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Kapittel 24

Klinisk forskning: 
medikamentell behandling
John Kjekshus, Harald Arnesen og Lars Gullestad

Utviklingen av systematisk utprøvende behandling
Historien om utviklingen av den medikamentelle behandlingen av hjertesykdom-
mer er også historien om utviklingen av randomiserte kontrollerte forsøk (RCT).
Denne type forsøk er uten tvil blitt vår viktigste og mest rigorøse metode for objektiv
vurdering av behandlingseffekt i medisinen. Kardiologien har gått i bresjen når det
gjelder å bruke RCT, og samtidig kan det med stor rett sies at RCT som metode i
stor grad er utviklet av kardiologer og i samarbeid med disse.

Kjernen i RCT antydes av kapitlets ingress. Mange kliniske «sannheter» var
basert på ekstrapolering av kunnskap fra epidemiologiske eller fysiologiske data, fra
retrospektive analyser eller fra bruk av historiske kontroller. Tidlige kontrollerte stu-
dier led ofte av dårlig planlegging, underdimensjonering, randomiseringsbias, skjev-
heter i eksklusjon av deltagere og utilstrekkelig blinding av behandling. Rekruttering
skjedde ofte ved et enkelt senter, noe som medførte små og ikke sammenlignbare
grupper.

Selv om prinsippet allerede var beskrevet i Bibelen (1), var det sir Austin Brad-
ford-Hill som lanserte RCT som en praktisk metode for å dokumentere først strep-
tomycinets effekt ved tuberkulose og deretter assosiasjonen mellom lungekreft og
røking. Utviklingen av RCT som metode foregikk i 60–70-årene, og i 80–90-årene
utviklet det seg en stadig større forståelse for betydning av styrkeberegninger, basert
på sammenhengen mellom antall inkluderte pasienter, forventet behandlingseffekt

People are conservative, biased, judgemental, selfish and forgetful, hence the need
for good trials to increase their belief in what exists, not in what they might imagine.

(Duncan Vere 1981)
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og statistisk utsagnskraft. Man fikk også gjennomslag for «intention-to-treat»-prin-
sippet, for å forhindre vilkårlig påvirkning av resultatet fordi ekskluderte pasienter
var skjevfordelt mellom gruppene. Også innføring av uavhengige kontrollkomiteer
som vurderte etiske forhold og sikkerhetsproblemer i løpet av undersøkelsen (Data
safety and monitoring boards – DSMB), fikk stor betydning.

Innenfor kardiologien etablerte flere norskinitierte RCT et mønster for slike
undersøkelser, mange av dem var multisenterundersøkelser, noe som nødvendig-
gjorde helt nye samarbeidsformer mellom avdelinger og institusjoner.

Særlig innenfor hypertensjonsforskning og arytmiforskning tok det lang tid før
man frigjorde seg fra bruk av surrogatendepunkter som blodtrykk og ekstrasystoler,
og tok i bruk harde kliniske endepunkter som død og sykelighet. Derfor ble utvik-
lingen på disse to områdene avsporet i flere tiår før man fikk rasjonell behandling
basert på reelle dokumenterte kliniske effekter. RCT ble imidlertid tidlig tatt i bruk
i Norge for forskning på koronarsykdom.

Antikoagulasjonsbehandling
Antikoagulasjonsbehandlingens tidlige historie er grundig dekket i kapittel 16. Paul
Owrens karismatiske personlighet lå sannsynligvis bak det faktum at nesten all klinisk
forskning i kardiologi i en lang periode var koagulasjonsforskning, og bak den store
bruk av antikoagulasjon ved norske sykehus på 60-tallet. Christopher Bjerkelunds og
Christian Borchgrevinks avhandlinger om antikoagulasjon ved henholdsvis akutt
hjerteinfarkt og angina pectoris var milepeler i den første antikoagulasjonsbølgen. På
70-tallet sank både forskningsinteressen og den kliniske bruken, men på 90-tallet
skapte Waris-studiene ny interesse for behandlingsprinsippet hos pasienter med gjen-
nomgått hjerteinfarkt (2, 3). Begge studiene var ledet av Ullevål-miljøet med Harald
Arnesen i spissen. Den første viste klart en effekt på reinfarkt og hjerneslag. Betyd-
ningen av resultatet ble imidlertid svekket av at det omtrent samtidig ble dokumen-
tert at acetylsalicylsyre (ASA) kunne ha lignende gunstige effekter. Det ble derfor
nødvendig å gjennomføre en ny stor studie, Waris II, der 3630 pasienter ble fulgt i
fire år etter randomisering til bruk av warfarin, ASA og kombinasjonsbehandling.
Resultatet var at kombinasjonen ga den laveste forekomsten av kombinerte ende-
punkter. Fortsatt er ikke denne kombinasjonsbehandlingen fullt ut akseptert i klinik-
ken. Waris-studiene var eksempler på at lavbudsjettstudier med begrenset industri-
støtte var gjennomførbare som samarbeidsprosjekter mellom norske sykehus.

Etter at implantasjon av hjerteventiler startet i Norge i 1965, oppsto en ny type
tromboemboliske komplikasjoner, ventilembolier. Erik Myhre og Jon Dale sam-
menlignet embolirisiko hos ventilpasienter som fikk bare warfarin, med de som fikk
kombinasjonen warfarin-ASA (4). De påviste en redusert emboli-insidens, men
blødningsrisikoen steg også betydelig. Etter hvert er ventilene blitt mindre trombo-
gene, og kombinasjonsbehandlingen har derved fått mindre betydning.

