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Innledning 
Hjertesvikt forekommer hyppig og er en 
viktig årsak til sykdom og død i den vestlige 
verden. Hjertesvikt rammer flest eldre 
mennesker, og siden befolkningen eldes, 
regner man med at antallet pasienter 
med hjertesvikt vil øke betraktelig i årene 
som kommer. Selv om behandlingen 
som er innført de senere tiårene har 
bidratt vesentlig til å bedre leveutsiktene, 
er sykeligheten og dødeligheten 
fortsatt betydelig. Dette indikerer at 
den underliggende patologien og de 
patofysiologiske prosessene er ufullstendig 
kjent eller utilstrekkelig behandlet. Dagens 
behandling har i stor grad preg av en 
universell tilnærming, mens man regner 
med at fremtidig behandling vil være mer 
individuelt tilpasset og spesifikt rettet mot 
underliggende sykdomsprosesser.

I denne oversikten beskrives kronisk hjerte-
svikt med vekt på endringer som har skjedd 
siden European Society of Cardiology (ESC) 
presenterte retningslinjer for utredning og 
behandling i 2016 (1). Siden har kunnskapen 
om hvordan hjertesvikt bør behandles økt 
betraktelig. Retningslinjene som kom fra 
ESC i 2021 (2) og fra American College of 
Cardiology (ACC)/American Heart As-
sociation (AHA) i 2022 (3), er betydelig 
endret fra tidligere, spesielt når det gjelder 
hjertesvikt med redusert ejeksjonsfrak-
sjon (HFrEF). Mens retningslinjene fra ESC 
i 2021 i liten grad var endret for pasienter 
med bevart ejeksjonsfraksjon (HFpEF), har 
det tilkommet to store kliniske studier i 
løpet av 2021og 2022 (EMPEROR Preserved 
(4) og DELIVER (5)) som vil ha betydning 
for hvordan vi behandler denne pasient-
gruppen i fremtiden.
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Figur 1. Oversikt over store kliniske randomiserte studier ved hjertesvikt. 
Den øverste halvdelen av figuren viser studier som har vært positive, det vil si vist en statistisk signifikant effekt 
på primærendepunktet, mens studier under årstallslinjen har vært oppfattet som negative. 
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Retningslinjene bygger i stor grad på 
randomiserte kliniske studier. Figur 1 viser 
de store studiene som ligger bak dagens 
anbefalinger. Det store antallet kliniske 
studier innen hjertesvikt gjør at grunnlaget 
for dagens anbefalinger er større enn i 
nesten enhver annen del av medisinen.  

Inndeling og diagnose 
På tross av mangler brukes fortsatt venstre 
ventrikkels ejeksjonsfraksjon (EF) som 
basis for kategorisering av pasienter med 
hjertesvikt. Både ESC og ACC/AHA bruker 
følgende inndeling: 1) hjertesvikt med 
redusert ejeksjonsfraksjon (EF) (HFrEF; EF 
< 40 %), 2) hjertesvikt med mildt redusert 
EF (HFmrEF; EF 41 – 49 %) og 3) hjertesvikt 
med bevart/preservert EF (HFpEF; EF > 50 
%) (figur 2). 

I tillegg har et ekspertpanel fra 
Europa, USA og Japan foreslått en fjerde 
gruppe: hjertesvikt med forbedret EF 
(HFimpEF). Denne kategorien omfatter 
pasienter med initial EF < 40 %, bedring i 
EF > 10 prosentpoeng og aktuell EF > 40 % 
(figur 2). Dette er en gruppe som i stor grad 
har vært utelatt i tidligere randomiserte 
studier, bortsett fra i den nylig publiserte 

DELIVER-studien (5). Hensikten med å 
innføre denne kategorien er dels å få mer 
kunnskap om hvordan disse pasientene 
bør behandles og dels å tydeliggjøre at 
selv om EF er normalisert eller tilnærmet 
normalisert, er ikke hjertesvikten kurert. 
Foreløpige data tyder på at medikamentell 
behandling av HFrEF ikke bør seponeres 
selv om EF forbedres, men fortsettes på 
ubestemt tid (6).  

I den diagnostiske utredningen 
legges vekt på bruk av natriuretiske 
peptider (figur 3). Ved N-terminal pro-B-
type natriuretisk peptid (NT-proBNP) < 
125 pg/ml eller BNP < 35 pg/ml kan man 
i praksis utelukke HFrEF. Bildet er noe 
mer komplisert ved HFpEF. Ved denne 
tilstanden må man sannsynliggjøre forhøyet 
fyllingstrykk i venstre ventrikkel enten 
med avansert bildefremstilling eller ved 
invasiv trykkmåling. Natriuretiske peptider 
øker i takt med veggstress i myokard, og 
dette er gjennomgående lavere ved HFpEF 
enn ved HFrEF. I virkeligheten har en stor 
andel av pasienter med HFpEF (20-35 
%) «normale» verdier av natriuretiske 
peptider (7). Forhøyede nivåer av disse 
peptidene har prognostisk betydning, og 

