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Denne artikkelen er basert på et foredrag 
forfatteren holdt på Norsk Cardiologisk Sel-
skaps høstmøte 2018. Lysbilder er hentet fra 
foredraget og er derfor med engelsk tekst.

Om lag halvparten av alle pasienter 
med hjertesvikt har normal ejeksjonsfrak-
sjon (EF), og hjertesvikten tilskrives dias-
tolisk dysfunksjon. Tilstanden ble tidligere 
betegnet som diastolisk hjertesvikt. Denne 
betegnelsen brukes nå i mindre grad fordi 
vi vet at mange og kanskje de fleste med 
denne tilstanden, har samtidig reduksjon 
av systolisk funksjon selv om EF er normal. 
Dessuten, pasienter med systolisk dysfunk-
sjon har alltid ledsagende diastolisk dys-
funksjon. Denne artikkelen gir en oversikt 
over årsaksmekanismer, diagnostikk og 
klinisk betydning av diastolisk dysfunksjon. 

Definisjoner – diastolisk 
dysfunksjon
Det er viktig å skille mellom diastolisk 
dysfunksjon og hjertesvikt med normal EF. 
Riktignok er diastolisk dysfunksjon hoved-
årsak til hjertesvikt med normal EF, men de 
aller fleste med diastolisk dysfunksjon har 
ikke hjertesvikt. Det er først når diastolisk 
dysfunksjon blir så uttalt at den resulterer i 
kompensatorisk økning i fylningstrykk eller 
fall i slagvolum pga. redusert fylning, at 
pasienten får hjertesvikt.

Lettere grad av diastolisk dysfunk-
sjon er karakterisert ved lav transmitral 
tidlig-diastolisk blødstrømshastighet (E) og 
økt sen-diastolisk hastighet (A) og derfor 
redusert E/A-ratio. Dette er et vanlig funn 
ved ekkokardiografi og ses blant annet ved 
normal aldring, diabetes og hypertensjon. 
Diastolisk dysfunksjon hos asymptomatiske 
individer kan i noen tilfeller være uttrykk for 
subklinisk affeksjon av hjertefunksjonen, 

men betyr ikke at pasienten har hjertesyk-
dom. Diastolisk dysfunksjon betyr redusert 
«diastolisk reserve» og kan forklare at noen 
får manifest hjertesvikt ved økt belastning 
på venstre ventrikkel, for eksempel ved 
akutt hypertensiv krise og ved anfall med 
atrieflimmer. I de fleste tilfeller, hos pasi-
enter uten symptomer på hjertesykdom, er 
diastolisk dysfunksjon et bifunn som ikke 
har direkte kliniske implikasjoner. 

Figur 1 viser den tradisjonelle måte 
for gradering av diastolisk dysfunksjon 
basert på mitrale blodstrømshastigheter og 
annulushastigheter. Diastolisk dysfunksjon 
grad I innebærer normalt fylningstrykk. For 
å bli kategorisert som diastolisk dysfunksjon 
grad II og III forutsettes økt fylningstrykk, 
gjerne vist ved ekkokardiografi (1).

Definisjonen av diastolisk dysfunk-
sjon har endret seg en del senere år. Blant 
annet er definisjonene ulike i de felles 
amerikansk/europeiske konsensusrap-
portene fra 2009 (2) og 2016 (1). Jeg ledet 
arbeidet med 2016-rapporten sammen med 
amerikaneren Sherif Nagueh, og der valgte 
vi å anbefale en snevrere definisjon av 
diastolisk dysfunksjon ved å velge kriterier 
som innebærer mer avansert dysfunksjon. 
Etter denne definisjonen forutsettes at 
mer enn halvparten av følgende kriterier er 
positive for å bli klassifisert som diastolisk 
dysfunksjon:

1. Gjennomsnittlig (av septal og lateral e’) 
E/e’ > 14

2. Septal e’ < 7 cm/s eller lateral  
e’ < 10 cm/s

3. Trikuspidal regurgitasjonshastighet  
> 2,8 m/s

4. Venstre atriums volum, indeksert  
> 34 ml/m²
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Denne definisjonen forutsetter at minst 
tre av kriteriene er oppfylt, eller hvis et av 
målene mangler, at minst to av kriteriene 
skal være oppfylt. En svakhet ved definisjo-
nen er at valg av kriterier er noe arbitrær.

