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KARDIAL RESYNKRONISERINGS-
BEHANDLING MED ELLER UTEN 

HJERTESTARTER?
CRT-P VERSUS CRT-D

Håvard Keilegavlen, Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssjukehus 

Hjertesvikt er forbundet med betydelig 
redusert livskvalitet og overlevelse. Kardial 
resynkroniseringsbehandling (CRT) har for 
pasienter med svekket systolisk funksjon
og elektrisk dyssynkroni i randomiserte
studier vist å redusere symptomer,
sykehusinnleggelser og total dødelighet. 
Behandlingen gis i tillegg til optimal
medikamentell behandling og vil kunne 
reversere redmodellering av venstre
ventrikkel med påfølgende reduksjon i 
volum og økning i ejeksjonsfraksjon.
Indikasjonen for CRT, ut fra de europeiske 
retningslinjer fra 2021, er angitt i tabell 1. 
Det har i de siste år blitt stilt strengere
krav til QRS-bredde og venstre gren-
blokkmorfologi, med mål om at en lavere 
andel pasienter blir uten respons. 

Det er for hjertesviktpasienter stor 
grad av overlapp når det gjelder indikasjon 
for CRT og indikasjon for primærprofylak-
tisk hjertestarter (implantable cardioverter 
defibrillator, ICD). Hjertesvikt disponerer 
sterkt for plutselig hjertedød, og medika-
mentell behandling har i liten grad vist å 
redusere denne risikoen. Hjertestans hos 
hjertesviktpasienter kan komme i tidlig fase 
av hjertesvikten, der behandlingen har sta-
bilisert pasienten, og en ICD hos disse pasi-
entene vil kunne vinne mange leveår. Likevel 
har studier vist at effekten på gruppenivå 
er moderat og kanskje ikke er til stede i 
alle pasientgrupper. Særlig er det usikkert 
om nytten for pasienter med ikke-iskemisk 
hjertesvikt, fravær av myokardfibrose og 
høy alder. 

Tabell 1.

  Klasse Evidensnivå

   Pasienter med sinusrytme, EF ≤ 35 % og symptomatisk hjertesvikt  

 VGB, QRS ≥ 150 ms I A

 VGB, QRS 130-149 ms IIa B

 Non-VGB, QRS ≥ 150 ms IIa B

 Non-VGB, QRS 130-149 ms IIb B

   Pasienter med atrieflimmer, EF ≤ 35 % og symptomatisk hjertesvikt  

 QRS ≥ 130 ms og NYHA-funksjonsklasse III-IV 
 (med forutsetning om plan for høy paceandel) IIa C

   Pasienter med HFrEF med behov for ventrikkelpacing pga. AV-blokk I A

   Oppgradering av PM eller ICD pga. høy paceandel og EF ≤ 35 % IIa B

   Pasienter med QRS < 130 ms III A

EF = ejeksjonsfraksjon, VGB = venstre grenblokk, NYHA = New York Heart Association, HFrEF = hjertesvikt 
med redusert EF, PM = pacemaker, ICD = implanterbar kardial defibrillator .
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Dagens praksis
Det er i Europa stor variasjon i fordelin-
gen av CRT-P (kun pacemakerfunksjon) 
og CRT-D (med hjertestarter), men i de 
fleste land er det en stor overvekt av bruk 
av CRT-D versus CRT-P. Ifølge data fra 
CRT Survey II (1) og også rapportering 
til European Heart Rhythm Association 
(EHRA) White book gis CRT-D til ca. 70 % 
av pasientene som får CRT  i Europa. I USA 
har CRT-P vært et nisjeprodukt, men med 
noe økning de senere årene. Imidlertid får 
fortsatt ca. 85 % av amerikanere CRT-D. 
Bare i gruppen over 75 år blir det i en viss 
utstrekning benyttet CRT-P og da med 
store kjønnsforskjeller der kvinner oftere får 
CRT-P (2). Også i Norge har det vært brukt 
mest CRT-D. Andelen CRT-D har vært ca. 
70 %, men det er store regionale forskjeller. 
De helt siste årene har andelen CRT-P økt i 
Norge og er nå nær 50 % (3). Dette skyldes 
delvis at evidensen for primærprofylak-
tisk ICD hos pasienter med ikke-iskemisk 
sykdom er svekket etter DANISH-studien. 
En annen viktig årsak er at en i større grad 
har implantert CRT hos pasienter som har 
pacemakerindikasjon pga. AV-blokk og bare 
moderat svekket venstre ventrikkelfunk-
sjon. Evidensen for dette er særlig basert på 