Figur 2. Inndeling av hjertesvikt. 
Figuren viser foreslått inndeling av hjertesvikt etter venstre ventrikkels EF slik det er foreslått av et ekspert-
panel satt sammen fra de fleste store internasjonale hjertesviktforeninger (Ozkurt B, Coats AJS, Tsutsui H 
et al. Universal definition and classification of heart failure: a report of the Heart Failure Society of America, 
Heart Failure Association of the European Society of Cardiology, Japanese Heart Failure Society and  Writing 
Committee of the Universal Definition of Heart Failure: Endorsed by the Canadian Heart Failure Society, 
Heart Failure Association of India, Cardiac Society of Australia and New Zealand, and Chinese Heart Failure 
Association. Eur J Heart Fail 2021; 23: 352-380). 
HFimpEF = heart failure with improved ejection fraction; HFmrEF = heart failure with mildly reduced ejection 
fraction; HFpEF = heart failure with preserved ejection fraction; HFrEF 
= heart failure with reduced ejection fraction; VVEF = venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon; VVH = venstre 
ventrikkelhypertrofi 
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høye verdier er i økende grad blitt brukt som 
inklusjonskriterier i intervensjonsstudier 
ved HFpEF. Det er derfor kun hos pasienter 
med HFpEF og forhøyede natriuretiske 
peptider vi har klar evidens for effekt av 
medikamentell behandling. Pasienter med 
HFpEF og «normale» proBNP-verdier har 
likevel nesten tre ganger økt risiko for død 
eller innleggelse på grunn av hjertesvikt 
som pasienter med dyspné uten tegn til 
HFpEF (7). I hvilken grad man skal ta hensyn 

til nivåene av natriuretiske peptider i klinisk 
praksis er derfor ikke fullstendig avklart. 

Det har vært foreslått å bruke 
kliniske og ekkokardiografiske kriterier 
som alternativ til natriuretiske peptider 
ved mistenkt HFpEF (figur 4). H2FPEF-
skår ble utviklet på basis av 414 pasienter 
som ble utredet for dyspné (267 pasienter 
med HFpEF og 147 kontrollpasienter 
uten påvisbar hjertesykdom) (8), 
mens HFA-PEFF-skår ble presentert 

Figur 3. Diagnostisk utredning ved hjertesvikt. 
Figuren viser diagnostisk utredning av hjertesvikt. Den starter med en god anamnese og undersøkelse inkludert 
EKG. Ved mistanke om hjertesvikt tas BNP/proBNP som bestemmer om man går videre i utredning eller 
utelukker hjertesvikt. Diagnosen hjertesvikt kan man så gjøre etter gjennomført ekkokardiograf (eller annen 
bildefremstilling). Adaptert fra ESC-retningslinjene (2). 
HFmrEF = heart failure with mildly reduced ejection fraction; HFpEF = heart failure with preserved ejection 
fraction; HFrEF = heart failure with reduced ejection fraction; BNP = B-type natriuretiske peptid; NT-proBNP 
= N-terminal pro-BNP. 
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i et konsensusdokument fra ESC og 
amerikanske Heart Failure Association 
(9). Spesielt H2FPEF kan virke attraktivt 
da kliniske variabler som alder, fedme, 
hypertensjon og atrieflimmer i tillegg til 
ekkokardiografiske data (tegn til pulmonal 
hypertensjon og E/e’-ratio) vektlegges. 
Verken natriuretiske peptider eller 
venstre atrievolum hadde prediktiv verdi i 
multivariatanalyse over verdier som skulle 
inn i skåren. Begge skåringssystemer 
klassifiserer pasientene i tre kategorier; 
«definitiv» HFpEF, intermediær risiko og lav 
sannsynlighet for HFpEF. Ved intermediær 
skår anbefaler man videre utredning med 
hemodynamiske tester (figur 4). I de nye 
retningslinjene fra ESC har invasiv testing 
med høyresidig hjertekateterisering en IIb-
indikasjon i utredning av HFpEF (2). 

Forekomst – epidemiologi 
Hjertesvikt er et klinisk syndrom. 
Definisjonene som har vært brukt, er 
upresise og varierende. Tallene som oppgis 
for insidens og prevalens, kan derfor variere 
betydelig og avhenger av hvilken populasjon 
som har vært undersøkt. Studier tyder 
på at omtrent 1–3 % av befolkningen har 
hjertesvikt. Av disse har ca. halvparten 
HFrEF, mens den andre halvparten har 
bibeholdt EF. Hjertesvikt er vanligst i høyere 
aldersgrupper. Om lag 6 % av personer 
over 64 år har hjertesvikt eller har hatt en 
sviktepisode (for eksempel i forbindelse 
med et hjerteinfarkt). Tilsvarende tall for 
dem over 74 år er ca. 10 %. I Norge regner 
man med at rundt 100 000 mennesker 
har kronisk hjertesvikt, og over 75 % 
av disse er over 75 år. Nyere tall kan 
imidlertid tyde på at forekomsten er 

