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ACUTE CARDIOVASCULAR CARE
MALAGA 02.-04.03.2019

Acute Cardiovascular Care-kongressen ble i år arrangert i Malaga av 
ESC Acute Cardiovascular Care Association (ACCA) med litt over 1000 
registrerte deltakere. Temaene var akutt kardiologi fra prehospital fase 
til utskrivning av stabil pasient (figur 1): akutt koronarsyndrom, akutt 
hjertesvikt, reperfusjon og revaskularisering, sirkulasjonsstøtte ved 
sjokk og pre-sjokk, akutt arytmibehandling, generell intensivbehandling 
og sekundærprofylakse med fokus på antitrombotisk, lipidsenkende 
og diabetesbehandling. Det var en blanding av oversiktsforelesninger, 
meet-the-expert-sesjoner, case report-diskusjoner, hands-on-sesjoner 
samt orale abstrakt-og posterpresentasjoner.

Acute Cardiovascular Care Association (ACCA) er en del av 
ESC og har 3000 medlemmer. Nåværende president for perioden 2018-
2020 er professor Susanna Price fra Royal Brompton Hospital, London. 
Professor Sigrun Halvorsen fra Oslo er Board Member. Acute Cardiovas-
cular Care konferansen arrangeres årlig, og neste gang er i Athen i mars 
2020.

Abstrakter, presentasjoner og videoer fra flere av forelesningene 
er tilgjengelig via nettsidene til ESC, og kommentarer til konferansen 
følges på twitter under #ACUTECVD19.

På de følgende sider presenteres et utvalg fra programmet.

Sigrun Halvorsen
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Flere sesjoner på kongressen var viet 
dette temaet, og spesielt var det fokus på 
bruken av mekanisk sirkulasjonsstøtte ved 
kardiogent sjokk. Sesjonene var i stor grad 
kasuistikkbaserte, men epidemiologi og 
nåværende retningslinjer ble også gjen-
nomgått. Kardiogent sjokk er definert som 
hypotensjon (systolisk blodtrykk under 90 
mm Hg) til tross for adekvat volumtilfør-
sel, og kliniske eller biokjemiske tegn til 
hypoperfusjon. Akutt hjerteinfarkt er den 
vanligste årsaken til kardiogent sjokk, og 
6-10 % av ST-elevasjons myokardinfarkt 
(STEMI)-pasienter og ca 3 % av non-STEMI 
(NSTEMI)-pasienter utvikler kardiogent 
sjokk (1). Til tross for fremskritt i behand-
lingen av akutt STEMI de siste tiårene 
med rask revaskulariseringsbehandling i 
form av primær PCI eller trombolyse er 
mortaliteten ved kardiogent sjokk fortsatt 
rundt 40-50 % (2). På grunn av få store 
randomiserte studier på disse pasientene er 
evidensgrunnlaget tynt, og dette reflekteres 
i ESC sine retningslinjer hvor evidensgrad 
C (ekspertkonsensus) er dominerende. 
Basert på SHOCK-studien (3) anbefales 
akutt PCI av culprit-lesjon ved kardiogent 

sjokk som følge av STEMI eller NSTEMI 
dersom koronaranatomien er egnet for 
dette (I B-anbefaling), og øyeblikkelig ACB-
operasjon dersom koronaranatomien ikke 
er egnet for PCI (I B). Etter resultatene fra 
CULPRIT-SHOCK-studien (4) anbefales ikke 
rutinemessig PCI av ikke-infarktrelaterte 
arterier i samme seanse (III B). Medikamen-
tell behandling som kan vurderes inkluderer 
noradrenalin (2b B), dobutamin (2b C) og 
levosimendan (5). Basert på IABP-SHOCK 
II-studien er rutinemessig bruk av intra-
aorta ballongpumpe (IABP) ikke anbefalt 
hos pasienter med kardiogent sjokk som 
følge av akutt koronarsyndrom (3 B) (6). 
Det åpnes imidlertid for kortsiktig bruk av 
mekanisk sirkulasjonsstøtte hos utvalgte 
pasienter avhengig av alder, komorbidi-
tet, nevrologisk funksjon og utsiktene til 
langsiktig overlevelse og forventet livs-
kvalitet (2b C). Det er så langt ikke påvist 
noen mortalitetsgevinst i de små studiene 
som har sammenlignet bruk av perkutan 
mekanisk sirkulasjonsstøtte (Impella®, 
TandemHeart®) med IABP (7), og per i dag 
finnes det ingen randomiserte studier på 
VA-ECMO ved kardiogent sjokk. Til tross 

 
Figur 1. ACCA fokuserer på behandling av pasienter med alle slags akutte hjertesykdommer: fra 
prehospital håndtering til stabil pasient og utskrivelse.

