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NCS VÅRMØTE I TROMSØ  
11. – 13. JUNI 2015

Stemningen var meget god under vårmøtet i Tromsø, til tross for 
varmegrader så vidt over nullpunktet og både regn og snøfiller i luften. 
Lokal leder for møtet, Pål M. Tande, hadde lovet lys døgnet rundt og god 
temperatur inne, og slik ble det. Møtet var godt besøkt, 210 påmeldte, 
dvs. 5 personer færre enn på fjorårets vårmøte i Bergen. Det var gledelig 
å se en del unge kolleger på møtet. Vårmøtet er et viktig møtested for 
kardiologer som ønsker å holde seg faglig oppdatert og treffe nye og 
gamle gode kolleger fra hele landet. 

Møtet holdt høy faglig kvalitet. Foredragenes temaer dekket 
generell kardiologi med endokarditt, epidemiologi med Tromsø-
undersøkelsen, arytmi med genetikk, ekkokardiografi, invasiv kardiologi, 
forebyggende medisin med register og intensiv kardiologi. Diskusjonene 
var livlige og interessante etter mange av foredragene. Det var også en 
ESC/NCS-fellessesjon om hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati og 
ESC-retningslinjene. Vi presenterer referater fra flere av foredragene. 
I år var det ingen abstrakt, antakelig på grunn av noe sent utsendt 
program. Det var flere satellittsymposier og en godt besøkt utstilling fra 
industrien. NCS avholdt årsmøte med ditto valg. Ved åpningen ble vi 
underholdt av et lokalt kor, og ved festmiddagen opptrådte flotte artister 
både innen jazz og annen skjønnsang. 

Maja-Lisa Løchen
Stedlig redaktør
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En elektronisk cigarett består af en behol-
der med væske og et batteridrevet legeme 
der aktiveres når man inhalerer/damper 
- hvorved væsken fordamper. Det vigtigste 
indholdsstof i elektroniske cigaretter er pro-
pylenglycol. Der findes ingen studier med 
lang tids follow-up. Et nyligt systematisk 
review viser at der i elektronisk cigaretter 
er fundet mange skadelige stoffer, og at der 
i dampen er højt niveau af partikler. Forsøg 
med mennesker og dyr bekræfter at elek-
tronisk cigaretter ikke er uskadelige, selvom 
vi endnu ikke sikkert kender omfanget af 
skaden. Skaden er formodentlig størst på 
lungerne. Relevant for hjertet er bl.a. at der 
er vist høj oxidativ stress og højt nikotinni-
veau i blodet, som ved rygning. En case-
rapport beskriver atrieflimmer. Lungerne 
reagerer stærkest, på samme måde som ved 
rygning. Elektronisk cigaretter ser ikke ud 
til at være det fantastiske rygestopmiddel 

som der reklameres med. Tværtimod finder 
man i longitudinelle studier at brugerne af 
elektronisk cigaretter har signifikant lavere 
rygestoprater. De fleste brugere af elektro-
nisk cigaretter ender med dobbelt forbrug, 
hvor de både ryger og damper. Elektronisk 
cigarett appellerer kraftigt til børn og unge 
mennesker og der er fordobling af brug 
hvert år. Også aldrig-rygere bruger elek-
tronisk cigarett. Et studie rapporterer om 
eksplosiv stigning i rygning blandt unge 
-i samme periode man så kraftig stigning 
i brug af elektronisk cigaretter. Skal jeg 
anbefale EC til mine rygende patienter? Nej. 
Anbefal altid rygestop. Anbefal at patienten 
får professionel støtte til rygestop, med 
gentagen rådgivning og evidensbaseret 
rygestopmedicin. Det kan være nødvendigt 
at gentage dette flere gange, men giv aldrig 
op. Rygestop er den bedste investering i 
patientens helbred og forebyggelse af CVD.

ELEKTRONISKE CIGARETTER:  
VEN ELLER FJENDE?

Charlotta H. Pisinger, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region 
Hovedstaden, Center for Sundhed,Danmark

ENDOKARDITTPROFYLAKSE – TID FOR 
ENDRING AV RETNINGSLINJER?

Haakon Sjursen, Medisinsk avdeking, Haukeland universitetssykehus og Klinisk 
institutt 2, Medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Spørsmålet ble tatt opp som tema på 
årsmøtet Vårmøtet i Tromsø. Årsaken til at 
temaet ble tatt opp var en studie fra Eng-
land som viste økning av endokarditt i årene 
etter at England fjernet antibiotikaprofylak-
sen i 2008 (1). Dette var etter anbefaling 
fra National Institute for Health and Care 
Excellence (NICE) som «gikk i mot resten 
av verden» og anbefalte at profylakse ikke 
lenger skulle gis til noen risikopasienter (2).

Nye norske retningslinjer for anti-
biotikaprofylakse mot infeksiøs endokarditt  
ble utgitt i 2008 av kvalitetsutvalget i 

Norsk Cardiologisk Selskap i samarbeid 
med Norsk forening for infeksjonsmedisin, 
publisert i Hjerteforum. Retningslinjene var 
basert på de nye europeiske og amerikanske 
retningslinjer utgitt av European Society of 
Cardiology og American Heart Association 
der man anbefaler antibiotikaprofylakse kun 
skal gis til høyrisiko-pasienter (3,4). Det 
ble understreket at ingen studier har vist at 
profylakse har sikker effekt, men fordi det 
er økt risiko å få endokarditt ved visse risiko 
prosedyrer ble det besluttet å anbefale per 
oral antibiotikaprofylakse kun til høyrisiko-
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pasienter ved enkelte risikoprosedyrer. Pro-
fylakse ble ikke lenger anbefalt til pasienter 
med lav og moderat risiko. 

Antibiotikaprofylakse anbefales nå til 
pasienter med tidligere gjennomgått endo-
karditt, innsatte klaffeproteser (biologiske 
og mekaniske), komplekse, cyanotiske, 
medfødte hjertefeil som ikke er reparert 
(singel ventrikkel, TGA, Fallot etc.), kirurgisk 
konstruerte pulmonale shunter eller rør-
graft, komplett reparerte medfødte defekter, 
de første 6 måneder etter operasjon eller 
kateterbasert intervensjon, reparerte, med-
fødte hjertefeil med restdefekter i tilknyt-
ning til fremmedlegeme/ protesemateriale 
og til hjertetransplanterte med klaffefeil.

 y Prosedyrer der profylakse anbefales:
 y Tannbehandling: ekstraksjon, fjerning 

av tannstein, manipulering av rotka-
naler, periapikale regioner og perfora-
sjon av munnslimhinne, dvs. all blodig 
tannbehandling.

 y Kirurgi på infisert vev
 y Invasive prosedyrer i respirasjonstraktus 

som medfører incisjon eller biopsi av 
slimhinne.

Peroral antibiotikaprofylakse er tilstrekke-
lig for alle pasienter. Parenteral profylakse 
gis kun når peroral ikke kan gis. Én dose er 
nok. Hvis et antibiotikum er gitt terapeutisk 
før en prosedyre, skal profylakse gis med et 
annet middel.

Standard antibiotikaprofylakse: 
 y Peroralt: amoxicillin 2 g (4 kapsler á 500 

mg) (barn: 50 mg/kg, maks 2 g) 1 time 
før prosedyre. 

 y Parenteralt (kun når peroral ikke kan gis): 
ampicillin 2 g i.v. eller i.m. (barn: 50 mg/
kg, maks 2 g) 30 minutter før prosedyre. 

Antibiotikaprofylakse ved 
penicillinallergi: 

 y Peroralt: clindamycin 600 mg (2 kapsler 
á 300 mg) (barn: 20 mg/kg, maks 600 
mg) 1 time før prosedyre. 

 y Parenteralt: clindamycin 600 mg i.v. 
(barn 20 mg/kg, maks 60 mg) 30 min. 
før prosedyre. 

Alternativt:
 y Ceftriaxon 1 g (barn 50 mg/kg) i.v. 30 

min før prosedyre. Ceftriaxon skal ikke 
benyttes ved kjent straks-allergi mot 
penicillin. Ved kirurgi på infisert vev med 
kjent mikrobe: antibiotikum velges etter 
resistens.

NICE oppnevnte en Guideline Development 
Group med eksperter fra kardiologi, hjerte-
kirurgi og mikrobiologi samt farmasøyter og 
flere med odontologi som fagfelt. Lederen 
hadde bakgrunn fra oralmedisin. Etter 
råd fra gruppen anbefalte NICE å stoppe 
all profylakse til alle risikogrupper i mars 
2008 (2). Begrunnelsen var at tradisjonelle 
ekspertanbefalinger har blitt utfordret av 
manglende evidens på effekt. NICE kon-
kluderte derfor med at profylakse har liten 
effekt fordi kun 15 - 20 % av endokarditter 
skyldes bakteriemi pga. en invasiv prose-
dyre og kun 50 % av dem som fikk endokar-
ditt etter invasiv prosedyre ble identifisert 
som kandidater for profylakse. Dermed 
var det kun 10 % av alle endokarditter som 
kunne forebygges med profylakse. Der-
for anbefalte NICE at all profylakse skulle 
stoppes.

NICE-anbefalingen ble beskrevet 
som et paradigmeskifte fra gjeldende 
aksepterte praksis. Noe det skulle vise seg 
å bli, men nok ikke slik de hadde forventet. 
NICE skriver at de aksepterer at pasienter 
med hjertelesjoner har risiko for å utvi-
kle endokarditt, men konkluderte med at 
klinisk og kost-effektivitet-evidens tilsa at 
risiko-pasienter som gjennomgikk invasive 
prosedyrer ikke lenger skulle gis profylakse. 
Og videre: NICE mener at det er evidens 
for at antibiotika-profylakse vil medføre et 
netto tap av liv. Begrunnelse for dette var 
resistensutvikling. 

Men viridians-streptokokker, som 
fortsatt utgjør den nest hyppigste årsak til 
endokarditt, har liten evne til resistensut-
vikling og følgende uttalelse gjør at en blir 
enda mer skeptisk til NICE-anbefalinger: 
«It should be emphasised that antibiotic 
therapy is still thought necessary to treat 
active or potential infections». Det bør det 
ikke være noen tvil om!

