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ACC-KONGRESSEN 2019

Den årlige kongressen til American College of Cardiology (ACC) ble 
i år arrangert i New Orleans 16.-18. mars og var den 68. kongressen i 
rekken. New Orleans er en flott kongressby med et velfungerende kon-
gresslokalet som ligger sentralt i byen. Byen er ulik typiske amerikanske 
byer ved at den har et levende sentrumsområde. New Orleans er kjent 
for mye god mat og mange steder med levende musikk. Karnevalet i 
byen er verdensberømt, og mest berømt er den siste dagen av karne-
valsesongen som er Madi Gras, Fete-tirsdag. Rester etter denne dagen, 
som var 11 dager før kongressen startet, kunne sees ikke minst i French 
Quarter. 

ACC-kongressene har en del mindre deltakere enn ESC-kongres-
sen, noe som i alle fall jeg synes at er mer behagelig. Deltagerantallet 
fra Norge var lavt. Programmet var imidlertid variert med mange gode 
sesjoner og inkluderte flere Late-breaking clinical trials-sesjoner med 
viktige studier. 

Her presenteres referat fra flere en del av studiepresenta-
sjonene, hovedsakelig fra Late- breaking clinical trials-sesjonen

Erik Øie, stedlig redaktør 
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THE APPLE HEART STUDY
Erik Øie, Medisinsk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus 

Denne studien ble viet mye oppmerksom-
het på kongressen fordi den brukte en app 
på vanlig personers smartklokke og pga. det 
store antallet personer som var inkludert 
i studien. The Apple Heart Study var en 
prospektiv, singelarm, åpen studie. Personer 
med Apples smartklokke fikk forespørsel 
om å delta i studien. Denne klokken har en 
EKG-funksjonen der en algoritme varsler 
atrieflimmer pga. uregelmessig puls på 5 av 
6 målinger. For å bekrefte atrieflimmer fikk 
personer med atrieflimmervarsel tilsendt en 
enkel «patch» med elektroder for EKG-opp-
tak. Primære endepunkter var deteksjon av 
atrieflimmer på EKG-patchen som vedvarte 
over 30 sekunder hos personer 65 år eller 
eldre og samtidig deteksjon av atrieflimmer 
på EKG-patchen og på klokken. Personer 
ble inkludert mellom 29. november 2017 
og 31. juli 2018 og fulgt i 8 måneder, og på 
denne korte tiden ble 419 297 personer i 
USA inkludert! Av disse var 177 087 kvinner 
og 238 700 menn, og 24 626 personer var 
65 år eller eldre. Av totalpopulasjonen ble 
det varslet atrieflimmer på klokken hos 2161 
personer (0,5 %). Ca. 1/3 av disse hadde 
CHA2DS2-VASc-skår på 2 eller mer. 44 
% av personene med atrieflimmervarsel 
hadde telesamtale med lege, og 70 % av 
disse (658 personer) fikk tilsendt en EKG-
patch. I tillegg fikk 64 % (1376) tilsendt et 
90-dagers spørreskjema som ble fullført av 
43 %. Også personer uten atrieflimmervar-
sel på klokken fikk tilsendt samme spør-
reskjema, og 70 % returnerte skjema ferdig 
utfylt. 450 av de utsendte EKG-patch-ene 
ble returnert (68 %). 

Av de 2161 personene som fikk 
varsel om atrieflimmer på klokken, var 775 
personer 65 år eller eldre (3,2 % av denne 
aldresgruppen), 556 personer mellom 
55-64 år (1,3 % av denne aldersgruppen), 
488 personer mellom 40-54 år (0,37 % 
av denne aldersgruppen) og 341 personer 
mellom 22 og 39 år (0,16 % av denne 
aldersgruppen). Varsel om atrieflimmer 
var hyppigere hos menn (0,70 %) enn hos 
kvinner (0,26 %). Av dem som fikk tilsendt 

