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NCS’ VÅRMØTE I BERGEN  
22.-24.5.2014

For en gangs skyld var været innledningsvis ikke helt på arrangørenes 
side ved Bergensmøtet. Noen fly fikk ikke lande på Flesland formidda-
gen 22. mai pga. tåke. Møtet ble likevel godt besøkt. Og været tok seg 
fint opp etter hvert. NCS og Vestnorsk Cardiologisk Forening sto som 
arrangører. Det var 215 påmeldte, ca. 2/3 var leger eller sykepleiere. 

Foredragene hadde tema knyttet til preventiv kardiologi, sport-
skardiologi, eldre pasienter, pace- og hypertensjonsretningslinjene, 
medfødte hjertefeil og kirurgi samt invasiv kardiologi. Vi presenterer 
referater fra mange av disse innleggene samt de innleverte abstraktene 
i dette nummeret av Hjerteforum. I tillegg var det satellittsymposier 
knyttet til søvnapné, hjertesvikt og antitrombotisk behandling.

NCS avholdt årsmøte der mangeårig leder Stein Samstad takket 
av og Terje Steigen ble valgt til ny leder. Tidligere NCS-leder Cecilie 
Risøe ble tildelt æresmedlemskap i NCS for sin store og mangeårige 
innsats for foreningen.  Per Ivar Hoff fikk foreningens hederspris for sin 
innsats for kardiologifaget.

Pris for beste posterpresentasjon på møtet gikk i år til Vegard 
Malmo fra St. Olavs Hospital for presentasjonen «Aerob intervalltre-
ning reduserer mengde atrieflimmer».

Blant mye fag var det også noen kulturelle innslag, med fly-
gelmusikk ved åpningen og «get together» i Schøtsstuene, som har 
historie knyttet til Hansaforbundets handelsvirksomhet. Danseopp-
visningen ved festmiddagen medfødte ikke spontanmedvirkning fra 
kongressdeltagerne. De tre spretne danserne gjorde rundkast som nok 
hadde medført mye lidelse og anger om entusiastisk helsepersonell i 
feststemning skulle prøvd å kopiere dem.

Neste vårmøte avholdes i Tromsø!

Olaf Rødevand
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PROFYLAKTISK ANTIKOAGULASJONS-
BEHANDLING MED NOAK ETTER AKUTT 

KORONARSYNDROM
Sigrun Halvorsen, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Det er primært to situasjoner hvor nye, eller 
non-vitamin K-avhengige, orale antikoa-
gulantia (NOAK) kan være aktuelle som 
profylaktisk behandling etter akutt koronar-
syndrom. Den ene er hos pasienter med 
atrieflimmer (AF) som allerede står på 
NOAK som slagprofylakse når de rammes 
av et akutt koronar syndrom. Spørsmålet 
er om de kan fortsette med NOAK som 
slagprofylakse etter sitt akutte koronarsyn-
drom, i tillegg til platehemmer, eller om de 
bør bytte til warfarin. Den andre situasjonen 
er bruk av lavdose NOAK som profylaktisk 
behandling etter akutt koronarsyndrom hos 
pasienter uten AF. Det er bare rivaroxaban 
som har denne indikasjonen.

Vi vet fra substudier av RELY og 
ARISTOTLE at risiko for blødning øker sig-
nifikant når man legger en platehemmer til 
hhv. dabigatran og apixaban (1, 2). Imidler-
tid var hyppigheten av blødninger med dette 
regimet ikke høyere enn hos de pasienter 
som fikk warfarin pluss platehemmer. For 
apixaban og dabigatran 110 mg sitt vedkom-
mende var det faktisk lavere forekomst av 
blødning enn med warfarin pluss platehem-
mer, og den reduksjon i forekomst av blød-
ning man oppnådde ved bruk av NOAK vs. 
warfarin, holdt seg tross samtidig platehem-
mer (1,2).

Når det samtidig er sterke holde-
punkter for at de første ukene etter oppstart 
av warfarinbehandling er forbundet med økt 
risiko for slag (3, 4), er det lite som taler for 
at de pasienter som allerede står på NOAK, 
skal bytte over til warfarin. Vi ønsker oss 
imidlertid randomiserte studier som kan si 
oss noe sikrere om dette. Studien PIONEER 
AF-PCI er i gang og sammenlikner standard 
trippelbehandling med kombinasjonen 
klopidogrel + rivaroxaban 15 mg hos 1800 
pasienter med AF. I REDUAL-PCI er det 
dabigatran med tillegg av én platehemmer 
(klopidogrel eller ticagrelor) som skal sam-
menliknes med standard trippelbehandling 

med warfarin. Denne studien skal inkludere 
mer enn 8000 pasienter og er under opp-
start også i Norge.

Det betyr at om et par år har vi kan-
skje data fra randomiserte studier som kan 
si oss noe sikrere om hva som er optimal 
behandling av disse pasienter med AF som 
rammes av akutt koronarsyndrom eller 
trenger PCI-behandling. Inntil vi har mer 
kunnskap foreslår jeg følgende retningslin-
jer, som også er i tråd med internasjonale 
ekspertråd:

Samtidig bruk av platehemmer og 
antikoagulant øker risiko for blødning signi-
fikant; det gjelder enten man bruker warfa-
rin eller NOAK. Men risiko for blødning øker 
ikke mer med NOAK enn med warfarin, og 
fordelene ved NOAK vs. warfarin opprett-
holdes til tross for tillegg av platehemmer.

Hos pasienter med AF som allerede 
står på behandling med NOAK som slagpro-
fylakse når de rammes av akutt koronarsyn-
drom, kan antikoagulasjonsbehandling med 
NOAK (i AF-dose) kontinueres sammen 
med platehemmer på tilsvarende måte som 
hos pasienter som behandles med warfarin. 
Det anbefales ikke å skifte til warfarin.

Trippelbehandling etter akutt koro-
narsyndrom bør vare så kort som mulig.

Figur 1. Mange pasienter med atrieflimmer (AF) 
rammes av akutt koronarsyndrom (ACS).
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Hvis pasienten står på dabigatran for 
sin AF, anbefales dosereduksjon til 110 mg x 
2  i perioden med tillegg av platehemmer 

De nye platehemmere ticagrelor 
og prasugrel skal ikke brukes som del av 
trippelbehandling. 