Grunnen til endring i definisjonen 
var at man ville øke spesifisitet for å være 
sikrere på at det foreligger patologi når man 
bruker betegnelsen diastolisk dysfunksjon. 
Det betyr at prevalensen av diastolisk dys-
funksjon er lavere ved bruk av definisjonene 
i 2016-versjonen enn i 2009-versjonen 
av konsensusrapporten. I motsetning til 
ekkokardiografi for estimering av fylnings-
trykk der invasiv gullstandard kan brukes 
for validering av metodikken, finnes det 
ingen etablert referansemetode for dias-
tolisk dysfunksjon. Derfor blir definisjonen 
av diastolisk dysfunksjon det vi benevner 
«expert opinion», og det finnes derfor ulike 
definisjoner. Dessuten, hvilken definisjon 

man velger, vil avhenge av den sensitivitet 
og spesifisitet man ønsker. Etter hvert vil 
man nok få studier som viser definisjone-
nes evne til å klassifisere pasienter i ulike 
risikogrupper som muligens vil være nyttig 
for behandlingsvalg, men foreløpig er vi ikke 
der. 

Definisjoner – hjertesvikt 
med normal EF
Hjertesvikt med normal EF i venstre ven-
trikkel er et syndrom med en rekke ulike 
årsaker. Pasienter med høyresidig hjertesyk-
dom eller pulmonal vaskulær sykdom eller 
lungesykdom kan også ha hjertesvikt med 
normal EF i venstre ventrikkel, men disse 
tilstandene inngår ikke i definisjonen av 
hjertesvikt med normal EF slik den brukes i 
dag. Med normal eller preservert EF menes 
verdier ≥ 50 %.

Figur 1: Gradering av diastolisk dysfunksjon: Kriteriene for grad I diastolisk dysfunksjon er mitral E/A-
ratio ≤ 0,8 samtidig med E ≤ 50 cm/s. Kriteriene for grad III diastolisk dysfunksjon er E/A ≥ 2. Er ofte 
kombinert med kort E-decellerasjonstid (< 150 ms). Pasienter med grad II diastolisk dysfunksjon, såkalt 
pseudonormalisert fylningsmønster, skiller seg fra normale ved redusert e’. Grad I og grad III har også 
lav e’.
Figuren er modifisert fra O. A. Smiseth and Ø. S. Andersen, European Association of Cardiovascular 
Imaging, Abridged Recommendations Diastolic Function – Update 2016.
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Diagnosen hjertesvikt med normal 
(preservert) EF forutsetter at hver enkelt av 
følgende tre kriterier er tilfredsstilt:

1. Symptomer eller tegn på hjertesvikt.
2. Normal eller bare lett redusert systolisk 

funksjon, EF ≥ 50 %. 
3. Evidens for abnorm diastolisk funksjon:

 y Invasive mål: Økt diastolisk trykk, 
forsinket relaksasjon (tau) eller økt 
stivhet ved trykk-volum-analyse.

 y Ekkokardiografiske tegn på økt 
fylningstrykk.

 y Økt nivå av natriuretiske peptider.

Denne definisjonen er basert på en kon-
sensusrapport i regi av European Society of 
Cardiology (ESC) fra 2007 (3) og gjelder 
fortsatt. Hva gjelder punkt 3, evidens for 
abnorm diastolisk funksjon, er invasive mål 
oftest ikke tilgjengelige. I stedet brukes 
ekkokardiografi til evaluering av fylnings-
trykk, slik beskrevet nedenfor. Påvisning av 
økte nivåer av natriuretiske peptider (BNP 
eller NT-proBNP) understøtter diagnosen, 
men bør ikke brukes alene da natriuretiske 
peptider har begrenset sensitivitet og 
spesifisitet. 

Definisjonen på økt fylningstrykk ved 
innkilt lungearterietrykk er > 12 mm Hg, og 
for venstre ventrikkels endediastoliske trykk 
> 16mm Hg (3). 