NICE foreslo råd til pasientene i 
stedet for profylakse: for å hindre endokar-
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ditt skal helsepersonell gi risikopasienter 
informasjon om:

 y fordeler/ulemper med antibiotikapro-
fylakse og hvorfor den ikke lenger er 
anbefalt

 y viktigheten av å opprettholde god oral 
helse

 y symptomer på endokarditt og når en bør 
søke ekspertråd

 y risiko ved invasive prosedyrer, inkludert 
kropps-tatovering og piercing

 y risikopasienter som får antibiotika ved 
invasive prosedyrer i infisert gastroin-
testinal- eller urogenitaltraktus skal gis 
antibiotika som også dekker typiske 
endokarditt-bakterier

 y diagnostisere og behandle alle infeksjo-
ner hos risiko-pasienter for å redusere 
risikoen for endokarditt.

NICE-anbefalingen ble analysert i en studie 
utført av Mark J. Dayer et al. og publisert i 
Lancet i mars 2015 (1). De fant en signifi-
kant reduksjon i antibiotikaprofylakse-for-
skriving fra 10900 forskrivninger per måned 
i mars 2008 til 2236 i april 2008. Det siste 
halvåret i studien fra oktober 2012 til april 
2013 var antallet foreskrivninger nede i 
gjennomsnitt 1307 per måned, og i den siste 
måneden, april 2013, var antallet kommet 
ned i 1220. Nedgangen var på hele 89 %. 
De beregnet at 277 foreskrivninger måtte 
til for å hindre én endokarditt. Det viktigste 
funnet var en signifikant økning i insidens av 
endokarditt med en brå økning fra juni 2008 
med 0,11 tilfeller per 10 millioner innbyggere 
per måned (95 % KI 0,05-0,16) eller gjen-
nomsnitt 35 flere tilfeller per måned, totalt 
en 25 % økning. Økningen i endokarditt 
var signifikant både i høyrisikogruppen og 
i lavrisikogruppen. Begge gruppene hadde 
fått profylakse inntil mars 2008. De påviste 
en relasjon mellom nedgang av foreskriv-
ninger og økning i insidens siden innføring 
av NICE-retningslinjene i mars 2008, men 
kunne ikke sikkert fastslå at det var en sikker 
kausal sammenheng.

Studien så også på andre mulige 
årsaker til økning av endokarditt i denne 
perioden, men kunne ikke påvise noen signi-
fikant økning i noen av risikogruppene.

Det er gjort flere amerikanske og 
europeiske studier for å se om de nye ret-
ningslinjene med profylakse kun til høyri-
sikogruppen har medført økning av antall 
endokarditter, men ingen av disse studiene 
kunne påvise sikker økning (5-10). 

I en kommentarartikkel til Dayers 
studie skriver redaktørene Duval og Hoen 
at det var flere metodologiske usikker-
heter i denne studien (11). Selv om det 
var et sammenfall i tid mellom reduserte 
forskrivninger av profylakse og økning i 
antall endokarditter, ble det ikke påvist en 
kausal sammenheng. Redaktørene advarer 
mot å trekke forhastede konklusjoner og 
at økning i antall endokarditttilfeller kan 
ha andre årsaker som økning i levealder, 
økning i antall implanterte kardiale frem-
medlegemer, økning i diabetesprevalens og 
økning i kronisk dialyse. De påpekte også 
at redusert bruk av profylakse ved dentale 
prosedyrer ville føre til økning kun i fore-
komst av endokarditt forårsaket av orale 
streptokokker og ikke økning av endokarditt 
forårsaket av andre mikroorganismer slik 
det ble funnet i studien. De påpeker at NICE 
sin sterke anbefaling av god oral hygiene 
kan ha ført til økt forekomst av bakteriemi 
på grunn av intensivering av plakkfjerning 
og tannbørsting. 

Det er derfor lett å slutte seg til kom-
mentarartikkelens oppfordring om ikke å 
endre profylakse nå, og også til deres sterke 
anbefaling om at en bør stoppe all utvik-
ling av nye retningslinjer og heller forener 
kreftene i et internasjonalt samarbeid for 
å få gjort kliniske kontrollerte studier for å 
avklare hva som er korrekt profylakse. 

Er det så grunn til å endre de nor-
ske anbefalingene? Nei, dersom funnene i 
Lancet-artikkelen skulle gjenspeile en kausal 
sammenheng mellom ingen profylakse og 
økning i endokarditter betyr det tvert i mot 
at vi må beholde antibiotikaprofylaksen. 

Det er også viktig å merke seg at i 
studien påviste forfatterne en nesten like 
stor økning i antall endokarditter i gruppen 
med moderat risiko. Denne gruppen hadde 
også fått profylakse før 2008. Det vi derfor 
bør vurdere er om vi skal gjeninnføre profy-
lakse også til moderat risikogruppen. Denne 
gruppen omfatter følgende pasienter:
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 y kongenitt hjertesykdom andre enn cya-
notiske, men ekskluderer ASD og kirur-
gisk reparert ASD og ductus arteriosus 
utover 6 måneder

 y bikuspid aortaklaff
 y klaffesykdom pga. revmatisk hjerte-

sykdom, mitralstenose og forkalket 
aortastenose

 y hypertrofisk kardiomyopati
 y mitraklaffprolaps med regurgitasjon med 

eller uten fortykket klaff
Lav risiko, som det er ikke er aktuelt å gi 
profylakse til, er pasienter med: mitralklaff-
prolaps uten regurgitasjon, innsatte pace-
makere, ICD, koronare stenter og uskyldig 
bilyd

Men viktigst av alt: vi må bruke 
retningslinjene. Alt for mange høyrisikopasi-
enter i Norge får ikke profylakse når de skal! 
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Pacemaker (PM), ICD og CRT kan bli 
infisert. Lommeinfeksjon, som utgjør ca. 80 
% av infeksjonene, fremstår som en lokal 
infeksjon i lommen, men også ledningene 
må anses som infisert. Ledningsinfeksjon 
er en systemisk infeksjon med infisert 
materiale på ledningene. En lommeinfek-
sjon vil utvikle seg til en ledningsinfek-
sjon. Insidensen av device-infeksjoner 
avhenger av definisjon, registreringsmåte 
og populasjon. En nyere oversiktsartik-
kel (1) refererer insidenser på 0,56 % ved 
førstegangsimplantasjon og 0,99 % ved 
generatorbytte, 0,19 % løpende risiko 
for infeksjon per år. Andre materialer 
har høyere tall. I Norge ble det gjort 70 
ekstraksjoner for infeksjon i 2014, mens det 
var 5021 implantasjoner og generatorbytter 
(kilde: Norsk Pacemakerregister). Det gir en 
infeksjonsrate på 1,4 %, uten justering for 
løpende risiko og heller ikke for infeksjoner 
som ikke fører til ekstraksjon, dvs. de anleg-
gene som er så nye at de kan eksplanteres 
uten ekstraksjon (ca. halvparten) og de 
pasientene som ikke diagnostiseres eller 
som behandles konservativt.

Infeksjonen skyldes i de fleste tilfelle 
kontaminasjon under implantasjon. Hema-
togen spredning kan være årsaken til sene 
ledningsinfeksjoner. Bakteriologien varierer 
med hvordan prøvene er tatt, mellom ulike 

materialer og med om det er isolater eller 
pasienter som er nevneren. Figur 1 viser 
omtrentlig fordeling. Stafylokokker forårsa-
ker ca. ¾ av infeksjonene, fordelt på staph. 
aureus og koagulase negative stafylokokker. 
Staph. aureus er vanligere ved tidlige enn 
ved sene lommeinfeksjoner. (2). Mikrobene 
danner biofilm, og er umulige å fjerne for 
immunsystemet eller med antibiotika.

Pasientrelaterte risikofaktorer er i en 
fersk metaanalyse (3) oral antikoagulasjon, 
steroidbruk, diabetes, nyresvikt, cancer og 
KOLS. Prosedyrerelaterte risikofaktorer er 
temporær PM, gjentatt prosedyre, tid-
lig reintervensjon pga. ledningsløsning, 
hematom og prosedyrevarighet. Men ikke 
minst gir manglende antibiotikaprofylakse en 
tredoblet risiko. Det anbefales nå enkelt-
dose med cefalotin, evt. clindamycin, før 
inngrepet. Gjentatt dosering er ikke anbe-
falt. Andre materialer viser at risikoen øker 
med antall ledninger. Det er høyere risiko 
ved implantasjon av ICD enn PM, og høyest 
ved CRT. Høyest risiko gir systemendring 
(«oppgradering»), f.eks. til CRT. Noe av 
dette kan skyldes komorbiditet. Tidligere 
device-infeksjon gir også økt risiko. Feber 
eller andre holdepunkter for pågående 
infeksjonssykdom øker risikoen og kan tilsi 
utsatt inngrep.

Klinikk og diagnose
Lommeinfeksjon gir et spektrum av symp-
tomer og funn. Smerte, kløe og ubehag er 
uspesifikt og kan ha ulike årsaker, men kan 
også være et tidlig infeksjonssymptom. Grå-
lig skygge eller inndragning av hudoverfla-
ten er meget suspekt på infeksjon. Er huden 
ikke fritt bevegelig, «adherens», er infeksjon 
nærmest sikkert. Perforasjon er ensbety-
dende med infeksjon. De fleste mener at 
erosjon/perforasjon skyldes infeksjon. Er 
mistanken om lommeinfeksjon ikke sterk, 
kan man gjøre et diagnostisk behandlings-
forsøk med antibiotika, f.eks. clindamycin 
i to uker. Forsvinner symptomer/funn, er 
infeksjon sannsynliggjort, og anlegget må 

DEVICE-INFEKSJONER  
– DIAGNOSTIKK OG BEHANDLING

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

Figur 1 	
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fjernes. Man skal aldri stikke i lommen for 
bakteriologisk prøve, det er klasse III-indika-
sjon i AHA- (4) og ESC-retningslinjene (5). 
Fordi bakteriene sitter i biofilm, og mange 
av dem ikke er lette å dyrke, kan man ikke 
regne med oppvekst. Får man oppvekst, kan 
det like gjerne være kontaminasjon, og man 
kan risikere å kontaminere lommen ved stik-
king. Lommeinfeksjon gir sjelden generelle 
infeksjonssymptomer eller -tegn. CRP er 
oftest helt normal. Ta likevel blodkultur x 2 
før evt. antibiotika gis! Ekkokardiografi er 
indisert for å se etter vegetasjoner hvis det 
er positiv blodkultur eller pasienten har fått 
antibiotika før prøvetaking (4). Diagnosen 
er i hovedsak klinisk. Rådspør erfaren kol-
lega ved tvil.

