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Kardiovaskulær sykdom som hjertesvikt og 
hypertensjon er de mest vanlige årsaker 
til død og sykelighet i den vestlige verden 
(1, 2). Minst en fjerdedel av den voksne 
befolkningen i verden har hypertensjon, 
og andelen forventes å vokse. Mange 
hypertonikere er ikke klar over at de lider 
av høyt blodtrykk, og en betydelig andel av 
dem som får behandling når ikke anbefalte 
blodtrykksmål.

Hjertesvikt forekommer hos mellom 
1 % og 4 % av befolkningen, med hyper-
tensjon og iskemisk hjertesykdom som de 
viktigste årsakene. Det er økende forekomst 
av hjertesvikt, delvis pga. den generelle ald-
ringen i befolkningen og delvis pga at flere 
opplever akutt hjerteinfarkt og andre predis-
ponerende tilstander (3, 4). Data fra Sverige 
viser at prognosen ved hjertesvikt er minst 
like dårlig enn for flere av de hyppigste 
kreftformene hos både kvinner og menn (5). 
Kostnadene som kardiovaskulær sykdom 
påfører samfunnet, er betydelige og økende, 
og  kostnadene relatert til innleggelse for 
hjertesvikt står for en betydelig andel av 
helseutgiftene i den vestlige verden. 

Nevrohumoral aktivering 
ved kardiovaskulær sykdom
Nevrohormonale systemer som renin-angi-
otensin-aldosteron-systemet (RAAS) og 
det sympatiske nervesystemet er sentrale 
ved utvikling og progresjon av hjertesvikt og 
hypertensjon. Fra et evolusjonistisk per-
spektiv har disse systemene sikret overle-
velse ved f.eks. å sørge for vasokonstriksjon 
ved akutt blodtap eller tilbakeholde vann og 
salt ved dehydrering. Kronisk overaktive-
ring er ofte en følge av livsstilsfaktorer eller 
sykdom (hypertensjon; hjerteinfarkt) og 

medfører patologisk hypertrofi og fibrose i 
kardiovaskulært vev med progresjon av kar-
diovaskulær sykdom med endeorganskade 
og hjertesvikt som resultat. For en rekke 
medikamenter som blokkerer RAAS og det 
sympatiske nervesystemet foreligger det 
omfattende dokumentasjon på reduksjon av 
viktige kliniske endepunkter ved hjertesvikt 
og annen kardiovaskulær sykdom (6-7). På 
tross av adekvate doser med disse medika-
mentene er det fortsatt en uakseptabelt høy 
forekomst av kliniske hendelser fordi syk-
dommen progredierer hos mange pasienter. 
Dette trodde man opprinnelig skyldtes 
utilstrekkelig blokkering av RAAS. Av den 
grunn ble det gjort studier med kombina-
sjon av ulike RAAS-blokkere (angiotensin 
konverterende enzym (ACE)-hemmer + 
angiotensin 2-reseptorblokker (ARB), ACE-
hemmer + renin-antagonist). Fellesnevner 
for disse medikamentkombinasjonene er 
at den kliniske effekten ikke var bedre, men 
dobbelblokkering av RAAS medførte mer 
bivirkninger (9).

Natriuretiske peptider og 
neprilysin (NEP) 
En naturlig motspiller mot RAAS og det 
sympatiske nervesystemet er det natriure-
tiske peptidsystem som er kroppens mest 
potente blodtrykkssenkende nevrohormo-
nale system, med peptidhormonene atrial 
(ANP), brain (BNP) og C-type (CNP) natriu-
retisk peptid (10). Natriuretiske peptider 
skilles ut fra hjertemuskelceller som følge av 
økt veggtensjon (strekk/belastning) og øker 
renal utskillelse av vann og salt (11). I tillegg 
til den gunstige hemodynamisk effekten 
motvirkes skadelige effekter på grunn av 
overaktivering av RAAS og det sympatiske 
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nervesystemet som fibrose og hypertrofi i 
hjerte, nyrer og blodkar (for mekanisme, se 
figur 1). Sirkulerende natriuretiske pepti-
der fjernes hovedsakelig enten ved at de 
bindes til en spesifikk klareringsreseptor 
eller brytes ned av ensymet neprilysin (NEP, 
også kalt neutral endopeptidase 24.11., 
enkephalinase, EC 3.4.24.11, atriopepti-
dase mm.) (12). Ved hjertesvikt og annen 
kardiovaskulær sykdom foreligger det en 
relativ mangel på natriuretiske peptider som 
følge av økt nedbryting (via ensymet NEP) 
samt økt forbruk. Følgen er en ubalanse 
mellom de gunstige og maladaptive nevro-
hormoner (figur 1). Hemming av NEP med 
såkalte NEP-inhibitorer øker mengden av 
de natriuretiske peptider og er derfor blitt 
utviklet som et terapeutisk prinsipp (13, 14). 
NEP er en hovedsakelig en membranbundet 
metallopeptidase som finnes mange steder i 
kroppen som i sentralnervesystemet, endo-
tel og nyrer. Selv om NEP har preferanse for 
natriuretiske peptider er dette et «pro-
miskøst» ensym med over 50 dokumenterte 
substrater, hvorav flere med kardiovasku-
lære effekter (tabell 1) (15). Det finnes også 