Figur 4. Diagnostisk tilnærming ved hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon (HFpEF). 
Anbefalt diagnostisk utredning ved mistanke om HFpEF. Det er utarbeidet to kliniske skåringssystemer for 
bedømmelse av sannsynlighet for diagnosen: H2FPEF (Reddy YNV, Carter RE, Obokata M et al. A simple, 
evidence-based approach to help guide diagnosis of heart failure with preserved ejection fraction. Circulation 
2018; 138: 861-870) og HFA-PEFF (Pieske B, Tschöpe C, de Boer RA et al. How to diagnose heart failure with 
preserved ejection fraction: the HFA-PEFF diagnostic algorithm: a consensus recommendation from the Heart 
Failure Association (HFA) of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J 2019; 40: 3297-3317). 
Adaptert fra Borlaug BA. Evaluation and management of heart failure with preserved ejection fraction. Nat 
Rev Cardiol 2020; 17: 559-573. 
AF = Atrieflimmer; BNP = B-type natriuretiske peptid; KMI = kroppsmasseindeks; NTproBNP = N-terminal 
pro-BNP; VAVI = venstre atriums volumindeks; VVMI = venstre ventrikkels masseindeks. 



hjerteforum   N° 4/ 2022 / vol 35 18

høyere. I Tromsøundersøkelsen fant man en 
aldersjustert prevalens av hjertesvikt på 6,8 
% for kvinner og 6,1 % for menn. Av disse 
hadde 39 % HFrEF, 21 % HFmrEF og 40 % 
HFpEF (10). Pasienter med hjertesvikt har 
hyppige innleggelser på sykehus. Omtrent 
en tredel reinnlegges hvert år. Hjertesvikt er 
dermed et omfattende medisinsk problem, 
både for den enkelte pasienten og for 
helsevesenet.

Patofysiologi 
Utviklingen av hjertesvikt er karakterisert 
ved en rekke cellulære og molekylære 
prosesser, ofte kalt remodelering, som 
fører til endringer i hjertets struktur og 
funksjon. Disse endringene inkluderer 
hypertrofi av kardiomyocytter, utvidelse av 
ventrikkelens kavitet, regresjon av cellene 
til en føtal fenotype karakterisert ved 
ekspresjon av føtale gener og proteiner, økt 
celledød (både nekrose og apoptose) samt 
fibrosedannelse med endringer i mengde 
og sammensetning av ekstracellulær 
matriks. Denne remodeleringen starter ofte 
som følge av en hendelse (hjerteinfarkt, 
infeksjon eller betennelse, klaffefeil osv.), 
drives videre av endringer i og utenfor 
hjertet (nevroendokrin aktivering, cytokiner, 

veggspenning) og ender i det kliniske 
sykdomsbildet hjertesvikt. Utviklingen 
modifiseres av pasientens genetiske 
bakgrunn og miljø.  

Moderne hjertesviktbehandling 
søker å motvirke mekanismer som 
aktiveres ved indekshendelsen. Blokade 
av nevrohormoner (angiotensin-
konverterende enzym (ACE)-hemmere/
angiotensin-reseptor-neprilysin-
hemmer (ARNI), betablokkere og 
mineralkortikoidreseptor-antagonister 
(MRA)) inngår i basisbehandling ved HFrEF. 
På tross av slik behandling er sykeligheten 
og dødeligheten høy. Dette tyder på 
at andre patofysiologiske prosesser er 
involvert. Nærmere forståelse av faktorer 
som oksidativt stress, inflammatoriske og 
vasoaktive peptider, fibrose og apoteose 
kan bli viktig for å utvikle mer effektive 
behandlingsregimer, men så langt er det 
ingen store, randomiserte studier som har 
vist effekt av slik behandling.

Patofysiologi ved HFpEF 
Hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon 
har tidligere vært oppfattet som en 
rent diastolisk forstyrrelse, men nyere 
undersøkelser viser at diastolisk 

Figur 5. Patofysiologi ved hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon (HFpEF).
HFpEF er sannsynlig et multifaktorielt syndrom der både kardiale og ekstrakardiale faktorer bidrar. 
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dysfunksjon kun sees i ca. to tredeler av 
tilfellene, og at patofysiologien er mer 
kompleks enn tidligere antatt (figur 5). 
I tillegg til diastolisk dysfunksjon kan 
man se forstyrrelser i systolisk venstre 
ventrikkel-funksjon, kronotrop dysfunksjon 
(manglende evne til å øke hjertefrekvens), 
høyre ventrikkel-dysfunksjon, atrial 
dysfunksjon, pulmonal hypertensjon, 
inflammasjon, endotelial dysfunksjon 
og endret metabolisme i tverrstripet 
muskulatur. Pasienter med HFpEF 
utgjør en heterogen gruppe, noe som 
sannsynligvis er årsaken til at så mange 
medikamenter som har vært effektive ved 
HFrEF, ikke har vist tilsvarende effekt ved 
HFpEF (tabell). Samtidig er behandlingen 
ved HFrEF i stor grad rettet mot å 
forhindre eller begrense den ovennevnte 
remodeleringen, som ikke i samme grad 
er til stede ved HFpEF.  Nøkkelen til en 
bedret behandling av HFpEF kan ligge 
i en bedre forståelse av underliggende 