NOAK kan også være aktuelle som 
profylaktisk behandling etter akutt koronar-
syndrom, hos pasienter uten AF. Rasjonalet 
for bruk av antikoagulasjonsbehandling som 
sekundærprevensjon etter akutt koronar-
syndrom er at det fortsatt er høy forekomst 
av nye kardiovaskulære hendelser, tross 
behandling med dobbel platehemming. I 
tillegg vet vi at trombedannelse i koronar-
kar involverer både blodplateaktivering og 
koagulasjon. I flere studier har man derfor 
forsøkt å legge en NOAK på toppen av 
platehemmer for å redusere risiko for nye 
kardiovaskulære hendelser. I APPRAISE-
2-studien la man fulldose apixaban på 
toppen av dobbel platehemming over 13 
måneder, men studien ble stoppet prema-
turt pga. økning i blødninger og manglende 
effekt på iskemiske endepunkter (5). I 
ATLAS ACS-2 TIMI 51-studien var man 
imidlertid heldigere (6). Der valgte man 
lavdose rivaroxaban (2,5 mg x 2 eller 5 mg x 
2), og dosen 2,5 mg x 2 kom særlig gunstig 
ut. Sammenliknet med placebo ga tillegg av 
rivaroxaban 2,5 mg x 2 på toppen av ASA 
eller ASA plus klopidogrel, redusert risiko 
for død/reinfarkt/slag med 16 % (p=0,02), 
død uansett årsak med 32 % og kardiovas-
kulær død med 34 % (figur 2). Samtidig 
tilkom en signifikant økning i alvorlige blød-

ninger (TIMI major bleeding 1,8 % vs. 0,6 
%; p<0,001), men heldigvis ingen økning i 
fatale blødninger.

Resultatet med 32 % relativ risikore-
duksjon for død er relativt imponerende 
og er sannsynligvis en viktig årsak til at 
medikamentet i lavdose 2,5 mg x 2 fikk 
godkjent indikasjon i Europa som sekun-
dærprofylakse etter akutt koronarsyndrom. 
Utfordringen er imidlertid å velge ut de rette 
pasienter til denne behandlingen, da den 
jo er forbundet med økt risiko for alvorlig 
blødning. Pasienter med høy risiko for nye 
iskemiske hendelser, men som samtidig 
har lav blødningsrisiko, synes å være dem 
som potensielt kan profitere på denne 
behandlingen. Eksempler er pasienter med 
nye iskemiske hendelser til tross for dobbel 
platehemmende behandling, eller infarkt-
pasienter med intoleranse for ticagrelor, 
som samtidig har lav blødningsrisiko. Man 
må være oppmerksom på at denne behand-
lingen bare kan gis som tillegg til ASA og 
klopidogrel; ikke sammen med de nye plate-
hemmere ticagrelor eller prasugrel. Lavdose 
rivaroxaban på toppen av dobbel platehem-
mende behandling vil sannsynligvis aldri bli 
noen rutinebehandling i Norge; den vil nok 
være forbeholdt svært selekterte pasienter. 
Utvelgelse av pasienter til denne behand-
lingen bør gjøres av spesialist. Lavdose 
rivaroxaban på denne indikasjon er foreløpig 
ikke på blå resept.

Figur 2: Resultater av ATLAS ACS-2 TIMI 51-studien 
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DAGENS KARDIOLOGISKE 
SYKDOMSPANORAMA I LYS AV UTVIDETE 

SYKDOMSDEFINISJONER OG NYE 
BEHANDLINGSRUTINER.  
ER ALT BARE POSITIVT?

Jan Erik Otterstad, Hjertemedisinsk avdeling, Sykehuset i Vestfold

Med fokus på akutt koronarsyndrom ble 
det i samarbeid med bibliotekar Mariann 
Mathisen , Sykehuset i Vestfold (SiV), 
foretatt et litteratursøk pr. mars 2014 ut fra 
følgende postulater:
1. Innføring av troponiner med stadig 

fallende diskriminatorverdier for infarkt-
diagnosen har medført:

 y Økt insidens av hjerteinfarkt, spesielt  
NSTEMI sammenlignet med «CK/
CKMB-tiden»

 y Økt forekomst av «småinfarkter» og 
non-trombotisk troponinøkning

2. Lavere risikonivå i befolkningen samt 
endret initial behandling og sekundær-
profylakse har resultert i: 

 y Redusert insidens av hjerteinfarkt, 
spesielt  av residivinfarkt

 y Lavere dødelighet etter hjerteinfarkt

Del 1 – diagnostikk i 
historisk perspektiv
Undertegnede har hatt gleden av å bidra til 
utgivelsen av de såkalte «infarktheftene» 
(Hjerteinfarkt: Diagnostikk og behandling) 
som har blitt distribuert i ca. 10 000 eksem-
plarer hver gang. I det første heftet fra 1990 
var diagnostikken i hht. WHO med oppde-
ling i transmurale og nontransmurale infark-

ter ut fra Q-taker vs. kun ST-T forandringer i 
EKG samt ASAT-stigning til > 40-50 U/L.