Block-HF-studien som inkluderte pasienter 
som ikke hadde ICD-indikasjon. Til tross 
for økning i implantasjonsraten i Norge 
er det fortsatt et sannsynlig underforbruk 
av CRT. Vi har lavere implantasjonsrate 
enn land som Tyskland, Danmark, Italia og 
Storbritannia. 

Forskjeller på CRT-P og 
CRT-D
Det er betydelige forskjeller på CRT-P og 
en CRT-D. Et CRT-D-anlegg har høyere 
komplikasjonsrate ved implantasjonen 
og også ved senere generatorbytter, der 
device-infeksjoner er viktigst (4). En CRT-
D-generator er stor, og et generatorbytte på 
en eldre og ofte mager pasient er krevende. 
Konsekvensen av en lommeinfeksjon er 
stor. Ifølge det danske pacemakerregisteret 
er forekomsten av alle komplikasjoner for 
en CRT-D-implantasjon ca. 15 % og enda 
høyere om prosedyren er en oppgradering 
eller revisjon (5, 6). Komplikasjonsraten 
for implantasjon av et CRT-P-anlegg 
derimot er ved store sentre ikke vesentlig 
høyere enn for vanlige pacemakere. CRT-
D-anlegg har også hyppigere forekomst 
av feil på elektroder. Dislokasjonen av 
venstre ventrikkelledning var tidligere et 

VS.

- Bedrer hjertesvikt
- Hindrer hjertesviktdød
- Lang levetid for batteri og ledninger
- Mindre komplikasjoner

- Bedrer hjertesvikt
- Hindrer hjertesviktdød
- Hindrer arytmidød
- Mer komplekst anlegg, kostbart
- Mulighet for uberettiget støt

CRT-P CRT-D
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betydelig problem, men har blitt mindre 
de senere år pga. bedre ledninger, bedre 
leveringsutstyr og mer erfarne implantører. 
Og her er det ikke forskjell på CRT-P 
og CRT-D. Derimot er problemer med 
ICD-ledningen som ledningsbrudd og 
støysensing fortsatt hyppig forekommende. 
En CTR-D-generator har kortere forventet 
batterilevetid enn en CRT-P generator, men 
forskjellen er blitt mindre, og en vil i dag 
ofte kunne oppnå 10 år batterilevetid hvis 
en oppnår god terskelverdi for den venstre 
ventrikkelledningen. CRT-D gir mulighet for 
uberettiget støt, og prisen for CRT-D er også 
betydelig høyere enn for CRT-P. 

Studier 
Evidensen for CRT er bygd på ulike 
randomiserte studier. De første studiene 
(MUSTIC og MIRACLE) sammenlignet 
aktiv CRT-P mot inaktiv CRT-P og viste 
stor effekt på symptomer og reduksjon i 
sykehusinnleggelser. Senere vist CARE-
HF-studien, som inkluderte pasienter i 
NYHA funksjonsklasse III og IV, at CRT-P 
også reduserer dødeligheten sammenlignet 
med bare medikamentell behandling (7). 
De senere studiene, MADIT-CRT og RAFT, 
viste effekt av CRT-D vs. bare ICD og at 
dette også gjald for mindre symptomatiske 
pasienter. Det er bare COMPANION-
studien som direkte har sammenlignet 
effekten av CRT-P mot CRT-D (8). Denne 
studien hadde 3 armer, henholdsvis CRT-P, 
CRT-D og bare medisiner. Konklusjonen 
her var at både CRT-P og CRT-D er effektiv 
som hjertesviktbehandling, men bare 
CRT-D reduserer mortalitet. Imidlertid 
var forskjellen på CRT-P og CRT-D liten 
og ikke signifikant, og det manglet lite 
på at CRT-P-armen også hadde effekt på 
totaldødelighet (p = 0,06). Et argument 
mot å gi CRT-D til alle er at evidensen for 
ICD som primærprofylakse ikke er god for 
mange av pasientene som i dag får CRT. 
Studiene med ICD som primærprofylakse 
inkluderer pasienter som har mindre 
omfattende medikamentell behandling 
enn dagens pasienter, og de har i mindre 
grad implanterte CRT. I SCD-HeFT-studien 
som vurderte nytten av primærprofylaktisk 
ICD hos pasienter med både iskemisk og 
ikke-iskemisk hjertesykdom, var median 
alder 60 år. Subgruppeanalyser tyder på 