Diagnostikk av hjertesvikt med nor-
mal EF har tidligere vært hemmet av mangel 
på egnet metode til å estimere venstre ven-
trikkels fylningstrykk. Det har ført til flere 
ulike definisjoner av hjertesvikt med normal 
EF, og kliniske behandlingsstudier har brukt 
forskjellige definisjoner. I 2017 ble det imid-
lertid vist i to store multisenterstudier med 
invasivt trykk som gullstandard at man kan 
estimere fylningstrykk med god nøyaktighet 
ved ekkokardiografi (4, 5). 

I siste retningslinjer om hjertesvikt 
fra ESC introduserte man begrepet hjerte-
svikt med «mid-range» EF som er definert 
som EF fra 40-49 % (6). Det er foreløpig 
uklart hvilken plass denne underkategorien 
vil få i klinisk praksis, men den kan muliges 
være nyttig for å stratifisere pasienter i 
forskningsstudier. 

Årsaker til hjertesvikt med 
normal EF 
Den vanligste årsak til hjertesvikt med 
normal EF er hypertensjon, ofte kombinert 
med koronarsykdom (7). Ved hypertensiv 
hjertesykdom er det relativt lik forekomst av 
hjertesvikt med normal og redusert EF (8). 
Koronarsykdom er en annen vanlig årsak. 
Pasienter som er operert for aortastenose, 
kan ha stiv ventrikkel som kan gi hjertesvikt 
selv etter vellykket operasjon eller interven-
sjon. Revers remodellering av ventrikkelen 
kan ta flere år, og i noen tilfeller vil den økte 
stivheten være permanent pga. omfat-
tende fibrosering i myokard etter mangeårig 
trykkbelastning. Konstriktiv perikarditt er 
en sjelden årsak som er viktig å huske på da 
den kan behandles kirurgisk. I noen tilfeller 
skyldes hjertesvikt med normal EF spesi-
fikke kardiomyopatier. Vanligst er hypertro-
fisk kardiomyopati med eller uten fortykket 
septum. Avleiringssykdommene amyloidose 
og Fabrys sykdom er sjeldne årsaker til hjer-
tesvikt, men begge har spesifikk terapi og er 
derfor viktig å diagnostisere. 

Den grunnleggende årsak til hjerte-
svikt med normal EF er økt stivhet i venstre 
ventrikkel som gjør at det trengs høyere 
trykk enn normalt for å fylle ventrikkelen. 
Det økte fylningstrykket forplanter seg 
bakover til lungesirkulasjon og gir dyspné 
og redusert anstrengelsestoleranse. Figur 
2 oppsummerer mekanismene bak hjerte-
svikt med normal EF. En hovedmekanisme 
er ventrikkelhypertrofi, oftest pga. hyper-
tensjon, som øker passiv elastisk stivhet. 
Dette er ventrikkelens stivhet etter avsluttet 
relaksasjon og er økt ved hypertrofi både 
fordi ventrikkelveggen er tykkere og fordi 
det enkelte muskelelement er stivere som 
følge av interstitiell fibrose og endringer av 
det intracellulære proteinet titin. 
Forsinket relaksasjon øker tidlig-diastolisk 
stivhet og er en annen hovedmekanisme for 
diastolisk dysfunksjon. Årsaken er redusert 
hastighet på reopptak av kalsium. Relaksa-
sjon kan måles under venstresidig hjerte-
kateterisering ved bruk av spesialkateter 
med trykksensor i enden av kateteret. Man 
beregner hastigheten på trykkfallet etter 
aortaklaffelukningen, slik illustrert i figur 2. 
Fordi trykket vanligvis faller eksponentielt, 
bruker man et semilogaritmisk plot siden 
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dette er lineært, og endringer blir da let-
tere å uttrykke i tall. Helningen på denne 
kurven brukes til å regne ut tidskonstanten 
(tau) for trykkfallet. Høy verdi på tau betyr 
langsom relaksasjon. Måling av tau brukes 
ikke i klinisk rutine og er per i dag kun en 
forskningsmetode.