I 1993-heftet ble innføringen CK/
CKMB omtalt, mens i heftene fra 1997 (fra 
da i regi av Norsk Cardiologisk Selskap og 
trykket i Hjerteforum) og 1999 var det mest 
nytt om utviklingen av trombolytisk behand-
ling - fra streptokinase + ASA til prehospital 
Metalyse + Klexane. I 2002-heftet var de 
nye ESC/ACC-kriterier behørig omtalt, 
likeledes begrepet akutt koronarsyndrom 
med forkortelsene STEMI, NSTEMI og 
UAP. I 2007, det siste heftet, var det lavere 
grenseverdier for troponiner. Med introduk-
sjon av 5. generasjons assay for troponin 
T i 2009 var normalområdet enda lavere. 
Oppsummert har diskriminatorgrensen 
for hjerteinfarkt bedømt med troponin T i 
Norge falt fra > 0,10 µg/l i 2000 til > 0,03 
µg/l i 2007 og til > 13 ng/l i 2013. Figur 1 
viser antall troponin T-analyser ved Sykehu-
set i Vestfold i relasjon til antall innleggelser 
i Klinikk medisin fra 2000 til 2013. For det 
første har det skjedd en dramatisk økning 
av analyser i relasjon til innleggelser. For det 
andre uttrykker de røde delene av søylene 
at antallet med verdier over diskrimator-
grensen har økt fra 12 % i 2000 til 57 % i 
2013 (ref. overlege Helle Hager, Sentral-
laboratoriet, SiV). Figur 2 viser insidensen 
av førstegangsinfarkter, residivinfarkter og 
UAP i utvalgte år fra 2003 til 2013, angitt 
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som kun ett tilfelle pr. pasient (ref. Carl Chr. 
Hansen, spesialkonsulent, SiV). Det var en 
jevn økning av førstegangsinfarkter frem 
til 2011, mens insidensen av UAP falt med 
lavere grenseverdier. Etter 2009 har det 
vært en drastisk reduksjon av residivinfark-
ter. Seksjonsoverlege Kenneth Knutsen, som 
i denne tiden har kontrollert diagnosene, 
bedyrer at det ikke skyldes feilkoding av 
residivinfarkter som første-
gangsinfarkter. Denne tenden-
sen er bibeholdt i 2014 da vi 
i perioden januar-april hadde 
i alt 186 infarktdiagnoser (1 
pr. pasient), hvorav bare 4 (2 
%) var residivinfarkter. Disse 
observasjonene er nærliggende 
å relatere til innføring av tidlig 
invasiv behandling av akutt 
koronarsyndrom med ambu-
lansetransport til Oslo univer-
sitetssykehus, Rikshospitalet, 
i september 2005. Kombi-
nasjonen med en veletablert 
rehabiliteringsavdeling med 
systematisk livsstilspåvirkning 
og god medisinsk sekundær-
profylakse kan ha bidratt til at 
vi har fått kumulert et økende 
antall postinfarktpasienter med 
en bedret prognose for senere 
kardiale hendelser 

Hagen og medarbei-
dere studerte infarktinsiden-
sen i Norge fra 1991 – 2007 
(1) og fant en betydelig økning 
etter 2000. Innføring av 
troponiner utgjorde 30 % av 
økningen, mens forfatterne 
mente at feiltellinger knyttet 
til pasienttilflytninger til og fra 
invasive kardiologiske avde-
linger også var en betydelig 
faktor, kfr. en 7-dobling av 
PCI-prosedyrer i Norge fra 
1999 til 2004. De hevdet at 
nedgangen av residivinfarkter 
til dels kunne skyldes feilaktig 
koding av residivinfarkter som 
førstegangsinfarkter.

Sulo et al (2) har brukt 
data fra CVDNOR-registret 
og inkludert 291 338 pasienter 
med akutt infarkt ved norske 

sykehus i perioden 1994-2009. Styrken 
med dette registret er at indeksinfarktet 
er definert som den første innleggelse for 
infarkt pr. pasient. Da har man unngått den 
bekymringsfulle dobbeltellingen. De fant 
ingen forandring i infarktinsidensen 1994 – 
2002, men en 2 % årlig reduksjon fra 2002 
til 2009. De kartla også 63 556 pasienter 
som overlevde et akutt infarkt i 28 dager, og 

Figur 1. Antall troponin T-prøver analysert ved SiV fra utvalgte år, i rela-
sjon til antall innleggelser i Klinikk Medisin (alle seksjoner)

Figur 2. Akutt koronarsyndrom ved SiV i perioden 2003 – 2013 delt opp 
i førstegangsinfarkt (I 21), ≥ andregangsinfarkt (I22), og ustabil angina 
pectoris (I 20.0)
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fant residivinfarkt etter 3 år hos 16 %. Den 
årlige reduksjon i 3-års risiko var 4% hos 
menn og 4,7 % hos kvinner, noe vi oppfatter 
som en bekreftelse på observasjonene fra 
Vestfold.

I Olmsted County, USA, studerte 
man 2826 pasienter innlagt med hjerte-
infarkt i tiden 1987-2006 (3). Ved å bare 
bruke CK/CKMB som markører var insiden-
sen redusert med 20 % i denne tiden. Men 
ved å ta med troponinbaserte diagnoser fra 
2000 kom det en økning som medførte at 
infarktinsidensen forble uendret. I denne 
tiden var det en reduksjon av STEMI med 
42 % uansett om man inkluderte troponin-
infarkter eller ikke. Men insidensen av 
NSTEMI økte med 49 % når troponininfark-
tene ble regnet med. Hvis de ble ekskludert, 
forble insidensen av NSTEMI uendret.

Del 2 – utvikling av 
behandlingen
Ved å gå gjennom infarktheftene for 
behandling av STEMI var trombolyse omtalt 
i heftene fra 1990 og utover. I 1997 ble for 
første gang primær PTCA nevnt som et 
alternativ for utvalgte pasienter med syke-
historie < 6 timer (+ ticlid). I 2002 hadde 
man kommet frem til å anbefale primær PCI 
ved sykehistorie < 6 (12) timer (+ klopido-
grel) ved kontraindikasjoner mot trombo-
lyse. I 2007 var det «opplest og vedtatt» 
at alle med < 90 minutter transporttid og 
sykehistorie < 12 timer skulle henvises for 
primær PCI.

For NSTE-akutt koronarsyndrom var 
situasjonen temmelig konservativ med inva-
siv hasteutredning for pasienter 
med iskemiske symptomer/
positivt AKG i 1997. I 2002 
var det aktuelt med utredning 
innen 1 uke ved ≥ intermediær 
risiko. I 2007 skulle alle med 
positiv troponin utredes og 
behandles invasivt innen 48 
timer.