KARDIOGENT SJOKK
Christian Shetelig, Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål
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for dette brukes både Impella® og venøs-
arteriell ekstrakorporal membranoksygene-
ring (VA-ECMO) i økende grad ved alvorlig 
kardiogent sjokk i USA og Europa. Dette 
ble gjenspeilet i sesjonene på kongressen 
hvor godt over halvparten av foredragene 
handlet om bruk av mekanisk sirkulasjons-
støtte. I sesjonen med tittel «fremtidige 
strategier ved STEMI komplisert med 
kardiogent sjokk» gikk C.J.M. Vrints fra 
Belgia først gjennom sirkulasjonsfysiologi 
ved kardiogent sjokk og endringer ved bruk 
av VA-ECMO og Impella®. VA-ECMO fører 
til økning i afterload med forskyvning av den 
ende-systoliske trykk-/volumkurven mot 
høyre som kan føre til dårligere koronarper-
fusjon. I motsetning til dette vil avlastning 
av venstre ventrikkel med Impella® forskyve 
trykk-/volumkurven mot venstre og føre til 
bedret koronarperfusjon. De neste foredra-
gene i denne sesjonen ved henholdsvis H. 
Soeholm og W.S. Speidl diskuterte fordeler 
og ulemper ved Impella® og VA-ECMO 
ved kardiogent sjokk som følge av akutt 
hjerteinfarkt. Fordelene med VA-ECMO er 
rask og effektiv tilførsel av oksygenrikt blod 
til de fleste organer og mulig forebygging 
av multiorgansvikt. Ulempene inkluderer 
mulig overbelastning av venstre ventrikkel, 
forverring av koronarperfusjon og infarkt-
utbredelse og kanskje viktigst, hyppige og 
potensielt fatale komplikasjoner (venstre 
ventrikkeldilatasjon, trombedannelse, 
nyresvikt, infeksjon, Harlequin syndrom, 
blødning og iskemisk ben). Fordelene med 
Impella® er rask avlasting av venstre ventrik-
kel, mulig forebygging av multiorgansvikt og 
potensielt mindre hemodynamisk ustabilitet 
under koronar angiografi med mulighet 
for mer kompleks PCI hvis implantert før 
dette. Ulempene er risiko for alvorlig arytmi 
pga katetermanipulering, potensielt fatale 
komplikasjoner (iskemisk ben, blødning, 
hemolyse, hjerneslag) og ev. forlenget iske-
mitid hvis implantert før PCI. 

På sesjonen kalt «optimal behandling 
av pasienter med kardiogent sjokk» på dag 
2 snakket først M. Frydland fra København 
om viktigheten av tidlig vurdering og risik-
ostratifisering av STEMI-pasienter, ettersom 
rundt 50 % av pasienter med kardiogent 
sjokk som følge av STEMI utvikler det under 
innleggelsen (8, 9). Både bruk av ORBI 
risikoskår (10) og biomarkører som laktat 

(11) og mid-regional pro-adrenomedullin 
(upubliserte data) ble trukket frem ettersom 
disse har relativt god prediktiv verdi. I de 
påfølgende neste sesjonene ved A. Schober 
og G. Fuernau handlet det meste igjen om 
valg og timing av mekanisk sirkulasjons-
støtte. Observasjonelle data har vist at sam-
tidig bruk av ECMO og Impella® kan bedre 
overlevelse (12), og dette ble foreslått som 
en mulig strategi av flere foredragsholdere. 
Videre ble det lagt vekt på at riktig pasient-
seleksjon er essensielt for å oppnå positiv 
effekt av mekanisk sirkulasjonsstøtte; det 
vil si at det må utvikles bedre kriterier for å 
identifisere de pasientene som vil dø uten 
mekanisk sirkulasjonsstøtte, men som vil 
overleve med. Forhåpentligvis vil pågå-
ende og fremtidige studier kunne svare på 
noen av de mange ubesvarte spørsmålene 
angående bruken av mekanisk sirkulasjons-
støtte ved kardiogent sjokk. Den pågående 
randomiserte DanShock-studien som 
nylig er omdøpt til DanGer etter at man 
fikk Tyskland med på laget, sammenligner 
Impella CP med konvensjonell behandling 
hos pasienter med kardiogent sjokk som 
følge av STEMI (ClinicalTrials.gov Identifier: 
NCT01633502). Den nylig oppstartede Euro 
Shock-studien skal undersøke bruk av tidlig 
VA-ECMO ved kardiogent sjokk. Robert 
Bartlett fra USA som var med på å utvikle 
ECMO på 1970-tallet, stod for de avslut-
tende kommentarene til sesjonen. 

