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Kardiologisk vårmøte i Tromsø  
18.-20. juni 2009

Vi ble møtt av et usedvanlig flott vær under årets kardiologiske vårmøte 
som ble avholdt i Tromsø. Det var tilsvarende flott vær under fjorårets 
møte i Bergen, så øyensynlig liker værgudene NCS. Vi får håpe 

det varer. Nydelig innflyvning, godt og variert faglig program og tindrende 
midtnattsol vil nok bli husket av mange av oss. 

Deltakerlisten besto av 166 personer, hvorav over 90 leger. Det er ikke 
dårlig tatt i betraktning av at årets møte måtte avholdes sent, tett opp til ferien 
for mange. 

Det var et variert program med 7 sesjoner: utredning og behandling av 
angina pectoris, forekomst og dødelighet av hjerteinfarkt i Norge, pulmonal 
hypertensjon, poster-sesjon, helsepolitikk (beslutningssystem ved innføring av 
ny teknologi/behandling), nytt fra arytmifronten, og til siste en blandet sesjon 
som omhandlet perkutane aortaventiler, Norstent-studien og utviklingstrender 
i invasiv behandling av koronarsykdom. Bak bringer vi sammendrag av mange 
av innleggene. 

Prisen for beste posterpresentasjon under vårmøtet gikk til Marta Ebbing 
for presentasjonen: Kombinerte resultat og langtidsoppfølging i NORVIT og 
WENBIT – to kliniske forsøk blant 6837 pasienter med iskemisk hjertesykdom.

Svend Aakhus ble tildelt æremedlemskap i NCS for sitt arbeid for 
foreningen. Ole Danbolt Mjøs ble tildelt Norsk Cardiologisk Selskaps 
hederspris for hans ”unike påvirkning av ledelseskulturen innen det norske 
kardiovaskulære miljøet”. Øivind Rognmo og Anders Opdahl mottok 
NCS’ Kliniske Forsknings- og Utviklingsstipend (KFUS) for 2009. Hvert 
stipendbeløp er på 100 000 kr. Nærmere begrunnelse for disse tildelingene 
finner dere lenger foran i dette nummeret av Hjerteforum.

Årsmøtet i NCS ble også avholdt under vårmøtet i Tromsø. Cecilie Risøe 
går til høsten av som formann. Som observatør ved styremøtene kan undertegne 
bevitne at hun har nedlagt mye godt arbeid for foreningen. Stein Samstad fra 
St. Olavs Hospital i Trondheim ble valgt til ny formann. Han har lang fartstid 
i NCS-styret og har gode forutsetninger for å videreføre formannsarbeidet på 
en utmerket måte. Ellers hadde Hanne Bjørnstad takket nei til gjenvalg i styret. 
Anne Skogsholm fra Tromsø ble valgt inn som nytt styremedlem.

Kvalitetsutvalget ble også fornyet. Det vil nå bestå av Ole Gunnar 
Anfinsen (Oslo universitetssykehus – Rikshospitalet), Tone Nerdrum 
Anfinsen (Oslo universitetssykehus – Aker) og Vernon Bonarjee (Stavanger 
Universitetssykehus). 

Olaf Rødevand
Redaktør
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Short presentation of cardiologists  
in private practice in Norway

Joint symposium ESC Council of Cardiology Practice/
PrivatPraktiserende Kardiologers Forum/  

Norwegian Society of Cardiology

Per K. Rønnevik, Fana Helsesenter, Bergen

I dette møtereferatet vil jeg kort informere om 
den norske delen av ESC Council for Cardiolo-
gy Practice (CCP).

For 25 år siden startet dr. Helge Haugland 
og dr. Pål Maroni-Johannessen den første pri-
vatpraksis innen hjertesykdommer i Norge. I 
dag er vi 30 privatpraktiserende kardiologer i 
Norge, halvparten av oss er lokalisert til Helse 
Vest. Alle er medlemmer i Norsk Cardiologisk 
Selskap, og vi har også organisert oss i Privat-
Praktiserende Kardiologers Forum (PPKF), som 
nå altså er tilsluttet ESC Council of Cardiology 
Practice.