mekanismer samt en bedre klassifikasjon 
av de ulike pasientene (klassifikasjon etter 
fenotype). Et fremtredende funn ved HFpEF 
er hyppig forekomst av komorbiditet som 
hypertensjon, diabetes mellitus, anemi, 
fedme, atrieflimmer, koronar hjertesykdom, 
dekondisjonering og kronisk obstruktiv 
lungesykdom. Sameksistens av disse 
tilstandene gjør det ekstra vanskelig å stille 
diagnosen og behandle pasientene.

Behandling av kronisk 
hjertesvikt 
Ikke-farmakologisk behandling  
Å leve med hjertesvikt vil for mange bety 
begrensninger i dagliglivet og dermed 
redusert livskvalitet. For den enkelte 
pasienten og dennes pårørende er det 
derfor viktig å ha kunnskap om sykdommen 
og om enkle prinsipper som kan redusere 
symptomer og plager. Det anbefales at den 
enkelte selv tar ansvar for egen sykdom og 

Figur 6. Behandling av pasienter med hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon (HFrEF).
Anbefalt grunnbehandling av pasienter med HFrEF. I henhold til de nyeste europeiske retningslinjene bør 
man raskt introdusere angiotensinkonverterende enzym-hemmer (ACEi) eller angiotensinreseptor-neprilysin-
hemmer (ARNI), betablokkere, mineralkortikoidreseptorantagonist og en natrium-glukose kotransporter-2 
(SGLT2)-hemmer. Slyngediuretika gis ved behov. Deretter vurderes annen behandling som implanterbar 
defibrillator (ICD) eller resynkroniseringspacemaker (CRT) og øvrige medikamenter på individuell basis. 
Adaptert fra ESC-retningslinjene (2). aI stedet for ACEi. bNår ikke kontraindisert. 
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Tabell. Større (> 100 pasienter) randomiserte kliniske studier med farmakologisk behandling ved HFpEF 

 

Studie Antall Intervensjon Pasienter Alder, år Kjønn (% 
kvinner) 

Primært 
utkomme 

Resultat Sekundære funn 

ACE-hemmer 
/ARB/ARNI 

        

CHARM-
preserved (1) 

3023 Kandesartan EF > 40 %, tidl. 
hjertesvikt-
innleggelse 

67 ± 11 40 CV død 
eller 
hjertesvikt-
innleggelse 

Nøytral Hjertesviktinnlegg
elser  (15 %; p = 
0.07) 

I-PRESERVE (2) 4128 Irbesartan EF > 45 %, >60 
år 

72 ± 7 60 Totaldød 
og CV 
innleggelse 

Nøytral Potensiell effekt 
ved lave BNP nivå 

The PEP-CHF (3) 850 Perindopril EF > 40 %, >70 
år,  diastolisk 
svikt 

76 ± 5 55 Totaldød 
eller 
hjertesvikt-
innleggelse 

Nøytral 6MWT↑, høyt 
frafall 

PARAMOUNT 
(4) 

301 Sakubitril-
Valsartan 

EF > 45 %, NT-
proBNP > 400, 
diuretikabeh. 

71 ± 9 57 NT-proBNP Positiv proBNP↓, 

venstre atrium-
volum↓ 

PARAGON-HF 
(5) 

4822 Sakubitril-
valsartan vs 
valsartan 

EF > 45 %, NT-
proBNP > 300, 
SHD 

72 ± 8 52 Først av CV 
død eller 
hjertesvikt-
innleggelse 

Nøytral Mulig effekt 
kvinner og ved EF 
< 57% 

Betablokkere         

ELANDD (6) 116 Nebivolol EF > 45 %, 
diastolisk svikt 

66 ± 10 65 6MWT Nøytral Korrelasjon HR↓ 
og 6MWT↓ 

J-DHF (7) 245 Carvedilol EF > 40 % 72 ± 10 42 CV død 
eller 
hjertesvikt-
innleggelse 

Nøytral Åpen design, lav 
hendelsesrate 

Digitalis         

DIG-PEF (8) 988 Digoxin EF > 45 % 67 ± 10 41 Hjertedød 
eller 
hjertesvikt-
innleggelse 

Nøytral Tendens til  
hjertesviktinnlegg
else, ustabil 
angina↑ 

 

 

 

 

Tabell. Større (> 100 pasienter) randomiserte kliniske studier med farmakologisk behandling ved HFpEF 

 