EKG-patch, ble det detektert atrieflimmer 
hos 34 % (26 % av kvinnene og 37 % av 
mennene). Hyppigheten av bekreftet atrie-
flimmer på EKG-patch var hhv. 18, 32, 41 og 
35 % i aldersgruppene 22-39 år, 40-54 år, 
55-64 år og ≥ 65 år. Gjennomsnittlig tid fra 
atrieflimmervarsel på klokken til oppkobling 
av EKG-patch-en var 13 dager, og gjennom-
snittlig tid som personene hadde på seg 
EKG-patch-en var 6,3 dager. Lengden på en 
persons lengste atrieflimmerepisode var 30 
sek. hos 5,2 %, 6 min. hos 5,9 %, 1 time hos 
29,4 %, 6 timer hos 34 % og 24 timer 25,5 
%, dvs. at 89 % hadde lengste episode på 
minst 1 time som regnes for å være sikker 
betydningsfull lengde mtp. hjerneslagsfare. 
Ut fra svarene på spørreskjemaene fant man 
at 57 % av personene som fikk atrieflim-
mervarselet, kontaktet helsevesenet uav-
hengig om de hadde hatt telesamtale med 
studielege eller ikke. 

Dette var en interessant studie med 
såkalt virtuelt design som muliggjør å utføre 
en stor og pragmatisk studie raskt. Positiv 
predektiv verdi av takogrammet på klokken 
sammenholdt med funnene på EKG-patch-
en var 0,71, mens positiv predektiv verdi for 
atrieflimmervarselet utløst av uregelmessig 
rytme på 5 av 6 målinger på klokken var 
0,84 som ikke er dårlig. Den viktigste grup-
pen personer der det er viktig å plukke opp 
atrieflimmer, er personer som er 65 år eller 
eldre siden antikoagulasjon er aktuelt hos 
alle disse. Positiv predektiv verdi hos denne 
aldersgruppen var litt lavere, 0,78. 3,2 % 
av disse personene fikk altså pulsvarsel om 
mulig atrieflimmer på klokken, og 35 % av 
disse, dvs. 1,12 %, fikk konstantert atrieflim-
mer i løpet av deteksjonsperioden med 
EKG-patch på gjennomsnittlig 6,3 dager. En 
kan imidlertid innvende at deteksjonshyp-
pigheten i den eldste aldersgruppen var 
lavere enn forventet. Dette trenger imidler-
tid ikke bety at atrieflimmerdeteksjonen på 
klokken har lav sensibilitet. En grunn er at 
mange med atrieflimmer har lang tid mel-
lom anfallene. Klokken er heller ikke på hele 
døgnet fordi den trengs å lades regelmessig. 
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Det kan også være slik at eldre personer 
som bruker Apple Watch oftere har god 
økonomi pga. at klokken er dyr samtidig 
som man må ha en iPhone som også koster 
en del, og slike personer har oftere en sun-
nere livsstil mtp. utvikling av hjertesykdom 
enn personer med dårligere råd. Videre er 
sannsynligvis personer som har smartklok-
ker oftere sunne og fysisk aktive som kan 
gjøre at de har lavere hyppighet av atrieflim-
mer enn andre i samme aldersgruppe. 

Denne studien er nok bare star-
ten på en rekke studier innenfor digital 
helse. Studien er viktig først og fremst for 
vår forståelse for potensialet til bærbar 
teknologi og app-er for helse og deteksjon 
av sykdom. Spørsmålet er hvordan vi skal 
bruke slik teknologi i klinisk praksis. Utvik-
lingen drives ikke av helsevesenet, men av 
firmaer som Apple. Den utbredte bruken 
av f.eks. smartklokker som Apple Watch vil 
helt sikkert medføre at mange av oss vil få 

presentert helsedata fra pasienter med slike 
klokker. Vurdering av slike registreringer 
vil for mange kunne bli en stor utfordring. 
For denne teknologien vil utvikles raskt 
uansett hva helsepersonell vil mene om 
dette, og utfordringer er at den teknologiske 
utviklingen ligger foran vitenskapelig data. 
Ulempen er bl.a. at teknologien kan medføre 
økte utgifter for helsevesenet pga. videre 
tester uten at helsegevinsten er stor pga. 
fokus på feil alderspopulasjon fordi unge 
mennesker, som er dem som oftes tar i bruk 
ny teknologi, som regel ikke har en alvorlige 
helsetilstand. 