Som postinfarktbehand-
ling i perioden 1990 – 1997 var 
ASA (initialt 160 mg x 1 i 2 år, 
senere livslangt 75 mg x 1) og 
betablokkere veletablert. I 1997 
ble statiner og ACE-hemmere 
hos dem med hjertesvikt og/

eller venstre ventrikkels (VV) EF < 40 % 
lagt til. I dette heftet ble livsstilspåvirkning 
nevnt for første gang. Fra 1999 ble det aktu-
elt å optimalisere dosen av betablokker hos 
pasienter med svikt/VVEF < 35-40 %,

Konsekvenser av endringene
I Tønsberg fant vi en ettårsoverlevelse på 73 
% hos alle pasienter som ble utskrevet etter 
konservativ behandling av et hjerteinfarkt 
i 2003. Denne økte til 84 % hos dem som 
ble utskrevet i 2006, dvs. etter innføring av 
tidlig invasiv behandlingsstrategi, tilsva-
rende en relativ risikoreduksjon på 40 % 
(4). Reikvam og Hagen (5) rapporterte en 
betydelig reduksjon av infarktdødeligheten i 
Norge fra 1969 til 2007. Denne reduksjonen 
kom først hos pasienter < 80 år, med et 
betydelig etterslep hos de eldre, som åpen-
bart ikke tiltrakk seg moderne behandling i 
samme grad. Som vist fra RIKS-HIA (6) var 
det en markant økning av invasiv utredning 
og behandling av pasienter med STEMI i 
Sverige fra 1996 til 2006. Det er interes-
sant å se hvordan de forskjellige sykehus 
varierte i innføringen av slik behandling, og 
spriket var maksimalt rundt 2002 for siden 
å avta betydelig i frem til. 2006 (figur 3a). 
Den medisinske post-infarktbehandling 
var preget av en solid økning av dobbelt 
platehemming og statiner, i mindre grad av 
ACE-hemmere, med et relativt høyt og sta-
bilt nivå av betablokkere og ASA (figur 3b). 
I dette materialet falt 1-års dødelighet etter 
STEMI fra 20 % i 1996 til 12 % i 2007. For 
NSTEMI var 1-års dødelighet på 21 % i 1997 
og 11 % i 2010 (Lars Wallentin, personlig 
meddelelse). 

Figur 3a. Invasiv utredning og behandling av 61 238 pas. innlagt med 
STEMI i Sverige 1996-2007 (y-akse: % pasienter). De blå strekene 
representer situasjonen ved de enkelte sykehus, de sort er gjennomsnit-
tet (6).
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Et interessant arbeid fra Mayo-klinik-
ken (7) tok for seg dødsårsakene etter PCI-
behandling hos 19077 pasienter utskrevet 
i live i tidsperioden 1991-2008. De ble delt 
opp i 3 grupper, etter når de ble behandlet: 
1991-1999 (n=5115, mest ballongdilatasjon 
med «provisional» stenting), 1997-2002 
(n=7326, rutinemessig metallstenting) 
og 2003 – 2008 (n=6636, rutinemessig 
medikamentavgivende stent (DES)). Alle 3 
grupper ble fulgt opp mht. 5-års-dødelighet 
oppdelt i kardial og ikke-kardial. Over de 3 
tidsperioder var det en 33 % reduksjon av 
kardiale dødsfall og en 59 % økning av ikke-
kardiale dødsfall. Bare 39 % av dødsfallene i 
den siste epoken var kardiale. Etter justering 
for utgangskarakteristika var det en 50 % 
temporal reduksjon av kardial død (drevet 
av reduksjon av hjerteinfarkt/plutselig 
død), men ingen forandring av ikke-kardiale 
dødsfall. Disse resultatene var praktisk talt 
identiske om PCI-behandlingen var utført 
hos pasienter med stabil koronarsykdom 
eller akutt koronarsyndrom. For å si det 
med overskriften i den ledsagende editorial: 
«Death (after PCI) is no longer what it used 
to be».

En multisenterstudie av 1124 
pasienter innlagt med mistanke om akutt 
hjerteinfarkt sammenfatter problemstil-

lingen knyttet til innføring av høysensitive 
troponin metoder (8). Alle ble undersøkt 
med høysensitivt troponin T-assay med 
grenseverdi 14 ng/l, og med standard 
assay (grenseverdi): troponin T (40 ng/l), 
troponin I Abbot (40 ng/l) eller Beckham-
Coulter (60 ng/l). Med det nye assay (figur 
4) fikk man en relativ økning av infarktdiag-
nosen på 22 %, hovedsakelig av NSTEMI, 
ledsaget av en 11 % reduksjon av UAP og 
en betydelig økning (268 %!) av pasienter 
med non-trombotisk troponinelevasjon. 
Den lille, men interessante gruppen (n=44) 
med «småinfarkter» definert som troponin 
T mellom 14 og 30 ng/l hadde langt flere 
tilfeller av kjent koronarsykdom og pasi-
enter som hadde vært revaskularisert enn 
dem med moderate/store infarkter (n = 
153). Videre hadde ingen av dem STEMI, 
73 % hadde normalt eller uendret EKG, og 
halvparten så mange ble behandlet invasivt 
sammenlignet med de med moderate/store 
infarkter. 30 måneders dødelighetsrater var 
4,8 % hos pasienter uten infarkt, 16,4 % 
hos dem med små og 23,9 % hos dem 
med moderate/store infarkter. Ut fra dette 
vil implementering av de nye troponin-
analysene tendere til å øke infarktinsidensen 
samt å redusere infarktdødeligheten. På den 
annen side er ikke prognosen til dem med 

Figur 3b. Post-infarkt behandling av STEMI i Sverige (6). Symbolikk som i figur 1a
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«småinfarkter» helt benign, og studien kan 
antyde at de blir underbehandlet invasivt 
sammenlignet de med «gammeldags» 
troponinstigning.

Oppsummering 
Diagnostikk
Innføringen av troponiner med fallende 
diskriminatorverdier har medført en forvir-
rende epidemiologi som kan ha konsekven-
ser for befolknings- og behandlingsstudier.

Det høye antall troponinanalyser 
kan gi oss store diagnostiske utfordringer 
med en høy prosentandel med potensielle 
«infarktverdier» og problemer med å skille 
mellom iskemisk og ikke-iskemisk årsak 
samt akutt fra kronisk troponinforhøyelse.