Aldosteronantagonister 

TOPCAT (9) 3445 Spironolakton EF > 45 %, 
hjertesvikt-
innleggelse eller 
øket BNP 

Median 
69 

52 CV død, 
overlevd 
hjertestans 
eller 
hjertesvikt-
innleggelse 

Nøytral Hjertesviktinnlegg
else ↓ (17 %) 

Geografisk 
variasjon 

Aldo-DHF (10) 422 Spironolakton EF > 50 %, 

diastolisk svikt 

67 ± 8 52 E/e’ ved 
ekko; 

Peak VO2 

Positiv; 
Nøytral 

E/e’ 

NT-proBNP 

LV-masse 

Kosmala et al 
(11) 

150 Spironolakton NYHA II-III, 
diastolisk svikt, 
E/e’ under 
arbeid↑ 

67 ± 9 85 Maksimalt 
oksygenop
ptak og 
E/e’ under 
arbeid 

Positiv; 
positiv 

Arbeidsindusert 
fylningstrykk i 
venstre 
ventrikkel↓ 

Ivabradine         

EDIFY (12) 179 Ivabradine EF > 45 %, 
BNP↑ 

Median 

72 

58 E/e’ ved 
ekko; 
6MWT; NT-
proBNP 

 

Nøytral; 
nøytral; 

nøytral 

Ingen effekt tross 
HR 7,7 slag/min 

Nitrater og 
cGMP 
stumulator 

        

RELAX (13) 216 Sildenafil EF > 50 %, 
objektiv påvist 
hjertesvikt 

Median 
69 

48 Maksimalt 
oksygenop
ptak 

Nøytral Ingen endring QoL 
eller 6MWT, 
tendens GFR 

NEAT-HFpEF 
(14) 

110 Isosorbid 
dinitrat 

EF > 50 %, 
objektiv påvist 
hjertesvikt 

69 ± 10 57 Daglig 
fysisk 
aktivitet 

Nøytral Ingen endring QoL 
eller 6MWT 

INDIE-HFpEF 
(15) 

105 Uorganisk 
nitrat 

EF > 50 %, 
objektiv påvist 
hjertesvikt 

Median 
68 

56 Maksimalt 
oksygenop
ptak 

Nøytral Ingen effekt på 
fysisk aktivitet, 
QoL eller E/e’  

SOCRATES-
Preserved (16) 

477 Vericiguat EF > 45 %,  
BNP↑ 

73 ± 10 48 NT-proBNP; 

venstre 
atrie- 
volum 

Nøytral; 
nøytral 

QoL↑ 

VITALITY-HFpEF 
(17) 

789 Vericiguat EF > 45 %, 
Dekomp. 
hjertesvikt < 6 
måneder 

73 ± 9 49 QoL Nøytral Ingen endring i 
QoL  eller 6MWT 
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Tabell. Større (> 100 pasienter) randomiserte kliniske studier med farmakologisk behandling ved HFpEF 

 

Andre         

PANACHE(18) 305 Neladenoson EF > 45 %, 
BNP↑, SHD 

74 ± 9 53 6MWT Nøytral Ingen effekt på 
aktivitet, QoL eller 
proBNP 

SGLT2-
hemmere 

        

EMPEROR-
Preserved (19) 

5988 Empagliflozin EF > 40 %, NT-
proBNP > 300, 
tidl. hjertesvikt-
innleggelse eller 
SHD 

72 ± 9 45 CV død og 
hjertesvikt-
innleggelse 

Positiv Drevet av 
hjertesvikt-
innleggelse 

DELIVER (20) 6263 Dapagloflozin EF > 40 %, NT-
proBNP > 300, 
tidligere 
hjertesvikt-
innleggelse eller 
SHD. 

72 ± 10 44 CV død og 
hjertesvikt-
innleggelse 

Positiv Drevet av 
hjertesvikt-
innleggelse 

6MWT = seks minutters gangtest, ACE = angiotensinkonverterende enzym; ARB =  angiotensinreseptorblokker; ARNI =  angiotensinreseptor-
neprilysin-hemmer; BNP = B-type natriuretisk peptid, CV = kardiovaskulær, EF = ejeksjonsfraksjon, GFR = glomerulær filtrasjonsrate, HFpEF = 
hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon, HFrEF = hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon, LV = venstre ventrikkel, NT-proBNP = N-
terminal pro-B-type natriuretisk peptid, QoL = livskvalitet, SGLT2 = natrium-glukose-kotransporter 2, SHD = strukturell hjertesykdom 
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følger rådene for egenbehandling. Dette er 
ofte det viktigste enkelttiltaket for å unngå 
sykehusinnleggelser. Ikke-farmakologisk 
behandling med røykestopp, vektkontroll, 
fysisk aktivitet, kosthold og vaksiner har 
verdi både i forebygging og ved etablert 
sykdom.  