En siste moderne koagulasjonsstudie skal nevnes. Ulrich Abildgaard og hans
gruppe studerte lavmolekylært heparins evne til å forhindre trombedannelse i vens-
tre ventrikkel etter hjerteinfarkt. Trombehyppigheten sank, men ikke embolihyp-
pigheten eller dødeligheten (5).
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Trombolyse ved akutt infarkt
Dette temaet er omtalt grundig i kapittel 21. Flere store multisenterstudier klarla på
80-tallet nytten av tidlig trombolyse. Gjennombruddsstudien som overbeviste alle,
var ISIS-2; det var også den hvor det norske bidraget var størst. 25 norske sykehus
deltok i denne Oxford-initierte studien, som inkluderte over 17 000 pasienter. Stu-
dien var prototypen på det nye idealet om «large simple trials». Både streptokinase
og ASA viste seg å redusere kardiovaskulær dødelighet med ca. 25 % i forhold til pla-
cebo; når medikamentene var gitt de første fire timene, var reduksjonen på over
50 %.

Betablokkerbehandling
En av de første store undersøkelsene som flyttet grenser både for forsknings-
metodikk og for behandling av pasienter, var den norske timololundersøkelsen.
Göteborggruppen med Anders Vedin og Claes Wilhelmsson hadde i 1974 publisert
en liten studie med alprenolol som syntes å vise at betablokker hadde gunstig effekt
på plutselig død hos pasienter med koronarsykdom. På det tidspunktet hadde en
ung assistentlege i Sarpsborg som het Terje Pedersen, nettopp avsluttet en utmerket
studie av Moduretic hos hypertonikere. Han ble derfor rekruttert av overlege Kåre
Overskeid, og etter å ha innhentet råd fra Göteborggruppen laget de protokollen til
det som skulle bli den norske timololundersøkelsen. Protokollen ble forelagt Merck,
Sharp and Dohme (MSD), som var villig til å gå inn som sponsor for å teste om beta-
reseptorblokade med timolol kunne redusere mortalitet og morbiditet hos pasienter
med kjent koronarsykdom. Opprinnelig var studien planlagt med ca. 400 pasienter,
men etter at epidemiologen Knut Westlund styrkeberegnet undersøkelsen, ble pasi-
entpopulasjonen utvidet til 1200. Antall forventede endepunkter og forventet
gevinst ble anslått, basert på tidligere erfaringer. Terje Pedersen ble koordinator for
undersøkelsen, og underveis ble antallet pasienter ytterligere økt til 1844, som ble
fulgt i fem år. Pasientene ble randomisert til timolol eller placebo, dobbelt blindt,
slik at verken pasient eller lege visste hvilken behandlingsgruppe pasienten hørte til.
Pasientene ble rekruttert fra 20 norske sykehus.

Tidligere undersøkelser hadde vært små og dårlig planlagt, og hadde derfor gitt
høyst usikre og sprikende resultater. På dette tidspunktet var det fortsatt en disku-
sjon om undersøkelser skulle gjøres pr. protokoll, som betydde at man bare regnet
med resultater fra dem som tok medikamentene som forutsatt i protokollen, eller
etter «intention-to-treat»-prinsippet. Dette innebærer at man skal teste intensjonen
av å behandle, og alle pasienter skal derfor telles med, uansett om de tar medikamen-
tene eller ikke. På dette området ble timololundersøkelsen et mønster for senere
RCT. Undersøkelsen skulle være dobbelt blind, randomisert på en tilfredsstillende
måte og med analyse av predefinerte sikre og dokumenterbare endepunkter. Hypo-
tese og problemstilling ble klart definert. Nytt var det også å bruke en uavhengig
etisk komité som regelmessig skulle overvåke de etiske og sikkerhetsmessige aspek-
tene av undersøkelsen. Valget av Terje Pedersen som koordinator var et lykkelig
valg. Han var en god administrator og pådriver av undersøkelsen. Det endelige resul-
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tatet viste en 40 % reduksjon i total mortalitet som stort sett ble oppnådd ved reduk-
sjon av kardiovaskulær død (figur 24.1) (6). Hyppigheten av nytt fatalt hjerteinfarkt
ble redusert med 28 % og plutselig død med 45 %. Dette forandret med ett slag
oppfatningen av mekanismen for arytmisk død, fra å være oppfattet som en primær
rytmeforstyrrelse til å være et sekundært fenomen, delvis utløst av akutt iskemi eller
infarkt.

Samarbeidet med MSD var vellykket. De stilte med sin store forskningsavdeling
med avanserte metoder for dataregistrering og statistisk bearbeidelse av de mange
innsamlede variablene og med de nødvendige ressurser til å få en slik stor undersø-
kelse til å gå på skinner. Da undersøkelsesresultatet kom, var de en stor overraskelse
for sponsoren, som på ingen måte var forberedt til å dra fordel av resultatene i sin
markedsføring. Men vitenskapelig sett ble studien stående som et fyrtårn.

Uavhengig av timololundersøkelsen hadde Viggo Hansteen på Ullevål sykehus
hatt samme idé, også inspirert av den svenske undersøkelsen. Han hadde også spurt
MSD om støtte, men mislikte at firmaet ville gå sterkt inn i undersøkelsen som part-
ner. Han valgte derfor å undersøke propranolol mot placebo med litt finansiell støtte
fra legemiddelfirmaet ICI. Ti norske sykehus deltok. Undersøkelsen ble mindre enn
planlagt, og den fikk problemer med rekruttering av pasienter. 560 høyrisikopasien-
ter etter gjennomgått infarkt ble undersøkt. Det tok lang tid før undersøkelsen ble
ferdig, men da dataene kom i 1982, viste undersøkelsen prinsipielt de samme effek-
tene som timololundersøkelsen, men med noe større usikkerhet som følge av færre
inkluderte pasienter (7).

Det hører med til historien at da Terje Pedersen ble klar over at Viggo Hansteen
også drev en tilsvarende undersøkelse, forsøkte han å kontakte ham for å søke råd,

Figur 24.1. Effekten av å 
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og placebo på kumulativ 

mortalitetsrate i løpet av 

32 måneders behand-

ling hos pasienter etter 

gjennomgått infarkt i 

timololundersøkelsen. 