På den siste dagen av kongressen 
var en hel sesjon dedikert til spørsmålet 
«non-invasiv eller invasiv ventilasjon ved 
kardiogent sjokk?». Flertallet av pasienter 
med kardiogent sjokk blir lagt på respirator 
(4). Mange av disse har hatt prehospital 
hjertestans hvor behandlingsprinsipper 
som nedkjøling medfører at intubasjon er 
uunngåelig. Diskusjonen på sesjonen dreiet 
seg derfor ikke om disse pasientene, men 
om våkne pasienter med kardiogent sjokk. 
C. Hassager holdt først et oversiktsfore-
drag om respirasjonssvikt ved kardiogent 
sjokk. A. Sionis og J. Masip fra Barcelona 
diskuterte deretter fordeler og ulemper 
ved non-invasiv (NIV) og invasiv ventila-
sjon. Ettersom det ikke finnes randomiserte 
studier som har sammenlignet NIV med 
invasiv ventilasjon ved kardiogent sjokk, var 
mye av argumentasjonen basert på data fra 
pasienter med akutt hjertesvikt/lungeødem, 
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hvor datagrunnlaget også er relativt tynt. 
Refraktær hypotensjon og manglende evne 
til å opprettholde frie luftveier (som f.eks. 
ved nedsatt bevissthet) er kontraindikasjo-
ner mot NIV som ofte begrenser mulighe-
tene for slik behandling ved kardiogent sjokk 
(13). I det oppsummerende foredraget til S. 
van Diepen ble det konkludert med at NIV 
er en rimelig førstelinjestrategi hos pasien-
ter med mildt til moderat kardiogent sjokk 
med hypoksi og/eller hyperkapni. Videre 
ble det lagt stor vekt på bruken av PEEP og 
hvilke konsekvenser dette kan ha for hjer-
tets hemodynamikk, spesielt at økt PEEP 
fører til økt afterload for høyre ventrikkel og 
potensielt lavere minuttvolum. Noe foren-
klet ble det foreslått at man ved kardiogent 
sjokk som følge av høyre ventrikkelsvikt bør 
vurdere lav PEEP og høy FiO2, mens man 
ved kardiogent sjokk som følge av venstre 
ventrikkelsvikt kan tillate høyere PEEP.
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Flere av sesjonene handlet om hjertestans 
utenfor sykehus, «out of hospital cardiac 
arrest» (OHCA), som har en insidens på 
60/100 000 per år og oftest rammer per-
soner i alderen 50-90 år. Nedenfor følger 
utvalgte momenter fra tre av sesjonene.

Out of hospital cardiac 
arrest: State of the art in 
2019
Når bør man avslutte resuscitering 
utenfor sykehus?
I denne sesjonen ble kriterier for å avslutte 
rescusitering ved refraktær hjertestans 
utenfor sykehus diskutert. Ahrens fra 
Köln presenterte såkalte «termination of 
rescusitation» (TOR)-kriterier og viste data 
hvordan to ulike kriteriesett for avslut-
ning av resuscitering ble validert (Sasson 
et al, JAMA 2008). Det ene kriteriesettet, 
«Basic life support», BLS, inkluderte 1) ingen 
return of spontaneous circulation (ROSC) 
utenfor sykehus, 2) ingen sjokkbare rytmer 
og 3) ikke-bevitnet hjertestans. Det andre 
kriteriesettet, «Advanced life support», ALS, 
inkluderte i tillegg også at hjertestansen 
ikke var bevitnet av tilfeldig forbipasserende 
og at ingen hjerte-lungeredning var igang-
satt av tilfeldig forbipasserende. OHCA-
pasienter som fylte BLS- og ALS-kriteriene 
hadde henholdsvis 0,2 % og 0 % sjanse 
for å overleve til sykehusutskrivelse. Videre 
ble en stor Japansk registerstudie med 540 
478 pasienter presentert hvor man hadde 
applisert modifiserte TOR-kriterier for å 
undersøke 30-dagers mortalitet (Goto et 
al, J Cardiol 2019). De modifiserte TOR-
kriteriene inkluderte 1) initial asystole, 2) 
ikke-bevitnet hjertestans, 3) alder > 81 år, 
4) ingen hjerte-lungeredning/automatisert 
defibrillatorbehandling igangsatt av forbi-
passerende og 5) ingen ROSC etter 14 min 
hjertelungeredning av ambulansepersonell. 
Positiv prediktiv verdi for de modifiserte 

TOR-kriteriene mtp. 30-dagers mortalitet 
var > 99 %.

Deretter ble data på lengde av resus-
citering og nevrologisk utkomme presentert, 
bl.a. med funn fra en stor multisenterstudie 
med > 1 000 OHCA-pasienter (Reynolds 
et al, Circulation 2016) og en enda større 
Japansk registerstudie med > 280 000 
OHCA-pasienter (Nagao et al, Circulation 
2016). Studien av Reynords et al. viste at 
etter om lag 40 minutter resuscitering 
var sjansen for å bli utskrevet fra sykehus 
med godt nevrologisk utkomme < 5 % 
(definert som modified Rankin Scale Score 
0-3). Dette var uavhengig av initial rytme, 
om det var bevitnet hjertestans og om det 
var igangsatt rask hjertelungeredning av 
forbipasserende. Studien av Nagao et al. 
understøttet generelt dårlig nevrologisk 
utkomme ved resuscitering etter 40 minut-
ter, uavhengig av initial rytme. Dersom kun 
asystole, kan man ifølge gjeldende resusci-
teringsretningslinjer vurdere å avslutte hjer-
telungeredning allerede etter 20 minutter. 