en løselig form av NEP bl.a. i plasma og spi-
nalvæske. NEP er én av minst syv ensymer 
i neprilysinfamilien som alle er membran-
bundet, såkalt sink-metallopeptidaser. Hva 
angår substrat- og vevsspesifisitet er det en 
del overlapping (ensymredundans) mellom 
de ulike ensymene i neprilysinfamilien og 
beslektetede familier. Eksempelvis kan det 
kardilaterende hormonet bradykinin brytes 
ned av både NEP, endotelin-konverterende 
ensym-1, ACE og amininopeptidase.

NEP-inhibitorer og 
kombinerte RAAS-NEP-
blokkere
Den første NEP-hemmeren thiorphan ble 
utviklet mot slutten av 1970-tallet, fulgt av 
phosphoramidon, ecadotril, candoaxtril og i 
1995 sacubitril (13). Ved hjertesvikt obser-
verte man reduksjon i venstre ventrikkels 
fylningstrykk og økt diurese etter behand-
ling med flere NEP-hemmere, men i motset-
ning til sløyfediuretika (furosemid) syntes 
disse å aktivere RAAS (dvs. økning av aldos-
teron og renin) i mindre grad (16, 17). Effek-

ten av NEP-hemmerne på 
blodtrykket var derimot skuf-
fende. Selv om NEP-hemming 
økte nivåene av natriuretiske 
peptider både eksperimen-
telt og hos pasienter, var den 
samlede effekten på blodtrykk 
og vasokonstriksjon heller 
beskjeden, sannsynligvis som 
følge av at NEP har affinitet 
for både vasokonstriktoriske 
og vasorelakserende peptider 
(18) (figur 2). 

Den fulle gevinsten av 
NEP-hemmere fikk man først 
tatt ut da disse ble kombi-
nert med RAAS-blokkere. 
Slike kombinasjonsblokkere 
hemmer RAAS og samtidig 
gjenopprettes eller forsterkes 

den gunstige effekten 
til natriuretiske pepti-
der (13, 19). I den første 
medikamentgruppen 
kombinerte man ACE- og 
NEP-hemmere (de såkalte 
vasopeptidase-inhibito-
rene), som omapatrilat og 

Tabell 1. Effekt av NEP-hemming på kardiovaskulære hormoner

Gunstig hormoner NEP-hemmer Maladaptive hormoner NEP-hemmer
ANP, BNP, CNP ↑ angiotensin- II ↑

adrenomedullin ↑ aldosteron ↓

bradykinin ↑ renin ↓

endorfiner ↑ endotelin-1 ↑

Maladaptiv:
• RAAS
• SNS
• endotelin-1
• vasopressin
• urotensin II

- fibrose/hypertrofi
- vasokonstriksjon

- retensjon av 
vann/salt

Gunstig:
• natriuretiske peptider
• adrenomedullin
• bradykinin
• beta-endorfin
• NO
• prostglandiner
• substance P
• calcitonin gene-related peptide
• angiotensin (1-7)