Undersøkelsen viste 

spesielt god effekt på 

plutselig død.
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men på veien inn fra Sarpsborg fikk Pedersen motorstopp og rakk aldri frem. Et
samarbeid som kanskje kunne ha vært nyttig for begge undersøkelsene, ble det aldri
noe av. I dag er samarbeid i nettverk blitt en forutsetning for å få til gode kliniske
undersøkelser. Disse to undersøkelsene fikk imidlertid stor betydning for bruken av
betablokkere hos hjerteinfarktpasientene, nasjonalt og internasjonalt. Resultatene
ble bekreftet i en rekke etterfølgende undersøkelser. I en av disse viste John Kjekshus
og medarbeidere at intravenøs behandling av akutt infarkt med timolol, reduserte
infarktutvikling og infarktstørrelse (8).

Motstanden mot å akseptere resultatene var stor både i norske og internasjonale
miljøer. Hjertemiljøet i Norge ble invitert til høring hos Statens legemiddelkontroll
(SLK), og de «gamle», Christopher Bjerkelund på Aker og Egil Sivertssen på Ullevål,
advarte mot generell bruk av betablokkere på grunn av frykten for bivirkninger, sær-
lig utvikling av hjertesvikt. Det er en kjent sak at akseptert ekspert blir man først når
man er mer enn 100 mil hjemmefra. Men da også den amerikanske Bhat-undersø-
kelsen med propranolol viste samme resultater, ble betablokkere som sekundærpro-
fylakse ved koronarsykdom bekreftet og gikk etter hvert inn i retningslinjene for
behandling av koronarsykdom.

Flere andre viktige substudier av timololstudien viste effekt av betablokade i vik-
tige undergrupper, som diabetikere og pasienter med dilaterte hjerter. Resultatene
var like gode i alle undergruppene, og behandlingen ble godt tolerert, noe som ristet
i gamle forestillinger om høy behandlingsrisiko hos disse pasientgruppene. Det
skulle likevel gå mange år før betablokkere også ble akseptert i behandlingen av hjer-
tesviktpasienter. Faktisk gikk det nesten 20 år før det lyktes å få sponsor til en beta-
blokkerstudie av hjertesviktpasienter etter et felles svensk-norsk initiativ. Merit-stu-
dien, støttet av Astra, ble en stor internasjonal undersøkelse med 3991 pasienter med
alle grader av hjertesvikt (K-16). Norge deltok med 17 sentre. Studien ble stoppet
allerede etter ett år på grunn av overbevisende klinisk effekt. Den selektive betablok-
keren metoprololsuksinat, viste seg å redusere mortaliteten med 44 % i forhold til
placebo, og morbiditeten – inkludert sykehusinnleggelser for hjertesvikt – ble redu-
sert med 35 % (9) (figur 24.2).

Undersøkelsen snudde opp ned på all tidligere oppfatning av hva hjertesvikt var
og hvordan den skulle behandles. I dag er betablokkerbehandling en av hjørnestei-
nene i ethvert behandlingsregime for hjertesviktpasienter.

Angiotensin-aldosteron-blokkerende behandling
I 1970-årene ble det mer og mer klart at når hjertet sviktet, ble nevrohormonale
kompensasjonsmekanismer aktivert (K-16). Til å begynne med fokuserte man på å
understøtte hjertet med kontraktilitetsstimulerende medikamenter. Dette var en
alvorlig feilvurdering. Snart viste det seg at nevrohormonal stimulering nok var nyt-
tig for å øke ytelsen i det normale hjertet, men hos pasienter med hjertesvikt resul-
terte den i uttretting av hjertet og progresjon av hjertesvikten. I tillegg til at sympa-
tikusaktivering hadde en uheldig effekt, ble man også klar over de uheldige sidene
ved langvarig aktivering av renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Tidlig på 80-tal-
let fikk man effektive medikamenter som kunne blokkere effekten av angiotensin II
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(angiotensinkonvertasehemmere, ACEi). I små forsøk ble det vist at medikamentet
enalapril førte til økt minuttvolum og bedring av pasientens symptomer.

Disse forsøkene førte til at John Kjekshus skrev protokoll og forsøkte å få spon-
sormidler til en større undersøkelse av hjertesviktpasienter for å teste konseptet om
at blokade av angiotensin-aldosteron-systemet kunne redusere mortalitet og morbi-
ditet hos pasienter med hjertesvikt. Hypotesen hans var at dersom behandlingen var
effektiv, ville det være enklest og raskest å vise dette hos den dårligste pasientgrup-
pen, med høyest mortalitet og mest symptomer og derfor mest å vinne. Både nasjo-
nalt og internasjonalt var det liten støtte å få for en slik tankegang. På en høring i
New York ble det hevdet at det å behandle de sykeste pasientene i NYHA-klasse IV
var nytteløst. Oppfatningen var at disse pasientene var refraktære for behandling, og
hele forslaget ble omtalt som å «reshuffle deckchairs on the Titanic». Men MSD
valgte likevel å støtte prosjektet, og Cooperative North Scandinavian Enalapril
Survival Study (Consensus) ble planlagt til å inkludere 400 pasienter med den alvor-
ligste graden av hjertesvikt. Pasientene ble randomisert til enalapril eller placebo, og
prosjektet ble gjennomført ved sykehus i Norge, Finland og Sverige.

Resultatet kom raskt, og undersøkelsen ble stoppet etter halvgått løp på grunn av
en overveldende positiv effekt på mortalitet; spesielt gjaldt dette død som følge av
progressiv hjertesvikt. Etter 6 måneder ble totalmortaliteten redusert med 40 % i
enalaprilgruppen sammenlignet med placebogruppen (figur 24.3). Etter 12 måne-
der var reduksjonen 31 % (10). Overlevelsesgevinsten var uavhengig av blodtrykks-
reduksjon, og dette pekte sterkt i retning av at den var et resultat av blokade av nev-
rohormonal stimulering av myokard, spesielt fordi angiotensin II, aldosteron, og i
noen grad noradrenalin, ble redusert av behandlingen. Til tross for at pasientene i

Figur 24.2. Effekten av å 
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utgangspunktet var i funksjonsklasse IV med en forventet levetid på under ett år, så
man langvarig symptombedring og overlevelsesgevinst for den opprinnelige enal-
aprilbehandlede gruppen. Etter ti år var alle i den opprinnelige placebogruppen
døde, mens det var fem pasienter i live i enalaprilgruppen.