En tredje mekanisme for diastolisk 
dysfunksjon er bortfall av diastolisk sug. 
En normal ventrikkel fyller seg både ved 
en passiv mekanisme når trykket i venstre 
ventrikkel i tidlig-diastolen faller under 
trykket i atriet, analogt til at blodet skyves 
inn i ventrikkelen. I tillegg kan en normal 
ventrikkel fylle seg ved at den suger blod inn 
fra atriet. Dette skyldes at en normal ven-
trikkel kontraherer til lavere volumer enn det 
ustressede volum (transmuraltrykk null), 
og det skapes da gjenopprettelseskrefter 
(«restoring forces»). I figur 2 (nedre høyre 
panel) er dette illustrert ved en elastisk 
fjær som komprimeres og som springer 
tilbake til utgangslengden når man fjerner 
kompresjonen. Denne mekanismen gjør det 

mulig for et normalt hjerte å øke fylningen 
og dermed slagvolumet ved fysisk anstren-
gelse, uten økning av trykk i venstre atrium. 
Man får økende negativt tidlig-diastolisk 
trykk i ventrikkelen slik at den transmitrale 
gradient og mitral blodstrøm øker selv om 
trykket i venstre atrium er konstant. Dette 
er illustrert i nedre venstre panel i figur 2 
som er fra en eksperimentell modell med 
kombinert systolisk og diastolisk dysfunk-
sjon. Ved hjertesvikt kan man miste bidraget 
fra diastolisk sug, og økt fylning ved fysisk 
anstrengelse skjer i stedet ved trykkøkning 
i venstre atrium som forplanter seg bakover 
i lungekretsløpet. Diastolisk sug skyldes 
frigjøring av potensiell energi som er lagret 
i ventrikkelen fra foregående systole og 
resulterer i negative trykk i venstre ventrik-
kel tidlig i diastolen. Denne mekanismen for 
diastolisk dysfunksjon er således et resultat 
av systolisk dysfunksjon. Dette illustrerer 
den tette koblingen mellom systolisk og 
diastolisk funksjon. Ved hjertekateterisering 
måler man oftest ikke de negative tryk-

Figur 2: Skjematisk oversikt over patofysiologi ved hjertesvikt med normal EF: Det makroskopiske bildet av 
hjertet i øvre venstre panel er fra P. J. Lynch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/,
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kene fordi ventrikkelen fylles av blodet som 
strømmer inn fra venstre atrium.

I tillegg til direkte effekt på myokard 
og koronarkar kan hypertensjon utløse 
og forverre hjertesvikt ved induksjon av 
nyresvikt. Dessuten, hypertensjon dispo-
nerer for atrieflimmer som kan utløse eller 
forverre hjertesvikt. Ventrikkelhypertrofi 
kan ha ugunstig effekt på myokards gjen-
nomblødning ved å redusere den koronare 
blodstrømsreserve.

Måling av systolisk og 
diastolisk funksjon
Systolisk funksjon måles tradisjonelt som 
EF. En svakhet ved EF er at den i hovedsak 
avspeiler ventrikkelens kortaksefunksjon, 
mens det oftest er lengdeakseforkortningen 
som er redusert i tidlige stadier av systolisk 
dysfunksjon (10, 11). Dette fordi longitu-
dinelle myokardfibre dominerer i venstre 
ventrikkels subendokard som er den mest 
vulnerable del av ventrikkelveggen. Dette 
skyldes at den innerste del av veggen er 
mest utsatt for hypoperfusjon ved hyper-
trofi eller koronarsykdom. En annen årsak 
til at EF kan være normal eller supernormal 
ved systolisk dysfunksjon er at konsentrisk 
hypertrofi gir reduksjon i ventrikkelens kavi-
tetsvolum, og da vil selv et lite slagvolum gi 
høy EF (10). 