Konklusjonen var at ALS-versjonen 
av TOR-kriteriene var omtrent 100 % pålite-
lige mtp. å predikere korttidsoverlevelse 
hos OHCA-pasienter, at hjertelungeredning 
utenfor sykehus nok bør kontinueres i 20 
minutter dersom asystole og om lag 40 
minutter hvis første rytme er sjokkbar. 

Hvilken rolle har adrenalin 
ved OHCA? Presentasjon av 
PARAMEDIC 2-studien
Hvorvidt OHCA-pasienter bør få adre-
nalin eller ikke under hjertelungeredning 
er omdiskutert. Perkins fra Storbritannia 
presenterte PARAMETIC 2-studien, hvor 
nærmere 8000 OHCA-pasienter var blitt 
randomisert til adrenalin eller placebo under 
hjertelungeredning (N Engl J Med 2018). 
Inklusjonskriteriene var OHCA-pasienter 
som ikke fikk ROSC etter igangsatt hjerte-
lungeredning, uavhengig av initial rytme. 
Primært endepunkt var 30-dagers mortali-

OPPDATERING RUNDT 
HJERTESTANS

Ragnhild Helseth, Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål
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tet, og sekundære endepunkter inkluderte 
bla. effekt av adrenalin på kognitiv og nev-
rologisk funksjon. I alt 4013 pasienter ble 
randomisert til adrenalin, 3999 til placebo. 
Studiepopulasjonen hadde gjennomsnitts-
alder 69 år, 65 % var menn og hos 60 % var 
hjertelungeredning igangsatt før ambulan-
sepersonell kom til stedet. Videre hadde 50 
% bevitnet stans, og 20 % hadde sjokkbar 
første rytme. Median tid til adrenalin var 
gitt var 21 minutter, og gjennomsnittlig 
adrenalindose var 5 mg. Gruppen som 
fikk adrenalin hadde signifikant høyere 
30-dagers overlevelse enn gruppen som fikk 
placebo (3,2 % vs 2,4 %). Godt nevrolo-
gisk utkomme ved sykehusutskrivelse var 
imidlertid ikke signifikant forskjellig mellom 
gruppene (2,2 % vs. 1,9 %). Andelen som 
hadde dårlig nevrologisk utfall (definert 
som modified Rankin Scale Score 4/5) var 
videre signifikant høyere hos gruppen som 
fikk adrenalin (31,0 % vs. 17,8 %). Etter 3 
måneder var det fremdeles signifikant flere 
overlevere i adrenalingruppen enn i place-
bogruppen (3,0 % vs. 2,2 %), men andelen 
overlevere med godt nevrologisk utfall var 
fremdeles ikke forskjellig mellom grup-
pene (2,1 % vs. 1,6 %). Konklusjonen var at 
adrenalin under hjertelungeredning utenfor 
sykehus nok fører til at flere overlever, men 
på bekostning av dårlig nevrologisk utfall. 
Hvorvidt man bør bruke adrenalin ved 
OHCA, er dermed fremdeles diskutabelt.

Når bør man stoppe behandling på 
sykehus?
Hassager fra København avsluttet state-
of-the-art-sesjonen med å diskutere når 
man bør avslutte aktiv behandling av 
OHCA-pasienter i sykehus. Generelt bør 
en slik vurdering basere seg på en kom-
binasjon av kliniske parametre, biokjemi 
(nevronspesifikk enolase (NSE), TAU-
protein, nevrofilament light chain (NFL) 
etc.), bildediagnostikk (CT/MR caput) og 
nevrofysiologiske tester som EEG og soma-
tosensory evoked potensials (SSEP). Han 
presenterte et flytdiagram der han foreslo 
at hvis pupille- og kornearefleks ikke var til 
stede > 72 timer etter hjertestans hos en 
ikke-sedert pasient, ev. N20 var bilateralt 
utslukket på SSEP på dette tidspunktet, bør 
man vurdere å avslutte aktiv behandling. 
Hvis disse kriteriene ikke var til stede etter > 

72 timer, forslo han å vente ytterligere minst 
24 timer før man gjorde opp ny status. Hvis 
pasienten da etter ytterligere étt døgn fylte 
to av følgende kriterier: status myoklonus < 
48 timer etter hjertestansen, høy NSE-verdi, 
grovt patologisk EEG eller alvorlig anoksisk 
hjerneskade på CT eller MR caput, anbe-
falte han å vurdere avslutning. I motsatt fall 
anbefalte han fortsatt videre observasjon 
og ny multimodal evaluering som inkluderte 
MR caput. Generelt ble det understreket at 
for å gi best mulig prognostisk informasjon 
bør ikke SSEP utføres tidligere enn 24 timer 
etter hjertestansen, biokjemi bør tas etter 
48 timer, CR/MR caput bør ikke tas før > 
48 timer og EEG bør ikke tas før > 72 timer 
uten sedasjon.