Som en oppfølging til hjertesviktundersøkelsen foreslo Karl Swedberg og John
Kjekshus for MSD å teste konseptet om ACE-blokkerbehandling også i forbindelse
med akutt hjerteinfarkt. I denne Consensus II-studien valgte man igjen et nettverk
av skandinaviske sykehus. På bakgrunn av resultatene fra Consensus ble det reist
spørsmål om det var etisk riktig å randomisere til placebo. Pasienter som hadde svikt
med klart behov for ACE-hemmer, ble derfor ekskludert. Undersøkelsen viste imid-
lertid ingen gevinst av tidlig innsatt ACE-hemmerbehandling, snarere tvert om. Den
mest nærliggende tolkningen er at den intravenøse administrasjonen av medikamen-
tet ga akutt blodtrykksfall, noe som ikke er gunstig ved akutt infarkt. Enalapril intra-
venøst innen 24 timer etter et akutt infarkt kunne således ikke forsvares. Under-
søkelsen viste også at man ikke uten videre kan overføre laboratoriedata til klinisk
praksis eller overføre konklusjoner fra én klinisk situasjon til en annen (11).

Kjekshus fulgte opp angiotensin II-hypotesen ved å ta initiativ til å undersøke
effekten av å blokkere på reseptornivå med den spesifikke angiotensin-reseptor-1-
blokkeren losartan. Kenneth Dickstein ble valgt til koordinator for denne Optimal
Trial In Myocardial Infarction with the Angiotensin II Antagonist Losartan (Opti-
maal)-studien. 5477 pasienter med hjertesvikt etter gjennomgått infarkt ble rando-
misert til losartan eller kaptopril. Pasientene ble rekruttert fra 329 sentre i syv land.
Etter nesten tre års oppfølging var antallet dødsfall 13 % høyere i losartangruppen
enn i kaptoprilgruppen. Det var klart at det «gamle» regimet var best (12). Etter

Figur 24.3. Effekten av å 
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resultatene fra Consensus I-undersøkelsen var det ikke lenger etisk forsvarlig å gjen-
nomføre studien med en placebogruppe. Men undersøkelsen viste at det er vanskelig
å tolke resultatene fra sammenligning mellom to medikamenter uten at det forelig-
ger en placebogruppe, og det ble i ettertid diskutert om det ble gjort riktig valg av
doser og av komparator.

Kalsiumblokkerbehandling
Hypotesen om at vasodilatasjon og reduksjon av blodtrykk var et viktig behand-
lingsmål både ved koronar sykdom og ved hjertesvikt, ble testet i flere store under-
søkelser. Tidlig på 80-tallet gjennomførte Per Anton Sirnes med støtte fra Bayer en
undersøkelse av kalsiumantagonisten nifedipin mot placebo på 227 pasienter med
akutt infarkt ved fire norske sykehus. Resultatene var skuffende og viste ingen effekt
(13). Erik Thaulow initierte en undersøkelse, med Bjørn Jørgensen som koordinator
og støtte fra Pfizer, for å studere effekten av amlodipin på restenosefrekvenser hos
pasienter som ble behandlet med koronar utblokkering. Undersøkelsen omfattet
635 pasienter som ble undersøkt med «state of the art quantitative stenosis analysis».
Undersøkelsen viste imidlertid ingen positiv effekt med hensyn til utvikling av
restenoser.

Jan Erik Otterstad ved Tønsberg sykehus hadde skapt et aktivt forskningsmiljø
og var medlem av flere internasjonale styringskomiteer. Action-studien, som ble
publisert i 2004, sammenlignet langsomt virkende nifedipin med placebo hos pasi-
enter med stabil angina pectoris. Behandlingen hadde ingen effekt på kardiovasku-
lære endepunkter, men en symptomatisk effekt på angina og reduserte behovet for
koronar intervensjon.

Dette var viktige undersøkelser som førte til at nifedipin fikk liten betydning som
forebyggende medikament, men den antianginøse effekten ble godt dokumentert.

Linolensyre, forebyggende behandling av hjerteinfarkt
Observasjonsstudier hadde vist at populasjoner med høyt inntak av essensielle fiske-
oljer (eskimoer) hadde lav prevalens av hypertensjon og hjerteinfarkt. Observasjo-
nen til Strøm og Jensen av at infarkthyppigheten i Norge falt dramatisk under kri-
gen, for så å stige raskt etter krigen, utløste en stor diskusjon omkring vårt fettfor-
bruk (K-3 og K-22). Kolesterolkonsentrasjonen i befolkningen under krigen sank
riktignok lite.

Paul Owren på Medisinsk avdeling A, Rikshospitalet, ble tidlig opptatt av at lino-
lensyren, som er en omega 3-fettsyre, skulle beskytte mot aktivering av platetromben
som utløste hjerteinfarktet. Det ble hevdet at Owren ble nesten religiøst besatt av
tanken. Han satte derfor i gang to undersøkelser. Den første var en ublindet under-
søkelse som bare omfattet en håndfull pasienter som ble behandlet dels med mais-
olje, tran, soyaolje, linsefrøolje og dels ren fremstilt linolensyre. Resultatene viste at
linolensyre reduserte plateadhesiviteten. Undersøkelsen ble publisert i Lancet i 1964
og fikk stor internasjonal oppmerksomhet. Imidlertid fant svenske forskere, i blin-
dede kontrollforsøk, ingen forskjell mellom linolensyre og placebo på plateadhesivi-
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tet. Den anvendte teknikken som hadde vært brukt til å måle plateaktivering, holdt
ikke mål, og effekten på plateaktiveringen kunne ikke reproduseres. Denne historien
er også omtalt i kapitlene 16 og 22, det beste som kan sies om den, er at den oppdro
en hel generasjon kardiologer til kritikk overfor metodevalg.

