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Arbeidsgruppen for invasiv kardiologi i 
NCS og Norsk Thorakskirurgisk foren-
ing (NTKF) samler årlig inn prose-

dyretallene fra de norske invasive sentra. Vi 
presenterer i denne rapporten utviklingstrekk 
innen perkutan og operativ koronarintervensjon 
i 2006-07.

Resultater

PCI-volumer
Antall PCIer i Norge nådde et foreløpig høy-
depunkt i 2006 med 11954 prosedyrer (254 
per 100 000 innbyggere) hvorav 3020 (64 per 
100 000 innbyggere) ble utført i forbindelse 
med akutt ST-elevasjonsinfarkt (primær PCI, 
PPCI ved STEMI). Det var en svak tilbakegang 
i prosedyretallet ved de fleste sentra i 2007 (ta-
bell 1, figur 1). Norge ligger fortsatt helt i top-
pen blant land det er naturlig å sammenligne seg 
med (figur 2). Det er antatt at raten av STEMI 
er ca. 70 per 100 000 per år, og vi synes således 
å ha god dekning for PPCI i Norge.

Figur 3 viser forholdet mellom angiografi-
volum og antall PCI og aortakoronare bypass-
operasjoner (CABG) per år. De omregnede 
angiografitallene er fratrukket antall primær PCI 

(1:1 forhold mellom angiografier og PCI ved 
AMI) og utredninger for klaffesykdom. PCI- 
tallene er eksklusive PPCI (27 % av totalvolu-
met). Trendkurvene viser at forholdet mellom 
angiografier (for stabil angina og akutt koronar-
syndrom uten ST-elevasjon) og PCI (”the the-
rapeutic yield’) er flatet ut etter en lang periode 
med stigning. Forholdet mellom angiografier og 
CABG har siste fem år vært horisontalt. En øk-
ning av antall angiografier utover dagens volum 
(totalt ca. 30 000) hos pasienter med stabil syk-
dom basert på 2007-resultater ville knapt nok 
økt PCI- og CABG-volumet. 

Stentbruk
Bruken av intrakoronare stenter har økt helt 
siden de ble introdusert i midten av 1990-tal-
let (figur 4). Fra 2002 har vi hatt en eksplosiv 
økning i bruk av medikamentfrigjørende stenter 
(eng: Drug Eluting Stent, DES) på bekostning 
av rene metallstenter (eng.: Bare Metal Stent, 
BMS). Noen norske sentra brukte fram til midt-
en av 2006 DES på 70-80 % av sine pasienter, 
men raten falt betraktelig etter at mistanken om 
overhyppighet av seine stenttromboser ved bruk 
av DES kom opp (1). Prosentandel DES versus 
BMS ble i Norge ikke høyre enn 38 % og falt 
fra 2006 til 2007. Omtrent 20 000 pasienter 

Tabell 1. Koronare angiografier og PCIer per senter i 
Norge i 2007.
Sykehus PCI-  

operatører
Angiografier PCIer total PCIer v. 

AMI
RH 7 5521 2032 758
Feiring 8 4290 1783 6
HiO 1251 353
HUS 7 3324 1402 347
St.Olav 5 3188 1106 275
SSA 2 1472 655 121
UNN 5 3179 1460 315
UUS 8 4429 1908 535
Bodø 241
SUS 5 2366 898 275
Totalt 47 29261 11597 2668

Figur 1. PCI-volum i Norge 1995-2007. PCI AMI=PCI 
i forbindelse med akutt myokardinfarkt. PCI AMI=PCI i 
forbindelse med akutt myokardinfarkt  
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har implantert DES i Norge. Raten er sannsyn-
ligvis stigende nå ettersom man antar at nyere 
generasjons DES og forbedret implantasjonstek-
nikk har minsket risikoen for seine stenttrom-
boser. Nylig publiserte registerstudier (2) så vel 
som randomiserte studier (3) som sammenlig-
ner utkomme etter implantasjon av hhv. DES 
og BMS, viser en lav rate av stenttrombose og 
betydelig lavere risk for restenose ved bruk av 
DES

Andre teknikker
Andelen prosedyrer ut-
ført med arteriell tilgang 
fra arteria radialis øker 
fortsatt (fra 63 til 68 % 
fra 2006 til 2007) og 
bruken av arterielt lukke-
utstyr (”closing device”) 
etter lysketilgang gikk 
tilsvarende ned (fra 42 % 
til 35 %). De aller fleste 
PCIer utføres ad hoc i 
forbindelse med diagnos-
tisk utredning (fra 85 % 
til 90 % i henholdsvis 
2006 og 2007). Intro-
duksjonen av DES åpner 

for PCI av komplekse lesjoner i multiple kar. 
Vi har imidlertid ikke indikasjoner på at dette 
har økt merkbart de siste årene i Norge. Andel 
multikar-PCI var 16 % av totalen og andel 
prosedyrer med bruk av multiple stenter var 
24,7 % i 2007. 