Kjøle eller ikke kjøle pasienter med 
OHCA?
Dagens resusciteringsretningslinjer anbe-
faler at OHCA-pasienter som ikke våkner 
etter ROSC, skal kjøles til 32-36 grader i 24 
timer. Rasjonalet for kjøling er blant annet 
at hypotermi virker nevroprotektivt ved 
å redusere hjernens oksygenbehov samt 
supprimerer kjemiske reaksjoner assosiert 
med reperfusjonsskade som produksjon 
av frie oksygenradikaler, mitokondrieskade 
og apoptose. Evidensen for hypotermian-
befalingene er imidlertid svak, og denne 
sesjonen ved årets kongress hadde tittelen 
«To cool or not to cool: that remains the 
question». Hassager fra Danmark innledet 
først generelt om temaet før Kjaergaard fra 
Danmark og Nikolaou fra Hellas holdt hvert 
sitt innlegg med argumenter henholdsvis for 
og mot TTM – «targeted therapy monito-
ring». Generelt er resusciteringsretnings-
linjene basert på et fåtall studier: HACA-
studien (N Engl J Med 2002) og Bernard 
et al (N Engl J Med 2002) som begge viste 
at lett hypotermi på 33 grader hos OHCA-
pasienter var assosiert med bedre over-
levelse enn normotermi, TTM-studien (N 
Engl J Med 2013) som viste at kjøling til 33 
vs. 36 grader hadde lik effekt mht mortalitet 
og TTH-studien (JAMA 2017) som viste at 
kjøling til 33 grader i 24 vs. 48 timer ikke 
hadde forskjellig effekt mht overlevelse. 

Kjaergaards argumenter for hypoter-
mibehandling inkluderte at man bør følge 
det som faktisk er retningslinjer, på tross av 
at studienes kvalitet og generaliserbarhet 
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kan diskuteres. I HACA-studien var effekten 
av lett hypotermi dessuten overbevisende 
med «number needed to treat», NNT, på 
kun 7. Videre argumenterte han for at hypo-
termibehandling på tross av bivirkninger 
som bradykardi, lavere minuttvolum og økt 
vasopressorbehov har vist seg å være trygt 
når det kommer til klinisk utfall. Nikolaous 
argumenter mot hypotermibehandling inklu-
derte at de få studiene som ligger til grunn 
for dagens resusciteringsretningslinjer 
både til dels har lavt antall (f. eks. Bernard 
et al, N Engl J Med 2002 med n = 77), ikke 
nok styrke til å påvise ev. små forskjeller i 
mortalitet, signifikante forskjeller i baseline-
karakteristika mellom intervensjonsgrup-
pene og ikke-blindet randomisering. Likevel 
var hele diskusjonspanelet enige om at så 
lenge man ikke har evidens for at hypoter-
mibehandling er skadelig, bør man kjøle 
OHCA-pasienter i henhold til gjeldende 
resusciteringsretningslinjer. Hvorvidt det er 
hypotermi i seg selv eller det å hindre feber 
som ser ut til å bedre overlevelse, gjenstår 
å se – den pågående TTM2-studien som 
randomiserer OHCA-pasienter til hypoter-
mibehandling (33 grader) eller normotermi 
med rask behandling av feber (≥ 37,8 
grader) vil forhåpentligvis gi svar på dette i 
løpet av 2020.

Optimal management of patients 
with resuscitated cardiac arrest
I denne kasuistikkbaserte sesjonen ble 
problemstillingene post-ROSC-EKG uten 
STEMI, bruk av ekstrakorporal membranok-
sygenering, ECMO, og hjertestans i sykehus 
(in-hospital cardiac arrest, IHCA), diskutert. 

Gjeldende ESC-retningslinjer (2018 
ESC/EACTS Guidelines on myocardial 
revascularization) slår fast at pasienter som 
er vellykket resuscitert etter hjertestans og 
har EKG med ST-elevasjoner skal til primær 
PCI (IB-anbefaling). Hos pasienter som er 
vellykket resuscitert med EKG uten ST-elev-
asjoner derimot bør øyeblikkelig koronar 
angiografi og ev. PCI vurderes dersom man 
har sterk mistanke om pågående iskemi 
(IIaC-anbefaling). Det ble presisert at en 
betydelig andel hjertestanspasienter uten 
ST-elevasjoner i post-ROSC-EKG likevel har 
koronare okklusjoner. Blant annet ble data 
fra Spaulding et al (N Engl J edM 1997) og 
Radsel et al (Am J Cardiol 2011) presentert 

som viste at henholdsvis 39 % og 24 % 
av resusciterte hjertestanspasienter uten 
STEMI i post-ROSC-EKG hadde akutte koro-
nare okklusjoner. Videre ble data som viste 
bedre kort- og langtidsoverlevelse etter 
akutt koronar angiografi og ev. PCI uavhen-
gig av funn i EKG post-ROSC, presentert 
(Dumas et al, Circ Cardiovasc Interv 2010 
og Geri et al, Circ Cardiovasc Interv 2015).