liten eller manglende effekt for dem med 
alder over 65 år og likeledes for kvinner 
som sjeldnere har plutselig hjertedød (9). 
Det er gjort mange observasjonsstudier 
og også kohortstudier med propencity 
score matching som sammenligner CRT-P 
og CRT-D. Det er varierende resultater 
for disse, men de fleste viser redusert 
dødelighet ved bruk av CRT-D i forhold til 
CRT-P (10). Særlig gjelder dette pasienter 
med iskemisk etiologi og ung alder. Om 
en ser på dødsårsaken til pasientene som 
fikk CRT-P, ser en imidlertid at plutselig 
hjertedød står for en svært liten andel av 
dødsfallene. I CeRtiTuDe cohort-studien 
var det betydelig lavere dødelighet for 
pasienter med CRT-D vs. CRT-P. Men 95 
% av den økte dødeligheten for CRT-P-
gruppen var ikke plutselig hjertedød (11). 
Det er således tvilsomt om tillegg av ICD 
ville har påvirket utfallet for disse pasienten. 
DANISH-studien, som så på nytten av 
primærprofylaktisk ICD ved ikke-iskemisk 
hjertesvikt, var ikke primært en CRT-studie, 
men 58 % i begge grupper hadde CRT. 
Her ble det ikke sett nytte av ICD på hele 
populasjonen, og en subgruppe-analyse 
viste heller ikke at utkommet var dårligere 
for pasienter med CRT-P versus CRT-D (12). 
Men igjen har alder mye å si for dødsmåte. 
For pasienten over 70 år var plutselig 
hjertedød en liten andel av dødsårsakene, 
men i alder under 70 år var plutselig 
hjertedød, som er det en ICD kan forebygge, 
en stor andel, og for denne subgruppen var 
det i DANISH-studien en signifikant nytte 
av ICD eller CRT-D (13).

Europeiske retningslinjer
Nye retningslinjer for både hjertesviktbe-
handling og for pacing /CRT ble publisert 
i 2021. Det er her, som i tidligere retnings-
linjer, ingen absolutte anbefalinger i valg 
mellom CRT-P og CRT-D. Det påpekes at 
dersom en har som hovedmål å redusere 
pasientens symptomer, er det naturlig å 
velge en CRT-P. Men det må gjøres indivi-
duell vurdering, der faktorer som ung alder, 
iskemisk etiologi, påvist myokardfibrose 
tilsier at det er nytte av CRT-D, og det blir 
gitt en klasse IIa-anbefaling (bevisgrad B) 
for å benytte CRT-D når pasienten ellers er 
innenfor CRT-anbefaling.
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Diskusjon og konklusjon 
Ved valg om implantasjon av et CRT-P- eller 
CRT-D-anlegg er det avgjørende å vurdere 
hva som er hovedmålet med behandlingen. 
Er lindring av hjertesviktsymptomer 
viktigst eller er det forebygging av 
plutselig arytmidød? Dette bør også tas 
opp med pasienten på forhånd og ikke på 
operasjonsbordet. Når en tar stilling til om 
pasienten vil ha nytte av ICD, må en vurdere 
hvilke risikofaktorer for død som konkurrerer 
med risiko for plutselig arytmidød. Alvorlig 
pumpesvikt, ikke-kardial komorbiditet som 
høygradig nyresvikt og kreftsykdommer, 
avmagring og skrøpelighet vil påvirke 
fremtidige leveutsikter og dermed gi mindre 
sjanse for at pasienten får nytte av ICD. 
Alder er også vesentlig faktor. Data fra CRT 
Survey II tyder på at det også blir praktisert 
slik (14)- Et paradoks i valget mellom CRT-P 
og CRT-D er at faktorer som taler mot god 
effekt av CRT, ofte er faktorer som taler 
for nytte av ICD. Mannlig kjønn, iskemisk 
årsak til hjertesvikt og NYHA-klasse II 
taler for nytte av ICD, samtidig som disse 
faktorene predikerer mindre respons av 
CRT. I dag er det mange av pasientene som 
får CRT, i NYHA klasse II. Dette er pasienter 
der bevisene for CRT-P er lav, da de store 
randomiserte CRT-studiene for CRT-P bare 
inkluderte NYHA-klasse III- og IV-pasienter. 
Det synes derfor rimelig at pasienter 
med godt funksjonsnivå, uten alvorlig 
komorbiditet og dermed lang forventet 
levetid tilbys CRT-D. Dette vil gi størst 
prognoseforbedring i tillegg til effekten på 
symptomer og livskvalitet. 
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LOKELMA (NATRIUMZIRKONIUMSYKLOSILIKAT)