Medikamentell behandling ved HFrEF  
I de nye retningslinjene for farmakologisk 
behandling understrekes betydning 
av de «fire store»: ACE-hemmer/ 
ARNI, betablokker, MRA og natrium-
glukose-transporter 2 (sodium-glucose 
co-transporter 2, SGLT2)-hemmere 
(dapagliflozin eller empagliflozin) (figur 
6). Betablokkere, ACE-hemmere og MRA 
er velkjent fra tidligere, men ARNI og SGLT 
2hemmere omtales kort.

ARNI 
ARNI hemmer renin-angiotensin-
systemet og blokkerer nedbryting av 
natriuretiske peptider og andre peptider 
som har gunstig effekt på sirkulasjonen. 
I PARADIGM-studien fra 2014 ble 
medikamentet valsartan/saccubitril prøvd 
ut i en kohort på mer enn 8000 pasienter 
med systolisk hjertesvikt og NYHA 
funksjonsklasse II–III og sammenliknet med 
ACE-hemmeren enalapril. Det primære 
endepunktet, kardiovaskulær død og 
sykehusinnleggelse forverret hjertesvikt, 
var 20 % lavere i gruppen behandlet 
med ARNI enn i enalaprilgruppen. Død 
av aller årsaker var redusert tilsvarende 
i ARNI-armen. Da studien ble publisert i 
2014, var det første gang på 15 år at en ny 
medikamentgruppe hadde vist seg effektivt 
ved behandling av HFrEF. Medikamentet 
kom med i retningslinjene fra 2016. Det 
legges nå større vekt på å skifte fra ACE-
hemmer til ARNI, men det er fortsatt 
en viss tilbakeholdenhet i de europeiske 
retningslinjene sammenlignet med de 
amerikanske. Dette kan ha sammenheng 
med at sistnevnte legger større vekt på 
mindre studier og metaanalyser og at 
det bare foreligger én studie som har 
vist sikkert bedre effekt av ARNI enn av 
ACEhemmer. I en metaanalyse av seks 
studier med søkelys på remodelering fant 
man at behandling med ARNI ga redusert 
venstre ventrikkel-volum og -masse og 

bedret EF sammenlignet med behandling 
med ACE-hemmer. NYHA-klasse og 
seks minutters gangdistanse ble også 
bedret (11). Det er også verd å nevne at 
den fulle effekten på remodelering tar 
tid. I en observasjonsstudie fra USA hos 
794 pasienter med HFrEF fant man en 
gradvis bedring av myokard det påfølgende 
året etter oppstart av ARNI (EF økte 5,2 
prosentpoeng frem til 6 måneder og med 
9,4 prosentpoeng etter 12 måneder i tillegg 
til reduksjon av endediastolisk volum med 
6,6 og 12,2 ml/m2 etter 6 og 12 måneder) 
(12). Norske refusjonsregler krever fortsatt 
at ACE-hemmer/ARB har vært forsøkt før 
skifte til ARNI. 

SGLT2-hemmere 
SGLT2-hemmere virker bl.a. ved å øke 
glukoseutskillelse i urinen. De ble utviklet 
for behandling av pasienter med diabetes 
mellitus type 2, men i de kardiovaskulære 
sikkerhetsstudiene for bruk ved diabetes 
mellitus type 2 lot det til at disse 
medikamentene beskyttet mot utvikling 
av hjertesvikt og nyreskade. Det ble derfor 
igangsatt store randomiserte undersøkelser 
hos pasienter med HFrEF, henholdsvis 
DAPA-HF-studien (13) og EMPEROR 
Reduced (14). Disse studiene viste at 
SGLT2-hemmere ga en klinisk relevant 
reduksjon av død av kardiovaskulære 
årsaker og hospitalisering pga. hjertesvikt. I 
tillegg hadde de en nyrebeskyttende effekt 
og bedret livskvaliteten til pasientene. 
Dapagliflozin og empagliflozin har derfor 
nå kommet inn som førstehåndspreparat 
ved behandling av HFrEF. SGLT-hemmere 
tolereres godt. Alvorlige bivirkninger, først 
og fremst ketoacidose hos diabetikere som 
også bruker andre glukosereduserende 
medikamenter, er sjeldne. I alle studiene 
er det observert en økt forekomst av 
soppinfeksjoner i underlivet, men disse er 
vanligvis enkelt å behandle. Selv om alle 
SGLT2-hemmerne har en nyrebeskyttende 
effekt og hindrer fall i glomerulær 
filtrasjonsrate på sikt, er den umiddelbare 
effekten at glomerulær filtrasjonsrate 
synker. Dersom ikke fallet er stort, er dette 
ikke en grunn til å avslutte behandlingen. 
Den beskyttende effekten mot renale 
endepunkter som behov for dialyse 
og renal betinget død, ser til å komme 
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umiddelbart etter behandlingsoppstart, på 
tross av fallet i glomerulær filtrasjonsrate. 
På bakgrunn av nyere studier anbefaler 
vi å starte behandling med en SGLT2-
hemmer hos alle pasienter med HFrEF 
som ikke har kontraindikasjon mot bruk 
av medikamentene. Dosering er enkelt, 
kun én dose om dagen som ikke trenger 
opptrapping.   