Ledningsinfeksjon er en systemisk 
infeksjonssykdom. Symptomer spenner 
fra uvelhet, vekttap, hoste og lavgradig 
feber til sepsis. Man får ofte mistanke om 
nedre luftveisinfeksjon. Rtg. thorax kan 
vise infiltrater som gir mistanke om atypisk 
pneumoni. Det startes ofte antibiotika på 
slik mistanke, hvilket vanskeliggjør bakte-
riologisk diagnose. Ta gjentatte blodkulturer 
uansett! Utfør ekkokardiografi med tanke på 
vegetasjoner på ledninger og evt. på klaffer. 
Vegetasjoner finnes hos 60 - 80 % (6). 
Manglende vegetasjoner utelukker altså 
ikke ledningsinfeksjon. «Vegetasjoner» på 
ledninger ses hos 5 - 10 % (7) av pasienter 
uten ledningsinfeksjon, og er uspesifikt. 
Men ved infeksjon er det diagnostisk for 
ledningsinfeksjon. Transøsofageal ekkokar-
diografi gjøres ved tvil, evt. ved mistanke om 
klaffeaffeksjon, siden det påvirker behand-
lingslengde. ESC anbefaler transøsofageal 
ekkokardiografi av alle (5).

Prognose
Mortalitet varierer med diagnostiske krite-
rier og pasientseleksjon og med behandling. 
Et realistisk anslag for ettårsmortalitet er 
10 - 15 % ved lomme- og 20 - 30 % ved 
ledningsinfeksjon, med behandling. Dersom 
ledninger og generator ikke fjernes, dobles 
mortaliteten (Wilkoff B, forelesning HRS 
2015). I et retrospektivt materiale (8) var 
30-dagersmortalitet økt med en faktor på 7 
ved konservativ behandling og ettårsmor-
talitet med faktor på 3 dersom man valgte 
medikamentell behandling og først senere 
fjernet hardware. Mortaliteten skyldes ikke 

først og fremst sepsis, men komplikasjoner 
og problemer fra alle organsystemer. Pasi-
enter med device-infeksjon har ofte betyde-
lig komorbiditet.

Behandling
Behandlingen er antibiotika og fjerning av all 
hardware, både ved lomme- og ledningsin-
feksjon. Antibiotika (lommeinfeksjon: cloxa-
cillin eller clindamycin, ledningsinfeksjon: 
cloxacillin + gentamicin + evt. rifampicin, 
eller etter bakterieprøvesvar) startes etter 
adekvat prøvetaking, og hardware fjernes så 
raskt som mulig deretter. Anbefalt metode 
er transvenøs ekstraksjon. Ved spesielt 
store vegetasjoner, > 2 - 4 cm, kan man vur-
dere åpen kirurgi. Ekstraksjon har en morta-
litet på ca. 1 % ved gode sentra, og alvorlige 
komplikasjoner forekommer i 3 - 4 % ved 
infeksjon. Feilbehandlet device-infeksjon er 
mye farligere. Etter AHA-retningslinjene (4) 
er det klasse I-indikasjon for fjerning av all 
ved: 
1. ledningsinfeksjon, 
2. lommeinfeksjon, 
3. okkult stafylokokkbakteriemi og 
4. endokarditt uten tegn på ledningsinfek-

sjon (ESC-retningslinjene har klasse 
IIb-indikasjon på dette punktet). 

Hvis gram negativ bakteriemi residiverer, 
tross behandling, er det kl. II-indikasjon for 
fjerning. Fjerning er ikke indisert ved tidlig, 
overflatisk infeksjon i snittet, men pasienten 
må følges nøye. Det er heller ikke indisert 
dersom bakteriemien skyldes et annet 
fremmedlegeme som ikke kan fjernes, som 
kar- eller leddprotese, og det uansett må gis 
supprimerende antibiotika.

Etter fjerning skal antibiotika 
fortsettes i 10 - 14 dager ved lommeinfek-
sjon og negativ blodkultur. Ved ukomplisert 
ledningsinfeksjon eller lommeinfeksjon 
og positiv blodkultur behandles i minst 14 
dager, avhengig av hvor fort infeksjonen er 
under kontroll klinisk og laboratoriemes-
sig. Ledningsinfeksjon med komplikasjoner, 
klaffeaffeksjon eller staph. aureus behandles 
i 4 - 6 uker.

Reimplantasjon på motsatt side kan 
gjøres, i følge AHA-retningslinjene (4), når 
blodkulturer har vært negative i 72 timer. 
Det finnes ikke god evidens for dette, og 
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mange sentre, inkludert Oslo universitets-
sykehus, Ullevål, reimplanterer to dager 
etter fjerning for lommeinfeksjon, forut-
satt infeksjonskontroll. ESC avstår fra å gi 
anbefaling, fordi evidens ikke foreligger (5). 
Ved ledningsinfeksjon skal reimplantasjon 
utsettes så lenge som mulig, og indikasjo-
nen for ny device skal revurderes kritisk. 
Mange pasienter har relativ indikasjon, og 
mortaliteten ved device-infeksjon kan veie 
tyngre. En metaanalyse av sekundærprofy-
laksestudiene for ICD, AVID, CIDS og CASH 
(9), fant f.eks. en relativ reduksjon på 28 % 
i total- og 50 % i arytmimortalitet. Absolutt 
totalmortalitet var 12,3 % uten og 8,8 % 
med ICD. Gjennomsnittlig livsforlengende 
effekt var 4,4 måneder over 6 års observa-
sjon (9). ICD er altså sjelden livsnødvendig. 
Ved CRT bør man gjøre en edruelig vurde-
ring av om pasienten har vært responder.

Om pasienten er pacemakerav-
hengig, påvirker hvor lenge man kan vente 
med reimplantasjon. Temporær ledning 
bør unngås. Hvis pasienten må være uten 
pacemaker over noe tid, legges av og til en 
vanlig, aktiv-fiksasjons pacemakerledning 
via v. jugularis og kobles til en vasket pace-
maker som bandasjeres fast. Dette kan man 
gå med i flere uker.

Oslo universitetssykehus, Ullevål, 
har 17 års erfaring som ekstraksjonssenter 
og har mortalitet på 0,3 % og alvorlige 
komplikasjoner i ca. 1,5 % av tilfellene. Ved 
lommeinfeksjon, uten generelle infeksjons-
tegn, har vi følgende opplegg:

 y Før innleggelsen bør pasienten ha vært 
antibiotikabehandlet i ca. 14 dager 
peroralt, med dicloxacillin eller clindamy-
cin. Vi tror det gjør sanering av lommen 
enklere. Vi må ha operasjonsbeskrivelse 
for implantasjoner og evt. revisjoner og 
vite om pasienten er pacemakeravhengig. 
Blodplatehemmere og antikoagulasjon 
som det ikke er sterk indikasjon for, samt 
betablokker, nulles ut. Ved klaffeproteser 
opererer vi på (lav) terapeutisk INR.

 y Dag 1: Blodprøver, ekkokardiografi, rtg. 
thorax, deviceinterrogering, legesamtale. 
i.v. antibiotika.

 y Dag 2: Ekstraksjon og sanering av 
lomme, dren. Lokalanestesi med seda-
sjon/analgesi. Narkose til spesielle pasi-
enter. Biopsi til dyrkning av lommevev. 

Temporær pacemaker bare hvis absolutt 
nødvendig.

 y Dag 3: Fjerner dren, vurderer 
infeksjonsstatus.

 y Dag 4: Nytt anlegg implanteres på mot-
satt side.

 y Dag 5: Overføring til lokalsykehus for 14 
dagers i.v. antibiotika.

 y Senere: 14 dagers peroral antibiotika.
Vi avviker fra retningslinjene ved å forbe-
handle i 14 dager, ved noe lengre behandling 
etterpå, men på den annen side reimplante-
rer vi tidligere. Våre erfaringer med dette er 
gode. Ved ledningsinfeksjon individualiserer 
vi, men anlegget bør ut så fort praktisk mulig. 
Om pasienten også må fjerne klaffeprotese, 
legges epikardielle ledninger som tunnelle-
res til ny device på motsatt side.

Anbefalt litteratur: 

 - AHA-retningslinjer (4). Oversiktsarti-
kler (7) og (10). Mer om prøvetaking og 
antibiotikavalg: (11).
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Mange kardiovaskulære tilstander kan være 
arvelige. Av den grunn kan det være aktuelt 
å utrede familien til en person der man 
har påvist en mulig arvelig kardiovaskulær 
tilstand. Formålet med familieutredning er å 
kunne identifisere affiserte slektninger, også 
asymptomatiske, på et tidlig tidspunkt og 
dermed kunne iverksette tiltak for å forsinke 
sykdomsutviklingen og forhindre komplika-
sjoner. Det vil kunne dreie seg om livss-
tilsendringer, medikamentell behandling, 
profylaktisk implantasjon av ICD og klinisk 
familieplanlegging. 

Familieutredning går i korthet ut på 
undersøkelse av førstegradslektninger og 
grundig familieanamnese over 3 - 4 gene-
rasjoner. I følge bioteknologiloven skal alle 
som er aktuelle for familieundersøkelse hen-
vises til genetisk veiledning. Det gjelder ikke 
bare for gentesting, men enhver undersø-
kelse som inngår i familieutredningen, som 
for eksempel EKG og ekkokardiografi.

