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NCS’ HØSTMØTE 2021

Takk for årets høstmøte! 
Etter fire år som leder av NCS høstmøteko-
mité takker jeg nå av for meg. Det har vært 
et svært givende og morsomt arbeid, og jeg 
er takknemlig for tilliten jeg er blitt vist. I lys 
av de siste årenes pandemi 
var det ekstra viktig at årets 
høstmøte kunne arrangeres 
fysisk på Fornebu i det lille 
tidsvinduet rett før nye tiltak 
ble innført. Vi var mange som 
hadde sett frem til møter 
med gode kolleger i en kon-
feransesal, fremfor å oppleve 
programmet fra en projektor-
skjerm. Og mange ble vi! Det 
ble ny møterekord med 400 
deltagere. Vi fylte salene på 
Scandic Fornebu i en størrelsesorden vi ikke 
har sett tidligere, noe vi også så ved at det 
var satt ut for få bord til bankettmiddagen 
fredag kveld. 

I år, som i foregående år, hadde vi et 
spennende og variert program. Møtet holdt 
et svært høyt faglig nivå, og vi klarte, på 
tross av pandemien, å få foredragsholdere 
fra Finland og Danmark til å ta turen. Det 
var også stor stas å få et samfunnspolitisk 
perspektiv på veien videre for norsk helse 
og kardiologi fra Bjørn-Inge Larsen, avgått 
departementsråd i HOD. Tradisjon tro 
hadde vi også en veldig populær og lærerik 

kasuistikksesjon med fem spennende 
kasuistikker. Vinner av denne sesjonen var 
Torbjørn Graven fra Levanger sykehus. En 
annen stor og viktig sesjon er forsknings-
sesjonen. Dette året mottok vi rekordmange 
innsendelser, og etter hard konkurranse ble 

åtte abstrakt valgt ut og pre-
sentert. Vinneren av denne 
sesjonen var Eivind Aabel fra 
OUS. Et annet høydepunkt 
var prisforedraget til vinneren 
av NCS forskningspris, Rune 
Wiseth. 

Et interessant pro-
gram og festligheter er ikke 
det eneste som bidrar til et 
godt fellesskap, det styrkes 
også av felles aktiviteter. 
Hjerteløpet ble arrangert for 

tredje gang, og det er gledelig å kunne opp-
lyse om at det var deltakerrekord også her 
(130 stk). Kontingenten gikk som tidligere 
til veldedige formål. Årets vinner ble FFHB 
(Foreningen for hjertesyke barn), mens 
andreplassen gikk til Stiftelsen Organdona-
sjon. Tusen takk til alle som bidrar og støtter 
opp under dette. 

Til slutt vil jeg ønske Jan Otto 
Beitnes lykke til som ny leder av NCS 
høstmøtekomité 2022. 

Takk for meg!
Mette-Elise Estensen 

Deltakerne i forskningssesjonen.
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REFERAT FRA NCS HØSTMØTE 2021

PRO-CONTRA: VENSTRE 
HOVEDSTAMMESTENOSE, PCI 

ELLER KIRURGI?
Christian Eek, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Innledning
Venstre hovedstammestenose er en alvorlig 
tilstand. Gamle data viser at uten revasku-
larisering er 3-års overlevelse med > 70 % 
stenose på omkring 40 % (1). I moderne tid 
med revaskularisering og optimal 
medikamentell behandling ligger 
5-års overlevelse på omkring 90 
% (2). Både koronar bypasso-
perasjon (CABG) og perkutan 
koronar intervensjon (PCI) er 
aktuelle behandlingsalternativer 
for denne gruppen pasienter. 
Volumet av CABG er sterkt avta-
gende i Norge, med en reduksjon 
på omkring 70 % siden 2004, 
mens PCI-volumet har ligget 
stabilt over en tiårsperiode.
            Det er konsensus om at stabile 
pasienter med diagnostisert hovedstamme-
stenose skal diskuteres multidisiplinært 
på hjertemøter med både thoraxkirurg og 
intervensjonskardiolog til stede, for å enes 
om beste behandlingsalternativ. Pasienten 
selv skal også informeres om fordeler og 
ulemper ved alternativene og i stor grad 
medvirke til beslutningen. 

Evidensgrunnlag 
Det foreligger fem randomiserte, kontrol-
lerte studier der pasienter med hovedstam-
mestenose er randomisert til enten CABG 
eller PCI med moderne medikamentavgi-
vende stenter, med totalt mer enn 4600 
pasienter inkludert. Studiene har fra ett til 
ti års oppfølging. I 2020 ble en metaana-
lyse av disse publisert (3). Det primære 
endepunktet som er brukt i studiene, er noe 
varierende, men alle har rapportert data 
på død, hjerneslag, nytt hjerteinfarkt og 
ny revaskularisering. Metaanalysen viser 

ingen forskjell i død, med relativ risiko 1,03 
(95 % konfidensintervall 0,82-1,30). Ti 
års oppfølging fra to av studiene bekrefter 
ingen mortalitetsdifferanse (3, 4). Det er en 
numerisk trend i favør av PCI for hjerneslag, 
med relativ risiko 0,74, og en tilsvarende 

trend for nytt hjerteinfarkt i 
favør av CABG med relativ risiko 
1,22. Den eneste signifikante 
forskjellen mellom gruppene er 
ny revaskularisering, i favør av 
CABG, med en relativ risiko på 
1,73. 

Ny revaskularisering
Sammenliknet med død, hjerne-
slag og hjerteinfarkt er ny revas-
kularisering et vesentlig mykere 

endepunkt. Metaanalysen viser en fore-
komst av ny revaskularisering på 378/2197 
(17 %) i PCI-gruppen og 220/2207 (10 %) 
i CABG-gruppen etter fem år (3). Dette 
gir en absolutt risikodifferanse på 7 %, 
og «number needed to treat» på 14. Man 
må altså CABG-operere 14 pasienter for å 
unngå én ny revaskularisering i et fem års 
perspektiv. Et enkelt regnestykke, basert på 
at opererte pasienter i gjennomsnitt ligger 
seks døgn lengre på sykehus etter CABG 
sammenliknet med PCI, viser at man altså 
«investerer» 14 x 6 = 84 perioperative 
liggedøgn på sykehus for å spare én ny 
revaskularisering de neste fem år. Hvorvidt 
dette er en god investering, er en avgjørelse 
behandlende leger og pasient bør komme 
frem til i fellesskap. 

Andre alvorlige hendelser
Den store forskjellen mellom CABG og PCI 
ligger ikke i signifikant forskjell i harde ende-
punkter, men i grad av traume pasienten 
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gjennomgår for å oppnå adekvat revas-
kularisering. Det er ikke til å komme forbi 
at det er svært stor forskjell på narkose, 
venehøsting, median sternotomi og hjerte-
lungemaskin sammenliknet med en perku-
tan prosedyre utført fra via arteria radialis 
på våken, selvpustende pasient. Dette har 
åpenbare konsekvenser hva gjelder smerte 
og rehabiliteringstid, men også risiko for 
andre alvorlige perioperative hendelser. 
Data fra EXCEL-studien viser at forekom-
sten av alvorlige hendelser, som f.eks. blød-
ning, alvorlig arytmi, infeksjon, nyresvikt, 
langvarig respiratorbehandling etc. var 44 
% i CABG-gruppen mot 12 % i PCI-gruppen 
(5). Her er absolutt risikodifferanse > 30 %. 
I tillegg ser man på data fra ett år at bruk 
av antikoagulasjon og diuretika er 3 ganger 
høyere i CABG-gruppen, mens bruk av 
antiarytmika er 10 ganger høyere (5). Det 
operative traumet har altså konsekvenser 
rent ut over den perioperative fasen.