- diurese/natriurese
- vasodilatasjon
- antihypertrof-

/fibrotisk

Figur 1.   Nevrohormonal ubalanse ved hjertesvikt og annen kardiovas-
kulær sykdom
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sampatrilat med flere (20). Omapatrilat er 
den best studerte og hadde bedre blod-
trykkssenkende effekt enn ACE-hemmeren 
lisinopril hos hypertonikere. Dessuten forelå 
lovende fase 2-data fra korttidsbehandling 
av pasienter med hjertesvikt (21, 22). Oma-
patrilat ble også testet mot enalapril med 
nøytralt resultat i en stor prospektiv rando-
misert studie på pasienter med hjertesvikt 
(NYHA-klasse II-IV) og redusert ejeksjons-
fraksjon (ejeksjonsfraksjon < 30 %). Man 
fant dessuten økt forekomst av angioødem 
(hvorav noen livstruende tilfeller) i samtlige 
studier, hvorfor videre utvikling av vasopep-
tidase-inhibitorene ble stanset (23). Meka-
nismen bak overhyppigheten av angioødem 
er trolig opphopning av bradykinin fordi 
omapatrilat hemmer ensymene ACE, NEP 
og aminopeptidase P som normalt bryter 
ned bradykinin (24).

Angiotensinreseptor-
neprilysininhibitorer (ARNi) 
En logisk videreutvikling etter vasopepti-
dase-inhibitorene var å kombinere NEP-
hemmere med ARB (i stedet for ACE-
hemmer), ettersom ARB i mindre grad øker 
bradykinin. Første angiotensin-reseptor-
neprilysin-inhibitor (ARNi), og sålangt 
eneste i klinisk bruk, er sakubitril-valsartan 
(tidigere LCZ696). Sakubitril-valsartan er en 
kombinasjon av valsartan (en ARB) og NEP-
hemmeren AHU377 (sakubitril). Sakubitril 
er et inaktivt prodrug som etter peroralt 
inntak blir til den aktive neprilysin-hemme-
ren ved navnet LBQ657 (figur 3). Pharma-
kokinetiske studier med sakubitril-valsartan 

bekreftet samtidig hemming av RAAS 
og økning av natriuretiske peptider (25). 
Prekliniske studier viste gunstige effekter 
ved eksperimentell myokardial hypertrofi 
og fibrose, hypertensjon og hjertesvikt som 
synes å bero på økt diurese, økt natriurese 
og forsterket antihypertrofe og antifibrotisk 
effekt på hjerte og nyreceller sammenlignet 
med enkel blokkade av angiotensinresepto-
ren (19, 25-30). 

Hos forsøksdyr med hypertensjon 
reduserte sakubitril-valsartan blodtrykk, 
ugunstig myokardhypertrofi, inflamma-
sjon samt dysfunksjon og remodellering av 
blodkar mer enn ARB alene (valsartan) (31). 
Effekten var uavhengig om forsøksdyrene 
ble matet med saltrik eller saltfattig kost. 

Ensymet NEP har som ovennevnt 
meget bred substratspesifisitet og inngriper 
gjerne i flere trinn av peptidsyntese og ned-
bryting. Sakubitril, som de fleste metallo-
peptidasehemmere, er ikke utelukkende 
NEP-selektiv, men hemmer flere andre 
ensymer. Blant NEP-substratene er det flere 
peptider med kardiovaskulær virkning. Det 
er således mulig at de positive effektene 
skyldes flere mekanismer enn økning av 
natriuretiske peptider. Ferske data tyder på 
at sakubitril kan øke nivå av beta-endorfin 
og føre til bedre yteevne ved eksperimen-
tell hjertesvikt (32). Dessuten kan økning 
av adrenomedullin, bradykinin, substans 
P, endorfiner, enkefalin og andre gunstige 
vasoaktive peptidhormoner tenkes å bidra 
til de dokumenterte kliniske gevinstene med 
ARNi. Det gjenstår mye mekanistisk arbeid, 
og det er rivende utvikling av NEP-selektive 
og substratspesifikke ensymhemmere.

ARNi ved hypertensjon
Den første kliniske studien med en ARNi 
ble gjennomført hos 1328 hypertonikere 
som ble randomerisert til 8 ulike grupper 
(33). Studien undersøkte den blodtrykkss-
enkende effekt av tre ulike doser av ARB-en 
valsartan , tre ulike doser av sakubitril-
valsartan (med samme dose valsartan som 
i ARB-armen), én dose av neprilysin-hem-
meren AHU377 alene og placebo. Oppføl-
gingsperioden var kort med bare 8 ukers 
behandling etter en forutgående 4 ukers 
introduksjonsfase (hhv. 2 ukers «utvasking», 
så 2 uker placebo-innkjøring). Hos de 1215 
(av 1328 randomeriserte) pasienter som 