Behandling
Vi har sett en redusert innsidens av hjerte-
infarkt, spesielt av residivene.

Parallelt har det skjedd en markant 
økning av overlevelsen etter hjerteinfarkt, og 
kardiale dødsfall er redusert sammenlignet 

med ikke-kardiale hos pasienter 
som har vært behandlet med 
PCI.

Spørsmålet som blir 
igjen er hvorvidt vi behandler 
de riktige pasientene, som det 
ble påpekt under «Festschrift» 
for Professor Keith A.A. Fox i 
Edinburgh 24. Januar 2014. Som 
vist i GRACE-registry (9) er det 
åpenbart at NSTE-AKS-pasienter 
med høyest risiko reflektert ved 
GRACE-risikoscore ved innkomst 
og senere død/residivinfarkt 
(figur 5a) er dem som tiltrekker 
seg den laveste andelen av inva-
siv utredning/behandling (figur 

5b). Som det gjentatte ganger ble uttrykt 
bekymring over i Edinburgh: «Do patients 

Figur 4. Konsekvenser for diagnosen ved innføring av høy-sensitivt 
troponin T-analyse (8).

Figur 5a. Fra GRACE-registeret (9). Pasienter  med 
NSTE-AKS oppdelt i tertiler i h.t. GRACE-risikoscore.

Figur 5b. Samme pasienter som i figur 5a behandlet 
invasivt i henhold til tertilene i GRACE-risikoscore. 
Deltagende sykehus er oppdelt i tertiler mht. hyp-
pigheten av invasiv behandling (9).
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undergo intervention on the basis of their 
risk characteristics?» 
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ESC-RETNINGSLINJER FOR BRADYPACING 
– THE NORWEGIAN PERSPECTIVE

Torkel Steen, Pacemaker- og ICD-senteret, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Etter Brignoles utmerkede gjennomgang 
av «highlights» fra ESC-retningslinjene 
(man rekker ikke noe i nærheten av alt på 
20 minutter), hadde jeg ti minutter til å 
trekke frem norske synspunkter og skape 
litt debatt. Retningslinjene er velskrevne og 
logiske og følges trolig allerede i stor grad. 
Noen punkter kan likevel diskuteres, bl.a. 
følgende:

Flere anbefalinger bygger på funn 
ved elektrofysiologisk undersøkelse. I Norge 
har vi ingen tradisjon for å bruke elektro-
fysiologisk undersøkelse i utredning av 
bradykardier. Disse anbefalingene vil trolig 
ikke bli fulgt.

Ved intermitterende AV-blokk grad 
2-3 er det kl. I-indikasjon for pacemaker 
(PM), uansett symptomer og lengde på 
pausene. Ved atriefrekvens 100/min vil 
f.eks. tre påfølgende ikke-overledede P gi 
en «pause» på omkring 2,4 s. Samtidig slår 
man fast at ved asymptomatisk (?) pause 
hos en pasient som har synkopert, er det 

indikasjon (IIa) bare dersom pausen er > 6 
s. Her er retningslinjene selvmotsigende. 
Brignole svarte at det var svært mange 
involvert i utarbeidelsen, og at siden evidens 
er inkomplett, kan man få slike motsetnin-
ger. Etter min oppfatning er det dessuten 
vanskelig å vite om en pause er asympto-
matisk. Særlig hos eldre er det ofte amnesi 
for synkoper, og dersom de ikke gir fall/
skade, kan de gå uoppdaget eller bli mistol-
ket som snubling/fall. Har det vært alvorlige 
synkoper, syns jeg man skal være forsiktig 
med å slå fast at en pause på oppunder 
6 s virkelig er asymptomatisk. Jeg tror de 
færreste ville våget å ikke gi PM til en eldre 
synkopepasient med antatt/påstått asymp-
tomatisk pause på f.eks. 5 s på en Holter.

Ved reflekssynkope er pacemakerin-
dikasjonen liberalisert til kl. I hvis synkopen 
kalles carotid sinus og pause er > 6 s. Hvis 
man kaller reflekssynkopen noe annet, 
f.eks. vasovagal eller situasjonsbestemt, er 
det derimot indikasjon kl. IIa, og bare hvis 
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pasienten er over 40 år og har dokumentert 
cardioinhibisjon. Bakgrunnen er etter min 
mening en unyansert omgang med studiene 
av PM ved (antatt) reflekssynkope. Studi-
ene har hatt problemer med å vise effekt 
av pacing, kanskje pga. dårlig pasientselek-
sjon, pacemakervalg og –programmering. 
Men alle som har drevet med dette, har 
sett at pasienter med gjentatte, dramatiske 
synkoper, gjerne med skade, kan ha betyde-
lig effekt av pacing, særlig med CLS-sensor, 
selv om de er under 40 år. Etter min oppfat-
ning er retningslinjene her for restriktive. 
Pacemaker kan være meget god behandling 
hos en tredveåring med et alvorlig refleks-
synkopeproblem. Brignole svarte også her at 
retningslinjene er et resultat av inkomplett 
og sprikende evidensgrunnlag, og uansett 
ikke må oppfattes som «lovbestemmelser».

Synkope hos pasienter med doku-
menterte ledningsproblemer i form av bi- 
eller trifascikulært blokk var tidligere en kl. 
IIa-indikasjon. Den er nå redusert til IIb, til 
fordel for økt bruk av implantert loop-recor-
der (ILR). Etter min erfaring er utbyttet av 
ILR hos eldre pasienter oftest dårlig. Det er 
ofte amnesi og forvirring etter synkopen, og 
pasientaktivatoren er ofte ikke på pasienten, 
men i en skuff. Hvis klinikken passer med 
brady-indusert synkope («lys av – lys på»), 
bør man være liberal med PM ved bi- og 

trifasciculært blokk. Komplikasjonsraten ved 
PM hos eldre er lavere enn risikoen ved nye 
synkoper, særlig om disse har gitt fall/skade. 
Det kan være gode grunner til «å bruke en 
PM som ILR» i slike tilfelle. Vi gjør det ofte 
på Oslo universitetssykehus, Ullevål, og 
erfaringene er gode.