Den andre undersøkelsen var en stor bedriftslegeundersøkelse. Fra 1965 til 1966
fikk 13 000 frivillige enten kosttilskudd med solsikkeolje som hovedsakelig inne-
holdt linolsyre (18 : 2), eller linsefrøolje med den antatt aktive linolensyre (18 : 3).
Begge gruppene fikk E-vitamin. Med den metodikken som ble benyttet, fant man
ingen forskjell i effekt på plateaktivering mellom gruppene, og det ble heller ikke
observert noen forskjell i klinisk effekt, spesielt ingen forskjell i forekomsten av koro-
narsykdom (14).

Forventningene til linolensyre som var hausset sterkt opp, særlig av Owren, ble
ikke innfridd, og det hele ble noe skandalepreget og gjenstand for mye debatt
hjemme og ute. Forsøket på å markedsføre raffinert linolje som helseprodukt under
navnet Aurol ble stanset.

Men hypotesen om de umettede fettsyrenes gunstige effekter blir stadig holdt
varm. I en mindre pasientundersøkelse fant for eksempel Kaare Bønaa en blod-
trykkssenkende effekt av fiskeoljer (15). I intervensjonsgruppen som fikk omega-3-
fettsyrer, falt blodtrykket med 6,5 mmHg sammenlignet med kontrollgruppen, som
fikk inaktiv linolsyre. Dette var den første studien som viste at omega-3-syrer kunne
ha effekt på hemodynamikk, noe som senere ble bekreftet av Arne Andreassen for
hjertetransplanterte pasienter. Ytterligere støtte kom da Jan Eritsland i 1996 fant at
tilskudd av omega-3-fettsyrer til pasienter som var koronaropererte, beskyttet mot
venegraftokklusjon (16).

Studiene ga grunnlag for patentering av legemiddelet OmacorTM, som er det første
legemiddel utviklet i Norge til bruk for mennesker (K-29).

Et nytt gjennombrudd kom da en stor italiensk RCT (Gissi) viste at omega-3-
fettsyrene reduserte morbiditet og mortalitet hos pasienter med koronarsykdom.
Linolensyren ble også tilskrevet hovedæren for at middelhavsdiett gir lav forekomst
av koronarsykdom i Syd-Europa. Ideene til Paul Owren og Arne Nordøy fra 60-tal-
let synes derfor i noen grad å være bekreftet. Men innvendinger kommer fortsatt, og
det siste ord er sannsynligvis ennå ikke sagt. Historien er lærerik fordi den viser hvor
viktig det er å ha tilstrekkelig store undersøkelser når kliniske hypoteser skal testes.
Den viser også hvor vanskelige RCT kan være med hensyn til tilretteleggelse, kvali-
tetssikring og gjennomføring.

Lipidintervensjon
Helt siden Carl Müller oppdaget sammenhengen mellom kolesterol og koronarsyk-
dom hos pasienter med familiær hyperkolesterolemi, ble kolesterolhypotesen debat-
tert frem og tilbake i Norge. Flere epidemiologiske undersøkelser viste en klar sam-
menheng mellom forskjellige serum lipoproteinfraksjoner og mortalitet og morbidi-
tet (K-22).

Paul Leren startet tidlig på 60-tallet en undersøkelse med kostholdsintervensjon
for å senke kolesterol. Dietten skulle bestå av minst halvparten flerumettet fett, bl.a.
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linolensyre. Undersøkelsen var liten, med vel 200 pasienter i hver gruppe. Etter fem
år viste den likevel en liten, men signifikant effekt på residivinfarkter og nye tilfeller
av angina pectoris (17). Det kom ingen effekt på død, spesielt ikke på plutselig død.
Resultatene førte til at det oppsto to skoler, der den ene, ledet av Leren, mente at det
var høyt kolesterol og arteriosklerose som var skyld i økningen i hjerteinfarkt, mens
den andre fraksjonen, ledet av Bjerkelund, på bakgrunn av sine antikoagulasjonsfor-
søk mente at økningen i vesentlig grad skyldtes økt trombosetendens (K-22).

Leren tok initiativet til Osloundersøkelsen, som ble ledet av Ingvar Hjermann.
Det var en stor og vel gjennomført undersøkelse som kom på 70-tallet og underbyg-
get Lerens funn (K-22). Igjen var det imidlertid tolkningsproblemer. Var det mindre
røyking eller bedre kosthold som var det avgjørende for de effekter som ble regist-
rert?

Gjennombruddet for kolesterolhypotesen kom også fra Norge, initiert av Terje
Pedersen. Man hadde nettopp oppdaget at HMG-CoA-reduktasehemmere var
effektive kolesterolreduserende medikamenter, langt mer effektive enn tidligere til-
gjengelig behandling med diett eller medikamenter. MSD hadde nylig fått simvas-
tatin ferdig til lansering og sa ja til å være sponsor. Det ble riktignok advart mot
undersøkelsen. På første side i Verdens Gang gikk kolleger ut og spådde økt risiko
for selvmord fordi redusert kolesterol ville tappe hjernens neuroner for isolasjons-
stoffet kolesterol (figur 24.4).

Terje Pedersen og John Kjekshus ledet Scandinavian Simvastatin Survival Study
(4S), som skulle gå i vel fem år. Studien inkluderte totalt 4444 pasienter fra Sverige,
Finland, Danmark og Norge. Styringskomiteen tok utgangspunkt i høyrisikopa-
sienter med kjent koronarsykdom, tidligere gjennomgåtte infarkter og forhøyet
kolesterol. Resultatene ble publisert i 1994 (18). Nobelprisvinnerne Brown og
Goldstein kalte 4S «a seminal trial», og publikasjonen ble den mest siterte kliniske

forskningsrapport i Norge noensinne.
Simvastatin var et lykkelig valg fordi det reduserte

kolesterol og spesielt LDL-kolesterol nærmest uten
bivirkninger. Det avgjørende funnet i 4S var en 42 %
reduksjon av koronarmortaliteten, uten noen effekt på
ikke-kardial mortalitet. Total mortalitet ble redusert
med 30 % (figur 24.5).