Måling av systolisk funksjon ved 
ultralydbasert strain («tøyning», deforme-
ring) er en mer sensitiv metode til å påvise 
lettere grader av systolisk dysfunksjon og 
er særlig egnet til å påvise redusert leng-
deakseforkortning (10, 12). Likevel er EF 
fortsatt hovedparameter for vurdering av 
systolisk funksjon. Det henger sammen med 
at mange behandlinger i kardiologien har 
evidens fra kliniske studier med EF som mål 
på ventrikkelfunksjon. Strain er på vei inn 
i rutinen og har allerede en plass for noen 
applikasjoner som for eksempel vurdering 
av hjerteskade ved kjemoterapi, men forelø-
pig er strain å betrakte som en supplerende 
metode til EF. 

Ved vevsdoppler måler man, slik 
vist i figur 1 og 3, mitral annulushastighet. 
Tidlig diastolisk annulushastighet (e’) målt 
med vevsdoppler reflekterer ventrikkelens 
forlengelseshastighet. Fordi apeks av ven-
stre ventrikkel er nokså stasjonær gjennom 

hjertesyklus, vil bevegelsen av mitralannu-
lus reflektere ventrikkelens forkortning- og 
forlengelseshastigheter. Det er vist at e’ 
reflekterer både ventrikkelens relaksasjon 
og «restoring forces» (13). Venstre ventrik-
kel vrir på seg under systolen og ved speckle 
tracking-ekkokardiografi (mønstergjenkjen-
ning) ser man en roterende bevegelse langs 
lengdeaksen (14). I diastolen roterer den 
tilbake, og hastigheten på tilbake-rotasjo-
nen («untwisting rate») er en indikator på 
relaksasjon og «restoring forces» (15). Det 
gjenstår imidlertid en del arbeid med twist-
metoden før den eventuelt er klar for klinisk 
bruk. 

Deselerasjonstiden for E-bølgen 
(figur 3) er relatert til ventrikkelens stivhet 
fordi en stiv ventrikkel gir rask oppbremsing 
av blodet som strømmer inn fra venstre 
atrium. Den er også påvirkelig av andre fak-
torer og kan ikke brukes alene til å vurdere 
diastolisk stivhet. Tidsforskjellen på varighet 
av antegrad mitral A og retrograd A i lunge-
venene er også relatert til stivhet (figur 3). 
Dette fordi en stiv ventrikkel gir rask opp-
bremsing av blodet som entrer ventrikkelen 
under atriekontraksjonen. Det medfører 
markert trykkøkning, og blodet regurgiterer 
da i betydelig grad bakover til lungevenene. 
Det kan ofte være vanskelig å få gode signa-
ler fra lungevenene, og det begrenser meto-
den. Imidlertid, når signalene er gode, er det 
en bra metode til supplerende informasjon 
om fylningstrykket. Når varigheten på revers 
A i lungevenene overstiger antegrad A med 
mer enn 30 ms, er det konsistent med økt 
diastolisk trykk og indikerer stiv ventrikkel. 
Durasjonsdifferansen mellom antegrad og 
retrograd A reflekterer sendiastolisk trykk, 
og i noen tilfeller kan det være økt uten at 
gjennomsnittsrykket i venstre atrium er økt. 
Man kan se det ved aortainsuffisiens før 
utvikling av systolisk dysfunksjon. Da kan 
det være normale trykk tidlig i diastolen og 
i venstre atrium, mens trykket er økt i sen-
diastolen når man har fått full volumeffekt 
av regurgitasjonen. Lavere systolisk (S) enn 
diastolisk hastighet (D) i lungevenene er 
også assosiert med økt fylningstrykk, men 
hos mange unge med normale hjerter finner 
man også dette. Figur 3 illustrerer de ulike 
hastighetene i lungevenene. 
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Diagnostikk 
Diagnosen hjertesvikt bygger på en samlet 
vurdering av klinikk og spesialundersøkelser. 
Symptomer ved hjertesvikt med normal EF 
er som ved hjertesvikt med redusert EF, dvs. 
dyspné og redusert anstrengelsestoleranse 
er hovedsymptomer. Kliniske funn er også 
i hovedsak like, med stuvningsfysikalia 
over lungene som tegn på venstresvikt, og 
perifere ødemer og halsvenestuvning som 
tegn på høyresvikt, oftest sekundært til 
venstresvikt. 