I den påfølgende diskusjonen ble det 
bl.a. nevnt at man kan gjøre MR også ved 
ikke «MR-conditional» pacemakeranlegg 
(kl. IIb, under visse forutsetninger). Ret-
ningslinjene sier at kvalifisert personell skal 
være tilstede. Brignole svarte at man med 
dette mente lege eller tekniker som umid-
delbart kunne omprogrammere pacemake-
ren. Jeg tror dette er praktisk umulig å få til 
i Norge. Om PM virkelig ødelegges av MR, 
hvilket er svært usannsynlig, er det lite en 
PM-programmerer kan gjøre. Med den lave 
komplikasjonsraten som er funnet i studi-
ene, tilsier en avveining av ressursinnsats 
mot risikoreduksjon trolig bare god overvåk-
ning, avbrytelse ved uregelmessig puls og 
stansalarm ved asystole. Dette blir vi nødt 
til å bli enige med oss selv om i Norge. Pasi-
enter med etterlatte, «isolerte» ledninger, 
kan uansett ikke få MR. Derfor er det viktig 
å ekstrahere ledninger fremfor å etterlate 
dem, særlig hos yngre pasienter, før lednin-
gene blir for gamle og risikable å ta ut.
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DIABETESBEHANDLING VED 
HJERTESYKDOM - QUO VADIS ?

Kristian F. Hanssen, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus

Forekomst 
Diabetes øker betydelig i Norge, ved 
type 2-diabetes pga. økende overvekt og 
uheldige levevaner og ved type 1-diabetes 
av ukjente grunner. Diabetes er hyppig ved 
hjertesykdom og gir en 2-3 ganger økt fore-
komst av hjertesykdom både ved type 2- og 
type 1-diabetes. Omvendt har ca. 50 % 
av dem som blir innlagt med hjerteinfarkt, 
diabetes, enten tidligere oppdaget, ukjent 
eller nedsatt glukosetoleranse. Hvorfor det 
er slik, vet vi dypest sett ikke, men hyper-
glykemi i seg selv gjør at en får sterkere 
risikofaktorer for hjerte-kar sykdom. 

Blodsukker og komplikasjoner 
Vi vet at hyperglykemi gjennom mange år 
er den sterkeste patogenetiske faktoren 
for komplikasjoner fra de små blodår-
ene (retinopati, nefropati, nevropati), og 
randomiserte langtidsstudier har vist at 
disse komplikasjonene kan minskes ved 
god blodglukosekontroll. Det har vært 
omstridt om god blodglukosekontroll på 
samme måte kan minske forekomsten av 
hjerte-kar-sykdom.

Store langtidsstudier over mange 
år (mer enn 10 år) tyder på at god blodglu-
kosekontroll kan minske forekomsten av 
hjerte-kar-sykdom både ved type 2- og type 
1-dabetes. ESC har nylig formulert det slik: 
“DCCT and UKPDS showed that, in T1DM 
and T2DM: (i) glycaemic control is impor-
tant for reducing long-term macrovascular 
complications; (ii) a very long follow-up 
period is required to demonstrate an effect 
and (iii) early glucose control is important 
(metabolic memory)” (1).

Men var det ikke slik at det i 
ACCORD-studien tvert imot ble funnet 
økt dødelighet i gruppen med intensivert 
blodglukosekontroll? Jo, det er riktig, men 
studien brukte mange medikamenter 
samtidig og presset blodglukose ned under 
de målene vi har hatt i Europa. Samtidig var 
studien kort, bare ca. 3 år, og det er altfor 

kort til å se gunstig virkning av blodglukose-
kontroll på hjerte-kar-hendelser.

Hvorfor behandle diabetes? 
For å unngå symptomer (tørste, tretthet o.l.) 
En trenger da å ha blodsukkeret ca. under 12 
mmol/l (HbA1c under 8,5-9,0 %). 

For å unngå senkomplikasjoner er 
behandlingsmålet HbA1c ca. 7,0 %.

Mekanismer for hyperglykemi 
Både ved type 2- og type 1-diabetes er 
den grunnleggende årsaken nedsatt eller 
opphevd evne til å frisette insulin. Ved type 
1-diabetes er insulinproduksjonen helt borte 
hos de aller fleste allerede fra begynnelsen 
eller etter noen få år. Ved type 2-diabetes 
er insulinsekresjonen tilsynelatende bevart 
i tidlig fase, men den er likevel for lav i for-
hold til økt behov pga. insulinresistens pga. 
fedme. Etter noen år avtar insulinsekresjo-
nen, og blodsukkeret vil da stige.

Retningslinjer for behandling
Helsedirektoratets retningslinjer fra 2009 
(2) anbefaler kostbehandling i minst 3 
måneder før en legger til metformin hvis 
HbA1c er over 7,0 %. Hvis dette ikke er 
tilstrekkelig til å nå behandlingsmålet, 
anbefales enten insulin eller sulfonylurea 
sammen med metformin. Alternativet er 
DPP 4-hemmere eller GLP-1-analoger som 
mindre godt dokumenterte alternativer. Nye 
felles retningslinjer fra europeisk og ameri-
kansk diabetologmiljø (EASD /ADA) (3) har 
en individuell tilnærming hvor en forsøker å 
«skreddersy» behandlingen til den enkelte 
med et rikt valg av medikamenter å velge 
mellom. Diabetesmedikamenter tilgjengelig 
på det norske markedet i 2014 er vist i tabell 
1 . Det er viktig å merke seg at hverken de 
norske eller EASD/ADA-retningslinjene er 
evidensbaserte, men «konsensus»-pregete. 
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Akutt blodglukosebehandling ved 
hjerteinfarkt
Målet er blodglukoseverdier mellom 7-11 
mmol/l. Viktig å unngå hypoglykemi.