Opptitrering av medikamentell 
behandling for hjertesvikt 
Tidligere retningslinjer anbefalte en trinnvis, 
sekvensiell opptrapping av medikamentell 
behandling ved HFrEF. Opptrappingen 
kunne ta opptil seks måneder, mens dagens 
retningslinjer anbefaler å introdusere 
medikamentene, ev. også slyngediuretika, 
så snart som mulig etter at diagnosen er 
stilt. Deretter følger opptitrering av hvert 
enkelt medikament. Når situasjonen er 
stabil, vurderes behovet for ICD og CRT og 
ev. annen behandling.  

Retningslinjene anbefaler 
også gjennomgang og ev. endring av 
medikamentene før utskrivelse. Tolerabilitet 
og effekt av introduksjon av ARNI og 
SGLT 2-hemmer er nå testet i henholdsvis 
PIONEER-HF (15)og i EMPULSE (16). I 
PIONEER-HF ble 881 innlagte pasienter 
med HFrEF randomisert til ARNI eller 
ACE-hemmer etter hemodynamisk 
stabilisering. Primært endepunkt var fall i 
NT-proBNP, som ble signifikant redusert 
med sakubitril/valsartan sammenligner 
med enalapril. I EMPULSE ble 530 pasienter 
med akutt de kompensert svikt randomisert 
til empagliflozin eller placebo. Det 
primært endepunktet var kombinasjonen 
død, sykehusinnleggelse på grunn av 
forverret hjertesvikt og livskvalitet. Dette 
endepunktet ble bedret av empagliflozin 
sammenlignet med placebo.  Begge 
studiene viste god tolerabilitet, som kan 
tas til inntekt for at oppstart på sykehus i 
akuttfasen lar seg gjennomføre.  

Dagens retningslinjer beskriver 
ikke hvordan den praktiske opptrappingen 
skal foregå med hensyn til rekkefølge og 
hurtighet på opptrappingen annet enn 
at alle fire medikamenter bør på plass 
så snart som mulig og første kontroll 
etter sykehusinnleggelse bør skje i 

løpet av 14 dager. STRONG-HF-studien 
viste stor gevinst på det kombinerte 
endepunktet kardiovaskulær død og 
hjertesviktinnleggelse ved rask opptrapping 
av hjertesviktbehandling versus standard 
oppfølging (21). I Norge er det naturlig at 
dette skjer i regi av hjertesviktpoliklinikker 
eller privatpraktiserende kardiologer. 

Behandling av pasienter med HFpEF 
Retningslinjene for behandling av HFpEF 
preges av at vi ikke har tilstrekkelig 
kunnskap om patofysiologien. Inntil 2022 
forelå det ingen medikamentstudier som 
hadde vist overbevisende effekt på kliniske 
endepunkter som sykehusinnleggelser 
og død (figur 1, tabell). Behandlingen har 
derfor fokusert på symptomlindrende tiltak. 
Det har vært anbefalt å gi diuretika ved 
behov og behandle komorbide tilstander 
som hypertensjon, koronarsykdom og 
arytmi. Mange av pasientene med HFpEF er 
overvektige og har redusert fysisk kapasitet. 
Det er utført flere mindre studier som 
har vist at trening kan ha god effekt ved 
HFpEF. DW Kitzman et al. viste effekt på 
oksygenopptak av trening og vektreduksjon 
hos 100 eldre pasienter med HFpEF og 
en gjennomsnittlig kroppsmasseindeks 
på 39,3 kg/m2 (17). Regelmessig trening 
og vektreduksjon vil kanskje kunne bedre 
tilstanden til mange pasienter med HFpEF. 

Koronar hjertesykdom er vanlig ved 
HFpEF. I en serie på 376 pasienter med 
HFpEF undersøkt ved Mayoklinikken hadde 
68 % koronarsykdom som var assosiert 
med høyere mortalitet og fall i EF over tid 
(18). Det er uklart om revaskularisering 
endrer prognosen hos disse pasientene. 
Atrieflimmer er også vanlig, og kateter-
ablasjon med lungeveneisolasjon kan være 
effektivt for å opprettholde sinusrytme 
hos pasienter med atrieflimmer, men det 
foreligger ingen data som viser effekt på 
harde endepunkter hos pasienter med 
atrieflimmer og HFpEF.  

Etter at ESC 2021-retningslinjene ble 
presentert høsten 2021 har det kommet to 
studier med SGLT2-hemmere der man har 
sett effekt på kliniske endepunkter. 