Deretter ble bruk av ECMO dis-
kutert på basis av en kasuistikk med en 
ung pasient som hadde refraktær ventrik-
keltakykardi (VT). Soeholm fra København 
presenterte ECMO-kriteriene de brukte ved 
sin institusjon som inkluderte alder 18-65 år, 
sjokkbar første rytme (ventrikkelflimmer/
VT), bevitnet hjertestans, igangsatt hjer-
telungeredning av forbipasserende, antatt 
kardial årsak, ingen ROSC etter 10 minutter 
og fravær av alvorlig komorbiditet. Konklu-
sjonen var likevel at det per nå ikke finnes 
prospektive, randomiserte studier som sier 
noe om hvorvidt ECMO har noe for seg 
ved refraktær hjertestans. Det er imidlertid 
pågående studier som forhåpentlig kan gi 
oss bedre svar i tiden som kommer. 

Til slutt ble hjertestans i sykehus 
(IHCA) diskutert med bakgrunn i en kasu-
istikk hvor en gammel dame med alvorlig 
KOLS fikk hjertestans med primær rytme 
pulsløs elektrisk aktivitet (PEA). Data som 
viste at ca. 80 % av pasienter med IHCA 
hadde ikke-sjokkbare rytmer som første 
rytme ble presentert (Girotra et al, N Engl 
J Med 2012), og det ble poengtert at hos 
IHCA-pasienter, som generelt er sykere og 
har mer alvorlig komorbiditet enn OHCA-
pasienter, bør man lete etter andre årsaker 
til hjertestans, selv om underliggende 
kardial årsak utgjør ca. 60 %. På tross 
av bedret overlevelse ved resuscitering 
det siste tiåret er fortsatt overlevelse til 
sykehusutskrivelse under 15 % (Girotra et 
al, N Engl J Med 2012). Det ble gjennomgå-
ende lagt vekt på at IHCA-pasienter ikke 
er sammenliknbare med OHCA-pasienter, 
og enkelte i diskusjonspanelet mente også 
at man som hovedregel ikke burde hypo-
termibehandle IHCA-pasienter ettersom 
disse generelt var skrøpelige og hadde tung 
komorbiditet. Hvor lett sistnevnte er å gjen-
nomføre i praksis, ble ikke diskutert i detalj.
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I sesjonen «Long term treatment: the impor-
tance of getting it right first time!» ble det 
innledningsvis presentert tre kasuistikker 
med høy-risiko akutt koronarsyndrom-pasi-
enter med utilstrekkelig kontroll av risiko-
faktorer, før et oppsummerende innlegg fra 
Sigrun Halvorsen (Oslo universitetssykehus, 
Ullevål): «High-risk ACS patient: select 
early the long-term treatment! - Take home 
message.

Her trakk hun frem to norske studier 
som har sett på grad av måloppnåelse for 
risikofaktorkontroll. Først NOR-COR-studien 
fra Drammen/Vestfold (1), en tverrsnitts-
studie som undersøkte risikofaktorkontroll 
hos 1127 pasienter (median alder 62 år) 
etter gjennomgått akutt hjerteinfarkt og/
eller revaskularisering (PCI/ACB). Data 
ble innhentet ved selv-rapportering, klinisk 
undersøkelse og blodprøver etter median 
16 måneder (2-36). Ved oppfølging hadde 
46 % fortsatt hypertensjon, 57 % hadde 
LDL-kolesterol > 1,8 mmol/l og 22 % røykte, 
som tegn på manglende kontroll på sentrale 
risikofaktorer. Funnene bekreftes langt på 
vei i en fersk studie utført av Jortveit/Halv-
orsen (2), basert på data fra Norsk hjertein-

farktregister. Her undersøkte man pasienter 
< 80 år som tidligere hadde gjennomgått 
PCI og/eller akutt hjerteinfarkt og som i 
perioden 2013 til 2016 ble innlagt med akutt 
hjerteinfarkt. Ved den nye innleggelsen 
hadde kun 25 % oppnådd behandlingsmål 
med LDL-kolesterol < 1,8 mmol/l og kun 43 
% adekvat blodtrykkskontroll. 

I en fersk amerikansk studie (3) av 
unge pasienter med førstegangs akutt hjer-
teinfarkt (n=1 462 168, alder < 60 år) ser 
man at hver av de påvirkbare risikofaktorene 
hypertensjon, dyslipidemi og røyking er til-
stede hos > 50 %. Dette viser at potensialet 
for effektiv, målrettet videre sekundærpro-
fylakse etter første hjerteinfarkt er stort. 

For å kunne oppnå bedre resulta-
ter understreket Halvorsen viktigheten av 
bedre kunnskap og oppmerksomhet, ikke 
bare om at status for risikofaktorkontroll pr 
i dag ikke er tilfredsstillende, men også om 
hvilke medikamenter og mulige behand-
lingsstrategier som finnes. Hun minnet 
om kjernetiltakene etter hjerteinfarkt ved 
å vise til hva 2015 ESC-retningslinjene 
(4) vurderer som de mest nyttige indi-
katorene for evaluering og forbedring av 
måloppnåelse ved non-ST-elevasjons akutt 
koronarsyndrom-behandling.