Progresjon av aterosklerose
Mens PCI på venstre hovedstamme gjen-
oppretter normal blodgjennom-strømning i 
venstre hovedstamme, vil kirurgisk revasku-
larisering kun gi normal blodgjennomstrøm-
ning distalt for der graft er anastomosert. 
Proksimalt for anastomosene oppstår 
et endret strømningsmønster, som har 
betydelig effekt på progresjon av proksimal 
sykdom i native koronarkar. Det har vært 
kjent lenge at selv i native koronarkar med 
minimal sykdom progredierer aterosklero-
sen raskt etter kirurgisk revaskularisering 
(6). Ett år etter koronarkirurgi vil 44 % av 
pasientene ha minst én ny okklusjon i et 
nativt koronarkar, og 30 % av alle native 
kar med et anastomosert venegraft vil være 
okkludert (7).  Dette vil i de fleste tilfeller 
ikke ha konsekvenser på kort og mellom-
lang sikt, men særlig venegraft degenerer 
og okkluderer over tid (8). Når pasientens 
native kar i tillegg er okkludert, vil dette 
har betydelig påvirkning på blodtilførsel til 
myokard. Hva dette betyr klinisk, trenger 
man lang obervasjonstid for å vurdere. Både 
danske og norske langtidsdata indikerer 
at CABG-opererte pasienter har prognose 
omtrent som bakgrunnsbefolkningen de før-
ste 7-8 årene etter kirurgi, men med vesent-
lig dårligere prognose etter dette (9, 10). 

Dette sammenfaller i tid med tidspunktet 
der venegraft ofte begynner å degenerere. 

Konklusjon
I medisinen forsøker man alltid å oppnå 
ønsket behandlingseffekt med så lite traume 
og bivirkninger som mulig for pasientene. 
Når man velger en behandling som utgjør et 
større traume og med flere uønskede hen-
delser, bør denne også ha vesentlig bedre 
effekt på relevante endepunkter. Det er ikke 
dokumentert noen signifikant forskjell på 
død, hjerneslag eller nytt hjerteinfarkt mel-
lom CABG og PCI på behandling av venstre 
hovedstammestenose. Rask progresjon 
av nativ koronarsykdom etter kirurgi er i 
tillegg bekymringsfullt. Dette gjør at man 
i de aller fleste tilfeller bør velge PCI hos 
disse pasientene. Enkelte pasienter bør 
likevel opereres, primært dem med anatomi 
dårlig egnet for PCI og der det er tilkommet 
restenose i hovedstammen etter korrekt 
gjennomført PCI. 
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to successful therapies. For marketed drugs, 
unreliable residual risk stratification hinders 
precision-directed therapy and facilitates 
payor reticence.

Hypothesis: Large-scale proteomics and 
machine learning can identify a reliable, 
individualized, and dynamic surrogate of 
cardiovascular risk, synoptic for multiple 
biologic mechanisms, with a resulting 
multimarker model that is more robust 
than individual biomarkers. Avoidance of 
immutable prognostic factors (e.g. age, sex, 
medical diagnoses) will enhance sensitivity 
to change in risk.

Methods: We quantified ~5000 proteins in 
>31,000 archived samples from >21,000 
higher risk individuals in nine clinical 
datasets, generating ~150M plasma protein 
measurements. We derived and validated a 
27-protein model encompassing 10 biologic 
processes to predict the four-year likelihood 

of myocardial infarction, stroke, hospitaliza-
tion for heart failure or death. We assessed 
the association of model-predicted change 
with observed outcomes in a variety of con-
ditions in four clinical intervention trials.

Results: See table for details. In validation, 
observed event rates were 7.8 fold higher in 
quintile 5 than quintile 1 for proteins vs. 2.9 
for an optimized clinical factor model; the 
Net Reclassification Index was +0.43. AUCs 
were 0.73 for proteins vs. 0.63 for clinical, 
and c-statistics 0.71 vs. 0.62. The protein 
model also responded concordantly with 
outcomes in four intervention studies.

Conclusions: A 27-protein model is more 
prognostic than clinical factors in higher risk 
populations and has directionally concor-
dant responsiveness to all mechanistic chal-
lenges to date. These features are consis-
tent with surrogacy, and may prove useful in 
clinical trials and precision medicine.
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PRO/CON: ER DET BEHOV 
FOR KARDIOLOGER I 
AKUTTMOTTAKET?

Geir Øystein Andersen, Hjertemedisinsk intensiv og overvåkning, Hjertemedisinsk 
avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Første dag på NCS`s høstmøte var tema 
«akutt kardiologi», en sesjon i regi av 
arbeidsgruppen i akutt og intensivkardiologi. 
Det var lagt opp til en diskusjon om 
kardiologens rolle i akuttmottaket hvor jeg 
fikk i oppdrag å argumentere for behovet for 
kardiologen i mottak av akuttpasienter. 
            De vanligste innleggelses-
årsaker i norske akuttmottak er 
dyspné, brystsmerter og atrie-
flimmer, og samlet sett utgjør 
hjerte-karsykdommer 40-50 
% av alle medisinske innleg-
gelsesdiagnoser. Det er derfor 
åpenbart behov for kardiologisk 
kompetanse i mottak av akutt- og 
spesielt kritisk syke pasienter. 
I innledningen ble det vist et 
knippe pasientkasuistikker med 
hhv. akutt koronarsyndrom og 
akutt hjertesvikt. Sykehistoriene demon-
strerte blant annet hvordan respiratorisk 
og sirkulatorisk instabile pasienter kan ha 
svært ulik etiologi, patofysiologi og kreve 
helt ulik behandling. Bred kardiologisk kunn-
skap, ekkoerfaring og hemodynamisk forstå-
else er nødvendig for å unngå feilbehandling 
og forsinkelser i diagnostikk. Det ble også 
lagt vekt på betydningen av kardiologisk 
supervisjon for å effektivisere diagnostikk 
og behandling, unngå unødvendige under-
søkelser og korte tiden i akuttmottaket. En 
kort gjennomgang av dagens utdanning av 
leger i spesialisering (LIS) og læringsmål 
viser at dagens LIS 3, i den nye spesialiteten 
akutt og mottaksmedisin, har begrensede 
kardiologiske læringsmål i LIS 3-perioden. 
LIS 2-utdanningen i indremedisin er felles 
med de andre medisinske spesialiteter 
(eks. lunge, geriatri, kardiologi, indreme-
disin, nefrologi mfl.), mens LIS 3-perioden 
fokuserer på ikke-medisinske fag som 
kirurgi, gynekologi, pediatri, øye og psykia-

tri. Norske kardiologer må på den annen 
side vise interesse for akutt og mottaksme-
disin, bidra aktivt i supervisjon, møte raskt i 
mottak ved behov og holde seg oppdatert i 
faget. Diskusjonen etter innledningene viste 
stor enighet om behovet for kardiologisk 
kompetanse i akuttmottaket, men noe ulike 

syn på hvem som skulle bidra 
med denne kompetansen. Det er 
lite realistisk at ferdig utdannede 
kardiologer vil være permanent 
plassert i akuttmottaket døgnet 
rundt. Hvordan en skal orga-
nisere akuttmottaket slik at en 
sikrer tilstrekkelig kardiologisk 
kompetanse, vil variere fra sted 
til sted avhengig av størrelsen 
på nedslagsfeltet, lokal kompe-
tanse og tradisjoner, og i hvil-
ken grad en har område- eller 

regionsfunksjoner. På større sykehus bør en 
etablere team av typen ”kritisk-syk medi-
sinsk pasient”, ”kritisk-syk hjertepasient” 
og hjertestansteam hvor kardiolog eller LIS 
3 i kardiologi inngår. Slike team må trene 
jevnlig. SIM-trening og scenariotrening med 
vekt på samarbeid bør vektlegges. I dag tas 
ST-elevasjons myokardinfarkt-pasienten 
imot av et stort team med invasiv kardiolog, 
mens pasienter med akutt hjertesvikt ikke 
sjelden tas i mot av LIS 1 eller LIS 2 alene. 
Dette til tross for en betydelig høyere syke-
husmortalitet. Samarbeid er helt avgjørende 
skal en sikre kvalitet og effektivitet i mottak 
av akuttpasienter. Samarbeid må skje på 
tvers av spesialiteter og med pasienten i 
sentrum. Vi som kardiologer må engasjere 
oss i dette arbeidet i fremtiden for å sikre 
tilstrekkelig kardiologisk kompetanse og 
samtidig opprettholde egen kompetanse i 
akuttmedisin.
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KARDIOLOGENS ROLLE I 
FREMTIDEN

Rune Wiseth, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital

Kvaliteten på kardiologiske tjenester i Norge 
er god med et tilbud stort sett på solid 
skandinavisk og vest-europeisk nivå. Målet 
for fremtiden må være at vi tilbyr tjenester 
minst på nivå med våre nære naboer.

