Foreligger det en
alvorlig og en moderat klaffefeil er følgende
tilnærming anbefalt:
1) Ved klar indikasjon for kirurgi for den
ene klaffen skal en vurdere å ta med den
andre klaffen for å unngå reoperasjon,
som vil ha en økt risiko.

en naturlig og sentral plass i utredningen av
multivalvulær klaffesykdom, og det vil nesten alltid være behov og nyttig å supplere
utredningen med øsofagusekkokardiografi.
Kombinasjonen av en stor mitrallekkasje og
aortastenose vil for eksempel ofte føre til en
lavstrøms-situasjon over aortastenosen på
grunn av den store mitrallekkasjen, med fare
for underestimering av aortastenosen ut fra
tradisjonelle mål. Behandlingsmessig vil det
ha stor betydning å avklare om en aortastenose er alvorlig eller ikke fordi en pasient
med en stor mitrallekkasje med tillegg av
en underkjent alvorlig aortastenose vil ikke
tolerere bare korreksjon av mitrallekkasjen.
Lavdose dobutaminstressekkokardiografi vil
kunne avklare om aortastenosen er fiksert
eller ikke. I tillegg vil planimetri av aortastenosen med øsfagusekkokardiografi være
et nyttig supplement i en slik situasjon,
eventuelt også CT-kalkscore av aortaklaffen
[6]. I tillegg er det vesentlig med en grundig
vurdering av funksjon og dimensjoner på
venstre og høyre ventrikkel i tillegg til estimering av lungetrykket.
Sekundær trikuspidallekkasje ved
venstresidig klaffefeil er en problemstilling
som har vært gjenstand for mye diskusjon de siste årene. Tradisjonelt sett har en
ikke vært så aggressiv i behandlingen av
sekundær trikuspidallekkasje ved kirurgi av
venstresidig klaffefeil.
De senere årene har det kommet
flere studier som viser at sekundær trikuspidallekkasje er en uavhengig prediktor for
mortalitet [7, 8]. Det har ført til økt oppmerksomhet rundt tilstanden, som oppfattes å være en progressiv tilstand uavhengig
av korreksjonen av den venstresidige klaffefeilen. Helt sentralt her står dilatasjonen
av trikuspidalannulus som kanskje er vel så
viktig som selve trikuspidallekkasjen [9].
Internasjonalt er det imidlertid en betydelig
variasjon i graden av trikuspidalplastikk ved
operasjon av venstresidig klaffefeil fra 10-60
% ved større internasjonale sentre [10].
Kirurgi ved multivalvulær klaffesykdom er forbundet med økt operativ risiko,
med en mortalitet på 7-10 % ved toklaffkirurgi i motsetning til singel klaffkirurgi
med mortalitet på 1-6 % ut fra europeiske
og amerikanske databaser [11]. Generelt
sett er den økte operasjonsrisikoen klart
mindre enn gevinsten av et kombinert klaf-
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2) Hvis det ikke er klasse I-indikasjon
for kirurgi for den alvorlige klaffefeilen, bør en vurdere å avvente kirurgi
på grunn av økt operasjonsrisiko ved
dobbelventilkirurgi.
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3) Hos eldre pasienter må en vurdere effekt
av intervensjon ikke bare mot økt overlevelse, men også mot økt livskvalitet. Det
vil derfor være en større aksept for å la
en moderat klaffefeil bli stående hos en
eldre pasienten.
Oppsummert er dette ofte sammensatte
og komplekse problemstillinger på grunn
av klaffesykdommen i seg selv, økt kirurgisk
risiko, alder og komorbiditet. Retningslinjer
er hovedsakelig basert på ekspertkonsensus
med bevisnivå C. Det gjør at behandlingen
i større grad en ved énklaffsykdom støtter
seg på klinisk erfaring. I tillegg er behandlingsmulighetene i rask endring, spesielt
i forhold til muligheten med perkutane
teknikker. En kombinert alvorlig mitrallekkasje og aortastenose vil hos en eldre pasient
kunne behandles med stegvis tilnærming
av perkutane teknikker. Da vil en først gjøre
TAVI og så ha muligheten til å vurdere
utviklingen av mitrallekkasjen og symptomer i etterkant før en eventuelt går videre
med MitraClip hvis mitrallekkasjen er egnet
for MitraClip. Derfor er det anbefalt og
nødvendig med en grundig diskusjon rundt
indikasjon for kirurgi og behandlingsmuligheter ved multivalvulær klaffesykdom i et
multidisiplinært team som f.eks. hjertemøtet. Transtorakal og transøsofageal ekkokardiografi er helt sentral i utredningen av disse
pasientene.
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