Ved de fleste arvelige kardiovasku-
lære syndromer påvises genmutasjon kun 
hos en viss andel av de affiserte. En negativ 
gentest hos indekspasienten fritar derfor 
ikke fra familieutredning og oppfølgning.

I denne artikkelen vil noen av de hyp-
pigste, arvelige kardiovaskulære lidelsene 
bli omtalt. Mange genetiske syndromer er 
ledsaget av kardiovaskulære abnormaliteter. 
Disse vil ikke bli omtalt her da de ofte er 
diagnostisert på bakgrunn av ekstrakardiale 
manifestasjoner forut for eventuell målret-

tet undersøkelse med tanke på kardiovasku-
lær patologi.

Hypertrofisk kardiomyopati (HCM) 
er den hyppigste genetiske hjertesykdom-
men. Man skiller mellom hovedsakelig fire 
morfologiske varianter. HCM med sigmoid 
septum, revers septum, nøytralt septum 
og apikal hypertrofi (figur 1). Ved HCM 
med sigmoid septum foreligger det ofte 
dynamisk obstruksjon i venstre ventrik-
kels utløpstrakt (LVOT). Den dynamiske 
obstruksjonen lar seg i mange tilfeller først 
avdekke ved provokasjonsmanøver og kan 
derfor lett overses. Apikal HCM er imidler-
tid den form for HCM som oftest overses 
ved ekkokardiografi. Dette på grunn av at 
apeks kan være vanskelig å fremstille tydelig 
hos disse pasientene. Ved mistanke om 
apikal HCM (EKG viser nesten alltid sym-
metrisk T-inversjon, ofte svært dyp T-inver-
sjon) kan man bruke ekkokontrast eller 
eventuelt gjennomføre MR-undersøkelse for 
bedre fremstilling av venstre ventrikkel.

Dilatert kardiomyopati (DCM) er en 
heterogen hjertesykdom (iskemisk, klaffe-
feil, virus, toksisk, stoffskifte (thyreoidea, 
hemokromatose), del av syndrom eller 
idiopatisk). Arvelig DCM utgjør ca. 50 % av 
de idiopatiske. En spesielt malign form er de 
med mutasjon i lamin A/C-genet (lami-
nopati). Ledningsforstyrrelse er vanligvis 
tidligste manifestasjon hos pasienter med 
laminopati, senere utvikler de et ekkokardio-
grafisk bilde som ved DCM.

NÅR BØR MAN TENKE FAMILIÆR 
UTREDNING UT FRA EKKOFUNN?

Torbjørn Graven, Medisinsk klinikk, Hjertemedisinsk seksjon, Sykehuset Levanger

 
Figur 1
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I sesjonen om Tromsø-undersøkelsen, hva 
har den betydd for kardiologien, ble vår 
atrieflimmerforskning kort gjennomgått. 
For over 10 år siden startet vi å supplere 
vårt hjerte-karregister for Tromsø-under-
søkelsen med atrieflimmer hos dem som 
hadde deltatt siden 1986. Utgangspunktet 
er alle arytmidiagnoser ved Universitets-
sykehuset Nord-Norge hos deltakerne. 
Journalene blir undersøkt, og det kreves 
dokumentert atrieflimmer på EKG. Om lag 
800 atrieflimmer-tilfeller er funnet hittil, og 
registrering foregår fortløpende. For noen år 
siden ble vi invitert av islandske deCode til 
å levere DNA til 300 case og 300 kontrol-
ler i en genetisk replikasjonsstudie, fordi 
de hadde påvist genetiske markører for 
atrieflimmer som de ønsket å verifisere i en 
annen populasjon, hvilket slo til. Våre hadde 
samme genutrykk, og vi bestemte derfor å 
arbeide videre innenfor atrieflimmerepide-
miolgi med tanke på å kartlegge risikofak-
torer og forekomst av sykdommen. Vi har 
bekreftet det andre finner om hyperten-
sjon, hjertesykdom og diabetes som viktige 
risikofaktorer, men også påvist at palpitasjo-
ner predikerer atrieflimmer etter 11 år hos 
personer uten atrieflimmer ved studiestart i 
tillegg til kroppsmasseindeks. Også urinsyre 
er en sterk prediktor, mens inflammasjons-
markører i mindre grad er det. Nylig 

publiserte vi en studie som viser at forstør-
ret venstre atrium i sterk grad predikerer 
atrieflimmer i en generell populasjon. Dette 
er et nytt funn. En studie om betydningen av 
fysisk aktivitet som risikofaktor etter 25 års 
oppfølging er under publisering, det samme 
gjelder en studie om insidensutviklingen 
over de siste 30 år. Dersom det er en insi-
densøkning av atrieflimmer, hvilket tidligere 
studier har vist, kan det skyldes mer opp-
merksomhet, bedre diagnostisering og flere 
som overlever hjertesykdom. Men endring 
av risikofaktorene, kroppsmasseindeks og 
fysisk aktivitet kan også ha betydning. 
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EN EPIDEMI AV ATRIEFLIMMER, 
HVORFOR DET?

Maja-Lisa Løchen, Institutt for samfunnsmedisin, UiT - Norges arktiske universitet og 
Hjertemedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

KAN AORTASTENOSE FOREBYGGES?
Henrik Schirmer, Universitetet i Tromsø og Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

Aortastenose (AS) er en økende årsak til 
åpen hjertekirurgi i en tid med fallende 
antall åpne hjerteoperasjoner. Av de ope-
rerte øker andelen eldre med en dobling 
for de over 80 år fra 200 i 2000 til 411 av 
totalt 4474 i 2010.[1] Fallet i antall åpne 

inngrep skyldes fall i påvisning av koronar-
patologi med indikasjon for ACB-operasjon. 
I Tromsøs  angiografiregister er det en halv-
ering av andel med 3-karsykdom, proksimal 
LAD-stenose eller hovedstammestenose 
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fra 2005 til 2013 hovedsakelig for elektive 
angiografier.

Kateterbasert aortaklaffoperasjon 
(TAVI) er blitt et tilbud i eldre pasient-
grupper med stor komorbiditet, men 
konkurrerer ikke med åpen ventilinnsetting 
da utredning av flere eldre snarere har ført 
til en økning av åpen kirurgi blant eldre pga 
lavere risikoestimat i den nylig oppdaterte 
versjonen av Euroscore. Spørsmålet er om 
den økende andel eldre igjen vil øke behovet 
for åpen hjertekirurgi pga. en økning i 
antall med AS. I Tromsø-undersøkelsen er 
det utført ekkokardiografi av over 4000 
personer i perioden 1994 til 2008.[2, 3] I 
1994 ble halvparten av Tromsøs befolkning 
i alderen 55 - 74 år undersøkt samt 5 - 10 
% av de yngre ned til 25 år og de eldre opp 
til 84 år. Av de opprinnelig undersøkte ble 
1950 undersøkt igjen i 2001 og 2272 i 2008. 
I tillegg ble diagnostisering eller operasjon 
for AS på Tromsøs eneste sykehus registrert 
for de samme individer. Totalt fant vi 162 
personer med AS. Blant de under 60 var det 
0,2 % med middelgradient >15 mmHg, 1,3 
% for aldersgruppen 60 - 69 år, 3,9 % for 
aldersgruppen 70 - 79 og 9,8 % for de over 
80 år. Insidensen var 0,5 % pr år. Kvinner 
fikk påvist sin AS i en gjennomsnittlig alder 
av 76 år, mens menn var gjennomsnittlig 
kun 73 år. 

Basert på våre tall fra Tromsø fant vi 
ingen endring i prevalensen i tidsperioden. 
I en nylig publisert studie fra det svenske 
hjerteregister ble det funnet en signifikant 
høyere insidens hos menn enn hos kvinner 
som samsvarer med vår forskjell i alder mel-
lom kjønnene og et signifikant fall i insidens 
over 20 år. [4] 

I og med at den svenske studien 
baserte seg på registerdata fra sykehus, 
kunne de ikke se på årsaker til den fallende 
insidensen, men det er grunn til å anta at 
det skyldes det generelle fall i kardiovasku-
lære risikofaktorer som er årsaken til fall i 
både insidens og mortalitet av hjerteinfarkt. 
[5, 6] Bikuspide klaffer er den viktigste 
faktor for AS utvikling og påvises hos 70 
% av de opererte under 70 år og 40 % av 
de over 70 år.[7] Bikuspid klaff påvises 
hos under 1 % i epidemiologiske studier. 
Blant dem uten bikuspid aortaklaff fant vi 
i Tromsø-undersøkelsen at økende alder, 
systolisk blodtrykk, midjeomkrets og daglig 

røyking var signifikante risikofaktorer for 132 
nye tilfeller av AS. [8] Vi fant ingen risiko 
knyttet til lipidnivå eller diabetes, men blant 
de yngre fant vi en øket risiko knyttet til 
osteoprotegerinnivået. I samsvar med inter-
vensjonsstudiene som har forsøkt å stoppe 
mild til moderat AS progresjon med statiner 
uten hell, [9] fant vi ingen relasjon til lipider, 
men at kun initial gradient, vekt og anemi 
øket progresjonstakten. I SEAS-studien ble 
det heller ikke funnet sammenheng mellom 
hypertensjon og progresjonstakt. [10]