Potensialet til denne nye teknologien 
er planlagt undersøkt nærmere i en ran-
domisert, kontrollert studie med oppstart 
i 2019 der Apple Watch vil bli sammen-
lignet med en kontroll for å diagnostisere 
atrieflimmer mtp. harde endepunkter som 
hjerteinfarkt, hjerneslag og død. 

AUGUSTUS-STUDIEN: 
ANTITROMBOTISK BEHANDLING 

ETTER AKUTT KORONARSYNDROM 
ELLER PCI HOS PASIENTER MED 

ATRIEFLIMMER 
Sigrun Halvorsen, Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Valg av antitrombotisk behandling til pasi-
enter med atrieflimmer (AF) som nylig har 
hatt akutt koronarsyndrom eller fått utført 
PCI, er utfordrende. Standard trippelterapi 
med warfarin er forbundet med betyde-
lig risiko for blødning, og man har de siste 
årene forsøkt å finne andre behandlingsre-
gimer som er like effektive, men forbundet 
med lavere risiko for blødning. REDUAL-
PCI- (1) og PIONEER-AF-studiene (2) viste 
at erstatning av warfarin med en non-vita-
min K-avhengig oral antikoagulant (NOAK) 
(hhv. dabigatran og rivaroksaban) og 
samtidig fjerning av acetylsalisylsyre (ASA) 

(såkalt «dual therapy» eller dobbelterapi) 
var forbundet med betydelig lavere risiko 
for blødning enn standard trippelterapi med 
warfarin. Dette funnet var ikke veldig over-
raskende, siden man sammenliknet to med 
tre antitrombotiske medikamenter. Hvorvidt 
dobbelterapi også var like effektiv som trip-
pelterapi til å hindre iskemiske hendelser 
som reinfarkt og stenttromboser, hadde ikke 
disse studiene tilstrekkelig styrke til å si noe 
om. Man har derfor vært usikker på om man 
kunne anbefale disse nye behandlingsregi-
mene som standardbehandling.
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Et av høydepunktene på årets 
ACC-kongress var presentasjonen av 
AUGUSTUS-studien (1). Denne studien er 
den tredje og største av de planlagte studi-
ene som tester alternativer til tradisjonell 
trippelterapi med warfarin. Målet med 
studien var å teste sikkerhet og effekti-
vitet av apiksaban sammenliknet med 
warfarin, og av ASA sammenliknet med 
placebo, hos pasienter med atrieflimmer og 
akutt koronarsyndrom eller PCI som også 
behandles med en P2Y12-hemmer. Studien 
hadde en 2×2 faktoriell design, som betyr 
at pasientene først ble randomisert enten 
til apiksaban eller warfarin. Deretter ble det 
gjort en ny runde med randomisering til hhv. 
ASA eller placebo (se figur 1). På den måten 
kunne man få testet to problemstillinger i 
én og samme studie. Det ble brukt standard 
dose apiksaban 5 mg x 2, med dosereduk-
sjon etter vanlige kriterier. Alle pasientene 
fikk behandling med P2Y12-hemmer (valgfri 
type) i minimum 6 måneder.

AUGUSTUS-studien inkluderte 4614 
pasienter fra 33 land i hele verden. Norge 
bidro med 27 pasienter fra fem ulike sentra. 
Gjennomsnittsalder på pasientene var 70,7 
år, og 29 % var kvinner. Til sammen 61% ble 
inkludert på bakgrunn av akutt koronarsyn-
drom; 39 % etter elektiv PCI-behandling. 
Pasientene ble randomisert gjennomsnittlig 
6,6 dager etter akutt koronarsyndrom/PCI, 
og gjennomsnittlig CHA2DS2-VASc-skår var 
3,9. Klopidogrel ble brukt som P2Y12-hem-
mer hos 93 %, mens resten fikk tikagrelor 
(6 %) eller prasugrel (1 %). Hele 90 % av 

pasientene fikk standard dose apiksaban; 
bare 10 % fikk redusert dose. De som ble 
behandlet med warfarin, var i terapeutisk 
område i gjennomsnittlig 59 % av tiden.