Helhetlig behandling 
En kardiolog ble opprinnelig definert som en 
som kunne tolke EKG. I den videre utvik-
lingen av faget har kardiologen i 
stor grad blitt tett knyttet til bruk 
av apparater og tekniske hjelpe-
midler. Kardiologen henviser ikke 
til andre for å få utført ekko-
kardiografi, men gjør det selv. 
Kardiologen henviser heller ikke 
til andre for å få utført angiografi 
eller PCI eller for å få innlagt 
pacemaker eller utført ablasjon 
av arytmier. Kardiologen gjør alt 
dette selv og derved integreres 
klinisk vurdering og tekniske fer-
digheter på en måte som samlet 
legger til rette for bedre pasientbehandling. 
Helheten kan bedre ivaretas ved at kardiolo-
gien i stor grad har integrert i sin portefølje 
diagnostiske og terapeutiske prosedyrer. 
Dette prinsippet bør råde også i den videre 
utviklingen av faget. 
            Kardiologi ble grenspesialitet av 
indremedisin i 1975 og ble egen spesialitet i 
2019. Fagområdet er i økende grad spesia-
lisert, men det er ingen formelle krav eller 
godkjenninger av subspesialister i kardio-
logi. En invasiv kardiolog og en elektrofysio-
log har sin godkjenning i stor grad basert på 
egenerklæring, ikke basert på en formalisert 
godkjenning fra helsemyndighetene. Det har 
vært uenighet om en burde formalisere krav 
til subspesialisering i faget. For tiden er det 
lite trykk på denne problemstillingen. Hvis vi 
skal henge med og fortsatt yte tjenester på 
solid vest-europeisk nivå, kan det imidlertid 
være hensiktsmessig å skjele til utviklingen 
i andre land og sørge for at vi utdanner 
subspesialister etter mønster fra andre.

NCS som viktig aktør 
Norsk kardiologisk praksis følger i stor grad 
European Society of Cardiology (ESC) sine 
retningslinjer med norske tilpasninger. 
Det er ikke alltid at retningslinjene fra ESC 
uten videre bør anbefales for norsk prak-
sis. Kvalitetsutvalget til Norsk cardiologisk 
selskap (NCS) har en viktig rolle i å vurdere 
nye retningslinjer for norske forhold. Dette 

arbeidet må videreføres for å 
sikre en hensiktsmessig utvikling 
av vår egen praksis. 
            Kvalitet på behandling 
avhenger av mange forhold. 
Moderne utstyr er sentralt, og 
her sliter mange norske sykehus 
med betydelige etterslep. Vi har 
også store kapasitetsutfordringer 
innen deler av kardiologien, og 
det er ofte utfordrende å få eta-
blert finansieringsordninger for 
nye og dyre medikamenter. For 

at vi skal holde tritt med utviklingen er det 
viktig at fremtidens kardiologer engasjerer 
seg i faglige fora og gjennom dette bidrar til 
å fremme faget. NCS må også i fremtiden 
bidra med en tydelig stemme i den fagpoli-
tiske debatten.

Regionsykehusenes rolle     
og ansvar
Som i andre land er det også i Norge en 
tydelig funksjonsfordeling mellom sykehus. 
Regionsykehusene har ansvar for å sikre 
høyspesialiserte helsetjenester av høy 
kvalitet og skal være i det faglige fører-
setet. Regionsykehusene skal også være 
gode læringsarenaer. Et regionsykehus 
utøver sin rolle best ved å fremstå som en 
ansvarsbevisst og raus storebror som har 
og tar ansvar for spesialisthelsetilbud på 
regionsnivå for pasienter i hele sin region. 
Kolleger ved regionsykehusene må være 
greit tilgjengelige, det må være lett å få 
kontakt, dialogen må være god og den må 
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være preget av gjensidig respekt. Kolleger 
ved regionsykehus bør også vise ydmykhet 
for at man ved mindre sykehus ofte står i 
krevende situasjoner. Fremsnakking av hver-
andre kommer det bare godt ut av.

Akutt og mottaksmedisin og 
intensivmedisin
Kardiologien har flere viktige grenseflater 
mot andre spesialiteter, og krevende 
diskusjoner kan oppstå. For tiden er 
organisering av akuttmottakene og 
forholdet til den nye spesialiteten akutt- 
og mottaksmedisin et eksempel på dette. 
Et annet eksempel er intensivmedisin 
hvor diskusjonen særlig har gått mellom 
kardiologer og anestesileger. Når det 
gjelder akuttmottakene, er vi fortsatt i en 
innledende fase i forhold til hvor vellykket 
den nye spesialiteten er. Kanskje kommer 
man frem til ulike løsninger ved ulike 
sykehus. Det må imidlertid aldri bli tvil om 
at kardiologiske problemstillinger også i et 
akuttmottak håndteres best av kardiologer.
            Organisering av intensivmedisin er 
et svært aktuelt tema ytterligere aktua-
lisert av pandemien hvor underkapasitet 
er tydelig avdekket. Intensivmedisin har i 
Norge tradisjonelt vært sterkt knyttet mot 
anestesifaget. En intensivpasient har i noen 
sammenhenger vært definert som en som 
er respiratortrengende. Dette er snevert og 
gammeldags. Innen kardiologi er for eksem-
pel avansert sirkulasjonsstøtte i økende 
grad blitt etablert som behandlingstilbud. 
Dette er behandling som representerer 
store intensivmedisinske utfordringer enten 
pasienten er på respirator eller ikke. 
            En intensivmedisiner kan i prinsippet 
komme fra ulike spesialiteter; det kan være 
fra anestesi, kardiologi, lungemedisin, 
infeksjonsmedisin eller andre spesialiteter. 
Intensivmedisin er i økende grad flerfaglig, 
og en god intensivenhet krever tilgang til 
ulik kompetanse. 
            Hvis vi som kardiologer skal kreve 
vår naturlige plass i intensivmedisinen, 
har vi selv et stort ansvar. Læringsmålene 
i intensivmedisin i den generelle 
kardiologiutdanningen må skjerpes. Videre 
må vi gå i konstruktiv dialog med andre 
spesialiteter om utvikling av intensivmedisin 
i Norge. Det er viktig at en nå i fellesskap 

greier å definere kompetansekrav for 
intensivmedisinere. 
            Det er for tiden sterke politiske 
føringer for at intensivmedisin skal styrkes 
i Norge. Med kardiologiens tunge aksjer 
i dette feltet vil vi oppnå mest ved å 
delta konstruktivt i de utredninger som 
nå kommer. Ingen kan være i tvil om at 
kardiologer skal ha en sentral plass i den 
videre utvikling av intensivmedisin i Norge.

Grensesetting 
Den kommende demografiske utviklingen
er velkjent med flere eldre. Dette skjer
samtidig med at terapeutiske muligheter 
øker og grensesetting blir stadig viktigere 
også for kardiologen. Ikke alt vi kan gjøre, 
bør gjøres. Særlig i vurdering av de aller 
eldste er det viktig å stille spørsmål ved om 
den planlagte behandlingen vil gi helse-
gevinst for pasienten. Dette krever et blikk 
for pasientens totale situasjon inklusive 
komorbiditet. Kanskje er det andre forhold 
enn hjertelidelsen som er viktigst for
pasientens funksjonsbegrensning og plager. 
Den gode samtalen med den erfarne
kardiologen som har blikk for helheten 
og som kjenner behandlingsmetodenes 
muligheter og begrensninger, vil få økende 
betydning.



HJERTEINFARKT UTEN 
OBSTRUKTIV KORONARSYKDOM 

(MINOCA):
- HVA GJØR VI SÅ -?