I studier med betydelig mer styrke er 
det med analyse av hele genmaterialet blitt 
påvist at livslang eksponering for forhøyet 
Lp(a) og LDL-kolesterol via nedarvede 
ugunstige polymorfismer hver for seg gir en 
økning i risiko for AS utvikling uavhengig av 
andre risikofaktorer.[11, 12] I The MultiEthnic 
Study of Atherosclerosis fant man ved å se 
på nytilkommet aortaklaffekalk at i tillegg 
til mannlig kjønn, hypertensjon, hyperko-
lesterolemi, overvekt og røyking var også 
metabolsk syndrom og diabetes en klar 
risikofaktor for initiering av aortasklerose-
prosessen.[13] 
Det er altså gode grunner til å anta at insi-
densfallet som er observert i Sverige skyldes 
fall i tradisjonelle risikofaktorer. I Tromsø-
undersøkelsen er det observert et fall i alle 
risikofaktorer uavhengig av utdannelsesnivå 
de siste 20 år bortsett fra for overvekt som 
øker for alle.[5] Man skulle frykte at dette 
har gitt en økende forekomst av nye tilfeller 
av diabetes, men Strøm og medarbeidere 
viser i data fra Det Norske Medikament-
register et fall i antall nye personer som 
har fått forskrevet antidiabetesmedisin 
(ATC:A10) siden 2006 for kvinner og siden 
2007 for menn.[14] Dette skyldes ikke 
endring i forskrivning av insulin (A10a), men 
i tabletter og annen antidiabetesbehandling 
(A10b). Dette til tross for en jevn vektøk-
ning. Det er grunner til å anta at sunnere 
kost og bedret fysisk form som uttrykt ved 
en jevnt fallende hvilepuls i befolkningen 
kan forklare dette. [15] 

Da det har vært et betydelig fall i 
mortalitet for pasienter med diabetes sees 
allikevel en betydelig økning i prevalens av 
forskrivning av diabetesmedisin i perioden. 
[14] 

Det er altså grunn til å tro at antall 
nye tilfeller med aortastenose vil falle i 
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Norge pga. forebygging både på befolk-
ningsnivå og sekundært ved behandling av 
hypertensjon og hyperlipidemi. Derimot vil 
det gå mange år før man kan forvente et 
fall prevalens av aortastenose så lenge den 
eneste påvirkbare faktor for å bremse pro-
gresjon når aortaklaffeforkalkningen først 
er etablert, overvekt, fortsetter å øke. Det er 
derfor viktig ikke å nedskalere hjertekirur-
gisk kapasitet for drastisk før vi er sikre på 
at operasjonsbehovet er redusert også for 
aortastenose.
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DEN UNGE PASIENTEN MED 
VENTRIKKELARYTMIER

Kristina Haugaa, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Behandlingsmuligheter for 
pasienter med lang QT-tid-syndrom 
(LQTS)
Betablokkerbehandling er første valg hos 
pasienter med LQTS. Pasienter som har 
overlevd hjerte stans, og pasienter som 
hatt gjennombrudds-symptomer med 

synkope eller arytmi på tross av adekvat 
betablokker behandling, er kandidater for 
ICD.

Iblandt er betablokker og ICD-
behandling ikke tilstrekkelig. LQTS-pasi-
enter kan oppleve arytmistorm på tross av 
betablokkerbehandling og hyppige ICD-støt 
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kan være ineffektive eller til og 
med forverre en adrenerg utløst 
arytmisituasjon. 

Venstre kardial sympa-
tektomi er en behandlingsme-
tode mot arytmisyndromer som 
er lite brukt av norske leger(1). 
Inngrepet utføres ikke i Norge 
på arytmiindikasjon. Inngrepet 
innebærer at nedre del av det 
venstre ganglion stellatum 
kuttes, i tillegg til sympatiske 
ganglion T1-T4. Derved kuttes 
de sympatiske nervene som 
innerverer venstre ventrikkel. 
Dette fører til reduksjon av 
mengde adrenalin i venstre 
ventrikkels muskulatur og er 
vist å redusere forekomsten av ventrikkel-
flimmer hos pasienter med LQTS.

Venstre kardial sympatisk denerva-
sjon er indisert hos LQTS-pasienter med:

 y ventrikulære arytmier på tross av maksi-
mal betablokker-behandling.

 y betydelige bivirkninger eller non-compli-
ance av betablokker-behandling. 

 y rettmessig ICD-støt 
 y bro til ICD hos barn

 y Høyrisiko-individer 
 y QTc > 600ms, eller 

T-bølge-alternans

Mitralklaffeprolaps med risiko for 
maligne arytmier og plutselig død 
Mitralklaffeprolaps er en hyppig tilstand. I 
noen tilfeller kan mitralklaffeprolaps være 
assosiert med risiko for plutselig død. Noen 
senere studier har sammenfattet individer 
med mitralklaffeprolaps med høy risiko for 
plutselig død (2):

 y kvinner rundt 40 år
 y bi-leaflet prolaps
 y mitral annulus disjunction (MAD) (figur 

1)
 y inverterte T-bølger på EKG (oftest i 

nedreveggsavledninger)
 y multifokale premature ventrikulære 

ekstraslag, fra utløpstraktus alterne-
rende fra papillemuskel eller fasikulær 
regionene. 

Man har spekulert i om tilstanden er å 
forstå som en kardiomyopati. Klaffesyk-
dommen medfører ufysiologisk mekanisk 
strekk i papillemuskulatur og klaffeapparat 
som kan føre til fibrosedannelse og utgjøre 
arytmisubstratet. Størrelsen på mitrainsuf-
fisiensen er ikke avgjørende for arytmirisiko 
og også pasienter med mitralklaffprolaps 
med liten eller moderat insuffisiens kan 
ha økt risiko for arytmier. Operativ korrek-
sjon av mitraklaffesykdommen medfører 
ikke umiddelbart en reduksjon av risiko for 
maligne arytmier. 

Referanseliste
1.  Schwartz PJ. Cardiac sympathetic denerva-

tion to prevent life-threatening arrhythmias.  
2014;11:346-353.

2.  Sriram CS, Syed FF, Ferguson ME, Johnson 
JN, Enriquez-Sarano M, Cetta F, Cannon BC, 
Asirvatham SJ, Ackerman MJ. Malignant 
bileaflet mitral valve prolapse syndrome in 
patients with otherwise idiopathic out-of-
hospital cardiac arrest.  2013;62:222-230.

Figur 1. Ekkobilde fra parasternal langakse. Rød pil peker på «mitral 
annulus disjunction», et mellomrom mellom klaffeseil og myokard.  

Pål Tande og Gregory Lip efter 
åpningsforedraget
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Pål Tande, Kristina Haugaa,  
Peter Schwartz og Gregory Lip  
i hyggelig lunsj

In this lecture I have presented my «jour-
ney» with the long QT syndrome (LQTS) 
beginning with my encounter with my first 
patient in January 1971. Following the repro-
duction, by left stellate ganglion stimulation 
in anesthetized cats, of both QT prolonga-
tion and of T wave alternans (shown by the 
little girl during emotional stress) I decided 
to perform Left Cardiac Sympathetic Dener-
vation (LCSD) because of 
a cardiac arrest despite 
full-dose beta-blockade. 
Surgery was performed 
on March 25, 1973, and 
the girl has remained free 
of cardiac events ever 
since. I served as best 
man at her marriage and 
she comes for her regular 
controls every year. This 
case, and my subsequent 
and related experiments 
aimed at beginning to 
unravel this mysterious 
disease, led to a series of 
written exchanges with 
Professor Anton Jervell.

The establishment in 1979, with my 
partner Arthur Moss, of the International 
Registry for LQTS on one hand provided 
much needed information on the natural 
history of the disease and, on the other, 
paved the way to the discovery of the 
first genes that cause LQTS. At that point 
everything moved faster and I was forced to 
redirect my research toward genetics and in 

1995, within months from the identification 
of the first two genes for LQTS, I was able to 
propose a gene-specific therapy. The impor-
tance of the correlation between genotype 
and phenotype was accentuated by our 
results in 2001 demonstrating that the con-
ditions which trigger lethal and non-lethal 
events in LQTS are also gene-specific.

These findings then prompted me 
toward the study of 
modifier genes in order to 
understand why indi-
viduals with the same 
mutation can be at a very 
different risk, high or low. 
This required the identifi-
cation of a large founder 
population (where all the 
affected members carry 
the same mutation), 
which I found in South 
Africa. The concluding 
part of the lecture dealt 
with the identification of 
the first «modifiers» and 
a discussion on the role 

of chance in associating a disease-causing 
mutations with relatively common genetic 
variants which can modulate risk in either 
direction. My conclusion was that the 
mechanisms underlying a greater or lesser 
propensity toward sudden death in LQTS 
are probably relevant to more common 
conditions which are also associated with 
life-threatening arrhythmias such as acute 
myocardial infarction and heart failure.

MY STORY OF THE LONG QT SYNDROME
Peter J. Schwartz, Center for Cardiac Arrhythmias of Genetic Origin,  

IRCCS Istituto Auxologico Italiano, Milan, Italy
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Forklaringar: AVA: Aortaklaffeareal. MG: 
Middelgradient. SVI: Indeksert slagvolum. 
Høg/låg MG: >/<40 mmHg. Normal/låg 
flow: SVI >/<35 ml/m2. 

Dei aller fleste som driv med klaffe-
utreiing har av og til støytt borti problemet 
med AVA <1,0 cm2, MG <40 mmHg, og ein 
EF innan normalområdet (>50 %). Antake-
leg er pasientane handtert på ulik måte alt 
etter om ein har lagt vekt på MG eller AVA.

Den første studien eg kan finne som 
peiker på dette problemet, er frå 2004 
(Christensen et al. Cardiology 2004) der 
ein fann at ein del pasientar med låg peak-
to-peak gradient og eit AVA på <1,0 cm2, 
hadde ein alvorleg prognose, sjølv med EF 
innan normalområdet. Det var likevel først 
etter Hachicha et al sin artikkel i Circulation 
i 2007 at ein for alvor vart merksam på 
«syndromet», og bekrefta Christensen sine 
funn, nå med ultralyd. Det vart også påvist 
betydeleg nytte av klaffekirurgi. Denne stu-
dien gav etter kvart opphav til inndeling av 
alvorleg aortastenosar som vist i tabellen .

Det er den siste kategorien, normal 
EF, paradoks låg flow, låg gradient og AVA 
<1,0 cm2, som eg vil omtale. For å gjere det 
enkelt, vil eg i det følgande referere til denne 
gruppa som 4b.