Pasientene ble fulgt i 180 dager. Det 
primære endepunkt i studien var kombina-
sjonen alvorlig (ISTH-kriterier) eller klinisk 
relevant ikke-alvorlig blødning. Sekundære 
endepunkter var 1) død eller hospitalisering 
og 2) død eller nye iskemiske hendelser.

Resultatene viste at pasientene i 
apiksabangruppen hadde 31 % lavere risiko 
for alvorlig eller klinisk relevant blød-
ning sammenliknet med warfaringruppen 
(10,5 % vs. 14,7 %, hasardratio (HR) 0,69, 
95 % konfidensintervall (KI) 0,58-0,81, 
p< 0,0001). Forekomst av blødning var 
betydelig høyere hos dem som fikk ASA 
sammenliknet med placebo (16,1 % vs. 9,0 
%, p < 0,001). Når det gjaldt de sekundære 
endepunktene, hadde pasientene i apiksa-
bangruppen lavere forekomst av død eller 
hospitalisering enn pasientene i warfaring-
ruppen (23,5 % vs. 27,4 %, HR 0,83, 95 % 
KI 0,74-0,93; p = 0,002) og samme fore-
komst av iskemiske hendelser. Pasientene i 
ASA-gruppen hadde samme forekomst av 
død eller hospitalisering og av iskemiske 
hendelser som dem i placebo-gruppen.

Forfatterne konkluderte med at det 
var lavere risiko for blødning ved å bruke 
apiksaban sammenliknet med warfarin hos 
pasienter som trengte både antikoagula-
sjon og blodplatehemming. Det var også 
lavere risiko for kombinasjonen død og 
hospitalisering hos dem som fikk apiksaban 

sammenliknet 
med warfarin. 
Tillegg av ASA 
førte i begge 
grupper til mer 
blødning, uten 
at det var noen 
statistisk signi-
fikant forskjell i 
effektivitet. 

Figur 1. AUGUSTUS-studiens design.
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Hva betyr resultatene av denne studien 
for oss i Norge?

Det å behandle pasienter med atrieflim-
mer og samtidig akutt koronarsykdom eller 
PCI med apiksaban istedenfor warfarin ser 
helt klart ut til å være forbundet med lavere 
risiko for blødning, og også lavere risiko for 
død eller ny hospitalisering, og kan klart 
anbefales. Det bør brukes standard dose 
med apiksaban 5 mg x 2, hvis det ikke fore-
ligger vanlige kriterier for dosereduksjon. 
Om man i tillegg skal gi enkel platehemming 
med P2Y12-hemmer (klopidogrel) eller dob-
bel blodplatehemming med ASA og klopi-
dogrel, er fortsatt ikke avklart. Selv om det 
ikke var noen statistisk signifikant økning 
i iskemiske hendelser hos dem som fikk 
fjernet ASA, hadde heller ikke AUGUSTUS-
studien statistisk styrke til å se på forskjel-
ler i iskemiske endepunkter. Det er viktig å 
være oppmerksom på at det var en nume-
risk økning i hjerteinfarkt og stenttromboser 
i gruppen som fikk fjernet ASA på et tidlig 
tidspunkt (gjennomsnittlig 6,6 dager etter 
akutt koronarsyndrom/PCI) og at vi ikke 
kan utelukke at det hadde blitt statistisk sig-
nifikant dersom studien hadde vært større. 
Vi vil nok fortsatt diskutere, både i Norge 
og internasjonalt, om det er trygt å anbefale 
fjerning av ASA etter 7 dager som standard-
behandling eller om det bør forbeholdes 
dem med høy risiko for blødning.