Figur 2. Affinitet av neprilysin for ulike substrater.
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gjennomførte 8 ukers behandling reduserte 
sakubitril-valsartan primærendepunk-
tet «gjennomsnittlig sittende diastolisk 
blodtrykk» (målt på legekontor) mer enn 
valsartan alene. Studien var selvsagt for 
kort og for liten til å kunne belyse effekter 
på kliniske endepunkter. Ingen substudie 
har blitt publisert fra dette materialet. En 
lignende, dog mindre (n=389) studie hos 
asiatiske hypertonikere undersøkte effekten 
av sakubitril-valsartan på 24-timers blod-
trykksverdier over en 8 ukers periode (34). 
Studien brukte merkelig nok ingen aktiv 
komparator og viste - ikke overraskende - 
en doseavhengig blodtrykkssenkende effekt 
av sakubitril-valsartan versus placebo.  I 
begge hypertensjonsstudiene var sakubitril-
valsartan veltolerert, og det forekom ingen 
økning i angioødem eller andre alvorlige 
bivirkninger. En nylig metaanalyse konklu-
derte også med bedre blodtrykkssenkende 
effekt med ARNi versus ARB (35). På tross 
av mange positive signaler har det hittil ikke 
blitt gjort eller planlagt en tilstrekkelig stor 
studie som kan belyse effekten av sakubitril-
valsartan – det hittil mest potente blod-
trykkssenkende medikament - på klinisk 
relevante endepunkter hos hypertonikere. 
Denne unnlatenheten er beklagelig gitt den 
enorme globale utfordringen som foreligger 
med å få kontroll på hypertensjonspande-
mien (36, 37).

ARNi ved 
hjertesvikt
De første studien som stu-
derte effekten av ARNI ved 
hjertesvikt, PARAMOUNT-
HF, kom omtrent to år 
etter Ruilops ovennevnte 
hypertensjonsstudie. 
PARAMOUNT-HF var en 
fase 2-studie (n=301) som 
randomiserte pasienter med 
hjertesvikt med normal eller 
bevart EF (HFpEF) i NYHA-
funksjonsklasse II-III og 
forhøyet NT-proBNP (> 400 
pg/ml) til enten valsartan 
eller sakubitril-valsartan  i 
forhold 1:1 (38). Primæ-
rendepunkt var endring av 
NT-proBNP etter 12 ukers 
oppfølging. I motsetning til 
biologisk aktiv BNP er nem-

lig NT-proBNP ikke et substrat for neprilysin 
og fungerer derfor utmerket som et surrogat 
for venstre ventrikkels fylningstrykk. Studien 
kom positivt ut. Dessuten opplevde flere 
pasienter i ARNi-gruppen klinisk bedring. 
Omlag 20 % av pasientene hadde EF < 
50 % og ville i hht. gjeldende retningslin-
jer for hjertesvikt i dag blitt gradert som 
«midrange» EF (HFmrEF), ikke HFpEF. 

Etter mange år med negative 
hjertesviktstudier ble så PARADIGM-HF 
studien lagt frem under ESC-kongressen i 
2014 og publisert (39). PARADIGM-HF er 
den største studien som er gjennomført hos 
pasienter med hjertesvikt. Studien sam-
menlignet sakubitril-valsartan med gull-
standarden, ACE-hemmeren enalapril, hos 
8436 stabile og velmedisinerte polikliniske 
pasienter med hjertesvikt i NYHA-klasse II-
III med redusert EF (HFrEF). Etter bare 27 (i 
stedet for 34) måneder ble studien avslut-
tet prematurt pga. overveldende gevinst. 
Studien viste omlag 20 % reduksjon av det 
kombinerte primærendepunktet kardiovas-
kulær dødelighet eller sykehusinnleggelser 
på grunn av forverret hjertesvikt. Det var 
også signifikant lavere kardiovaskulær og 
total dødelighet i sakubitril-valsartangrup-
pen i tillegg til bedring i NYHA-klasse og 
livskvalitet og mindre utvikling av nyresvikt. 
Sakubitril-valsartan fikk ved behandling av 

Figur 3. Virkningsmekanisme og effekt av angiotensin-reseptor 
neprilysininhibitor.
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HFrEF en klasse IB-anbefaling i de følgende 
ESC-retningslinjene, men noe overraskende 
først etter at man har forsøkt behandling 
med ACE-hemmer (7). Flere titalls prespe-
sifiserte analyser fra PARADIGM-HF har 
siden blitt publisert. Effektmålene er gjen-
nomgående positiv for sakubitril-valsartan 
versus enalapril og gjennomgående positiv 
på tvers av subgruppene. 