I Bergens-området er det for tiden 30.000 
innbyggere per privatpraktiserende kardiolog, 

og det kan nå synes å være balanse mellom 
tilbud og etterspørsel, også tatt i betraktning 
aktiviteten ved store poliklinikker ved sykehu-
sene. Det tilsvarende tall for hovedstaden er mer 
enn 100.000 innbyggere per privatpraktiserende 
kardiolog.

Private kardiologipraksiser er kostnadsef-
fektive og er et godt tilbud av høyt kvalifiserte 
og kompetente spesialister som bør gjøres mer 
tilgjengelig for alle pasienter i Norge. Vi man-
gler imidlertid en nasjonal ”behovsanalyse” 
for kardiologiske praksiser, og jeg håper vi kan 
bidra til å få i gang en slik analyse om ikke 
lenge i samarbeid med NCS.

Chronic stable angina: What is the status 
of the ESC Guidelines? What is the current 

optimal non-interventional treatment?
Per Anton Sirnes, Østlandske Hjertesenter, Moss

The prevalence of chronic stable angina increa-
ses substantially by age from 1-3 % in the age 
group 45-55 to 10-20 % in people aged above 
65. In most recent studies the yearly mortality is 
around 1 % and the rate of myocardial infarcti-
on 2-3 %. The mortality rate increases with age 
and the presence of diabetes, previous myocar-
dial infarction and hypertension (1). With the 
expected rise in proportion of the population 
being above 65 years, the prevalence of chronic 
stable angina will increase in the next decade.

What is the current status of the 
guidelines?
The current ESC guidelines on chronic stable 
angina was published in 2006 and is available 
in full text online on www.escardio.org and as a 
executive summary in European Heart Journal 
(2).The full text document is extensive with 63 
pages and 683 references, however only two 
references are from 2007. The ESC committee 
for Clinical Practice Guidelines (CPG) has not 
yet started the process of updating the chro-
nic stable angina guidelines, this implies that 
new guidelines will not be available until after 
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2012. Other ESC guidelines that may influence 
this area is the new ESC guidelines on myo-
cardial revascularization which are expected in 
2010-2011 and the new guidelines on dyslipi-
demias which is expected in 2011.The ACC/
AHA published a short focused update of their 
2002 guide lines on chronic angina in 2007 (3) 
The UK based National Institute for Health and 
Clinical Excellence (NICE) organization has 
recently started the process of updating its re-
commendation for treatment of chronic stable 
angina. 

What is the treatment 
recommendation in the 2006 
guidelines?
The goals of the treatment are two-fold: firstly 
by proven secondary prevention measures to re-
duce the incidence of cardiovascular death and 
myocardial infarction and secondly to relieve 
the angina symptoms; i.e. to improve quality of 
life. The triage algorithm uses a base of clini-
cal evaluation combined with an assessment of 
ischemia and cardiac function to place the pa-
tient in one of three groups: a low risk (annual 
mortality < 1 %), intermediate (annual morta-
lity 1-2%) or high risk group (annual mortality 
> 2 %). Medical therapy is the preferred initial 
strategy in the low risk group, whereas coro-
nary angiography is optional at an early stage in 
group two and always indicated in group three. 
The treatment algorithm is well known: a base 
of aspirin and statin, ACEI is recommended for 
proven cardiovascular disease and beta blocker 
in angina patient with or without prior MI. If 
symptoms are not satisfactory controlled, calci-
um antagonist or long acting nitrates are added 
or combined. The guidelines also opens for the 
use of K channel opener or If inhibitors if beta 
blockers are not tolerated or the symptoms ina-
dequately controlled with conventional drugs. 

New studies on chronic stable 
coronary disease medical versus 
intervention
There are some important studies published 
after the publication of the ESC 2006 guideli-
nes which relates to the treatment of chronic 
stable angina. Several studies have showed that 
the current accepted intensive medical therapy 
compares favorably to intervention in suitable 
patients’ without increased cardiac risk.