Vi har nå tre studier som har antydet 
at det er trygt å behandle pasienter med 
atrieflimmer og samtidig koronarsykdom 
med NOAK og en blodplatehemmer (klo-
pidogrel) (1-3). Alle studiene har primært 
vært designet til å se på forekomst av blød-
ninger, og ingen av studiene har hatt statis-
tisk styrke til å teste forskjeller i iskemiske 
hendelser. Det er ventet at det vil publiseres 
metaanalyser av disse studier i løpet av kort 
tid som kanskje vil gi oss bedre informa-
sjon og grunnlag for å velge best mulig 
behandling til våre pasienter. Sannsynligvis 
vil vi likevel også i fremtiden måtte tilpasse 
behandlingen til pasientenes individuelle 
risiko for blødning og for iskemiske hendel-
ser. «One size does not fit all.»
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WRAP-IT
Selv om infeksjoner i forbindelse med 
pacemakerinnsettelse er sjeldent, er dette 
en fryktet komplikasjon med betydelige 
konsekvenser med lange sykehusopphold, 
økt mortalitet/morbiditet både på kort og 
lang sikt, samt betydelig økte helseutgifter. 
WRAP-IT-studien hadde som mål å evalu-
ere hvorvidt implantasjon av pacemaker i 
en multifilament-nettingpose innsatt med 
minociclin og rifampicin reduserte slike 
komplikasjoner. Nettingposen var laget av 
bioresorberbar filament som gikk i oppløs-
ning i løpet av 9 uker, depoteffekten av 
antibiotika var i 7 dager. Studiedesign var 
prospektivt, randomisert og kontrollert med 
flere deltagerland. Studien inkluderte gene-
ratorbyttepasienter og førstegangs CRT-D-
innleggelse. Pasienter på immunosuppre-
sjon, hemodialyse og de som nylig (siste 12 
måned) hadde hatt pacemakerinfeksjon ble 
ekskludert. Primært endepunkt var klinisk 
signifikant infeksjon til pacemakeranlegg i 
løpet av 12 måneder fra innsettelse. Infek-
sjon til pacemakeranlegg ble definert som 
lommeinfeksjon med cellulitt og erodering/
purulent sekresjon, vedvarende bakteriemi 
eller endokarditt. Klinisk signifikant infek-
sjon til pacemakeranlegg ble definert som 
infeksjon til pacemakeranlegg som medførte 
ekstraksjon av anlegg, lang antibiotikabe-
handling, død eller annen pacemakerinfek-
sjonsrelatert revisjon. 

Studien var positiv med en 40 % 
relativ risikoreduksjon av primært ende-
punkt i intervensjonsgruppen (1,2 % i kon-
trollgruppen vs. 0,7 % i intervensjonsgrup-
pen) uten funn av økte komplikasjoner mht. 
intervensjon. Dataene er klinisk signifikante 
iht. pasientgrunnlaget som er representert 
i studien. I forbindelse med diskusjon av 
dataene fremkom det at bruk av netting-

posen ikke utgjorde noen vesentlig endring 
av eksisterende prosedyre.

POET
Langtidsdata fra den danske studien POET 
ble presentert på årets ACC-kongress. Data 
fra kortere oppfølgningstid ble presentert på 
ESC-kongressen i 2018 og ble da oppfattet 
som en av de viktigste studiene som ble 
presentert. Opprinnelige data tydet på at 
pasienter med ukompliserte endokarditter 
etter kort intravenøs antibiotikabehand-
ling på sykehus trygt kunne skrives ut 
med videre peroral antibiotikabehandling. 
POET er designet som en randomisert 
non-inferiority-studie utgående fra ulike 
danske sentra der pasienter med ukompli-
serte venstresidige endokarditter (definert 
etter 10 dager med intravenøs antibiotika) 
enten ble behandlet videre på sykehus med 
intravenøs antibiotika eller utskrevet med 
peroral antibiotika (alltid kombinasjon av 
to typer, valg basert på type mikrobe og 
MIC-verdier). Ukomplisert endokarditt ble 
definert som kroppstemperatur under 38 
˚C over siste 2 dager, CRP-fall over 25 % av 
initiale verdier (eller under 20 mg/l), leu-
kocytter under 15×109/l og fravær av funn 
av abscessdannelse ved transøsofagusek-
kokardiografi. Initial presentasjon (ESC-kon-
gressen 2018) var med oppfølgningstid på 
6 måneder. På årets ACC-kongress ble data 
for 10-85 måneders oppfølging presentert. 
Primært endepunkt var død, ikke-planlagt 
hjertekirurgi, septisk embolisering eller 
residiv av systemisk infeksjon med samme 
mikrobe som påvist ved inklusjon. Totalt 
400 pasienter ble inkludert (av 1954 scree-
nede pasienter). Resultatet var positivt, der 
opprinnelig konklusjon fra kortidsstudien 
ble bekreftet, her non-inferiority iht. primært 
endepunkt for pasienter som ble utskrevet 
tidlig med peroral antibiotikabehandling. 
Det som derimot også ble påvist var en 