Bruken av antitrombotiske tiltak i for-
bindelse med PPCI er økende. Tabell 2 viser 
bruken av glykoprotein IIb/IIIa-hemmere som 
nå benyttes i økende utstrekning ved PCI for 
akutt koronarsyndrom. Etter publisering av 
TAPAS (4)-studien har også bruken av intra-
koronare trombesugekatetre tiltatt. I 2007 ble 
dette benyttet ved 38 % av PPCI-prosedyrene. 
Stadig flere pasienter med kardiogent sjokk på 

grunn av akutt infarkt får utført PCI. Parallelt 
med dette øker bruken av intraaorta-ballong-
pumpe (fra 238 til 345 i 2006 og 2007 hhv.).

Det har de siste årene vært økende fokus på 
mer detaljert karakterisering og kvantitering av 
koronare lesjoner. IVUS (tabell 2) gir oss mer 
eksakt kvantitering av stenosegrad og lesjonsty-
pe (fibrose, forkalkning, aterom) som er nytting 
i forhold til i valg av stent samt kontroll av PCI-

resultatet. Den nylig publiserte FAME-
studien (5) viste oss at blodstrøms-hinder 
og ikke bare grad av diameterstenose har 
klinisk betydning for utkomme. Dette 
er noe som i økende grad opptar inter-
vensjonistene. Bruken av intrakoronar 
trykkmåling er derfor økende i Norge. In-
trakoronar trykkfraksjonsmålinger (frac-
tional flow rate, FFR) ble utført ved 290 
prosedyrer i 2007.

Figur 2. Koronare revaskulariseringsprosedyrer i OECD-landene 2004

Figur 3. Forholdet mellom utredning for stabil angina og 
ikke-ST-elevasjons-infarkt mot andelen som trenger revas-
kularisering 

Figur 4. Bruk av stenter i forhold til årlig PCI-volum 
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Komplikasjoner ved PCI
Alvorlige prosedyrerelaterte komplikasjoner 
ved elektiv PCI er sjeldne. Dødsfall er hos sta-
bile pasienter helt sporadiske og ikke prediker-
bare. Hos pasienter med akutt koronarsyndrom 
er komorbiditet og sykdomstilstanden av stor 
betydning for utfallet. Basert på de tall som er 
innsendt er raten av akutt hjertekirurgi (”emer-
gent/salvage CABG”) på grunn av akutte PCI-
komplikasjoner i 2007 på 0,2 %. Hjerneslag 
forekommer både ved hjertekateterisering og 
PCI, men vi mangler eksakte tall. 
Iatrogen disseksjon av venstre 
koronararteries hovedstamme er 
en potensiell livstruende tilstand. 
I 2007 ble det meldt 7 slike tilfel-
ler som alle ble behandlet med 
PCI eller akutt kirurgi. Faren for 
denne komplikasjonen er muli-
gens større ved arteriell tilgang 
fra a. radialis, men vi har ikke sett 
økning av forekomsten ettersom 
bruken av radialistilgang har økt. 
Alle PCI-operatører i Norge har 
lang erfaring og store prosedyre-
volum. Det ble i 2007 registrert 
2,1 % prosedyrerelaterte hjerte-
infarkt. De fleste sentra vil vanligvis 
betrakte en tydelig biomarkørstigning 
sammen med permanente EKG-forand-
ringer og/eller ekkofunn som prosedy-
rerelaterte infarkt. Den gjeldende ESC/
ACC/AHA universal acute myocardial 
infarction definition 2007 (6) innførte 
en ny type PCI-relatert AMI (type IV 
undertype a: enhver troponinstigning x 
3 etter PCI, og undertype b: infarkt som 
følge av stenttrombose). Med bruk av 

høysensitive troponin-kit kan man per defini-
sjon fort få rater på 30-50 % prosedyreinfarkt 
ved PCI ved stabil koronarsykdom (7). Selv om 
denne klassifikasjonen kan være nyttig i fors-
kningssammenheng, er det er lite trolig at den 
vil få særlig gjennomslag i klinisk praksis på 
kort sikt.

Koronarkirurgi
Det ble i Norge 2007 utført 5220 åpne hjer-
teoperasjoner. Siden toppåret 2004 hvor det 
ble utført 5400 inngrep har det vært en jevn 
svak tilbakegang. Reduksjonen kan i sin hel-
het tilskrives reduksjon av antall aortokoronare 
bypassinngrep (figur 5 og 6). Veksten i antall 
klaffeoperasjoner synes også å avta (figur 7). 
Gjennomsnittsalder (65 år) for hjerteopererte er 
ca. 5 år eldre enn de PCI-behandlede. Nær 40 % 
var over 60 år. Kvinner utgjorde 27,8 % av de 
opererte, og kjønnsfordeling er lik de som ble 
PCI-behandlet. 