Alf Inge Larsen, Kardiologisk avdeling, Stavanger universitetssjukehus

Definisjon
MINOCA står for myocardial infarction 
with non-obstructive coronary arteries; 
altså hjerteinfarkt uten at man kan forklare 
det med akutt obstruktiv koronarsykdom. 
Så sent som i 1980 publiserte DeWood og 
medarbeidere at 90 % av pasi-
enter lagt inn med ST-elevasjons 
myokardinfarkt (STEMI)-diag-
nose hadde okkludert koro-
nararterie dersom man gjorde 
koronar angiografi innen 4 timer. 
Utrolig nok ble en del av disse 
pasientene operert. Man fant 
da okkluderende trombe med 
Fogarty kateter hos 52 av 59 
pasienter. Selv da var det altså 10 
% MINOCA, men begrepet var 
fremdeles ikke «oppfunnet»(1). 
            I 2017-retningslinjene for behand-
ling av STEMI fra European Society of 
Cardiology er MINOCA godt definert med 
følgende kriterier (2); 

1)   Oppfylt diagnostiske kriterier for akutt
      myokard infarkt (AMI)
2)  Ingen obstruerende stenose > 50 % i
      infarkt-relatert arterie
3)  Ingen annen åpenbar forklaring på AMI
      (anemi, sepsis, lungeemboli etc.)

Også i de nyere europeiske retningslin-
jene for non-ST-elevasjons myokardin-
farkt (NSTEMI) fra 2020 har man samme 
definisjon, men med presisering om at de 
diagnostiske kriteriene for den 4. universelle 
definisjonen av AMI skal være oppfylt (3). 
Et konsensusdokument fra American Heart 
Association (AHA) er i tråd med de euro-
peiske retningslinjene (4). Selv om AMI kan 
trigge utviklingen av en takotsubo-tilstand, 
er verken takotsubosyndrom eller myokar-
ditt inkludert i en MINOCA-diagnose (5). 

            MINOCA er således en arbeids-
diagnose hos pasienter med klinikk og tegn 
på AMI uten at det foreligger en koronar 
obstruksjon eller andre årsaker som kan 
forklare den kliniske situasjonen (6) (anemi, 
sepsis, lungeemboli, takotsubosyndrom og 
myokarditt).

Forekomst
I den kanadiske databasen The 
Alberta Provincial Project for 
Outcome Assessment in Coro-
nary Heart disease (APPROACH) 
(7) fant vi at 7,5 % av pasientene 
som var henvist til angiografi med 
diagnosen AMI, hadde MINOCA 
(8). Hele 2,8 % hadde tilnærmet 
normale koronararterier ved koro-
nar angiografi. I HORIZONS-stu-

dien, som evaluerte pasienter med STEMI, 
fant vi at 3,5 % av dem som var henvist 
til primær perkutan koronar intervensjon, 
hadde MINOCA (9). 
            Dette er bekreftet i en senere klinisk 
serie på 2521 konsekutive STEMI-pasienter 
der man fant at 4,4 % hadde MINOCA (10). 
I en metaanalyse av Patsupathy og medar-
beidere var gjennomsnittsprevalensen for 
MINOCA i 29 STEMI- og NSTEMI-studier 
ca. 6 %, noe som bekrefter funnene ovenfor. 
Her fordeler MINOCA seg med 33 % STEMI 
og de resterende som NSTEMI.

Prognose
I APPROACH-databasen var 30 dagers 
og 1 års mortaliteten omtrent den samme 
hos MINOCA pasienter med stenose < 50 
% som i gruppen av pasienter med helt 
normale koronararterier: henholdsvis 0,7 
og 2,9 vs 1,8 og 4,0 % (8). I HORIZONS-
studien var det en numerisk forskjell i 3 års 
mortalitet mellom MINOCA og den øvrige 
populasjonen med obstruktiv koronarsyk-
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dom på 3,8 vs. 6,9 %, men forskjellen var 
ikke statistisk signifikant (9). I metaana-
lysen var imidlertid 1 års-mortaliteten i 
MINOCA-gruppen mye lavere sammenlig-
net med pasienter med AMI pga. obstruktiv 
koronarsykdom (6,7 vs. 3,5 %, p = 0,003) 
(6). I hele materialet var 1 års-mortalitet 
4,7 %. Så selv om MINOCA-pasienten har 
bedre prognose enn pasienter med obstruk-
tiv koronar sykdom og AMI, viser tallene at 
prognosen for disse pasientene er dårligere 
enn for normalbefolkningen for øvrig (11, 
12). En ytterligere utfordring er at man ikke 
har systemer til å følge disse pasientene 
opp.

Karakteristika
MINOCA-pasientene er ofte yngre enn 
STEMI-pasientene med obstruktiv koronar-
sykdom, og det er langt flere kvinner (13). 
Videre er prevalensen av dyslipidemi lavere 
(14), noe vi også fant i HORIZONS- studien. 
Der var det også langt flere med «apical bal-
looning syndrome» (takotsubosyndrom) blant 
MINOCA-pasientene. I tillegg var ST-elev-
asjonen signifikant mindre hos MINOCA-
pasientene. Disse funnene er i tråd med 
metaanalysen referert over, der MINOCA-
pasientene var yngre med en større domi-
nans av kvinner og av afro-amerikanere.

Utredning
MINOCA er en arbeidsdiagnose som bør 
initiere prosessen for å finne underliggende 
sykdom slik at disse pasientene kan få 
adekvat behandling (4). Bruk av magnetre-
sonanstomografi (MR) er helt avgjørende 
for å bekrefte infarktdiagnosen og eksklu-
dere myokarditt, takotsubosyndrom, emboli 
og annet. I metaanalysen fant man at 24 
% av MINOCA-pasientene faktisk hadde 
et infarkt, mens 33 % hadde gjennomgått 
myokarditt verifisert med MR. Likeledes må 
sepsis, anemi, etc. utelukkes (15, 16). Når 
det er gjort, må man søke etter en underlig-
gende årsak. Det kan være anatomisk årsak 
som f.eks. en koronar erosjon. Dette kan 
bekreftes med optisk koherenstomografi 
(OCT). Fysiologiske årsaker som makro- og 
mikrovaskulær spasme må utelukkes med 
f.eks. acetylkolin-tester. I metaanalysen av 
Patsupathy og medarbeidere viste fysiolo-
gisk målinger at hele 28 % hadde positive 
spasmetest. Videre fant man at 14 % var 
disponert for å få trombose (6).

            Flere nyere publikasjoner har 
foreslått utredningsalgoritmer når man 
finner MINOCA ved angiografi. Abdu og 
medarbeidere forslår følgende strategi 
(15): Ved en ventrikkelografi som bekrefter 
en takotsubosyndrom-diagnose kan man 
kanskje slå seg til ro med det. Dersom man 
ikke kan dokumentere en slik kardiomyopati, 
vil mistanken om underliggende sykdom 
styre utredningen. Dersom det er negativ 
angiografi, kan man vurdere OCT for å 
utelukke plakkruptur som ikke er synlig ved 
angiografi (17). Mistenker man mer funk-
sjonelle årsaker vil spasmetesting kunne 
være aktuelt (18). Også transøsofagus-
ekkokardiografi kan være aktuelt dersom 
man mistenker en emboli fra venstre atrium 
eller en atrieseptumdefekt (ASD). Imidlertid 
fordrer det ofte bekreftelse av en infarkt-
diagnose før man gjør disse undersøkel-
sene. En MR-undersøkelse vil derfor være 
sentralt, men vanskeliggjør logistikken ved 
utredningen. Videre vil ekkokardiografiske 
eller MR-funn kunne si noe om der er et epi-
kardialt mønster eller ei. Samsvarer utfallet/
nekroseområdet med forsyningsområdet til 
en koronararterie?