I EMPEROR-Preserved ble 5988 
pasienter i NYHA funksjonsklasse II-IV 
med EF > 40 % og NTproBNP > 300 
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pg/ml (> 900 pg/ml ved atrieflimmer) 
randomisert til 10 mg empagliflozin 
daglig eller placebo. Det primære 
endepunktet var sammensatt av 
kardiovaskulær død og sykehusinnleggelse 
for hjertesvikt. I løpet av 26 måneders 
oppfølgingstid forekom dette hos 13,5 
% i empagliflozingruppen og hos 17,1 % i 
placebogruppen tilsvarende en hasardratio 
på 0,79 (95 % konfidensintervall 0,69-
0,90; p < 0,0001). Endepunktet ble 
primært drevet av hospitalisering for 
hjertesvikt, mens kardiovaskulær død 
ikke ble signifikant redusert (hasardrate 
0,91; 95 % konfidensintervall 0,76-1,09). 
I DELIVER-studien ble 6263 pasienter i 
NYHA funksjonsklasse II-IV med EF > 40 
%, NT-proBNP > 300 pg/ml (> 600 pg/
ml ved atrieflimmer) og tegn på strukturell 
hjertesykdom randomisert til dapagliflozin 
10 mg daglig eller placebo. Det primære 
kombinerte endepunktet, kardiovaskulær 
død eller innleggelse for hjertesvikt, 
forekom hos 16,4 % i dapagliflozingruppen 
og hos 19,8 % i placebogruppen i løpet av 
2,3 års oppfølgingstid (hasardratio 0,82; 
95 % konfidensintervall 0,73 - 0,92; p < 
0,001). Som i EMPEROR-Preserved ble 
forskjellen primært drevet av innleggelse 
for hjertesvikt, mens kardiovaskulær død 
ikke ble signifikant redusert (hasardratio 
0,88; 95 % konfidensintervall 0,74 - 1,05). 
I begge disse studiene har man inkludert 
pasienter med HFmrEF så vel som HFpEF. 
Begge studieteamene har derfor undersøkt 
interaksjon mellom effekt av medikament 
og EF i de sammenslåtte populasjonene av 
HFrEF og HFpEF.  

I den sammenslåtte populasjonen 
av 9718 hjertesviktpasienter i EMPEROR-
Reduced og EMPEROR-Preserved, n = 9718 
delte man inn EF i følgende kategorier: 
< 25 %, 25-34 %, 35-44 %, 45-54 %, 
55-64 % og > 65 %. Her fant man at 
empagliflozin reduserte det primære 
endepunktet uansett EF gruppe, men 
effekten avtok hos dem med EF 65 %. 
Food and Drug Administration (FDA) i 
USA og Det europeiske legemiddelverket 
har nå godkjent bruk av empagliflozin ved 
hjertesvikt uten å stille krav til EF.

I analysen over DAPA-HF og 
DELIVER med totalt 11 007 pasienter der 
gjennomsnittlig EF var 44 %, fant man en 

signifikant reduksjon av kardiovaskulær 
død, total død og sykehusinnleggelse for 
hjertesvikt. Det var ingen interaksjon med 
EF. Det er verd å merke seg at med samme 
analysemetode (interaksjonsanalyse over 
hele spekteret av EF) var det heller ikke 
signifikant interaksjon mellom effekten 
av empagliflozin og EF i EMPEROR- 
programmet (p for interaksjon = 0,30).

For første gang har man nå en 
behandling som synes å redusere «harde» 
endepunkter ved HFpEF. Effekten var 
vesentlig drevet av færre innleggelser for 
hjertesvikt. Likevel utgjorde disse kun 18 % 
av alle sykehusinnleggelsene i EMPEROR 
Preserved, og totalt antall innleggelser 
på sykehus ble ikke signifikant redusert 
(hasardratio 0,93; 95 % konfidensintervall 
0,85-1,01). Totalt antall sykehusinnleggelser 
ble ikke oppgitt i DELIVER.

I Norge er kostnadene for 
medikamentene empagliflozin og 
dapagliflozin lave, slik at det er grunn til å 
tro at disse er kostnadseffektive også ved 
HFpEF.

Fremtidig perspektiv 
Hjertesvikt representerer fremdeles en 
stor utfordring for pasienter, helsevesen 
og samfunn. Vi har lenge visst at vesentlig 
bedret overlevelse ved hjertesvikt vil 
kreve mer presis diagnostikk, utvikling av 
nye teknologiske innretninger, celle- og 
genbehandling og ikke minst større grad 
av individualisering av behandlingen. 
Likevel er det slik at suksessen i moderne 
hjertesviktbehandling har ligget i 
medikamenter som virker i store deler av 
hjertesviktpopulasjonen, der one size fits all 
ser ut til å ha vært det vinnende konseptet 
så langt. Dette gjelder i særdeleshet den 
nyeste medikamentgruppen i feltet, der 
det later til at «alle» med hjertesvikt har 
effekt av behandling. For å motvirke den 
sterke økningen i antallet pasienter med 
hjertesvikt er forebygging nødvendig. Ren 
praktisk innebærer det generell forebygging 
av hjertesykdommer i befolkningen.
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