Både forekomsten av fatale og ikke-fatale hjertein-
farkt ble dramatisk redusert. Antallet tilfeller av plutselig
død ble også kraftig senket, sannsynligvis fordi behand-
lingen reduserte antallet nye infarkter. Man fant en klar
reduksjon i behovet for kardiale intervensjoner med
PCI- og ACB-operasjoner i simvastatingruppen. Det var
også en tydelig tendens til at andre kardiovaskulære hen-
delser som hjerneslag og TIA ble redusert. Helseøkono-
miske analyser viste dessuten at behandlingen var kost-
nadseffektiv. Det som karakteriserte 4S-undersøkelsen
fremfor alt, var at resultatene var konsistente for alle kar-
diovaskulære hendelser, uansett kjønn og risikofaktorer

Figur 24.4. Oppslag i 

Verdens Gang om fare-

ne ved å gi pasientene 

kolesterolsenkende 

medikamenter. Det er 

ikke lett å forholde seg 

til bias.
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som blodtrykk, diabetes og alder. Effekten var også uavhengig av utgangsverdien for
LDL-kolesterol og totalkolesterol. Det var en tydelig tendens til at effekten var rela-
tert til graden av LDL-kolesterolreduksjon.

Senere internasjonale undersøkelser kom til samme resultat, og nærmest over
natten ble kolesterolhypotesen akseptert for behandling av pasienter. En av begrens-
ningene ved 4S-undersøkelsen var at den bare omfattet pasienter med kjent koro-
narsykdom, men senere undersøkelser viste effekt også hos individer uten tegn til
koronarsykdom, såkalt primærpreventiv behandling.

4S hadde en begrensning i at LDL ikke ble senket lavere enn til 3 mmol/L. Terje
Pedersen tok derfor initiativ til en ny undersøkelse, hvor han sammenlignet 4S-regi-
met med en mer aggressiv behandling med et nyere og mer potent statin, atorvastatin
80 mg. Overraskende og gledelig greide Pedersen å få finansiert medikamentene over
blåreseptordningen, et interessant eksempel på hvordan myndighetene kan bidra til
slike studier. Undersøkelsen ble kalt Ideal-studien og ble publisert i 2005, og viste at
resultatet fra 4S kunne forbedres. Samlet ble kardiovaskulære hendelser ytterligere
redusert med ca. 26 % i forhold til det som var oppnådd med simvastatin i 4S (19).
Dermed var det klart at frykten for å komme for lavt i kolesterol ikke ble bekreftet, og
mottoet «jo lavere, jo bedre» slo godt an. Man så ingen effekt på cancer, selvmord eller
andre negative konsekvenser av behandling som reduserte totalkolesterol og LDL-
kolesterol. På den annen side oppnådde Ideal-studien ingen effekt på total dødelighet,
så betydningen av å senke kolesterol «i kjelleren» vil nok fortsatt bli diskutert.

Terje Pedersen startet også i 2001 en studie over senkning av kolesterol for å for-
sinke progresjonen av aortaklaffestenoser (Seas). Denne er ennå ikke avsluttet. En
annen pågående studie er Corona (Controlled Rosuvastatin Multinational Trial in
Heart Failure), etter initiativ fra John Kjekshus og Åke Hjalmarson og støttet av
AstraZeneca. 5000 pasienter med symptomatisk hjertesvikt og lav ejeksjonsfraksjon
randomiseres til placebo eller et tredjegenerasjons statin. Studien ventes å være
avsluttet i 2008.

Figur 24.5. Effekten av å 

behandle med simvasta-

tin 20–40 mg daglig og 

placebo på over-

levelsesratene hos pasi-

enter med kjent koro-

narsykdom og hyper-

kolesterolemi i 4S-

undersøkelsen. Pasien-

tene ble fulgt i 5,5 år.
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Antioksidantbehandling
Etter at man ble klar over at oksideringen av LDL-kolesterol var en sentral meka-
nisme for dannelsen av skumceller og utviklingen av aterosklerose, ble det fokusert på
om antioksidativ behandling kunne forhindre koronarsykdom. Homocystein er en
aminosyre med oksidative egenskaper som har vist en klar assosiasjon til koronarsyk-
dom i store befolkningsundersøkelser, spesielt gjennom arbeidet til Bergensgruppen
rundt Per Magne Ueland. Denne gruppen har i mange år studert basale aspekter ved
homocystein- og folatmetabolismen. Mange andre observasjonsstudier har også vist
at homocystein er en sterk risikoindikator for hjerteinfarkt og slag.

Homocysteinnivået kan senkes med folat. The Norwegian Vitamin Trial (Nor-
vit) ble startet, med Kaare Bønaa som initiativtaker og koordinator, for å undersøke
effekten av å redusere homocystein hos hjerteinfarktpasienter. Undersøkelsen var et
samarbeid mellom Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø, Hjerte-
medisinsk avdeling UNN og Uelands gruppe.

Norvit-studien var spesiell fordi den var planlagt, designet og gjennomført av
universitetsforskere uten finansielle bidrag fra den farmasøytiske industri. Studien
var finansiert utelukkende fra offentlige kilder, og omkostningene var betydelig
lavere enn ved de firmainitierte studiene, uten at det var renonsert på kvalitet.

Vel 3700 pasienter med akutt hjerteinfarkt fra 35 norske sykehus ble inkludert.
Det primære endepunktet var sammensatt av nytt hjerteinfarkt, hjerneslag eller død
av koronarsykdom. Men til tross for at folsyre senket homocysteinnivået med 27 %,
kom det ingen signifikante effekter på noen av de kliniske endepunktene. Det var
heller ingen effekt av behandling med vitamin B6 (20).