Fordi hjertesviktsymptomer er 
relativt uspesifikke, er det viktig å utelukke 
ikke-kardiale årsaker som lungesykdom, 
overvekt, anemi og hypotyreose. Det er 
alltid viktig å vurdere om symptomene kan 
skyldes koronarsykdom og å utrede for det 
hvis aktuelt.

Fylningstrykk (preload) for venstre 
ventrikkel måles ved venstresidig hjerteka-
teterisering som endediastolisk trykk eller 
ved høyresidig hjertekateterisering som 
innkilt lungearterietrykk som reflekterer 
gjennomsnittstrykk i venstre atrium. Fordi 
invasivt trykk er lite tilgjengelig, brukes van-
ligvis ekkokardiografi til å vurdere fylnings-

trykket, slik beskrevet 
i den europeisk-ame-
rikanske retningslinjen 
(1). Man bruker en 
kombinasjon av ekko-
kardiografiske indekser. 
Hver enkelt indeks har 
både et teoretisk rasjo-
nale og dokumentasjon 
i korrelasjonsanalyser 
for at de er relatert 
til venstre ventrikkels 
fylningstrykk. Relasjo-
nen til fylningstrykk for 
den enkelte indeks er 
imidlertid ikke veldig 
sterk, og derfor brukes 
en kombinasjon av 
indekser når man skal 
vurdere fylningstrykket. 

Både E, A og 
e’ er i betydelig grad 
aldersavhengige, mens 
E/e’, maksimal regurgi-
tasjonshastighet gjen-
nom trikuspidalklaffen 
og venstre atriums 

volum bare i liten grad er aldersavhengige. 
Man kan derfor bruke anbefalingene i den 
europeisk-amerikanske retningslinjen for 
estimering av fylningstrykk hos voksne i alle 
aldre. 

Man bruker venstre atriums volum 
som indikator på kronisk trykknivå, mitrale 
blodstrømshastigheter som indikator på det 
aktuelle diastoliske trykk, e’ som indikator 
på myokards relaksasjon og trikuspidal 
regurgitasjonshastighet til å estimere systo-
lisk lungearterietrykk. Mitral E er relatert til 
trykkdifferensen mellom venstre atrium og 
venstre ventrikkel. Når mitral E er lav (≤ 50 
cm/s) og i tillegg E/A er < 0,9, indikerer det 
normale trykk i venstre atrium. Når mitral 
E er økt slik at E/A ratio > 1,9 og gjerne 
kombinert med kort deselerasjonstid for E 
(< 150 ms), er det forenlig med økt trykk 
i venstre atrium. Et unntak er hos friske 
yngre personer som kan ha E/A-ratio > 1,9, 
og det skyldes muligens at de har markerte 
«restoring forces» med betydelig negativ 
trykk i tidlig-diastolen. Disse unge, friske 
personene skiller seg fra pasienter med 
hjertesvikt ved at de har normal e’. 

Figur 3: Noninvasive mål for diastolisk dysfunksjon. 
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Når mitral E/A er mellom 0,9 og 
1,9, trengs flere trykk-relaterte indekser for 
å kunne konkludere slik vist i figur 5. Man 
bruker forholdet mellom mitral E og e’ til 
evaluering av fylningstrykk. Grunnen til at 
økt E/e’ indikerer økt trykk i venstre atrium 
er at høy E betyr høy mitralgradient og lav 
e’ betyr forhøyet minimum-diastolisk trykk. 
Man kan imidlertid ikke kalkulere mitral-
gradienten ved den forenklede Bernoulli-
ligningen slik man gjør ved mitralstenose, 
fordi det i en normal mitralklaff er en større 

komponent av treghet. Det fordrer at man 
bruker den ustabile Bernoulli- likningen, 
men den lar seg ikke uten videre applisere. 
Figur 4 viser måling av transmitrale hastig-
heter og gradient. 

Ved å kombinere disse ekkokardio-
grafiske parametre slik illustrert i Figur 5, vil 
man hos de fleste som utredes for hjerte-
svikt kunne konkludere om fylningstrykket 
er normalt eller økt. Dette er dokumentert i 
multisenterstudier med invasivt trykk som 
gullstandard (4, 5). Hos pasienter med 

symptomer på hjertesvikt kan man 
gå direkte på den algoritmen som 
er vist i figur 5, og behøver ikke å 
gå veien om en vurdering av om 
pasienten har diastolisk dysfunksjon 
eller ikke. Den siste konsesusrappor-
ten om diastolisk dysfunksjon har en 
uklarhet på dette punktet (1).