The Clinical Outcomes Utilizing Revas-
cularization and Aggressive Drug Evaluation 
(COURAGE) study (4) randomized 2287 pa-
tients with a mean age of 62 years to optimal 
medical therapy or optimal medical therapy 
and revascularization. All patients underwent 
coronary angiography and both a lesion of > 
70% and angina or evidence of ischemia was re-
quired. Patients with an EF < 30-35%, left main 
disease or extensive ischemia were excluded. 
The medical therapy was intensive with a mean 
blood pressure level of 122/70 mmHg, LDL 
level of 1.9 mmol/l. Statins were used by 93%, 
aspirin by 94%, beta blockers by 86% and ACE/
ARB by 72%. The well known and much de-
bated results showed that the 5-year composite 
primary outcome of death from any cause and 
nonfatal myocardial infarction was not different 
among the two groups. The PCI group had an 
initial benefit with respect to symptoms, which 
was lost after 5 years. Two more studies have 
shown that medical therapy is a valuable alter-
native in stable coronary disease: the OAT study 
(5) randomized 2166 stable patients with an oc-
cluded infarct artery 3-28 days after the infarc-
tion to medical therapy or PCI. The 4-year rate 
for the combined end-point of death, myocar-
dial infarction or heart failure was not different 
between the two groups. Recently the BARI 2D 
study (6) randomized 2368 patients with stable 
angina and diabetes to revascularization or 
medical therapy. Again the rate of major clinical 
adverse endpoints was not significant different 
between the two groups. 

Secondary prevention 
The base therapy for all patients with coronary 
artery disease is adequate platelet inhibition 
with ASA (or a thienopyridine) and adequate 
lipid control to keep the LDL level prefera-
bly less than 2 mmol/l. There has been no new 
major study challenging this concept.

Currently used standard 
medications: beta blockers, 
calcium antagonists and nitrates 
for symptom control
There are no new major randomized trials. 
Some concerns have been raised with respect to 
the long term use of beta blockers in hypertensi-
on, but so far no study has shown negative ef-
fects in the angina population. It is to be noted, 
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though, that beta blockers have never been pro-
ven to reduce death or myocardial infarction in 
stable angina patients without prior myocardial 
infarction or heart failure. The different beta 
blockers varies with respect to beta1 selecti-
vity, lipid solubility, duration of action, degree 
of renal clearance, bioavailability and degree 
of CNS penetration – these are factors that may 
affect both the efficacy against angina and the 
side effects. The dosage of beta blockers must 
be individualized, but for an optimal anti-angi-
nal effect the largest tolerable dose should be 
sought. The ESC 2006 guidelines recommend 
target dose doses for full anti-anginal effects 
for bisoprolol 10 mg od, metoprolol CR 200 
mg od and atenolol 100 mg/day od. The 2002 
ACC/AHA guidelines recommend adjusting the 
beta blocker dose to achieve a resting heart rate 
of 60 bpm, optionally down to 50 bpm or less 
when there are no symptoms due to bradycardia 
or heart block. An exercise test may be useful to 
test the dosage; optimally the exercise heart rate 
should not exceed 75 percent of the heart rate 
associated with the onset of ischemia.

With respect to calcium antagonists the situ-
ation is similar with no major new large ran-
domized studies. After the documentation from 
several studies such as the ACTION study (7) 
the dihydropyridines should be considered as 
safe in chronic angina patients with preserved 
left ventricular function. In a recent metaanaly-
sis (8) calcium antagonists were found to be 
associated with a reduction in the risk of stroke, 
angina and heart failure. Without a background 
of betablockade, dihydropyridine CCBs may 
induce angina in some patients and the non-
dihydropyridine CCBs such as verapamil (long 
acting) or diltiazem should be considered. As 
both these drugs interfere with simvastatin 
metabolism and may increase the serum levels 
considerably, an alternative statin should be 
considered. 

New kids (anti-anginal 
medications) on the block?

There are two new anti angina drugs that were 
mentioned in the 2006 guidelines, who now 
have been documented by further studies: iva-
bradine and ronalazine . 