Basert på tidligere positive stu-
dier var det naturlig å studere effekten av 
sakubitril-valsartan ved HFpEF. Ved HFpEF 
er det ingen medikamentell behandling 
som har medført reduksjon av endepunkter. 
Under årets ESC-kongress ble resultater fra 
PARAGON-HF, en internasjonal multisen-
terstudie med nordisk deltagelse, presentert 
(40, 41). Studien kom negativt ut og omta-
les nærmere i eget kongressreferat. 

Ved akutt hjertesvikt mangler vi 
effektive medisiner, og mange interven-
sjonsstudier har vært negative. Sakubitril-
valsartan ble nylig testet i en biomarkør-
studie hos pasienter (n=881) med akutt 
dekompensert hjertesvikt og redusert EF  
(< 40 %) (42). Studien viste større reduk-
sjon av gjennomsnittlig NT-proBNP-verdi 
mellom uke 4 og 8 etter innleggelsen 
(primærendepunkt) i pasientgruppen som 
ble behandlet med sakubitril-valsartan 
sammenlignet med enalapril, tydende på 
lavere fylningstrykk. Forekomst av økende 
nyresvikt, symptomatisk hypotensjon, 
hyperkalemi og angioødem var likt i begge 
armer.

UTILSIKTEDE 
EFFEKTER OG 
KLINISK BRUK

Nyrefunksjon 
Data fra PARAMOUNT-HF og PARADIGM-
HF viste at sakubitril-valsartan forsinket 
reduksjon av nyrefunksjon over tid, uansett 
om pasientene i utgangspunktet hadde 
nyresvikt eller ikke (43, 44). Denne nefro-
protektive effekten syntes å være spesielt 
uttalt hos diabetikere, en pasientgruppe 
med veldig høy risiko (45). Dessuten så 
man bedre toleranse for mineralkortiko-
idreseptor-antagonister (MRA) i ARNi-
behandlingsarmen. MRA  innehar klasse 

IA-anbefaling ved HFrEF, men brukes altfor 
lite i klinisk hverdag pga. fare for hyper-
kalemiutvikling. Hos de 56 % av pasientene 
i PARADIGM-HF som brukte MRA forekom 
det sjeldnere hyperkalemi under behandling 
med sakubitril-valsartan sammenlignet med 
enalapril, noe som ytterligere tyder på bedre 
nefroproteksjon (46). Polyfarmasi er vanlig 
hos hjertesviktpasienter, og dette funnet er 
således klinisk svært relevant. En metaana-
lyse av rene RAAS-blokkere versus kombi-
nerte RAAS-NEP-hemmere (med data fra 
PARADIGM-HF) viste også betydelig lavere 
forekomst av nyresvikt hos pasienter på 
behandling med sakubitril-valsartan (47). 
Samme observasjon er gjort i PARAGON-
HF som kan tyde på at sakubitril-valsartan 
utøver en spesifikk nefroprotektiv effekt 
som overgår ren RAAS-hemming og som 
er uavhengig av renal hemodynamikk (41). 
Dette underbygges av eksperimentelle data 
(29).

Angioødem, Alzheimers 
sykdom og angiogenese 
I en mekanistisk dyreeksperimentell studie 
viste behandling med ARNi ingen økt 
tendens til angioødem sammenlignet med 
ARB alene mens vasopeptidase-inhibitor 
(ACE+NEP-hemming) induserte angioødem 
(26). I alle kliniske hjertesviktstudier med 
sakubitril-valsartan har det forekommet 
generelt svært få tilfeller av angioødem, 
mulig pga. utstrakt pasientseleksjon. Med 
sakubitril-valsartanbehandling var det 
nominelt flere tilfeller, men alle sammen ble 
vurdert som milde av egen endepunktko-
mite for angioødem. I vanlig klinisk praksis 
må man dog regne med å se noen tilfel-
ler ved bruk av ARNi ettersom en mindre 
selektert gruppe eksponeres over lengre 
tid enn i studiene. For å minske risikoen for 
angioødem må eventuelle ACE-hemmere 
seponeres minst 36 timer i forveien før 
oppstart med ARNi.