Studien bidro, sammen med mange andre, til å knuse den skjønne drøm om at
aterosklerotisk sykdom kan bekjempes med billige og bivirkningsfrie vitaminer og
antioksidanter. Det ser imidlertid ikke ut til at kostholdstilskuddsindustrien helt har
tatt resultatene inn over seg.

Immunmodulerende behandling
Sammen med fremveksten av molekylærbiologiske teknikker kom det fra 1990-
årene en økt forståelse for betydningen av biologiske mekanismer for utvikling av
hjertesvikt. Dette førte til at «inflammasjonshypotesen» for hjertesvikt ble fremsatt.
Aktiveringen av inflammatoriske markører kan relateres til graden av venstre ven-
trikkel-dysfunksjon og symptomklasse. Dessuten har de prognostisk og patofysiolo-
gisk betydning ved at de bidrar til uheldig omstrukturering (remodelering) av det
sviktende hjertet.

Lars Gullestad og Pål Aukrust på Rikshospitalet testet inflammasjonshypotesen i
forsøk med immunmodulerende behandling. Tidligere hadde man testet module-
ring av enkeltcytokiner i to studier som begge var negative. Gullestads hypotese var
nå at man gjennom mer uspesifikk immunmodulering kunne påvirke ubalansen
mellom inflammatoriske og antiinflammatoriske cytokiner og derved bedre myo-
kardfunksjonen To «proof of the concept»-studier ble derfor gjennomført.

I den første ble hjertesviktpasienter randomisert til intravenøs immunglobulin
(IVIG) eller placebo. IVIG medførte endring av cytokinbalansen i en antiinflamma-
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torisk retning, assosiert med bedret venstre og høyre ventrikkels ejeksjonsfraksjon
(EF), redusert trykk i lille kretsløp og bedret funksjonell kapasitet, mens disse para-
meterne forble uendret i placebogruppen.

Den generelle antiinflammatoriske effekten av thalidomid ble testet i den andre
undersøkelsen, som omfattet pasienter med symptomatisk hjertesvikt. Behandling
med thalidomid medførte en økning av EF med 7 % og en reduksjon av venstre ven-
trikkels volum. Det kom ingen forandring i placebogruppen.

Disse studiene var små og må betraktes som pilotstudier, men støtter opp under
antagelsen om at immunpatogenetiske mekanismer er sentrale ved hjertesvikt, og
peker på andre fremtidige mulige behandlingsalternativer ved denne lidelsen.

Industrisponset legemiddelutprøvning
De store RCT-ene er uhyre kostbare og vanskelige å gjennomføre uten et velsmurt
apparat for oppfølging og kvalitetskontroll. I tillegg til et nettverk av forsøksleger
og sykehus er det viktig med en kompetent styringskomité sammensatt av erfarne
klinikere, epidemiologer, statistikere, biokjemikere og farmakologer. Videre er det
nødvendig med en DSMB til fortløpende å overvåke ublindede data og for å kunne
stoppe undersøkelsen dersom resultatene går i favør av det ene eller andre behand-
lingsregime. Det trengs et stort apparat
for registrering og kvalitetssikring av
innsamlede data og for å kunne gjøre
de nødvendige analysene. De store
seriøse legemiddelfirmaene har oppar-
beidet betydelig kompetanse på dette
området. Denne type kliniske under-
søkelser har som illustrert i dette kapit-
let vist seg å ha avgjørende betydning
for å få frem nye og bedre behandlings-
tilbud. På den annen side er det også
klart at disse undersøkelsene er nød-
vendige i firmaenes markedsføring. I
forbindelse med at resultatet fra 4S ble
lagt frem på American Heart Associa-
tions høstmøte i USA, ble resultatene
samme dag behørig omtalt på første
side av store nyhetsmedier som Wall
Street Journal og The New York
Times (figur 24.6).

I Norge kom det umiddelbart en
rask økning av salget av simvastatin
(figur 24.7).

På New York-børsen ble aksjekur-
sen til MSD doblet i løpet av de neste
12 månedene (figur 24.8).

Figur 24.6. Oppslagene i 

New York Times og 

Wall Street Journal sam-

me dagen som 4S-un-

dersøkelsen ble presen-

tert for første gang.
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Hvis man deltar i RCT av medikamenter, blir man dermed også automatisk en del
av en markedsføringssekvens. Dette stiller spesielle krav til medlemmene i styrings-
komiteen og til utformingen av protokollen, med veldefinerte roller og ansvar for
deltagerne.

Den suksesshistorien som beskrives i dette kapitlet, er langt på vei historien om
et vellykket samarbeid mellom offentlige regulerende myndigheter og den farmasøy-
tiske industri. RCT i sin moderne form stiller store krav til kompetanse, som indust-
rien har bygget ut, og er meget kostbare; enkeltstudier koster ofte flere hundre mil-
lioner kroner. Det offentlige har ikke bygget opp en tilstrekkelig alternativ kompe-
tanse og har heller ikke midler til å gjennomføre slike store studier. Bare en enkelt
studie vil kunne overskride Forskningsrådets totale budsjett.

Dette systemet har flere negative sider. Viktigst er det at medikamenter som ikke
er patentert, ikke blir undersøkt godt nok, og at alternative hypoteser på ikke-medi-

Figur 24.7. Salgskurven 

for statiner i Norge før 

og etter at 4S undersø-

kelsen ble publisert. Tal-

lene er gitt i definerte 

døgndoser.

Figur 24.8. Aksjekursen 

på New York-børsen 

før og etter at 4S-under-

søkelsen ble publisert. 