KALIUMBINDER INDISERT FOR BEHANDLING AV HYPERKALEMI HOS VOKSNE2
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Indikasjon1: Lokelma er indisert til behandling av hyperkalemi hos voksne pasienter. Utvalgt sikkerhetsinformasjon5: De vanligste bivirkningene er hypokalemi (4,1%) 
og ødemrelaterte hendelser (5,7%). Serum -kalium nivåer bør monitoreres ved klinisk indikasjon også etter at det gjøres endringer av legemidler som påvirker serum-
kaliumkonsentrasjonen (eks. ved RAASi eller diuretika) og etter at Lokelma-dosen er titrert. Hypokalemi kan observeres. Hos pasienter med alvorlig hypokalemi skal 
Lokelma seponeres og pasienten revurderes. Hvis normo kalemi ikke oppnås etter 72 timer, bør andre behandlingsstrategier vurderes. Dosering4: Korrigeringsfase: 
Anbefalt startdose er 10g x 3/daglig. Når normokalemi er oppnådd bør vedlikeholdsdosering følges. Hvis normokalemi ikke oppnås etter 72 timer med behandling, bør 
andre behandlingsstrategier vurderes. Vedlikeholdsfase: Når normokalemi er oppnådd, skal den laveste effektive dose Lokelma fastsettes. Anbefalt startdose 5g x 1/
daglig. Ved behov kan dosen titreres opp til 10g x 1/daglig, eller ned til 5g x 1/annenhver dag. Vedlikeholdsdosen bør ikke overskride 10g x 1/daglig. Kronisk hemodial-
yse Lokelma skal kun doseres på dager uten dialyse. Anbefalt startdose er 5g x 1/daglig. For å etablere normokalemi kan dosen titreres ukentlig opp eller ned, basert 
på predialytisk serum-kaliumnivå etter et langt interdialytisk intervall/LIDI. Dosen kan justeres med en ukes intervall, i trinn på 5g, opp til en dose på 15g x 1/daglig 
på dager uten dialyse. Det anbefales å overvåke serum-kaliumnivå ukentlig under dosejustering. Hvis paienten glemmer en dose, bør neste dose tas til planlagt tid. 
Refusjon6: H-resept. Refusjonsberettiget bruk: Der det er utarbeidet nasjonale handlingsprogrammer/nasjonal faglig retningslinje og/eller anbefalinger fra RHF/LIS 
spesialistgruppe skal rekvirering gjøres i tråd med disse. Vilkår8: 216 Refusjon ytes kun etter resept fra sykehuslege eller avtalespesialist. Reseptgruppe C. Pakninger 
og priser6: 5 g 30 stk. (dosepose) 3264,20; 10 g 30 stk. (dosepose) 6492,10; For fullstendig informasjon, les FK-tekst eller SPC for Lokelma.
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2021 ESC GUIDELINES HEART FAILURE  
BRUK AV KALIUMBINDERE VED HYPERKALEMI INKLUDERT I RETNINGSLINJER1

LOKELMA reduserer kaliumnivået 1 time etter inntak 
og mediantid til normokalemi er 2,2t*3

 LOKELMA er uten smak, kan inntas med og uten mat, 
og har ingen  spesielle oppbevarings betingelser4,7

LOKELMA kan brukes i korreksjonsfase,  
vedlikeholdsfase og under  kronisk hemodialyse6

*Placebokontrollert vedlikeholdsstudie som studerte 258 pasienter med hyperkalemi