Som tillegg til dette har det den 
senere tid tilkommet flere behandlingsmu-
ligheter som for eksempel tillegg av mer 
effektive lipidsenkende medikamenter. I 
en placebo-kontrollert multisenterstudie 
(n=18 924) med pasienter som etter akutt 
koronarsyndrom hadde LDL >1,8 mmol/l 
tross maksimal tolererbar statinmedika-
sjon, var det signifikant effekt av tillegg av 
alirocumab på samlet endepunkt (død av 
hjertesykdom, ikke-dødelig hjerteinfarkt, 
hjerneslag og ustabil angina med syke-
husinnleggelse) (hasardratio, 0,85, 95 % 
konfidensintervall 0,78-0,93, P < 0,001) (5). 
Og i praksis kan man, basert på utgangs-
verdi for kolesterol, estimere hvem som ikke 
vil ha tilfredsstillende effekt av statiner og 
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Sigrun Halvorsen foreleser på ACCA-kongressen.
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ezetimib og sannsynliggjøre hvem som vil 
ha behov for ytterligere kolesterolsenkende 
behandling. Dette kan da enten startes 
allerede i akuttfasen, konkret anmodes om 
i epikrisen eller overlates til oppfølging hos 
lipidspesialist. 

For spesielle pasientgrupper vil 
andre individuelle justeringer være aktuelt; 
for eksempel forlenget dobbel blodpla-
tehemmende behandling i særlig høyri-
sikogrupper som kronisk nyresvikt eller 
perifer arteriesykdom (6).

Nye behandlingsstrategier som 
kan bli aktuelle i årene fremover, er tillegg 
av lavdose antikoagulasjon og antiinflam-
matorisk behandling, men endelige data 
omkring dette foreligger ikke. For ytter-
ligere lesning anbefaltes en fersk JACC 
State-of-the-Art-oversiktsartikkel (7), 
hvor det vektlegges individuell tilnærming 
for valg av medikament/kombinasjoner, 
behandlingsintensitet/-dosering og varig-
het. Dette vil dels avhenge av pasientenes 
individuelle risiko basert på aterosklerotisk 
byrde (grad av koronarsykdom og perifer 
arteriesykdom), aterotrombotisk byrde 
(residiverende akutte koronarsyndrom, hjer-
neslag og perifere tromber) og skrøpelighet. 
Men også avveining av risiko knyttet direkte 
til bruk av medikamentene (f.eks. blødning-
tendens, nyre/leversvikt, statinintoleranse, 
PRECISE-DAPT-skåre, immunforsvar/infek-
sjoner samt ev. respons på første dose anti 
interleukin-1). 

For å illustrere en praktisk utfordring 
ved oppfølging ble det avslutningsvis vist 
til en studie Halvorsen og medarbeidere 
har utført (8) som undersøkte etterlevelse 
av sekundærprofylaktiske medikamen-
ter over tid hos pasienter (≤ 75 år) etter 
gjennomgått hjerteinfarkt. De aller fleste 
ble utskrevet med adekvat medikasjon og 
videre etterlevelse fremstod relativt god; 12 
måneder etter hjerteinfarktet brukte fortsatt 
84 % acetylsalisylsyre, 84 % statiner, 77 
% betablokkere og 57 % ACE-hemmer/
angiotensin II-reseptorblokker. Dose og 
type medikament var imidlertid i svært liten 

grad justert etter utskrivelse. Videre fokus 
på oppfølging for medikamentopptitrering 
og fokus på faktisk måloppnåelse er derfor 
viktig. 

For å bedre oppfølgingen av pasien-
tene anbefaltes etablering av gode opp-
følgingsmodeller og et nasjonalt kvalitets-
register; i tillegg til for eksempel hjelp av 
smart-apps for å øke pasientinvolvering og 
ansvarliggjøring for egen behandling.
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Akutt lungeemboli og 
antikoagulasjon – hvilken 
plass har non-vitamin 
K orale antikoagulantia 
(NOAK)? 
Andreotti fra Roma og Verheugt fra Amster-
dam debatterte. Bedømt etter sedvanlig 
risikostratifisering med 30 dagers mor-
talitet fordeler pasientene seg i følgende 
risikostrata: lav (70 %), intermediær lav 
(15 %), intermediær høy (10 %) og høy (5 
%). Høyrisikopasientene skal reperfunderes 
med best dokumentasjon for trombolyse. 
De var enige om at alle studiene av NOAK-
ene (EINSTEIN, RECOVER, AMPLIFY og 
Hokusai-VTE) gir grunnlag for bruk av disse 
hos de fleste pasientene med akutt lunge-
emboli (LE), altså dem med lav og inter-
mediær lav risiko. Uenigheten gjelder dem 
med intermediær høy risiko, som potensielt 
skal reperfunderes ila. de første timer til 
dager. 