Behandling
Pasienter med MINOCA må behandles 
basert på den diagnosen man til slutt kom-
mer fram til. Takotsubosyndrom behandles 
etter gitte retningslinjer (19). Imidlertid 
vil man likevel sitte igjen med opptil 25 % 
av tilfellene der en endelig diagnose ikke 
kan settes (20). Farmakologisk behandling 
med statiner, acetylsalisylsyre, betablok-
kere og angiotensin-konverterende enzym 
(ACE)-hemmere kan være indisert og har 
vist gode langtidsresultater i registre (21), 
men dagens MINOCA-kriterier ble ikke 
brukt ved inklusjon i de aktuelle registre, og 
resultatene må derfor tolkes med forsiktig-
het. Videre er jo behandlingen helt avhengig 
av hva man til slutt ender opp med som 
diagnose. 
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NYE ATRIEFLIMMER-
RETNINGSLINJER FRA 2020: NÅR 

ARYTMIER BLIR VANSKELIG
Maja-Lisa Løchen, Hjertemedisinsk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge, 

Tromsø og Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø

Jeg var invitert til å holde et innlegg der 
fokus skulle være på alt som ikke har å 
gjøre med antikoagulasjon og behandling av 
selve arytmien, men på det mer holistiske 
perspektivet, som har fått en stor plass 
i disse nye retningslinjene fra European 
Society of Cardiology (1). 
            Atrieflimmer (AF) rammer én av 
tre personer etter 55 år, er noe hyppigere 
hos menn og øker betydelig med alder, 
spesielt der andre risikofaktorer er til 
stede (hypertensjon, røyking, alkohol, 
overvekt/fedme, diabetes, hjerteinfarkt 
og hjertesvikt). Nylig viste Kjerpeseth og 
medarbeidere at prevalensen av AF i Norge 
er 3,4 % (2). 
            Det er som tidligere en IB-anbefaling 
å gjøre opportunistisk screening eller ta 
et EKG hos alle pasienter > 65 år. Det 
foregår mye internasjonal forskning og 
diskusjon (3, 4) om visse grupper skal 
screenes systematisk, og to skandinaviske 
randomiserte studier med ulik studiedesign 
og resultat bidrar til denne kunnskapsbasen 
(5, 6). STROKESTOP (5) fant signifikant mer 
AF ved screening; det gjorde derimot ikke 
LOOP-studien (6). Det er en IIaB-anbefaling 
å gjøre systematisk screening hos personer 
> 75 år eller med høy hjerneslagrisiko. Hos 
pasienter med iskemisk hjerneslag eller 
transitorisk iskemisk anfall (TIA) uten kjent 
AF anbefales EKG i 24 timer og deretter 
de neste 72 timer i det minste, når det er 
mulig (IB). Det som er nytt, er at det legges 
vekt på i retningslinjene at pasienten skal 
informeres om betydning av screeningens 
resultat før man screener (samvalg), og 
at det må finnes et organisert system 
for oppfølging etterpå for å konfirmere 
mulig atrieflimmer og kunne gi optimal 
behandling. Definitiv diagnose krever ≥ 30 
sekunder EKG-dokumentasjon. 

            Retningslinjene setter søkelys på 
ABC pathway i behandlingen av AF, der 
A står for antikoagulasjon og B for bedre 
symptomkontroll. Det nye er C som står 
for komorbiditet og kardiovaskulære 
risikofaktorer der tiltak for livsstil og andre 
tilstander bør integreres i behandlingen 
(figur 1), fordi dette har betydning for både 
sykdomsbyrde, prognose og livskvalitet. 
Dette gjelder spesielt annen hjerte- og 
karsykdom, hypertensjon, overvekt/fedme, 
fysisk inaktivitet og alkoholbruk. Det er en 
ny, endret I-anbefaling (tidligere IIa) om 
at pasienter med fedme som vurderes for 
ablasjon, skal anbefales vektreduksjon. 
For pasienter med hypertensjon er 
anbefalingen endret fra IIa til I når det gjeler 
at god blodtrykkskontroll er anbefalt for å 
redusere residiv av AF og redusere risiko 
for hjerneslag og blødning. Når det gjelder 
fysisk aktivitet, så står det nå at dette skal 
bli vurdert for å forebygge AF-insidens og 
-residiv, med unntak av intensiv trening 
som kan utløse AF (endret fra I- til IIa-
anbefaling). Her kommer det også en ny 
I-anbefaling for opportunistisk screening 
hos hypertensive pasienter og en IIa-
anbefaling ved søvnapné. Det er nesten 
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oppsiktsvekkende at det er nødvendig 
med en egen ny anbefaling (IIa) for at 
kvinner med symptomatisk paroksysmal 
eller persisterende AF må tilbys samme 
behandling som menn, og en IA-anbefaling 
for at kvinner og menn skal få samme 
tilbud om utredning og behandling med 
tanke på å forebygge hjerneslag og andre 
komplikasjoner av AF. Men dette skyldes 
at det finnes en del dokumentasjon på 
at kvinner tilbys eller får slik behandling 
sjeldnere enn menn. 
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Figur 1. ABC pathway i behandlingen av atrieflimmer. AAD = antiarytmisk medisin, AF = atrieflimmer, ECG 
= electrokardiogram, CHA2DS2-VASc = kongestiv hjertesvikt, hypertensjon, alder ≥ 75 år, diabetes mellitus, 
slag, vaskulær sykdom, alder 65 − 74 år, Sc = kjønnskategori ( kvinne), CV = kardioversjon, NOAC = non-vitamin 
K antagonist oral antikoagulant, OAC = oral antikoagulant, TTR = tid i terapeutisk område, VKA = vitamin 
K-antagonist. Modifisert fra referanse nr 1.
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ANTITROMBOTISK BEHANDLING 
VED AKUTT KORONARSYNDROM: 

EN UTVIKLING MOT ENKLERE 
REGIMER?

Jan Eritsland, Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Både antikoagulasjon og blodplatehemming 
har en viktig plass i behandlingen av akutt 
koronarsyndrom. European Society of 
Cardiology sine retningslinjer for non-ST 
elevasjons akutt koronarsyndrom (NSTE-
ACS) fra 2020 gir i stor 
grad råd og veiledning om 
antitrombotisk behandling, 
men tilpasning av ulike 
prinsipper, kombinasjoner av 
disse og intensitet/varighet av 
behandlingen for den enkelte 
pasient vi står overfor, kan av 
og til være krevende.
Før angiografi/PCI: 
Acetylsalisylsyre (ASA) 
metningsdose gis til alle hvis 
det ikke er kontraindisert, og 
parenteral antikoagulasjon 
(som regel lavmolekylært 
heparin) gis etter vurdering 
av iskemisk/blødningsmessig risiko på 
diagnosetidspunkt (begge anbefalinger IA). 
Ved tidlig angiografi (tolkes i retningslinjene 
som innen 24 timer) anbefales det å vente 
med blodplatehemmer nummer 2 (P2Y12-
reseptorhemmer) inntil perkutan koronar 
intervensjon (PCI) er bestemt. Under 
norske forhold vil nok de fleste pasienter 
med NSTE-ACS vente mer enn 24 timer 
på angiografi og Kvalitetsutvalget i NCS 
har derfor ment at tidlig oppstart med 
P2Y12-reseptorhemmer forut for invasiv 
utredning vil være berettiget (se diskusjon i 
Hjerteforum 2021, nr. 2). Derimot anbefales 
ikke P2Y12-reseptorhemmer til pasienter 
på peroral antikoagulasjonsbehandling før 
PCI er bestemt (anbefaling IIIA). Prasugrel 
anbefales ikke før PCI er bestemt, her 
anbefales tikagrelor (eller klopidogrel hvis 
tikagrelor ikke kan gis).