Ivabradine acts on the If current which 
regulates the intrinsic pacemaker activity of the 
sinoatrial node (9) and slows the heart rate with-

out effecting myocardial contractility, relaxation 
or peripheral resistance. Thus oxygen consump-
tion is reduced and the diastolic coronary perfu-
sion time increased. The drug is produced by 
the French company Servier , received EMEA 
approval in October 2005 and has been on the 
market in several European countries for the 
last years. The dose is 5-7,5mg twice daily and 
it may be used on top of betablockade when 
the hart rate on beta blocker is > 70. Ivabradine 
has been proven to reduce ischemia and angina 
symptoms in controlled trials both against pla-
cebo (10), against atenolol (11), against placebo 
on top of betablockade (12) and was compa-
rable to amlodipine (13). In the Beautiful study 
(14) 10917 patients with stable coronary artery 
disease and a reduced left ventricular function 
(87% on beta blocker) was randomized to iv-
abradine or placebo and followed for at least 12 
months., The primary composite end point of 
cardiovascular death, or admission to hospital 
for new-onset or worsening heart failure was 
not reduced in the study population, but in a 
pre-specified subgroup of patients with an entry 
heart rate above 70 bpm there was a significant 
reduction in the secondary endpoint of admis-
sion to hospital for fatal and non-fatal myocar-
dial infarction and coronary revascularization. 
The drug is expensive (€ 50-75 per month) 
compared to traditional anti-angina agents, but 
may be considered in symptom limited patients 
when heart rate is suboptimally controlled. 
Common side effects are slight visual distur-
bance, headache and bradycardia related symp-
toms 

Ronalazine is a metabolic agent which does 
not affect heart rate or blood pressure. It inhib-
its the late sodium current (INa) in the cardiac 
myocyte, thereby reducing calcium and sodium 
overload and contributes to increased efficiency 
of oxygen use. In higher concentrations the IKr 
current is also affected, but QT prologation has 
not been a problem in clinical studies. Paradoxi-
cally ronalzine can reduce QTc in some long 
QT syndromes (15) Ronalazine has proved to 
reduce angina symptoms in several placebo 
controlled randomized clinical trials (16-17). 
Ronalazine is produced by a US company (VC 
Therpeutics) and was approved for use in chron-
ic angina in the USA in 2006. It received EMEA 
marketing authorization (co-mark with Roche) 
in 2008 and is supposed to be launched on the 
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European marked soon. It is expensive (around 
150€ /month) and the most common side effects 
are G-I disturbance, asthenia and dizziness. In 
the MERLIN TIMI-36 trial (18) ronalazine or 
placebo was given as long term therapy after 
NSTEMI to 6560 patients on top of convention-
al treatment. The primary combined end point 
of cardiovascular death, myocardial infarction, 
or recurrent ischemia, was not significantly 
reduced, but the drug proved to be safe and ad-
ditional analyses revealed a 13% relative reduc-
tion in the risk of recurrent ischemia. There was 
in addition indication of anti-arrhythmic (19) 
and antidiabetic (20) effects. 

Non-pharmacological 
interventions

Currently five non-pharmacological treatment 
strategies besides revascularization with PCI or 
CABG are available: Physical training, EECP, 
SPC, laser revascularization, and gene or stem 
cell therapy.
Enhanced External Counterpulsation 
Enhanced External Counterpulsation (EECP) 
utilizes ECG synchronized pneumatic cuffs 
around the legs to increase diastolic blood pres-
sure and thereby coronary perfusion, analog to 
IABP. The patients undergoes 35 treatment ses-
sions of one hour during a 7 week period in a 
specialized treatment bed. It was approved for 
the treatment of resistant angina in the USA by 
the FDA in 1992 and there has since then been 
many publications showing good clinical effects 
in about 70% of patients (21-22), including se-
veral randomized studies using shame low pres-
sure compression (23-24). This treatment option 
is widely accessible in the US and is there are 
an increasing number of centers offering this 
treatment also in Europe. 
Spinal Cord Stimulation
Spinal Cord Stimulation (SCS) improves an-
gina symptoms by stimulating the spinal cord 
at the T1 to T2 level by a subcutaneous battery 
driven patient activated device. This device has 
been around for more than 10 years. A study 
randomizing between SPS and CABG showed 
favorable results, (25) but the mortality in the 
comparison CABG group was not of current 
standards. The SPIRIT trial (26) compared spi-
nal cord stimulation to percutaneous myocar-
dial laser revascularization in 60 patients with 