I 2011 publiserte Jander sin studie i 
Circulation basert på SEAS-populasjonen 
som viste at låge gradientar og bevart EF 
gav god prognose sjølv med AVA <1.0 cm2, 
og både med normal eller låg flow. Etter 
kvart har det kome fram metodologiske 

problem i form av at ein i ein seinare studie 
frå same populasjonen meinte at SV ofte 
var underestimert. I tillegg har ein undere-
stimert MG hos relativt mange pasientar i 
og med at nesten all inklusjon var gjort med 
gradientmålingar berre frå apeks. Resul-
tata blir likevel støtta av tre nyare studiar 
(Maes et al. Circ Cardiovasc Imaging 2014, 
Yamashita et al. J Cardiol, 2015, og Tribo-
uilloy et al, JACC 2015). 

Det er likevel heilt klart at fleirtalet 
av studiar på 4b populasjonen støtter funna 
frå Dumesnil si gruppe i 2007. Tildels blir 
det funne same prognose (utan operasjon) 
som ved høg-gradient aortastenose, tildels 
faktisk verre prognose. Ein svært interessant 
studie, Dahl et al. Heart 2015, der ein følger 
pasientar med aortastenose over fleire år, 
viser at 4b-pasientar remodellerar ulikt 
pasientar med høg-gradient stenose. Det 
skjer ein uttalt konsentrisk remodellering 
med auka veggtjukkelse utan vesentleg auke 
i masse og reduksjon av diastolisk volum. 
SVI fell, og EF blir redusert utan å felle under 
50 %. AVA tenderer til å reduserast raskare 
enn ved høg-gradient-stenose medan MG 
stig meir langsamt og kjem ikkje over 40 
mmHg (pga. fall i SV). Det vart også påvist 
auka afterload målt som valvulo-arteriell 
impedans. Fleire studiar har påvist meir 
uttalt subendokardial fibrose enn ved klas-
sisk aortastenose, med større affeksjon av 
longitudinell funksjon. I ein studie av Sato 
et al. (Circulation 2014) fann ein at det var 
spesielt ei gruppe av 4b-populasjonen med 

PARADOKS LÅG-FLOW, LÅG-GRADIENT 
ALVORLEG AORTASTENOSE  

MED BEVART EF
Terje Skjærpe, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital

AVA <1,0 cm2 Akronym Ved symptom
Normal flow, låg gradient NF-LG Feilklassifisert? Andre årsaker til sympt? 

Ikkje gjort gode nok gradient-målingar?
Normal flow, høg gradient NF-HG Klaffeskifte
Låg flow, høg gradient LF-HG Klaffeskifte
Låg flow, låg gradient
 a) Låg EF, låg flow, låg gradient LEF-LF-LG Dobutamin-belastning
 b) Normal EF, paradoks låg flow,  
      låg gradient

NEF-LF-LG ?????????
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redusert global longitudinell strain som kom 
dårleg ut prognostisk.

Bortsett frå ein, er alle studiane på 
4b-pasientar retrospektive. Den eine som 
er randomisert er Partner-studien (Herr-
mann et al. Circulation 2013) sjølv om det 
er litt uklart korleis randomiseringa er gjort 
mhp. 4b-pasientane. Studien viser likevel 
ein alvorleg prognose for 4b-pasientar på 
medisinsk behandling, med betydeleg nytte 
av TAVI i ei inoperabel subgruppe. Det 
interessante med denne studien elles er at 
SVI var ein uavhengig prediktor for morta-
litet i alle pasientkohortane, medan EF og 
gradientar ikkje var det. Liknande funn er 
gjort av Magne et al, Heart 2015, og nokre 
andre studiar.

Prevalensen av 4b-pasientar har i 
ulike studiar variert mykje, frå 3 % til 27 %. 
Dette har medført kritikk mot kvaliteten 
både av dopplerregistreringane (ukor-
rekt plasering av måleområde i LVOT og 
manglande innsats for å måle gradientar 
frå alle tilgjengelege posisjonar), og kanskje 
spesielt mot ekkomålingane av LVOT-areal. 
I ein studie av Calvin et al, CJC 2014, finn 
ein at ekko tydeleg underestimerer LVOT-
arealet samanlikna med CT. Ved å substitu-
ere ekkoarealet med CT-arealet, reduserer 
ein talet på 4b-pasientar frå 35 % til 18 
%. Nå er 35 % ein uvanleg høg del med 
4b-pasientar og kan tyde på at ekkomålin-
gane er av mindre god standard. Ein studie 
av Kamperidis et al, Eur Heart J 2015, viser 
likevel liknande funn. Med CT vart 12 % 
av 4b-pasientane reklassifisert til moderat 
alvorleg stenose. Ingen av desse studiane 
prøvde å finne ut om CT-korrigerte verdiar 
for SVI betra den prognostiske verdien av 
målingane. Det gjorde derimot ein studie 

frå Mayo-klinikken (Clavel et a, JACC 2015). 
Ein fann som i dei to andre studiane at ekko-
arealet underestimerte CT-arealet i LVOT. I 
høve til dei anbefalte kriteriane for alvorleg 
aortastenose (AVA <1,0 cm2), ga ekkomålt 
AVA betre prognostisk informasjon enn 
CT-korrigerte verdiar. Ved å auke AVA for 
alvorleg stenose til 1,2 cm2 ville ein med CT 
få liknande informasjon, men ingen betring i 
høve til ekko.

I fleire studiar er det kome klar 
kritikk av den anbefalte måten å måle LVOT-
diameter på. I figuren under viser A korleis 
EAE/ASE anbefaler å måle LVOT – opp til 1 
cm under klaffeannulus, medan det i B blir 
vist korleis ein i dei nyaste artiklane anbefa-
ler å gjere målingane, dvs, heilt oppe under 
klaffeannulus.

Det blir hevda at LVOT sannsynleg er 
meir rund like under klaffen (B). Personleg 
meiner eg variabiliteten dessutan vil auke 
vesentleg med EAE/ASE si anbefaling. 

Konklusjon
Ut frå studiane som er gjort, representerer 
4b pasientane framleis ulendt terreng, men 
det synest trass alt klart at denne popula-
sjonen representerer ei gruppe med tildels 
alvorleg prognose. Om vi etter kvart kan 
karakterisere subgrupper med god prog-
nose, står igjen å finne ut. Nokre studiar kan 
tyde på at slike finst. Det ein så langt kan 
konkludere med er:

 y Pasientar av type 4 b er ikkje eit uvanleg 
funn.

 y Ekko/doppler er ein veleigna metode for 
sortere ut slike pasientar

 

Figur 1.
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 y AVA bør målast hos alle aortastenosepa-
sientar - må målast ved låge gradientar 
og lågt SVI.

 y Målingane må gjerast svært nøye. 
 y Doppler-målepunkt må plasserast 

rett i LVOT. Årsak frimodet, men eg 
trur at mi anbefaling i den originale 
artikkelen om bestemming av AVA 
i Circulation 72, no 4, 1985, fram-
leis er best.

 y Det må brukast tid på å måle 
LVOT-diameter. Med mykje kalk 
må gain justerast ned. Mi anbefa-
ling er å bruke metode B og ikkje A 

i figuren ovanfor. Det er ikkje skam 
å ty til øsofagusekko.

 y Ein må skilje ut alle med MG over 
40 mmHg. Den einaste måten er å 
systematisk prøve alle måleposisjo-
nar. Det må bli slutt på sjølbedraget 
om at kvaliteten på jet-signalet frå 
apeks seier noko om ein kan eller 
ikkje kan finne høgare gradientar 
frå andre posisjonar, evt. dersom 
ein går langt nok ut i axillen så 
treng ein ikkje måle frå høgre side 
av sternum (eg har høyrt begge 
påstandane i vår).

3-DIMENSJONAL EKKOKARDIOGRAFI - 
PRAKTISK BRUK OG KLINISK NYTTE

Svend Aakhus, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet  
og det Medisinske fakultet, NTNU

3-dimensjonal (3D) ekkokardiografi har i 
løpet av de siste årene blitt etablert som 
et praktisk nyttig verktøy ved utredning av 
en del hjertepasienter. I denne artikkelen 
omtales historikk, tekniske aspekter, diag-
nostiske muligheter og begrensninger. For 
en mer detaljert gjennomgang vises til mer 
detaljerte oversikter (1,2).

Ønsket om et effektivt 3D 
ekkokardiografisk verktøy utviklet seg 
parallelt med utviklingen av kvalitetsutstyr 
for avbildning av hjertet med gråtonebilder 
og fargedoppler for 25-30 år siden. De 
første prototypene ble utviklet av von Ramm 
og Smith ved Duke College og presentert 
i 1987. Det var imidlertid først i 1992 at 
overbevisende 3 D ekkokardiografiske bilder 
ble presentert på konferanser, og først i år 
2000 at utviklingen av avanserte prober 
(matrix array) og utvikling innen computer 
prosessorteknologi gjorde 3D opptak 
praktisk mulig i en klinisk hverdag. I løpet 
av det siste ti-året har man sett utvikling 
av avanserte 3D transøsofagusprober som 

gir muligheter for en helt ny og detaljert 
diagnostikk av endel hjertefeil. 

Tekniske aspekter
En 3 D ekkoprobe består i prinsippet av et 
rektangulær felt med ultralydkrystaller som 
kaster ultralydbølger i 2 plan og derved byg-
ger opp et volum av refleksjoner. Det skal 
et større antall linjer til å bygge opp et 3D 
enn et 2D bilde. Hjertefrekvensen begrenser 
tiden som kan brukes på å bygge opp et 
bilde. Man løser denne begrensningen ved 
å redusere sektorvinkel og bildehastighet 
(frame-rate), og å øke antall hjertesyklu-
ser (multiframe). Legges fargedoppler på 
gråtonebildet i 3D øker kravet til linjer. 3D 
ekkokardiografi er derfor ofte ikke velegnet 
ved store ventrikler, takykardier, eller ved 
arytmier. Innstilling av gain vil påvirke 3D 
bildet i stor grad, og må utnyttes forsiktig. 
God bildekvalitet ved 2D ekko tilsier god 
bildekvalitet ved 3D ekko, og vice versa. 
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Anvendelse
Vår erfaring er at 3D transtorakal ekko-
kardiografi (TTE) er velegnet til å vurdere 
venstre ventrikkel morfologi og funksjon 
og mitralklaffen. Av og til er det nyttig ved 
tumor cordis og ved medfødt hjertefeil. 
3D transøsofageal ekkokardiografi (TEE) 
er spesielt nyttig, og noen ganger helt 
avgjørende, i preoperative vurderinger av 
mitralklaff og atrieseptumdefekter. Tek-
nikken er ofte nyttig ved bedømmelse av 
aortaklaffeil og endokarditt, og av og til ved 
tumor cordis. 