WRAP-IT- OG POET-STUDIENE 
(PACEMAKERINFEKSJON OG 
ENDOKARDITTBEHANDLNG)

Leif Erik Vinge, Medisinsk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus
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Muliggjør LDL-C måloppnåelse1 
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signifikant lavere forekomst av død i grup-
pen som ble utskrevet tidligere fra sykehus. 
I følge foredragsholder skyldtes dette ikke 
en bedre behandling av endokarditt med 
peroralt regime, men at det å ligge på 
sykehus i seg selv øker risiko for uønskede 
hendelser.

Dette er en viktig studie. For et 
utvalg av pasienter med venstresidig 
endokarditt synes det trygt å bli utskrevet 
fra sykehus tidlig. Dette vil medføre en klart 
lavere belastning for pasient og sykehus. 
Forutsetningene for å kunne gjøre dette 

oppfattes derimot som noe mer komplisert 
enn det som er vanlig i dag. Det er både 
krav til identifikasjon av riktige pasienter 
og strenge krav til påvisning av mikrobe 
og mikrobekvaliteter. Et vel så viktig funn 
i denne studien, og som sannsynligvis kan 
ekstrapoleres til en rekke andre kliniske 
tilstander, er at det ikke er god medisin å 
forlenge sykehusopphold utover det som 
er nødvendig. Dersom pasienter ikke har 
behov for en sykehusseng for overvåkning, 
diagnostikk eller behandling, bør de skrives 
ut.

ANDRE PRESENTERTE STUDIER
Peder Langeland Myhre,  

Kardiovaskulær forskningsgruppe, Akershus universitetssykehus

PARTNER 3- og EVOLUT-
STUDIENE
Kateterbasert aortaklaffimplantasjon 
(TAVI) har fått stadig større plass i retnings-
linjer som behandling til pasienter med 
symptomatisk, alvorlig aortastenose. Det 
har imidlertid vært lite evidens på bruken 
av TAVI hos lavrisikopasienter, og kirurgisk 
behandling har vært anbefalt for denne 
gruppen. Dette har nå imidlertid blitt testet 
i to store multisenterstudier som begge ble 
lansert på årets ACC-kongress. PARTNER 
3 testet effekten av ballongekspandert 
TAVI-klaff, mens EVOLUT testet effekten av 
selvekspanderende TAVI-klaff, og i begge 
tilfeller sammenlignet med åpen klaffeki-
rurgi hos pasienter med lav kirurgisk risiko. 
Resultatene var imponerende og skapte 
stor entusiasme blant publikum som flere 
ganger brøt ut i spontan applaus under 
presentasjonen. I PARTNER 3 fant de en sig-
nifikant lavere forekomst av død, hjerneslag 
og rehospitalisering etter 1 års oppfølgning 
(TAVI 8,5 % vs. kirurgi 15,1 %). I EVOLUT 
var TAVI non-inferior etter 2 års oppfølgning 
på primærendepunktet, som var begrenset 
til død eller invalidiserende hjerneslag (TAVI 
5,3 % vs. kirurgi 6,7 %). Sett under ett ble 
det av panelistene oppfattet som konsis-

tente resultater mellom studiene, og det ble 
således snakket om en gruppeeffekt. Som 
del av diskusjonen uttalte Eugene Braun-
wald: «This is a historic moment, and all of 
us here should remember it as such. We will 
talk to our grandchildren about this». 