Hjertesvikt 
Hjertesvikt er hyppigere ved diabetes og har 
dårligere prognose. Prognostiske studier har 
vist at høy HbA1c er en viktig prognostisk 
faktor. I observasjonsstudier hos pasien-
ter med diabetes og hjertesvikt kommer 
metformin godt ut, men bør ikke brukes ved 
klart nedsatt nyrefunksjon (GFR mindre enn 
45-30 ml/min/1,73m2)

Hypoglykemi 
Det er særlig insulin og sulfonylurea som 
kan gi hypoglykemi. Hypoglykemi ved 
insulinbehandling av type 2-diabetes er mye 
mindre hyppig enn ved type 1-diabetes. Ofte 
kommer en til målet med én dose langsomt-
virkende insulin om kvelden som gir lite 
hypoglykemi hvis en ikke presser blodsuk-
kernivåene. Disponerende faktorer for 
hypoglykemi er høy alder, dårlig matinntak, 
komorbiditet, sterkt nedsatt nyrefunksjon 
og bruk av hurtigvirkende insulin.

Hypoglykemi ved sulfonylurea er 
ikke hyppig, men kan være farlig særlig ved 
langtrukken diffus hypoglykemi pga. lang 
halveringstid.

En bør klart unngå alvorlig hypo-
glykemi, særlig ved samtidig hjertesykdom. 
Om lette hypoglykemier er skadelig i denne 
situasjonen er ikke endelig avklart, men det 
er fornuftig å forsøke å unngå også dette.

Behandlingsmål avhengig av 
gjenstående leveår 
Det blir etter hvert flere unge med type 
2-diabetes også i Norge. De har svært 
mange gjenstående leveår hvis de behand-
les ordentlig med bl.a. blodsukkersenkende 
medikamenter. Behandlingsmålet er derfor 
HbA1c omkring 7,0 %. En 60-åring har 
forventet 24 år igjen å leve; derfor er HbA1c 
omkring 7,5 % fornuftig behandlingsmål. 
En 75-åring har forventet 12 år igjen å leve, 
og HbA1c omkring 8,0 % er et fornuftig 
behandlingsmål.

Litt om nye diabetesmedisiner 
Det er særlig to nye grupper som er interes-
sante: GLP-1-stimulerende medikamenter 
(DPP-4-hemmere og GLP-1 analoger) og 
SGLT-2 (se tabell 1).

GLP-1-stimulerende medikamenter 
øker GLP-1 fra tarmen som igjen stimulerer 
frigjøringen av insulin fra betacellen. Det 
fine med disse medisinene er at de gir lite 
hypoglykemi fordi insulinfrigjøringen bare 
stimuleres ved hyperglykemi. De har nokså 
liten blodsukkersenkende virkning (bare 
0,5-1,0 % fall i HbA1c), og nylig er det kom-
met mistanke om at de kan øke risiko for 
hjertesvikt (4).

SGLT-2 virker ved å øke glukosuri, 
og dermed senkes blodsukkeret. Dette kan 
synes paradoksalt idet en vanligvis forsøker 
å redusere glukosuri. Det er foreløpig lite 
klinisk erfaring med disse preparatene, men 
som en kunne tenke seg, fører de til hyppi-
gere urinveisinfeksjon, særlig hos kvinner.

Sulfonyl-
urea

Biguanid Glinider Glitazoner Acar-bose GLP-1
analoger

DPP-4 
hemmere

SGLT-2
hemmere

Lege-
middel

Amaryl
Glime-perid
Mindiab
Gliben-
clamid

Glucophage 
Metformin

Novo-
Norm 

Actos
Pioglita-
zone 

Glucobay Byetta
Victoza
By-dureon

Januvia
Galvus
Onglyza
Trajenta

Forxiga

Primær 
virkn.
mek.

Økt insulin-
sekresjon

Hemmer 
gluk. prod.i 
lever

Økt 
insulin-
sekresjon

Økt 
insulin-
følsomhet

Forsink.K
H-abs.

Økt insulin
Red. 
glukagon

Økt insulin
Red.
glukagon

Økt gluk.
utskillelse
i nyrene

Bivirk
ninger

Pris: 
NOK/d

Hypo.
Vektøkn.

~ 2,50

Kvalme, 
Luftplager
Diare (Lakt-
acidose)

~ 1,50

Hypo.
Vektøkn.

~ 12,-

Vektøkn. 
Væskeret.  
Hj.sv. 
Brudd

~ 20,-

Diare 
Luft-
plager
Kvalme

~ 8,50

Kvalme

30-55

Økt inf?
Hjertesvikt 
?

~ 13,-

UVI + 
soppinf.

~ 15,-

Effekt på 
HbA1c*

↓ 1-1,5 % ↓ 1-1,5 % ↓ 1-1,5 % ↓ 1-1,5 % ↓ 0,5-1% ↓1-1,5 % ↓ 0,5-1 % ↓ 0,5-1 %

Antidiabetika (ikke insulin) tilgjengelige i Norge 2014Tabell 1. Antidiabetika (ikke insulin) tilgjengelige i Norge 2014
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Hvordan går det med pasienter med 
diabetes og hjertesykdom? 
Det har vært en betydelig bedring i over-
levelse for denne pasientgruppen, og den 
betydelige overdødeligheten i denne grup-
pen er på sterk vei ned heldigvis (5). Det 
viktigste er forebyggelse med statiner, anti-
hypertensiva og acetylsalisylsyre i denne 
gruppen. Blodsukkersenkende behandling 
har også sin plass. Samarbeid mellom 
kardiologer, endokrinologer og allmennleger 
om denne pasientgruppen er viktig.