Eksempler
Ved hjelp av såkalt multislice-teknikk 
kan man ved TTE fremstille venstre 
ventrikkel i kortakser fra apex til basis, 
tilsvarende en MRI undersøkelse (figur 
1). Dette kan være meget nyttig i vur-
dering av regional funksjon (kontrak-
sjoner, aneurismer, tromber) og mor-
fologi (trabekelverk, non-compaction, 
krypter) i venstre og høyre ventrikkel. 
Teknikken brukes derfor for eksempel 
i vurdering av iskemisk hjertesykdom 
både for å avklare komplikasjoner til 
infarkter (aneurisme, trombe, septum-
ruptur) (figur 2) samt under påvisning 
av iskemi under stress-ekkokardiografi. 
I tillegg er teknikken nyttig til å defi-
nere kardiomyopatier (hypertrofisk 
kardiomyopati, arytmogén høyre 
ventrikkel kardiomyopati) og til å 
påvise myokarditter. 

Ved hjelp av spesielle teknik-
ker («rendering») kan overflaten på 
hjertets kaviteter rekonstrueres og 
benyttes til å beregne volum. Spesielt 
for venstre ventrikkel er dette aktuelt. 
En volumkurve gjennom hjertesyklus 
kan genereres og EF beregnes. 3D TTE 
underestimerer venstre ventrikkels 
volum både i endediastole og ende-
systole sammenlignet med MR, men 
mindre enn det 2D ekkokardiografi gjør 
(3). Bedømmelse av venstre ventrik-
kels kontraksjoner er spesielt viktig ved 
stressekkokardiografi. Med 3D TTE er 
den diagnostiske presisjon for koronare 
stenoser ved dobutamin-stress-ekko-
kardiografi omtrent på samme nivå 
som konvensjonell 2D, men tiden for 

opptak og analyse er kortere. 3D TTE kan 
altså sies å være mer effektiv en 2D TTE ved 
stressekkokardiografi. 

Klaffefeil
3D ekko er meget nyttig til å fremstille 
mitralklaffen, og til å lokalisere defekter, 
spesielt prolapser. 3D TTE lokaliserer mitral-
prolaps med samme treffsikkerhet som 2D 
TEE (4). 3D TEE gir ytterligere informasjon 
om detaljer i mitralklaffeapparatet (figur 
3), og er nå blitt en helt nødvendig del av 
preoperativ utredning før mitralkirurgi med 
reparasjon. Et mitralprolaps fremstilles 
sett fra venstre atrium med aorta orientert 
opp slik en kirurg er vant til å se dette in 

Figur 1. 3D TTE: Multislice-fremstilling av venstre ventrikkel 
ved takotsubo-kardiomyopati. Apex sees i øvre venstre panel og 
basis av venstre ventrikkel i nedre høyre. Merk tynnvegget og 
dilatert apex av venstre ventrikkel.

 

 

Figur 2. 3D TEE: Mekanisk mitralventil med trombose sett fra 
venstre atrium.
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vivo. Man får god oversikt over et 
prolaps-lokalisering og utbredelse 
samt eventuell chordaeruptur, og 
kan planlegge kirurgi etter dette. 
Spesielt er det nyttig ved de kom-
misurale prolapsene som lett kan 
oversees med 2D TEE. 

Ved mitralstenose har 
3D-teknikken vist seg å være den 
noninvasive metode som best 
stemmer overens med invasive 
teknikker (5). En benytter apikale 
3D opptak av venstre ventrik-
kel, fokuserer på mitralklaffen, 
og benytter digital beskjæring av 
volumdata til å identifisere klaffens 
minste åpningsareal som så plani-
metreres (figur 4). Ved 3D TEE får 
en som regel enda bedre oversikt 
og presise mål på åpningsarealet. 

3D ekkokardiografi kan 
være nyttig ved aortaklaffefeil. En 
får fremstilt antall kusper, kom-
misurer og kuspenes funksjon. Det 
kan også være nyttig til måling av 
dimensjoner i aortarot, spesielt før 
kateterbasert innsettelse av klaf-
feprotese (TAVI). 

Ved endokarditter vil 3D 
TEE være nyttig for å lokalisere 
vegetasjoner og spesielt perfora-
sjoner som kan være vanskelige å 
finne med 2D teknikker. Teknikken 
kan også være meget effektiv til å 
påvise paravalvulære lekkasjer. 

Septumdefekter
3D TEE har vist seg meget nyttig 
ved atrieseptumdefekt (ASD). 
Man får fremstilt defektens form, 
størrelse, marginer og beliggen-
het, samt relasjon til klaffeplan 
og lungevener (figur 5). Dette er 
meget nyttig i planleggingen av 
en kateterbasert lukking av ASD. 
Siden marginene på en ASD kan 
være ganske fleksible, må man 
imidlertid fortsatt bruke ballong 
for å bestemme hvilken størrelse 
en luknings-propp skal ha. Etter 
plassering av ASD-propp er 3D 
TEE meget nyttig til å vurdere 
eventuelle persisterende lekkasjer 
rundt proppen. 

Figur 3. 3D TEE: Mitralprolaps, bakre seil (P2) lokalisert ved kryss.

Figur 4. 3D TEE: Mitralstenose. Bedømmelse av mitralstenose etter 
beskjæring av 3D data for å identifisere minste åpningsareal (0,8 
cm2).

 

 

Figur 5. 3D TEE: Atrieseptumdefekt. Lokalisering, størrelse og 
form av ASD etter beskjæring av 3D data.
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Oppsummering
3D ekkokardiografi et etablert som et nyttig 
supplement til konvensjonell ekkokardio-
grafi. 3D TEE er mest aktuelt til vurdering 
av venstre ventrikkels morfologi, volum og 
funksjon, samt mitralklaff. 3D TEE er meget 
viktig i preoperative utredninger av mitral-
klaffefeil, endel aortaklaffefeil og endokar-
ditter, noen atrieseptumdefekter. Teknikken 
er ikke vanskelig å lære, men krever noe tid i 
bildebearbeidelse. 
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INTENSIV KARDIOLOGI I SKANDINAVIA  
I DAG OG I FREMTIDEN

Jesper Kjærgaard, overlæge, Kardiologisk intensiv afdeling B2143,  
Hjertecentret Rigshospitalet, København

Kardiologiske patienter bliver stadigt mere 
komplekse, dels fordi vore behandlinger er 
effektive og medfører at flere lever længere 
med deres hjertesygdom, og dels fordi 
befolkningens demografi ændres så vi får 
flere ældre og andelen af vore patienter som 
præsenterer sig med betydelig komorbiditet 
også øges. Samtidig ændres holdningen til 
hvornår aktiv behandling af de sværeste 
hjertetilstande er rimelig. Samlet set, vil vi 
som kardiologer få flere ældre, komorbide 
og svært syge patienter, som skal håndte-
res ikke blot i det akutte forløb men også 
i intensiv efterbehandling og rehabilite-
ring. På den anden side er ressourcerne i 
sundhedssystemet ikke uden knaphed, og 
særligt vil den elektive hjertekirurgiske pro-
duktion som traditionelt tager en stor del af 
intensivkapaciteten i hjertecentrene skulle 
have plads for at sikre en hurtig adgang til 
behandling for de ambulante patienter.

I de senere år at man på mange 
hospitaler i tiltagende grad nærmet sig en 
organisation som kaldes «closed ICU», 
hvor behandlingsansvaret for en intensiv 
kardiologisk patient overgår til intensivlæge, 
som oftest er anæstesiolog. Forfatteren 
af dette indlæg vil gerne påpege paradok-
set i at de af vore patienter som har mest 
brug for specialisten i hjertesygdomme, 
«kobles af» når patientens behov bliver 
allerstørst. Vi som kardiologer bør derfor 

overveje om ikke vi bør være bedre til at 
tilbyde vor assistance når vi har patienter 
på intensivafdelingen. Og vi bør måske også 
overveje om ikke enhver større kardiologisk 
afdeling bør have et antal intensivsenge, 
helst med respiratorer, dialyse,  og mulighed 
for mekanisk cirkulationsstøtte, som er 
reserveret til de kardiologiske patienter. 
Dette er jo patienter, som hvis de indlægges 
på generelle eller thoraxanæstesiologiske 
intensivdelinger vil blokere for den plan-
lagte produktion der. Sådanne medicinske 
intensivafdelinger kan ikke fungere uden tæt 
samarbejde med anæstesiologer, men den 
daglige håndtering af patienter kan udmær-
ket varetages af kardiologer med interesse 
for intensiv behandling. På Kardiologisk 
afdeling i København har man i snart 15 år 
haft en sådan organisation, som primært 
håndterer patienter med følgende diagno-
ser: hjertestop uden for hospital, kardiogent 
shock efter revaskularisering, langvarigt 
intensivbehandlingsbehov efter hjertekirurgi 
og opvågning efter perkutant klapinterven-
tion, primært TAVI.