MOMENTUM 3
Hjertepumper (left ventricular assist device, 
LVAD) brukes til pasienter med alvor-
lig hjertesvikt i en avgrenset periode, for 
eksempel i påvente av hjertetransplanta-
sjon. Behandlingen har vist å gi forlenget 
levetid og økt livskvalitet for selekterte pasi-
enter med hjertesvikt i endestadiet. Bruken 
av LVAD har imidlertid vært forbundet med 
høy komplikasjonsrate, særlig hjerneslag, 
blødning, trombose og behov for pumpe-
skifte. I MOMENTUM 3-studien ble den 
nyeste LVAD-modellen, HeartMate 3, testet 
mot den mest brukte LVAD i dag, Heart-
Mate II. HeartMate 3 er den første hjerte-
pumpen som bruker magnetisk teknologi 
og er derfor friksjonsløs, har en vid åpning 
til blodstrømmen for å redusere skjærstress 
og har innebygd pulsasjon. Hovedresul-
tatene ble presentert på ACC 2018, og de 
viste at pasienter som ble randomisert 
til HeartMate 3, hadde signifikant høyere 
overlevelse fri for invalidiserende hjerneslag 
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eller pumpeskifte, sammenlignet med Heart 
Mate II. På årets kongress ble oppfølgnings-
data for de 366 pasientene som fullførte 
hele 2 års oppfølgningen presentert. Resul-
tatene var fremdeles i favør av HeartMate 
3 og viste høyere overlevelse sammenlignet 
med den eldre modellen (83 % vs. 76 %). 
Det var dessuten ingen av pasientene med 
HeartMate 3 som hadde pumpetrombose 
sammenlignet med 12 % i Heart Mate II. 
Fravær av invalidiserende hjerneslag var 
likt mellom gruppene, men flere pasienter 
var fri for alle typer hjerneslag ved bruk av 
HeartMate 3 (90 % vs. 81 %).

DECLARE TIMI 58 – Heart 
Failure
Natrium-glukose-kotransportør 2 (SGLT-
2)-hemmere har vist seg å ha svært gun-
stige effekter på kardiovaskulære endepunk-
ter hos pasienter med diabetes, og særlig 
resultatene fra EMPA-REG (empagliflozin) 
og CANVAS (canagliflozin) har vært over-
bevisende. I DECLARE-TIMI 58 greide man 
imidlertid ikke å vise reduksjon i kardiovas-
kulære hendelser ved bruk av dapagliflozin 
sammenlignet med placebo, selv om det 
var en signifikant reduksjon i hjertesvikt-
hospitaliseringer isolert sett. Nye subana-
lyser på gruppen med etablert hjertesvikt 
før inklusjon (n=1724, 10 %) ble publisert 
på årets ACC-kongress. Hovedfunnet fra 
disse var at dapagliflozin var mer effektivt 
hos diabetespasienter med hjertesvikt i å 
redusere kardiovaskulære hendelser. Mest 
effektivt var det hos pasienter med hjerte-
svikt og redusert ejeksjonsfraksjon (HFrEF), 
der man fant en 38 % risikoreduksjon mot 
12 % hos dem uten, og det var en signifikant 
interaksjon. Disse resultatene er spennende 
sett i lys av den rivende utviklingen innen 
dette feltet som har blitt døpt «kardiodia-
betologi» av tidligere nevnte Braunwald. 
Det er knyttet stor spenning til EMPEROR-
Reduced, EMPEROR-Preserved, DAPA-HF 
og SOLOIST-WHF som tester de forskjellige 
SGLT2-hemmerene hos pasienter med hjer-
tesvikt (uavhengig om de har diabetes).

RACE 7 ACWAS
Dette var en relativt liten (n=437), men 
svært klinisk relevant, randomisert stu-
die som tar for seg tidlig versus forsinket 