Ekkokardiografiske estimater 
av fylningstrykk har en nøyaktighet 
på 85-90 % (tabell 1). Dette betyr 
likevel at estimatet vil være feil hos 
minst en av 10 pasienter. Ved atrie-
flimmer er de ekkokardiografiske 
estimatene usikre. Dessuten, noen 
pasienter kan være satt på hjerte-
sviktmedisiner som har redusert 
fylningstrykket til normale verdier. 
Derfor er helhetsvurdering av klinikk 

Figur 4: Venstre ventrikkels fylning: Målinger fra pasient under 
hjertekirurgi, før hjerte-lungemaskin. Det ble registrert trykk 
i venstre atrium og ventrikkel ved mikromanometer og mitrale 
blodstrømshastigheter ved elektromagnetisk sensor i mitra-
lostiet. Modifisert fra Smiseth og Thompson (17).

Figur 5: Algoritme for estimering av venstre ventrikkels fylningstrykk basert på siste guideline fra 
ASE/EACVI (2016). Modifisert fra OA Smiseth (16).
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og annen diagnostisk informasjon viktig. 
Funn av ventrikkelhypertrofi og økning av 
natriuretiske peptider (NT-proBNP) under-
støtter diagnosen. Røntgen thorax er nyttig 
for påvisning av stuvningsforandringer og 
eventuelt pleuravæske.

Det bør alltid tas EKG da man kan 
finne tegn på venstre ventrikkelhypertrofi 
eller gjennomgått hjerteinfarkt. Man kan 
også påvise atrieflimmer som er relativt 
vanlig ved hjertesvikt 

Fordi fylningstrykk kan være normalt 
i hvile og forhøyet bare under anstrengelse, 
kan ekkokardiografi med belastning være til 

hjelp, såkalt diastolisk stresstest. 
Denne testen brukes lite, men 
bør brukes mer. Høyresidig hjer-
tekateterisering under belast-
ning bør vurderes når andre 
undersøkelser ikke fører frem.

Hjertekateterisering med 
påvisning av forhøyet fylnings-
trykk i venstre ventrikkel er 
fortsatt gullstandard i diagnos-
tikken og bør vurderes når vanlig 
utredning er inkonklusiv. Det er 
alltid viktig å tenke på mindre 
vanlige årsaker til hjertesvikt 
med normal ejeksjonsfraksjon 
som konstriktiv perikarditt og 
avleiringssykdommer. 

Figur 6 viser supplerende ekkokar-
diografiske metoder som kan brukes når 
undersøkelsen er nonkonklusiv med hensyn 
til fylningstrykk. Venstre ventrikkels globale 
longitudinelle strain (GLS) gir ikke et mål for 
fylningstrykk, men lav GLS støtter at pasien-
tens symptomer skyldes hjertesykdom.

Venstre atriums reservoar-strain er 
på vei inn som en supplerende metode, og 
foreløpige studier indikerer at verdier under 
20 % er konsistent med høyt fylningstrykk. 
Det gjenstår en del arbeide før vi vet nytten 
av atriestrain i klinisk rutine. 

Når man 
ikke får adekvat  
signal for å 
beregne trikuspidal 
regurgitasjonshas-
tighet, er aksel-
lerasjonstid for 
lungearterieblod-
strøm et nyttig 
parameter. Verdier 
under 100 ms er 
konsistent med økt 
lungearterietrykk 
(figur 7). Ved taky-
kardi eller bradyk-
ardi kan estimatet 
bli usikkert. 

Evaluering 
av venstre ventrik-
kels fylningstrykk 
på den måten som 
er illustrert i figur 
5, fungerer bra 
også hos pasienter 

Tabell 1: Diagnostisk nøyaktighet ved ekkokardiografisk evaluering av 
fylningstrykk. Fra ØS Andersen et al. (4).