Under PCI: Antikoagulasjon, i Norge brukes 
som regel ufraksjonert heparin.
Etter PCI: Antitrombotisk behandlingsplan 
baseres på vurdering av blødningsrisiko 

opp mot risiko for iskemiske 
hendelser (stenttrombose, 
hjerteinfarkt og hjerneslag). 
Iskemisk risiko har vist 
seg størst de første 30 
dagene etter PCI, mens 
blødningsrisiko på et gitt 
antitrombotisk regime holder 
seg ganske uendret i det 
videre tidsforløpet. De fleste 
pasientene vil ha en lav til 
moderat risiko for iskemiske 
komplikasjoner og/eller 
blødningskomplikasjoner under 
behandlingen og kan derfor 
følge en ganske standardisert 
behandlingsplan. Noen 

pasienter vil imidlertid ha en økt risiko for 
klinisk betydningsfull blødning og noen vil 
ha en økt risiko for iskemiske hendelser. 
Det kan være en utfordring å forsøke å 
identifisere disse pasientgruppene og 
modifisere det antitrombotiske opplegget 
for enkeltpasienter («patient-tailored 
antithrombotic therapy»).
            De fleste pasienter vil anbefales 
standardbehandling etter PCI med ASA og 
P2Y12-reseptorhemmer («dual antiplatelet 
therapy», DAPT) i 12 måneder. Dette vil 
også gjelde rent medisinsk behandlede 
pasienter. Det er en viss anbefaling (IIaB) 
om å velge prasugrel etter stenting, hvis 
ikke pasienten har vært forbehandlet med 
P2Y12-reseptorhemmer, i så fall kontinueres 
tikagrelor eller klopidogrel.
            Hvordan kan pasienter med økt 
blødningsrisiko identifiseres?
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Det er utarbeidet verktøy i form av ulike 
risikoskårer for bedømmelse av individuell 
blødningsrisiko. Prospektive studier sår 
imidlertid tvil vedrørende kalibrering, 
prediktiv verdi og generaliserbarhet av 
risikoskårer, og nytteverdien er ansett som 
moderat. Trolig vil en enkel klinisk vurdering 
basert på kunnskap om pasientens 
bakgrunn (alder, komorbiditet, blodverdier, 
tidligere intrakraniell eller annen blødning, 
behov for antikoagulasjon eller andre 
medikamenter med egen blødningsrisiko 
og planlagt nødvendig kirurgi) gi god 
indikasjon på forventet blødningsrisiko. 
I så fall er «de-eskalering» av standard 
DAPT-behandling etter PCI aktuelt. Dette 
kan oppnås ved å forkorte DAPT-perioden 
til 1–3 (6) måneder og fortsette med singel 
blodplatehemmer (SAPT) (enten ASA eller 
P2Y12-reseptorhemmer, det er studier med 
begge alternativer), og/eller «de-eskalere» 
fra prasugrel eller tikagrelor til klopidogrel. 
Når det gjelder pasienter med behov for 
oral antikoagulasjon, er tidsbegrenset bruk 
av ASA etter PCI (5-7 dager, ev. inntil 30 
dager, deretter SAPT i 1 år) allerede inne i 
ESC-retningslinjene for atrieflimmer 2020 
og godt implementert i Norge. Studier 
med forkortet DAPT viser ganske entydig 
reduksjon av klinisk betydningsfulle 
blødninger uten noen signifikant økning av 
iskemiske hendelser. Studiene er heterogene 
med tanke på design, pasientutvalg, valg 
av blodplatehemmere og valg av stenter, 
og så langt er standard behandlingstid med 
DAPT fortsatt 12 måneder. Imidlertid, der 
det hos enkelte pasienter er funnet grunn til 
å forkorte behandlingstiden med DAPT, ser 
det ut til å kunne gjennomføres trygt.
            Hos noen pasienter med antatt 
høy risiko for iskemiske hendelser og lav 
risiko for blødning vil «eskalering» av 
antitrombotisk behandling være aktuelt. 
Dette kan skje ved å forlenge et DAPT-
basert regime ut over 12 måneder etter 
PCI. I de regimene som så langt er studert, 
er ASA beholdt og i tillegg er det etter 
12 måneder gitt ett annet antitrombotisk 
prinsipp helt opp til 30-48 måneder etter 
PCI. Aktuelle prinsipper som har vært 
studert, inkluderer vanlig dose klopidogrel, 
vanlig eller redusert (5 mg) dose prasugrel, 
vanlig eller redusert dose (60 mg) tikagrelor 

eller lavdose antikoagulasjonsbehandling 
(rivaroksaban 2,5 mg). De fleste pasienter 
som inngikk i disse studiene, hadde 
kronisk koronarsykdom og hadde også 
tolerert DAPT i 12 måneder. I tillegg, når 
gapet mellom «number-needed-to-treat» 
(for å unngå en iskemisk hendelse) og 
«number-needed-to-harm» (dvs. en 
blødningshendelse) er relativt smalt, vil 
dette være en aktuell strategi hos ganske 
få pasienter med i utgangspunktet lav 
blødningsrisiko. Aktuelle pasienter vil i stor 
grad kunne defineres ut fra PCI-kriterier 
(samlet stentlengde, flerkars-PCI, stentet 
hovedstamme eller siste gjenværende kar, 
osv.), bedømt av angiografioperatør.
            Kan genotyping eller blodplate-
funksjonstesting bidra til å identifisere 
pasienter som er aktuelle for «(de)-
eskalering»? Enkelte CYP2C19-alleler i 
cytokrom P450-systemet er assosiert med 
nedsatt omdannelse av klopidogrel til aktiv 
metabolitt, og disse individene har vist 
seg å ha økt risiko for iskemiske hendelser 
under behandling med klopidogrel. Slike 
pasienter kan derfor være aktuelle for 
«eskalering» til behandling med prasugrel 
eller tikagrelor. Eller motsatt: tryggere 
kunne «de-eskalere» fra de mer potente 
P2Y12-reseptorhemmerne til klopidogrel, 
dersom de ikke har alleler som reduserer 
tilgjengeligheten av aktiv klopidogrel-
metabolitt. Det er imidlertid ikke klar 
evidens for nytte av slik genotyping i kliniske 
studier, og dette verktøyet er derfor ikke 
anbefalt i vanlig rutine, men kan vurderes 
hos spesielle risikopasienter (IIbA).
            Med siste generasjons stenter og 
stadig bedre PCI-teknikker og rutiner er 
nok trenden bedømt ut fra nyere studier at 
behandlingstiden med DAPT kan forkortes, 
spesielt ved at ASA kan seponeres etter 
1-3 måneder med bibehold av P2Y12-
reseptorhemmer inntil 12 måneder, 
men dette er så langt ikke inne som 
rutinebehandling i retningslinjene. Basert på 
kunnskap om den enkelte pasients antatte 
risiko for blødning og PCI-karakteristika 
gir imidlertid retningslinjene stort rom for 
individuell tilpasning av antitrombotisk 
behandling, både hva gjelder intensitet 
og varighet. Epikrisen fra PCI-senter må 
inneholde råd om dette.
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De nye hjertesviktguidelines fra European 
Society of Cardiology (ESC) var svært 
etterlengtet da det har skjedd mye innen 
behandling av hjertesvikt siden de forrige 
retningslinjene fra 2016. De største endrin-
gene er relatert til behandling av hjertesvikt 
med redusert ejeksjonsfraksjon 
(HFrEF), men det er også kom-
met noen relevante endringer i 
anbefalingene for behandling av 
andre typer hjertesvikt. En grun-
dig gjennomgang av disse nye 
retningslinjene og relevans for 
norske forhold fra Kvalitetsutval-
get i Norsk cardiologisk selskap 
vil bli publisert i egen artikkel i 
neste utgave av Hjerteforum. Her 
følger et kort sammendrag av 
anbefalinger relatert til medi-
kamentell behandling, som ble 
presentert av undertegnede på Høstmøtet 
2021.

Hjertesvikt med redusert 
ejeksjonsfraksjon
Den største nyheten innen behandling av 
HFrEF er introduksjonen av en ny medi-
kamentklasse, nemlig natrium-glukose-
kotransportør 2 (SGLT2)-hemmere. 
Som følge av de positive resultatene fra 
DAPA-HF og EMPEREROR-Reduced har 
dapagliflozin og empagliflozin fått en klasse 
1A-anbefaling i de nye retningslinjene. En 
annen betydningsfull endring er at behand-
lingsalgoritmen for HFrEF er forenklet og 
fokuserer i større grad på forskjellige fenoty-
per. 2016-retningslinjene baserte seg på en 
sekvensiell opptitrering med angiotensin-
konverterende enzym (ACE)-hemmer/angi-
otensin II-reseptorblokker (ARB) og beta-
blokker til maksimal tolererbar dose initialt, 
for deretter å legge til aldosteronantagonist 

og bytte til angiotensinreseptor-neprilysin-
hemmer (ARNI). De nye retningslinjene gir 
imidlertid ingen føringer for rekkefølgen, 
men oppfordrer til rask og trygg oppstart og 
opptitrering av de fire medikamentklassene 
som har vist å redusere dødelighet (figur). 