NEP er involvert i nedbryting av 
beta-amyloidpeptider i hjernen. Man har 
derfor vært bekymret for at NEP-hemming 
kan føre til økt deponering av beta-amyloid 
og derved utvikling av Alzheimers syk-
dom. En substudie sammenlignet kognitiv 
funksjon i PARADIGM-HF versus tre andre 
store hjertesviktstudier (CORONA, ATMO-
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SPHERE, Val-HeFT). Forfatterne fant ingen 
økt forekomst av demens etter behandling 
med sakubitril-valsartan (48). Oppfølgingen 
er selvsagt for kort til sikkert å kunne ute-
lukke en slik effekt. Levetiden ved hjertesvikt 
er vanligvis kortere enn latenstiden for en 
slik effekt på kognitive funksjon. Dessuten 
er hjertesvikt i seg selv en risiko for svekket 
kognitiv funksjon.

Nydannelse av blodkar (neoangio-
genese) er essensielt for tumorvekst (18). 
Hemming av NEP har blitt vist å øke neo-
angiogenese og fremme invasiv tumorvekst 
ved ulike celle- og dyreeksperimentelle 
modeller. Om slike, ofte vertsspesifikke, 
mekanismer har relevans hos mennesker er 
fullstendig uavklart. Kliniske data tyder så 
langt ikke på økt forekomst eller progresjon 
av kreft ved bruk av NEP-hemmere. 

Klinisk bruk
Ut ifra dokumentert klinisk nytteeffekt og 
gjeldende retningslinjer for HFrEF er det 
et betydelig underforbruk av sakubitril-
valsartan. Dette har blitt påpekt av ledende 
skikkelser innen hjertesviktfeltet (49, 50). 
Noe kan skyldes den potente blodtrykkssen-
kende effekten. Ved oppstart av behandling 
med sakubitril-valsartan går blodtrykket 
ofte mer ned enn ved behandling med ARB 
eller ACE-hemmer. Symptomatisk hypoten-
sjon er den klart viktigste akutte bivirknin-
gen, og man bør være varsom, spesielt ved 
systolisk blodtrykk omkring 100 mm Hg 
og lavere. Laveste startdose bør velges til 
marginale hjertesviktpasienter. Dersom det 
er usikkert om en sårbar hjertesviktpasient 
tolererer seponering av RAAS-blokker (dvs. 
ACE-hemmer) i 36 timer før oppstart med 
ARNi, kan det gis vanlig ARB (valsartan) i 
overgangsfasen. Elektrolytter og nyrefunk-
sjonsprøver anbefales kontrollert de første 
ukene og under dosejusteringer selv om 
studiedata tyder på bedre nyrebeskyttelse 
enn konvensjonelle RAAS-blokkere. Særlig 
klinisk årvåkenhet bør utvises for nytil-
komne svelg- og luftveissymptomer. 

Oppsummering 
Utvikling av den nye medikamentgruppen 
ARNi er resultat av flere tiår med forskning 
på neprilysinhemmere. Etter nærmere ti års 
bruk i studier og fem år i klinisk praksis med 

sakubitril-valsartan som første medikament 
kan man fastslå at ARNi har fått fast plass 
innen behandling av ulike typer kardiovas-
kulær sykdom. ARNi har kraftigere blod-
trykkssenkende effekt hos hypertonikere 
og medfører økt overlevelse hos pasienter 
med HFrEF) sammenliknet med vanlige 
RAAS-blokkere (ACE-hemmere eller ARB). 
Kombinasjonsblokkere er klinisk overlegne 
rene RAAS-blokkere, også når pasienten 
ikke tolererer full dose (51). Flere data tyder 
på spesifikk nyrebeskyttende effekt som 
overgår rene RAAS-blokkere. Behandlin-
gen synes å være trygg og veltolerert hos 
de fleste pasienter. På tross av klar over-
levelsesgevinst sammenlignet med ACE-
hemmere er det fortsatt for få pasienter 
med HFrEF som behandles med ARNi, selv 
etter innføring av generell refusjon. Dette 
kan muligens skyldes fortsatt usikkerhet 
rund oppstart og oppfølging av pasienter på 
behandling med ARNi, og vi håper at denne 
artikkelen kan bidra til at flere norske hjerte-
sviktpasienter behandles (52). 
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