Figur 6: Supplerende parametre for evaluering av diastolisk og systolisk funksjon.
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Figur 7: Lungearterie-aksellerasjonstid og lungearterietrykk: Verdier < 100 ms er assosiert 
med økt lungearterietrykk.

Tabell 2: Guideline for behandling av hjertesvikt med normal EF. Yancy et al. (19)
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som har hjertesvikt med redusert EF. Det er 
vist av Andersen et al (4) i en stor multisen-
terstudie der vi brukte invasivt trykk som 
gullstandard. Ved hjertesvikt med redusert 
EF kan trykkestimering være nyttig for vur-
dering av volumstatus og ved justering av 
medikamentelt regime. 

Medikamentell behandling
Det er gjort en rekke kliniske studier av 
behandling av hjertesvikt med normal 
EF, men med unntak for behandling av 
amyloidose, har ingen har kunnet vise at 
enkeltmedikamenter reduserer mortalitet. 
Begrensninger ved disse studiene er at defi-
nisjonene av tilstanden har vært varierende 
og basert på usikre diagnostiske kriterier. 
Dessuten, studiene har ofte inkludert en 
rekke forskjellige fenotyper, og det er ikke 
gitt at tilstander som hypertrofisk kardio-
myopati, avleiringssykdommer, hyperten-
siv hjertesykdom og koronarsykdom skal 
respondere på samme medikamenter. Frem-
tidige studier bør skille mellom fenotyper og 
teste ut behandlingsregimer som er mest 
rasjonelle ved de enkelte sykdommer. 

For transthyretin-amyloid kardio-
myopati er det nylig dokumentert redusert 
mortalitet av medikamentet tafimidis (18), 
men det gjenstår å definere medikamen-
tets plass i klinisk rutine. Man bør være 
oppmerksom på at pasienter med kardial 

amyloidose kan ha 
intoleranse for vanlige 
hjertesviktmedisiner 
og kan reagere med 
hypotensjon. Det bør 
rette oppmerksomhe-
ten mot avleiringssyk-
dommer, og man bør 
vurdere videre utred-
ning mot spesifikk 
diagnose. Det finnes 
enzymerstattende 
behandling for Fabrys 
sykdom. Forøvrig 
finnes ingen spesi-
fikk behandling av 
tilstanden hjertesvikt 
med normal EF. Man 
behandler årsaker 
og bakenforliggende 
tilstander, som oftest 
er dette hypertensjon 

og koronarsykdom. Dette er samme årsaker 
som for hjertesvikt med redusert EF og 
tilsier i hovedsak samme medisiner som ved 
de to tilstander. Behandling ved hjertesvikt 
med normal EF er resymert i siste retnings-
linjene for hjertesviktbehandling fra Ameri-
can College of Cardiology (tabell 2) (19).

Ved evaluering av diastolisk funk-
sjon er det viktig at man samtidig vurderer 
systolisk funksjon og struktur som illus-
trert i figur 8. I noen tilfeller vil det være 
viktig å rekvirere MR for å få fremstilling 
av myokards struktur, spesielt ved enkelte 
kardiomypatier. Selv om ekkokardiografi er 
hovedmetoden for diagnostikk av hjer-
tesvikt med normal EF, bør man i tvilstil-
feller henvise pasientene for høyresidig 
hjertekateterisering. Påvisning av forhøyet 
fylningstrykk i venstre ventrikkel er fortsatt 
gullstandard i diagnostikken og bør vurderes 
når vanlig utredning er inkonklusiv. Man kan 
da også påvise eventuell pulmonal arteriell 
hypertensjon som kan gi hjertesviktsympto-
mer, men hvor man finner lave fylningstrykk 
i venstre ventrikkel samtidig med høye 
systoliske trykk i lungearterien. Ved utred-
ning av pasienter med mistenkt hjertesvikt 
med normal EF er det alltid viktig å vurdere 
om pasienten kan ha konstriktiv perikarditt 
eller restriktiv kardiomyopati som uttrykk 
for avleiringssykdom. 

Figur 8: Evaluering av venstre ventrikkels funksjon.
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