Styringskomiteen og 

Etisk komité ble kjent 

med resultatene før 

publikasjonen, men had-

de ikke anledning til å 

kjøpe aksjer.
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kamentell behandling sjelden blir testet. Industrien tester de hypotesene som gir for-
tjeneste, og ikke andre. Både myndigheter, sykehus og universiteter er derfor blitt
mer og mer avhengige av industrien som kompetanse- og finansieringskilde. Beho-
vet for oppbygging av alternativ offentlig kompetanse og finansiering er derfor bren-
nende. Norvit-studien viser at dette er mulig hvis man klarer å mobilisere de kref-
tene man har. Disse spørsmålene er også drøftet i kapittel 4.

Et samarbeid mellom legemiddelindustrien og helsevesenet er viktig og nødven-
dig for å få mer effektive medikamenter med færre bivirkninger. Forholdet mellom
tilbyder og etterspørrer må baseres på tillit og gjensidig respekt. De legene som del-
tar, får ofte en betydelig førstehåndskompetanse om fagfeltet; erfaringer fra interna-
sjonale styringskomiteer har vært tatt med hjem, til beste for den nasjonale og lokale
utvikling. Kunnskapsoverføringen fra industrien til legestanden har i de senere år
vært formidabel, men selvfølgelig ikke alltid uten en viss vinkling. Bare fremtiden vil
vise om Det nasjonale kunnskapssenter for helsetjenesten i SHD gjennom analyser
av gamle data vil kunne skape en tilstrekkelig motvekt.

Eksemplene fra dette kapitlet viser at det er stolte norske tradisjoner for banebry-
tende RCT innenfor kardiologien. I tillegg til de faglige betingelsene er god norsk
befolkningsstatistikk, stabile norske pasientpopulasjoner og tradisjonelt godt
lege–pasient-forhold grunnleggende forutsetninger for denne utviklingen. Norske
pasienter har vist seg meget forståelsesfulle for betydningen av å gjennomføre RCT
og er meget lojale til de behandlingsprogrammene de har fått tildelt. Det kan derfor
sies at vi som nasjon har særlige forutsetninger for og ansvar for å gjennomføre RCT
også i fremtiden.

Selv om medikamentutgiftene har økt i de senere år, så har nok gevinsten for
samfunnet vært større, i form av bedret helse og redusert behov for hospitalisering
og intervensjoner. Innovativ farmasøytisk industri er blitt hardt presset på ramme-
vilkårene i de senere årene. Det har ført til redusert interesse fra industriens side for
å lede kliniske undersøkelser fra Norge, en utvikling som kan føre til at legestand og
pasienter i det lange løp blir skadelidende fordi vi mister nærkontakt med tunge
internasjonale kliniske forskningsmiljøer.

I historien om den kliniske utprøvende behandling og dens utvikling i Norge er
det et navn som bør nevnes: Sigrid Helle Berg. Hun var lærer og ansatt i Medisinsk
avdeling hos MSD Norge. Hun var genuint interessert i kliniske forsøk og ble en
viktig pådriver for at Norge i disse årene fikk mange av de tunge førstegangsunder-
søkelsene til landet, for eksempel timololundersøkelsen, Consensus I og II, Opti-
maal og 4S-undersøkelsen. Alle er viktige landemerker i norsk og internasjonal kli-
nisk forskning og terapitradisjon.

En annen «spin-off» ved de store kliniske hjerteforsøkene som ble startet i Norge,
var donasjoner til forskningsmiljøene. I erkjennelse av at det eksisterte et godt forsk-
ningsmiljø der, donerte MSD i alt 70 millioner kroner fra 1995 til 2002 for å opp-
rette og drifte et molekylærbiologisk forskningslaboratorium ved Rikshospitalet.
Beløpet ble gitt uten bindinger, men det var med nød og neppe at laboratoriet ble
opprettet, ikke minst på grunn av betydelig mistenksomhet og arroganse fra Riks-
hospitalets styre. Men etableringen ble en suksess, og instituttet er i dag veletablert
på egne ben og en viktig bidragsyter til translasjonsforskningen på Rikshospitalet.
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Ved inngangen til neste millennium kan vi se tilbake på en formidabel utvikling
innenfor medikamentell behandling av hjertesykdommer. Mye av den primære
dokumentasjonen kom fra norske bidrag, som var sterkt medvirkende til at morbi-
ditet og mortalitet i forbindelse med hjerteinfarkt og hjertesvikt har blitt mer enn
halvert de siste 30 årene (K-3 og K-16). Vil dette fortsette? Forfatteren James Le
Fanu skrev i 1997 i en bok som het The rise and fall of modern medicine at det meste
var nå funnet opp, og at det var slutt på gullalderen. Dette tror vi er fundamentalt
feil. Fremtiden fortoner seg minst like full av muligheter i dag som for 40 år siden.
Som dette kapitlet illustrerer, er det kombinasjonen av faglige visjoner, faglig innsikt
og rammevilkår som også i fremtiden kommer til å sette grenser for hva vi i Norge
kan komme til å bidra med.
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Summary

Drug therapy: Norwegian contributions in a globalized field
The modern history of randomized clinical trials (RCT) is closely linked to the de-
velopment of drug therapy in cardiology and also to the Norwegian contributions in
the field. The understanding of the importance of proper sizing of study populations,
of proper power calculations, of clear endpoint definitions, and of the strict adherence
to the intention-to-treat principle, have all developed during the last 30 years. Conco-
mitantly, the pharmaceutical industry and the regulating authorities have developed
strict rules for organizing RCTs, including the use of independent data safety and mo-
nitoring boards.
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The Norwegian trials, on timolol in myocardial infarction, WARIS I and II and NOR-
VIT, as well as the cooperative Scandinavian studies of CONSENSUS, MERIT and 4S,
are all examples of the proper use and development of RCT standards. The loyalty of
Scandinavian patients to treatment regimens and our ability to follow up almost all in-
cluded patients, may be the greatest assets of Scandinavian RCTs.

Most of the studies have been carried out in close cooperation with the pharma-
ceutical industry. In the future, the continuation and further development of this co-
operation as well as the furthering of alternative public funding and competence for
conducting RCTs, will be needed.
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