konvertering av atrieflimmer i akuttmot-
taket. Pasientene som ble inkludert måtte 
ha symptomer fra sin atrieflimmer, men 
hemodynamisk stabile og med kort tid 
siden symptomdebut (< 36 timer). De ble 
så randomisert til enten tidlig konvertering 
med flekainid eller elektrokonvertering, 
eller «vent-og-se», som innebar frekvens-
kontroll (med betablokker, kalsiumblokker 
eller digoksin) og deretter konvertering 
hvis atrieflimmeret ikke ga seg i løpet av 48 
timer. Hovedfunnet fra studien var at det 
ikke var noen forskjell i andelen med sinus-
rytme etter 4 uker mellom de to gruppene. 
Betydelig færre pasienter endte med å bli 
konvertert i «vent-og-se»-gruppen sam-
menlignet med «tidlig konverterings»-grup-
pen (28 % vs 69 %). Disse funnene tyder 
altså på at det kan være trygt å avvente litt 
med konverterende behandling. Studien tar 
imidlertid ikke opp praktiske og logistiske 
hensyn som også må tas med i vurderingen 
om når det er hensiktsmessig å konvertere.

STOP-DAPT 2
Målet med denne studien var å evaluere én 
måned med dobbel platehemming (DAPT) 
etterfulgt av klopidogrel monoterapi, 
sammenlignet med 12 måneder DAPT hos 
pasienter som fikk utført perkutan koronar 
intervensjon (PCI). Omtrent 1500 pasienter 
ble randomisert til hver arm, og 62 % av 
de inkluderte hadde stabil koronarsykdom. 
Primærendepunktet var død, hjerteinfarkt, 
stenttrombose, hjerneslag eller blødning 
etter 1 år, og dette forkom sjeldnere gruppen 
med i DAPT i 1 måned sammenlignet med 
12 måneder (2,4 % vs. 3,7 %, p = 0,04). 
Forskjellen ble drevet av blødninger som 
var signifikant hyppigere i gruppen med 12 
måneder DAPT (1,8 % vs. 0,5 %, p = 0,003 
for BARC 3-5-blødninger). Antall iskemiske 
hendelser var likt mellom gruppene.

REDUCE-IT
Hovedresultatene fra denne banebrytende 
omega-3-fettsyrestudien ble først presen-
tert på AHA-kongressen i 2018 i Chicago. 
Hovedfunnet var at 4 g med farmakologisk 
fremstilt eikosapentaensyre (Vascepa®, 
Amarin), som er en av de to viktigste 
omega-3-fettsyrene, reduserte risikoen for 
iskemiske hendelser hos pasienter med 
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høy kardiovaskulær risiko og som allerede 
var behandlet med statiner. Dette er den 
første studien på mange år som har vist 
slike overbevisende resultater av omega-
3-fettsyretilskudd, og det har vært diskutert 
hva som kan være årsaken til de svært 
positive resultatene etter en rekke nøytrale 
studier. Hovedteorien er at det enten dreier 
seg om den farmakologiske fremstillingen 
med svært høy renhet av EPA og at den ikke 
inneholder dokosaheksaensyre (DHA, den 
andre marine omega-3-fettsyren) eller om 
det er den høye dosen med 4 g daglig som 
tilsvarer for eksempel ni kapsler Omacor. 
På årets ACC-kongress ble resultatene fra 
en ny analyse av påfølgende hendelser i 
REDUCE-IT-studien presentert. Reduksjo-
nen i første iskemiske hendelse ved bruk 
av EPA vs. placebo var på 25 %, og den 
gunstige effekten virker å vedvare også for 

andre, tredje og fjerde hendelser med en 
risikoreduksjon på henholdsvis 32 %, 31 
% og 48 %. Den totale risikoreduksjonen 
på alle hendelser endte derfor på 30 %, 
noe som tilsvarer at man vil forebygge 159 
iskemiske hendelser (12 kardiovaskulære 
dødsfall, 42 hjerteinfarkt, 14 hjerneslag, 76 
koronare revaskulariseringer og 16 hospitali-
sering for ustabil angina) hos 1000 pasien-
ter som ble behandlet med dette preparatet. 
Det er knyttet stor spenning til resultatene 
av STRENGTH-studien som brukte 4 g 
EPA+DHA i en sammenlignbar populasjon 
som REDUCE-IT, som er forventet å komme 
i løpet av året. I tillegg vil resultatene fra 
den store norske OMEMI-studien, som 
undersøker effekten av 1,8 gram EPA+DHA 
hos eldre pasienter etter hjerteinfarkt, bli 
presentert i 2020.