Indlægget på Vårmøtet gennemgik 
kort relevant litteratur for organisationen 
af sådanne afdelinger (fx Morrow et al, 
Circulation 2012), og beskrev hvordan 
afdelingen af organiseret i samarbejdet 
med thoraxanæstesiologisk afdeling i 
København.
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FARLIG FETT - ELLER  
«ALL FAT IS NOT CREATED EQUAL»

Dag Thelle, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Kjøper man smør i Frankrike får man med 
seg et kostholdsråd på baksiden av pakken: 
«en frokost består bl.a. av brød med smør». 
Rådet kommer fra franske ernæringsfysio-
loger og er tilsynelatende i strid med hva vi 
har sagt i Norge i førti år. Våre råd er under 
angrep, men ikke bare fra franske meierier. 
Våren 2015 publiserte Harcombe og medar-
beidere en metaanalyse med følgende tittel: 
Evidence from randomised controlled trials 
did not support the introduction of dietary 
fat guidelines in 1977 and 1983: a systematic 
review and meta-analysis (Harcombe et al, 
2015). Konklusjonen står i tittelen; våre råd 
om fettinnholdet i kosten har ikke dekning 
i randomiserte kontrollerte forsøk. Og året 
før kom Chowdhury og medarbeidere med 
en større analyse, med om lag de samme 
konklusjonene: «Current evidence does not 
clearly support cardiovascular guidelines that 
encourage high consumption of polyunsatu-
rated fatty acids and low consumption of total 
saturated fats» (Chowdhury et al, 2014).

Hjerteinfarkt-epidemi 1935-1975
Rådene som disse analysene refererte, ble 
politikk i Norge i 1975-76. Da kom Stortings-
meldingen om norsk ernærings- og mat-
forsyningspolitikk. Forbruket av spesielt 
mettet fett skulle reduseres og til dels 
erstattes med flerumettet fett, samtidig 
som kornprodukter og grønnsaker måtte 
økes. Grunnlaget for disse rådene finner vi 
bl.a. i den dramatiske økningen av hjerte- og 
karsykdommer i perioden 1930 til 1939,og 
den plutselige nedgangen under krigsårene 
1940-45. Fallet i dødelighet av hjertein-
farkt fulgte etter nedgang i befolkningens 
kroppsvekt og blodtrykk (Strom & Jensen, 
1951). Dette ble satt i sammenheng med at 
fettforbruket og dermed også kaloriinntaket 
gikk ned. 

Fett i kosten og høyt kolesterol i 
blodet
Fett i kosten og spesielt mettet fett ble sett i 
sammenheng med kolesterolnivået i blodet. 
I en norsk undersøkelse fra slutten av 1950-
årene (Westlund & Nicolaysen, 1972) viste 
man hvordan risiko for nye tilfeller av angina 
pectoris og hjerteinfarkt økte sterkt med 
økende serum-kolesterol og høyt blodtrykk, 
mens økende kroppsvekt var knyttet til 
diabetes. Undersøkelsen ble verdenskjent 
på grunn av størrelsen og den nitide gjen-
nomføringen. Senere studier i Norge, helt 
inn i dette århundre, har bekreftet disse 
sammenhengene. I 1982 fulgte man opp 
stortingsmeldingen fra 1975-76. Rådene var 
de samme som tidligere, men nå støttet 
man seg til resultatene av Ingvar Hjermann 
og medarbeideres kost- og røykeslutt-forsøk 
i Oslo (Hjermann et al, 1981). Den viste en 
betydelig nedgang i risiko for hjerteinfarkt 
ved enkle kostråd, som også var fulgt av 
nedgang i kolesterolnivået i blodet. Resul-
tatene fra dette forsøket har holdt seg selv 
etter 16 års oppfølging (Holme et al, 2006). 

Tilsynelatende står metaanalysene 
til Harcombe et al og Chowdhury et al 
i motsetning til forsøket fra Oslo, mens 
derimot en tredje metaanalyse fra Jakobsen 
og medarbeidere støtter Hjermann et al 
(Jakobsen et al, 2009). I motsetning til de 
to første metaanalysene kunne Jakobsen 
demonstrere hvordan utskifting av met-
tet med umettet fett reduserte risiko for 
koronar hjertesykdom. Diskrepansen mel-
lom metaanalysene kan være forårsaket av 
at Jakobsen og medarbeidere tok hensyn 
til hvilke endringer folk foretok seg når de 
reduserte sitt fettinntak. 

Både Chowdhury et al og Harcombe 
et als metaanalyser inkluderte en tidligere 
Oslostudie, Lerens forsøk rettet mot infarkt-
pasienter. Etter fem år kunne man vise at 
hjerteinfarktpasienter som reduserte sitt 
totale fettinntak og skiftet til flerumettede 
fettsyrer hadde lavere risiko for nytt infarkt 
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(Leren, 1968) og dette holdt seg i hvert fall 
ytterligere seks år (Leren, 1970). 

Det ser ut som resultatene fra Lerens 
forsøk er mer uttalte en tilsvarende andre 
forsøk fra samme tidsperiode. Legger man 
til forsøkene til Hjermann og medarbeidere 
så kan man spørre seg om det var noe spe-
sielt med fettinntaket i Norge som gjorde 
rådene til Leren og Hjermann mer effektive. 

Hvorfor falt koronar dødelighet 
i Norge allerede på slutten av 
1970-tallet? 
Fra 1980-årene fram til i dag har dødelig-
heten av hjerteinfarkt gått dramatisk ned i 
Norge og ligger på samme nivå som Spania 
og Frankrike (figur 1). Nå er risikoen for at 
en mann under 75 år skal dø av hjertein-
farkt nede på 4 %. Begynnelsen på denne 
nedgangen i dødelighet faller sammen med 
lavere forbruk av helmelk og ikke minst mar-
garin (figur 2). Folk hadde fulgt rådene og 
reduserte sitt fettinntak. At hendelser faller 
sammen i tid behøver som kjent ikke bety at 
de står i noen årsakssammenheng. Hjer-
mann og medarbeideres intervensjon i Oslo 
ga overbevisende resultater, men et omtrent 
samtidig forsøk i Gøteborg viste ingen effekt 
av tilsvarende intervensjon (Wilhelmsen et 
al, 1986). 

En mulig forklaring på at de to for-
søkene i Oslo viste en tydeligere effekt enn 

forsøk i andre land kan være at vi i Norge 
har vært mer utsatt for delvis hydrogenerte 
fettsyrer fordi vi spiste langt mer margarin 
laget av herdete fiskeoljer enn de fleste 
andre. 

I 1988 ble det reist mistanke om at 
transfettsyrer som oppsto ved herding av 
fett fra planter og fisk hadde ugunstig virk-
ning på hjerte- og karsystemet, men det var 
først to år senere da nederlandske forskere 
viste hvordan forsøkspersoner reagerte på 
transfettsyrer at saken fikk større opp-
merksomhet. I 1993 publiserte Willett og 
medarbeidere sine resultater fra Nurse´s 
health study og viste hvordan en 2 % økning 
transfettsyrer ga 23 % økning i risiko for 
koronar hjertesykdom (Wannamethee et 
al 2003, Willett et al, 1993). En idé om 
betydningen av transfett i forhold til andre 
fett-typer kan vi få fra Mozaffarian og Clar-
kes oppsummering fra 2009. De viste at 
om 2 % av energiinntaket kom fra transfett 
og ble skiftet ut med tilsvarende mettede, 
flerumettede eller monoumettede fettsyrer 
så ville man redusere risikoen for hjerte- og 
karsykdom med følgende resultater (Mozaf-
farian & Clarke, 2009):

I tabell 1 ser en hvordan et skifte 
fra en gruppe fettsyrer til annen påvirker 
risikonivået for koronarsykdom. Om man 
ikke tar hensyn til dette i metaanalyser der 
ulike typer studier inngår vil det endelige 
gjennomsnittet kunne bli null effekt. 

Figur 1. Dødelighet av hjerte- og karsykdommer 1970 - 2010 i utvalgte land (FHI) 
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Var det slik at den gunstige effekten 
av Lerens og Hjermanns råd om mindre fett 
kom fram fordi man dermed reduserte inn-
taket av transfettsyrer? Det er liten tvil om 
at vi i Norge har blitt utsatt for mer transfett 
enn de fleste andre i Europa, og at dette 
har bidratt til den raske økningen i hjerte-
infarkt både før og etter den 2. verdenskrig. 
Ernæringsrådene fra 1975 og forsøkene i 
Oslo skilte ikke mellom transfett og mettet 
fett, men rettet seg mot å minske andelen 
mettet fett og øke andelen flerumettet fett. 
Det gjennomsnittlige inntaket av transfett-
syrer har de siste ti årene vært i tråd med 
Verdens helseorganisasjons anbefaling om 
å begrense transfettsyreinntaket til mindre 
enn 1 % av energiinntaket. Hvor stor del av 
nedgangen i sykelighet og dødelighet som 
kan tilskrives endringen i mettet fett og 
transfett, vet vi ikke. 

Fett i meierivarer - er det som annet 
fett?
Vi begynte med å vise baksiden av en fransk 
smørpakke, og Frankrike er ved siden av 
Sveits det landet som har det største for-
bruket av meierivarer i Europa. Samtidig har 
flere metaanalyser og enkeltstudier gitt vari-
erende resultater angående sammenhen-
gen mellom meieriproduktet og risiko for 

hjerte- og karsykdom-
mer (Astrup, 2014a, 
Praagman et al, 
2014). Det er økende 
holdepunkter for at 
flere meieriprodukter 
kan ha ulik betydning 
som risikofaktorer 
for hjerte- og kar-
sykdommer. Spesielt 
legger man vekt på at 
fermenterte produkter 
som ost og yoghurt 
er beskyttende mot 
diabetes og dermed 
indirekte også for 

hjerte- og karsykdommer. Det er fortsatt 
uavklart hvilken rolle helmelk egentlig har, 
men melke produkter inneholder trolig 
flere gunstige faktorer som kan motvirke 
arteriosklerotisk mekanismer (Hirahatake 
et al, 2014).

Konklusjon
I 1975 nådde hjerteinfarkt-epidemien sitt 
toppunkt i Norge. Da hadde en voksen 
mann 20 % sannsynlighet for å dø av 
hjerteinfarkt før han hadde fylt 75 år, og 
økningen i forventet levetid for voksne 
menn stagnerte. Nå er risikoen redusert til 
4 %. Halvparten av nedgangen tillegger vi 
bedre behandling, resten må skyldes mindre 
røyking og endrede kostvaner. Kostrådene 
i Norge påvirket utviklingen. Det totale 
fettinntaket gikk ned, og dermed reduserte 
man inntaket av transfett, kanskje den mest 
patogenetisk aktive delen av ulike fettarter 
som vi kan utsette oss for. 
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