Fremover
Vi venter en rekke randomiserte studier på 
blodsukkersenkende medikamenter i årene 
som kommer, til dels med harde endepunk-
ter. Det vil gi bedre muligheter til å komme 
med evidensbaserte retningslinjer. Vi 
endokrinologer må erkjenne at kardiologene 
har vært flinkere til å lage slike studier enn 
vi foreløpig har vært!
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SHIFTING PARADIGMS OF 
CARDIOVASCULAR CARE AS THE 

POPULATION AGES
Daniel E. Forman, Section of Geriatric Cardiology,  

University of Pittsburgh Medical Center, Pittsburgh

Norway shares with the United States 
and the rest of the world the challenge of 
administering high quality and high value 
cardiovascular care to the burgeoning 
population of older adults. Average longe-
vity in Norway has been steadily increasing 
for decades; mean lifespan for women in 
2012 was 83.4 years and 79.4 for men (1), 
implying that about half the population 
lives well beyond that. In fact, the subset 
of adults aged 85 and older is the world’s 
most rapidly growing demographic subset 
(2).  Aging biology fundamentally overlaps 
with cardiovascular (CV) pathophysiology, 

and the expanding senior adult population 
is inherently predisposed to cardiovascular 
disease CVD) (3). Nonetheless, traditional 
evidence-based standards for coronary 
artery disease, heart failure, valvular heart 
disease, peripheral arterial disease, arrhyth-
mia, and other cardiovascular proces-
ses were developed without attention to 
age-related health complexities, essentially 
overlooking factors which predictably 
confound ultimate therapeutic efficacy of 
standard therapy, and often detract from 
the value they provide to patients and 
providers. The challenge of today’s health 
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providers is to align CV care to the needs 
and idiosyncrasies of the dominant group of 
CV patents (4).  

In addition to CVD, older age 
predisposes older adults to significant 
comorbidity as well as to intricacies related 
to polypharmacy and age-related infirmities 
of age (e.g. diminished cognition, functio-
nal limitations).  Whereas evidence-based 
standards have relied on evidence collected 
from mostly younger adults and/or highly 
selected populations of relatively healthier 
older adults, the generalizability of these 
guidelines to typical older adults is uncer-
tain (5). Almost every aspect of CV care in 
older adults is transformed by age-related 
complexities, e.g. high bleeding risk among 
elderly CAD patients needing anti-thrombin 
agents; high falling risk among elderly 
hypertensive patients needing blood 
pressure lowering medications; increased 
incontinence among HF patients needing 
diuretics), such that current standards of 
management often yield greater risk than 
benefit, and/or uncertain benefits even if 
treatments are successfully initiated. There 
is critical need to reconsider and study cur-
rent standards for assessment and mana-
gement and to better incorporate elements 
of higher absolute benefit for patients with 
high mortality and morbidity risk from 
their disease, but also to higher absolute 
iatrogenic risk that comes with advancing 
age. Standards for risk stratification, thera-
pies (pharmacological, procedures, and/or 
devices), and even the process of care (e.g., 
effects of hospitalizations and transfers) all 
need to be reconsidered in relation to aging 
dynamics.

Among the list of age-related dyna-
mics that impact standard CV assessment, 
multimorbidity, polypharmacy, and geriatric 
syndromes are important to emphasize. 
Multimorbidity arises both from cardiac and 
non-cardiac processes as they tend to occur 
in aggregate (6). Coronary heart disease 
(CHD) is for example predictably complica-
ted by concurrent CV diseases (e.g. heart 
failure, arrhythmia) as well as concurrent 
non-CV comorbidities (diabetes, arthritis). 
Therefore, initiating standard CHD medi-
cations is almost inevitably conjoined with 
risks related to polypharmacy (7) with 
significant potential for drug interactions, 

mis-administration, and other unintended 
sequelae. Polypharmacy is particularly com-
mon in older adults with multiple cardiac 
and non-cardiac disease processes as well 
as pain, anxiety, insomnia, and other issues 
for which medications are frequently added.  
Age-related changes in pharmacodynamics 
and pharmacokinetics add to overall vulne-
rability (8).  

Geriatric syndromes include confu-
sion and delirium, which commonly evolve 
from polypharmacy and multimorbidity, as 
well as to the context of age-related chan-
ges in vision and hearing, increased anxiety 
and depression, poor sleep quality and 
slowed metabolism (9). Geriatric syndro-
mes also include falls, loss of appetite, and 
diminished cognition. In each case, effects 
of CV medications, hospitalizations, and/
or cumulative disease burden can inadver-
tently exacerbate susceptibility to these 
syndromes and to their potential to erode 
net health benefits.  

Frailty is another geriatric syndrome 
that is particularly likely to overwhelm CV 
therapeutic goals. Fried et al. described 
a frailty phenotype entailing domains of 
weight loss, weakness, poor endurance, 
slowness, and inactivity (10). Related rese-
arch shows that frailty increases vulnerabi-
lity to CVD as well as to poor tolerance of 
CV therapies (11). Moreover, while multiple 
studies show widespread prevalence of 
frailty among older CVD patients, there 
are no data regarding steps that minimize 
predictable risks among older frail patients, 
and/or that ensure outcomes in which 
frailty can be moderated or reversed. 

While there is a general tendency 
among most CV providers to administer 
care carefully for older adults, there has 
been no biological rationale or evidence-
based standardization of this premise. 
Making issues even more ambiguous is 
that advances in technology have tended to 
make percutaneous and surgical procedures 
more easily tolerated. Thus, while cardiolo-
gists and surgeons were once particularly 
concerned about which older adults could 
survive a cardiovascular intervention, initial 
survival is now relatively more certain, but 
it is still not clear who will benefit over 
time thereafter. Transcatheter aortic valve 
replacement (TAVR) aptly exemplifies this 
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new complexity of care as is a state-of-
the-art procedure that specifically targets 
older patients who are frail and who would 
not be likely to survive surgical aortic valve 
replacement.  However, even as frail adults 
can now be reliably expected to survive 
TAVR, many may not derive any clinically 
meaningful benefit thereafter (12). There-
fore a critical clinical challenge remains the 
enhancement of screening such that longer 
term outcomes for TAVR can be predicted.  
The same challenge applies to determi-
ning the best candidates for percutaneous 
interventions (PCI), mini-surgery, and even 
complex medication regimens (e.g. for 
CHD, heart failure, and arrhythmia) always 
in counterbalance to inherent age-related 
risks.   

Summary
The demographic of an aging world wherein 
CV is endemic is a key issue that under-
scores the need to prioritize a new para-
digm of CV care.  The expanding older adult 
community is not only inherently prone to 
CVD but also to a context wherein age-
related comorbidity, polypharmacy, and 
geriatric syndromes impact the efficacy and 
perceived value of CV management.  There 
is critical need for research to enhance 
assessments and therapeutic approaches 
tailored for the needs of today’s dominant 
older patient population.
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