Det er imidlertid verdt å merke 
seg at ARB er nedgradert til å 
kun brukes hos pasienter som 
ikke tolererer ACE-hemmere 
eller ARNI. Bakgrunnen for dette 
er at de store randomiserte kli-
niske studiene med ARB, i mot-
setning til studiene med ACE-
hemmere og ARNI, ikke viste en 
signifikant reduksjon i dødelighet 
(noe ingen av disse studiene 
egentlig hadde styrke til). Denne 
endringen er omdiskutert da 
dette kan være med å komplisere 

overgang til ARNI, som er enklere fra ARB 
enn ACE-hemmere. Utover medikament-
klassene som reduserer dødelighet og som 
derfor bør tilstrebes til alle, oppfordres det 
til individualisert tilleggsbehandling. De 
nevnes en rekke fenotyper av HFrEF der 
man bør vurdere å legge til andre medika-
menter og devicer basert på atrieflimmer, 
sinusrytme med hjertefrekvens > 70/min, 
QRS-bredde og ulike komorbiditeter som 
koronarsykdom, jernmangel, klaffesykdom 
og avansert hjertesvikt.

Hjertesvikt med EF over 40 %
Pasienter med hjertesvikt og EF mellom 41 
og 49 % ble tidligere kalt «mid range», men 
er nå omdøpt til «mildly reduced» (HFmrEF) 
(«moderat redusert» er den foreslåtte nor-
ske oversettelsen fra Kvalitetsutvalget) for 
å gjenspeile at behandlingsstrategien for 
denne gruppen er dreiet mer i retning av 
HFrEF. Hjertesvikt og EF 50 % eller høyere 

MEDIKAMENTELL BEHANDLING 
AV HJERTESVIKT ETTER NYE 

RETNINGSLINJER
Peder L. Myhre, Hjertemedisinsk avdeling,                                                                                      

Akershus universitetssykehus og Universitet i Oslo
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skal fortsatt omtales som bevart ejeksjons-
fraksjon (HFpEF). De nye retningslinjene gir 
for første gang spesifikk behandlingsanbe-
faling for pasienter med HFmrEF vs. HFpEF. 
Man kan vurdere betablokker, ACE-hemmer, 
ARB, ARNI og mineralokortikoidreseptoran-
tagonister (MRA) ved HFmrEF (klasse IIbC-
anbefaling), som i hovedtrekk er samme 
behandling som ved HFrEF, men med sva-
kere styrke og evidensgrunnlag. Det samme 
gjelder ikke for HFpEF. Anbefalingen er 
basert på subgruppeanalyser eller fra fase 
III-studier, og på erkjennelsen om at mange 
pasienter uansett vil ha tilleggsindikasjoner 
for disse medikamentene, som koronarsyk-
dom, atrieflimmer eller hypertensjon. Funn 
fra EMPEROR-Preserved (som ble publisert 
samme dag som retningslinjene og der-
for ikke er inkludert i dokumentet) tilsier 
også en anbefaling for SGLT2-hemmere. 
Diuretika har fortsatt klasse 1-anbefaling 
for å redusere symptomer ved både HFrEF, 
HFmrEF og HFpEF. 

Akutt hjertesvikt
Det er lite nytt i årets retningslinjer hva 
gjelder behandling av akutt hjertesvikt, 
som et resultat av at det ikke har vært noen 

Figur. Behandlingsalgoritmene for HFrEF fra hjertesvikt-
retningslinjene til European Society of Cardiology fra 
2016 og 2021.

overbevisende resultater fra randomiserte 
kliniske studier. Den kliniske inndelingen 
av akutt hjertesvikt som tradisjonelt er 
basert på Forrester-klassifikasjonen (tørr-
våt, varm-kald), brukes på en litt ny måte 
i de nye guidelines. De foreslår nemlig 
behandlingsalgoritmer basert på fire kliniske 
presentasjonsformer: akutt dekompensert 
hjertesvikt, akutt lungeødem, isolert høyre 
ventrikkelsvikt og kardiogent sjokk. Selv om 
evidensgrunnlaget for mye av behandlingen 
fremdeles er svak (stort sett klasse 
II-anbefalinger), er flytdiagrammene som 
presenteres oversiktlige og nyttige. Det som 
får klasse I-anbefaling, er loop-diuretika 
samt optimalisering av grunnleggende 
hjertesviktbehandling så snart pasienten 
er stabilisert. Det kan også nevnes at hos 
pasienter med hypertensiv akutt hjertesvikt 
nedgraderes bruk av vasodilatorer som 
førstelinjebehandling noe overraskende og 
kontroversielt fra IIa til IIb basert på to nye 
randomiserte, kontrollerte studier som ikke 
fant gevinst av en strategi fokusert på i.v. 
vasodilatasjon sammenlignet med høy-dose 
diuretika.
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Sportskardiologi-retningslinjene til Euro-
pean Society of Cardiology fra 2020 er 
viktig. De summerer viten og informasjon 
fra mange tidligere retningslinjer om hjer-
tesyke og idrett. Dette er «felleskatalogen» 
for idrett og hjertesyke; artikkelen du kan slå 
opp i hvis du lurer på hva akkurat din pasi-
ent kan gjøre eller ikke gjøre av 
fysisk aktivitet. Retningslinjene 
er tidligere omtalt i Kvalitetsut-
valgets uttalelse i Hjerteforum 
nr. 2, 2021: «Retningslinjene er 
et omfattende og viktig arbeid, 
anbefales i norsk klinikk. De 
er stort sett i tråd med norsk 
praksis, med noen mulige 
kontroverser». Særlig kan dette 
gjelde hyppighet av kontroller, 
bruk av arbeids-EKG og hvordan 
man prioriterer kardiologiske 
tjenester mellom kardiologiske 
pasienter og en idrettsbefolk-
ning som trenger det.
            Retningslinjene er en støtte for godt 
klinisk arbeid enten man følger dem eller 
tar avstand fra dem. Men retningslinjer 
må kunne brukes. Da må de være tilpasset 
travel klinikk. De må være lette og raske å 
slå opp i og ha god innholdsfortegnelse. Det 
må være lett å avlese hvordan «min pasi-
ent» bør forholde seg ift. retningslinjene. Vi 
leger må personlig tilrettelegge relevante 
retningslinjer på våre PC-er slik at de blir 
raske å slå opp i.
            Få leser alt som står i retningslinjene. 
Dokumentet er i tillegg langt og inneholder 
62 sider samt 19 sider i et supplement. Er 
du interessert i å kikke, men helst på dine 
spesialområder, kan dette være lesehjelp:

Idrettsfysiologi: God idrettsfysiologisk 
oversikt initialt.

Key messages: Kapitel 6 kan være hensikts-
messig å lese først 

Gaps in evidence: Kapitel 7, om usikker-
het, begrensninger og informasjon for å 
utvikle videre kunnskap. Kapitelet påpeker 
mangelen på langtids oppfølgingsstudier og 
manglende evidensstyrke og er særlig for de 
forskningsinteresserte.

Kjønnsforskjeller: Kapitel 8 diskute-
rer viktige kjønnsforskjeller. 
Burde retningslinjene være 
kjønnsspesifikke?

What to do, what not to do: 
Kapitel 9 oppsummerer retnings-
linjene i tabellform med anbe-
faling og evidensgrunnlag for 
“what to do” og “what not to do” 
av fysisk aktivitet hos både friske 
og hjertesyke. 

Supplementary data: Trenings-
råd for gravide og for pasienter 
med kronisk nyresykdom, kreft, 

spinale traumer, spontan koronar disseksjon 
og perifer karsykdom i tillegg til råd vedrø-
rende høydetrening og trening i vann.
            Hensiktene med retningslinjene er 
å unngå hjertestans, (nær-) synkope og 
uvelhet i idrett, gi anbefalinger om fysisk 
aktivitet og trening der tidligere personlig 
og/eller familiær sykehistorie og kardiovas-
kulære risikofaktorer tilsier forsiktighet inntil 
risikoen er nærmere avklart, anbefale fysisk 
aktivitet forebyggende for å bedre helsen 
ved spesifikke kardiovaskulære diagnoser 
og risikofaktorer og få folk i form på en sik-
ker og god måte.

Spesifikke kliniske råd
Behov for treningsråd for hjertesyke kan 
man møte blant ulike hjertesykdommer. 
Vanligst er kanskje atrieflimmer, hjertesvikt, 
arytmier og koronarsykdom. 