Hjertekirurgi hos risikopasienter
Selv om PCI er den mest brukte revaskulari-
seringsmodalitet ved ACS, og da spesielt ved 

Tabell 2. Adjunktive diagnostika og terapier
 Laser IVUS Braky-

terapi
Gp IIB/ 
IIIA-h.

IABP

2001 0 56 0 664 8
2002 30 318 53 1131 49
2003 4 180 38 1107 67
2004 2 152 0 1177 105
2005 0 75 0 1416 153
2006 0 181 0 1658 238
2007 0 197 0 1611 345

Laser= perkutan transmyokardial revaskularisering, 
IVUS=intravaskulær ultralyd, IABP=intraaorta-
ballongpumpe .

Figur 5: Årlig antall aortokoronar bypassoperasjoner i Norge. 2007: 
Bare 20 ”off-pump” 

Figur 6. Hjerteoperasjoner per senter
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STEMI, så var ca. 25 % av hjerteoperasjonene 
øyeblikkelig-hjelp-inngrep. På grunn av komo-
rbiditet er gjennomsnittlig preoperativ risk re-
lativt høy vurdert med Euroscore (figur 8). Det 

økende antall pasienter med diabetes, 
cerebrovaskulær sykdom og nyresvikt 
som hjerteopereres representerer en 
utfordring. Komplikasjonsratene etter 
hjertekirurgi er fortsatt lave sammenlig-
net med utlandet. 30 dagers dødsrate for 
bypass-kirurgi i Norge var 1,1 % (figur 
9), og tilsvarende tall for USA i 2005 
var 2,8 % (8).

Kommentarer
Med den nåværende behandlingsstrate-
gi hos pasienter med stabil eller ustabil 

koronarsykdom synes revaskulariseringsbeho-
vet å være dekket i Norge. Ingen sentre melder 
om uakseptable ventelister. Den avflatning i 
veksten av prosedyreantallet vi har vært vitne 

til de siste årene, tror vi langt på 
vei kan tilskrives innføring av 
medikamentfrigivende stenter. 
Bruk av DES reduserer fore-
komsten av restenose med ca. 
70 % (9). Derved reduseres be-
hovet for repeterte inngrep både 
i form av PCI og aortokoronar 
bypasskirurgi betydelig. I lokale 
norske registre utgjorde PCI 
pga. restenose ca. 7 % av total-
volumet før innføring av DES 
(tilsvarte ca. 650 av ca. 8900 
prosedyrer i 2002). De sentra 
som hadde høyest DES-forbruk 
i 2006, hadde størst reduksjon 
av PCI-volumet og restenose-

rater ned mot 2 % (ville 
tilsvart bare ca. 230 av 
11600 PCIer i 2007 der-
som alle sentre hadde 
hatt samme residiv-rate). 

Diskusjonen om PCI 
eller CABG er best ved 
avansert koronarsykdom 
har vært høylytt de siste 
par årene. Resultatene 
fra den nylig publiserte 
SYNTAX-studien (10), 
som sammenlignet de 
to behandlingsmodi ved 
venstre hovedstamme og 
proksimal trekarsykdom, 
vil trolig ikke forrykke 
balansen særlig. 

Figur 7. Årlig rate av klaffekirurgi

Figur 8. Preoperative risikofaktorer (%) blant alle voksne pasienter i 2007

Figur 9. 30 dagers mortalitet (%), alle hjerteopererte pasienter
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COURAGE-studien (11), som i praksis sam-

menlignet umiddelbar PCI eller forsinket PCI 
i tillegg til optimal medisinsk behandling hos 
pasienter med stabil angina pectoris, har tro-
lig heller ikke medført mindre henvisninger til 
koronar angiografi. Alle screenede pasienter i 
COURAGE var risikostratifisert med angiogra-
fi, og andel pasienter med lite og ingen symp-
tomer er høyere enn det vi ser i Norge. Det som 
eventuelt begrenser antallet pasienter med stabil 
angina som kommer til angiografi er tilgang til 
non-invasiv vurdering av spesialist. Nye non-
invasive diagnostiske metoder har så langt hatt 
liten betydning for henvisningspraksis. Koronar 
CT-angiografi og evt. stressekko har foreløpig 
hatt liten betydning kvantitativt sett.

For pasienter med akutt koronarsyndrom 
er det gode risikostratifiseringsverktøy (f.eks. 
TIMI- og GRACE-risiko-score), og europeiske 
retningslinjer for både PCI og akutte koronar-
syndromer er oppdaterte. Flere sentre melder 
imidlertid om at man i for stor grad lar en po-
sitiv troponinprøve styre henvisning til angio-
grafi. Rekvirering av troponin har eksplodert, 
og brukes i stor utstrekning på pasienter uten 
klinisk bilde forenlig med akutt koronarsyn-
drom. Trolig er dette den viktigste enkeltårsak 
til at vi i økende grad finner ingen eller minimal 
koronarsykdom hos innlagte pasienter som an-
giograferes under sykehusoppholdet. 
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