Andreotti argumenterte for påstan-
den «NOAK er alltid best ved akutt LE» 
med at studiene har vist non-inferiority mot 
warfarin/lavmolekylært heparin (LMWH) 
og gunstigere risikoprofil, med hovedvekt 
på færre blødninger. De er enkle i bruk, kan 
innledes i høyere dose og minskes utover i 
forløpet uten preparatskifte. Det er få kon-
traindikasjoner; oftest mekaniske ventiler, 
nyresvikt eller trombofili. 

Verheugt argumenterte mot og 
påpekte hvordan studiepopulasjonene var 
selektert ved eksklusjonskriteriene i samt-
lige studier, som bl.a. hemodynamisk insta-
bilitet, gjennomgått trombolyse, kjent økt 
blødningsrisiko, nyresvikt med eGFR < 30 
ml/min, aktiv cancer og gravide/ammende. 
Alle studiene hadde innledende behandling 
med LMWH i minst 1 døgn. Innledning med 
ufraksjonert har flere fordeler: 1) Umiddel-
bar effekt ila. minutter mot omkring 1 time 
ved faktor Xa-hemmere, 2) kjøpe seg tid 
til diagnostikk og påfølgende mer korrekt 

risikostratifisering, 3) fortsatt mulighet for 
reperfusjonsbehandling og 4) enkel, billig og 
meget tilgjengelig reversering. 

Lungeemboli  
- state of the art
Konstantinides fra Mainz (førsteforfatter 
på ESC sine lungeemboliretningslinjer som 
kommer i oppdatert versjon i år) hadde 2 
hovedpoeng: 

1) Risikostratifisering: Denne base-
rer seg på 30 dagers mortalitet for de 4 
gruppene, hhv. 0,5, 6,0, 7,6 og 22 %, som 
igjen danner grunnlaget for hvem som bør 
observeres på sykehus og hvem som trygt 
kan utskrives etter kort tid. Konstantinides 
advarte om risiko for feilstratifisering hvis 
man blindt følger flytskjemaet til ESCs 
retningslinje for lungeemboli fra 2014, som 
foreslår at bildediagnostikk av høyre ven-
trikkel og a. pulmonalis, samt biomarkører 
kun tas hos pasienter som ikke er lavrisiko. 
Når oddsratio for 30 dagers mortalitet ved 
tegn til høyreventrikkeldysfunksjon er 4,2 og 
ved utslipp av troponin er 6,3, gav han klart 
inntrykk av at risikoen er for stor til ikke å 
utføre dette (Barco et al, E Heart J, 2018). 

2) Reperfusjonsterapi for pasienter 
med intermediær høy risiko: Dette har til nå 
ikke vært noen suksess fordi blødningskom-
plikasjonene har vært for alvorlige, eksem-
plifisert i PEITHO-studien med 10 intrace-
rebrale blødninger i intervensjonsgruppens 
501 pasienter mot 1 i placebogruppens 499 
pasienter. Man har lurt på om redusert dose 
trombolyse kunne være bedre, og PEITHO-
III-studien som er underveis kan forhåpent-
ligvis svare på dette. Her sammenlikner 
man redusert dose trombolyse og LMWH 
med overgang til oral antikoagulasjon med 
placebo, LMWH og overgang til oral anti-
koagulasjon. Kateterbaserte teknikker har 
foreløpig ingen overbevisende dokumentert 
effekt. 

Ahrens fra Køln forklarte praktiske 
aspekter ved kateterbasert teknikk. Ultra-
lydakselerert trombolyse er eneste teknikk 
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som er godkjent av FDA og egner seg best 
til mer stabile pasienter, da trombolysen 
gis over 24 timer og i lavere dose enn gitt 
systemisk. 

Susanna Price fra London avsluttet 
med å snakke om ECMO ved massiv LE og 
gjorde et poeng av at jo lenger vi kom ut i 
sesjonen, jo mindre ble evidensgrunnlaget. 

Hun var dog forsik-
tig optimist grunnet 
teknisk utvikling av 
utstyret og stigende 
bruk som gir økende 
erfaring. Kun ekspe-
rimentelle studier og 
små pasientserier 
støtter at VA-ECMO 
kan være effektivt i 
denne sammenheng 
og tenkt som bro til at 
høyre ventrikkel henter 
seg inn igjen eller som 
bro til avgjørelse. Her 
ble bl.a. en oversikts-
artikkel av Yosuff et 
al. fra Perfusion i 2015 
vist, hvor totaloverle-
velse var 70 % for til 
sammen 54 pasienter. 
For pasienter med sjokk 
til tross for trombolyse, 
viser registerdata noen 
av de beste utkomme 
for ECMO-pasienter 
som gruppe.Figur 8. Risikojustert behandlingsstrategi ved akutt lungeemboli ( fra ESC sine 

lungeemboliretningslinjer fra 2014) .

 

På en av sesjonene var det et rent «kvinne»-panel. Det er ellers et sjeldent syn på kardiologikongresser.