HVORDAN SKAL HJERTESYKE TRENE?                            

ESC 2020 SPORTSKARDIOLOGI-
RETNINGSLINJER

Erik Ekker Solberg, Oslo
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Figurene Take home messages 
(figur 1) og The Ten command-
ments (figur 2) oppsummerer 
de viktigste kliniske rådene fra 
retningslinjene. 
            I diagnostikk av suspekt 
koronar-sykdom skal man vite 
at mannlige utholdenhetsutø-
vere med store trenings-doser i 
mange år kan ha økt grad av høy 
koronar kalsiumskår i forhold til 
ikke-utøvere. 

Figur 1.
Figur 2.

Figur 3.
Figuren Sports disciplines (figur 3) 
viser hvordan ulike idretter påvir-
ker forskjellige hjerteparametre. 
Figuren viser også i hvilke idretter 
kroppskollisjon medfører økt 
risiko og i hvilke idretter risiko for 
synkope kan medføre ekstra fare 
for utøver og/eller tilskuer.

Referanse
Pelliccia A, Sharma S, Gati S, et al.; 
ESC Scientific Document Group. 
2020 ESC Guidelines on sports     
cardiology and exercise in patients 
with cardiovascular disease. Eur 
Heart J 2021; 42: 17-96.  
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GENETISK TESTING VED                                                          
HJERTESVIKT OG 

KARDIOMYOPATIER
-NYE NORSKE ANBEFALINGER

Kristina Haugaa, ProCardio Center for Innovation, Kardiologisk avdeling,                      
Oslo universitetssykehus, Oslo og Medisinsk avdeling, Karolinska Universitetssjukhuset, 

Huddinge og Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige 

Genetisk testing 
ved hjertesvikt og 
kardiomyopatier
Det er voksende erkjennelse av at ikke-
iskemisk hjertesvikt ofte har en genetisk 
etiologi. Hvorfor er det viktig å kjenne 
denne? De fire ekkokardiografiske 
fenotypene vist i figur 1 tilhører fire 
forskjellige pasienter med hjertesvikt. 
Imidlertid har de ulik genetisk årsak, og 
dette fører til ulik oppfølging og behandling. 
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Pasient 1
43 år gammel kvinne med hjertesvikt, atrie-
flimmer, atrioventrikulært (AV)-blokk grad 
1 og hyppige ventrikulære ekstrasystoler 
(VES) på EKG. Holter viser ikke-vedvarende 
ventrikulær takykardi (nsVT). Gentest 
viser sykdomsgivende mutasjon i lamin 
A/C-genet. 

Lamin A/C: terapeutiske 
konsekvenser av å vite genotype
• Sykdommen har høy penetrans og nesten
 alle med mutasjonen får hjerteaffeksjon i
 løpet av livet
• Høy forekomst av maligne arytmier
• Når AV-blokk indikerer pacemaker
 implantasjon, bør det implanteres
 hjertestarter (ICD) grunnet høy arytmifare
•  Stort behov av hjertetransplantasjon
• Man bør gi pasienter og genpositive
 familiemedlemmer treningsrestriksjoner
• Familieundersøkelser oppdager genposi-
 tive familiemedlemmer som kan tilbys
 forebyggende behandling 

Pasient 2
38 år gammel mann, tidligere toppatlet. 
Ejeksjonsfraksjon (EF) 15 %. EKG viser lav 
voltage og T-inversjon i V1-V4. Holter viser 
repetitive VT-episoder. Han hjertetrans-
planteres på indikasjon EF 15 % og maligne 
arytmier. Gentest viser plakophilin-2 
mutasjon, sykdomsgivende for arytmogen 
høyre ventrikkelkardiomyopati (ARVC), og 
diagnosen er biventrikulær ARVC.

Plakophilin-2: terapeutiske 
konsekvenser av å vite genotype
• Høy forekomst av maligne arytmier
• ICD må vurderes uavhengig av EF
• Alle genpositive skal ha treningsrestrik-
 sjoner etter en individuell vurdering
• Familieundersøkelser oppdager gen-
 positive familiemedlemmer som kan
 tilbys forebyggende behandling

Pasient 3
48 år gammel kvinne med dilatert kardio-
myopati og nedsatt EF (40 %). EKG viser 
lav voltage og AV-blokk grad 1. Holter viser 

nsVT. Gentest viser sykdomsgivende muta-
sjon i titin-genet.

Titin: terapeutiske konsekvenser             
av å vite genotype
• Titinmutasjoner er en hyppig årsak til
 genetisk betinget hjertesvikt
• God respons på medikamentell behandling
• Høy forekomst av maligne arytmier
• ICD må vurderes før EF < 35%
• Monitorering for atrieflimmer, som
 forekommer hyppig
• Titinmutasjoner er involvert i peripartum
 kardiomyopati
• Det er ikke kjent om disse pasientene skal
 ha treningsrestriksjoner
• Familieundersøkelser oppdager gen-
 positive familiemedlemmer som kan
 tilbys forebyggende behandling 

Pasient 4
51 år gammel kvinne med palpitasjoner. 
Ekkokardiografi viser redusert EF og forstør-
ret høyre ventrikkel. EKG viser lav voltage, 
og holter-registrering viser hyppige VES. 
Gentest viser sykdomsgivende mutasjon i 
phospholamban (PLN)-genet 

PLN: terapeutiske konsekvenser      
av å vite genotype
• Overlapp med ARVC-fenotype
• Høy forekomst av maligne arytmier
• ICD må vurderes før EF < 35%
• Det er ikke kjent om disse pasientene skal
 ha treningsrestriksjoner
• Familieundersøkelser oppdager gen-
 positive familiemedlemmer som kan
 tilbys forebyggende behandling 
Kasuistikkene over viser at kunnskap om 
spesifikk genotype ved ikke-iskemisk hjerte-
svikt får klare behandlingsmessige konse-
kvenser for pasienten som det er viktig å 
være klar over. 

Nye norske anbefalinger for 
genetisk kardiologi
Det har frem til nå ikke foreligget en 
norsk nasjonal anbefaling for diagnostikk, 
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oppfølging og behandling av pasienter med 
genetiske hjertesykdommer. Pasientene 
utredes, behandles og følges ulikt avhengig 
av hvor i landet de bor. Hensikten med 
denne anbefalingen er å gi felles veiledning 
for håndtering av genetiske kardiologiske 
sykdommer i Norge samt å gi en generell 
innføring til helsepersonell som kommer i 
kontakt med denne pasientgruppen. 
Vi har vært heldige med et godt og frukt-
bart samarbeid med pasientorganisasjonen 
«Foreningen for hjertesyke barn» (FFHB). 
FFHB har finansiert dette prosjektet og har 
bidratt underveis med innspill og kom-
mentarer. Vi er takknemlige for at FFHB 
ser verdien i å satse på et dokument som 
dette. Brukermedvirkning er helt essensielt 
for å oppnå målet med økt kompetanse og 
enhetlig og god behandling av pasienten 
med genetisk hjertesykdom. 

            Et stort antall kollegaer fra hele 
landet har arbeidet med dokumentet og har 
gitt sine tilbakemeldinger i flere omganger.
En tverrfaglig gruppe med kardiologer,    
barneleger, genetikere, anestesileger, kardi-
ologiske sykepleiere og representanter fra 
pasientorganisasjonen har jobbet sammen. 
Vi har hatt et stormøte med felles og nyttig 
diskusjon. Takk til alle dere som har lagt ned 
tid for å forbedre behandlingen av denne 
pasientgruppen og som har gjort det mulig 
for oss å samle faget nasjonalt. 
            Vi er glade over at Norsk cardiologisk 
selskap har gitt sin tilslutning til dokumen-
tet og at det vedlegges som et særtrykk til 
Hjerteforum. Dette vil hjelpe til å nå ut til 
alle kardiologer i Norge og spre dokumentet. 
Vi vil oppdatere dokumentet jevnlig, og en 
oppdatert versjon er å finne på hjerte.no.
            Tusen takk til alle involverte. Vi 
ønsker at dokumentet kommer pasientene 
til nytte.