refractory angina. There was no significant 
difference between the groups with respect to 
total exercise time or CCS functional class. In 
a small study the symptomatic effects of SCS 
with randomized times with low versus high 
output was shows in 12 patients who were SCS 
responders. (27). The use of SPC has been limi-
ted. The recent chapter on new therapies in Up-
ToDate® by Simon and Laham (www.uptodate.
com) concludes: “Overall, spinal cord stimula-
tion is an unproven procedure given the current 
state of knowledge. It should be reserved for a 
few carefully selected patients, if any.”
Laser revascularization
There has been no major new trial since the 
publication of the ESC 2006 guidelines. The 
enthusiasm for transmyocardial laser revascu-
larization for refractory angina pectoris seen 
in the period of 1995-2005 has mostly disap-
peared with the realizations that the procedure 
although seemingly not without symptoms re-
ducing capacity has a not insignificant mortality 
and morbidity. The only totally blinded study 
(DIRECT study) (28) did not show any effect of 
this treatment.
Gene therapy and stem cell therapy
Therapeutic angiogenesis by injection of vas-
cular growth factors or stem cells is a rapidly 
developing new field and several small rando-
mized trials have shown promising effects in 
patients with refractary chronic angina (29-31)
Exercise training
Exercise training as a treatment option against 
PCI (no stents) was tested out in a small study 
in Leipzig by Hambrect et al (32). With only 
100 patients, half of whom were randomi-
zed to a structured moderate intensive training 
program, they showed a significant increase in 
event free survival and increase ischemic thres-
hold and oxygen consumption. A larger study in 
chronic stable angina with more intensive aero-
bic training tested against modern PCI revascu-
larization is much warranted.

Conclusion
The therapeutic options for chronic stable angi-
na is expanding, but the large randomized trials 
of guideline supported intense medical therapy 
with optimal control of all risk known factors as 
shown in the COURAGE trial should be the fo-
undation upon which any new therapy must be 
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build. There are now more controlled randomi-
zed studies to support the safety and efficacy of 
several of the new therapeutic options such as 
ivabradine and ronalazine. A revision of current 
ESC guidelines within the next 3-5 years seems 
appropriate.
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When to re(re-)revascularize or have the 
COURAGE study to defer another angio? 

Are the ACCF/SCAI/STS/AATS/AHA/ASNC 2009 
appropriateness criteria for revascularization applicable to 

European practice for chronic stable angina?

This report is based on the speech held by Sigmund Silber, 
Munchen, CCP

In this lecture different aspects of the question 
addressed in the headline were discussed. There 
are obvious differences between both the Euro-
pean and American guidelines and the new US 
appropriateness criteria for revascularisation. In 
contrast to the new US appropriateness criteria 
for revascularisation, the traditional guidelines 
are based on scientific evidence from existing 
clinical trials (although also guidelines inclu-
de level C evidence, representing the “expert 
opinion”, when strong scientific evidence is 
missing). In general, guidelines do not include 
cost-effectiveness analyses. 

The Appropriateness Criteria are address-
ing a huge set of various clinical settings not 
necessarily investigated in clinical trials. These 
criteria classify procedures as appropriate, inap-
propriate or uncertain, based on “expert opin-
ions”, these experts also include non-medical 
and health care related people. Appropriate-
ness Criteria are especially useful for diagnostic 
methods, where usually no randomized trials 
exist. However, the Appropriateness Criteria do 
not refer to contraindications. In addition, the 
application of Appropriateness Criteria might 
be a problem for therapeutic decisions, since the 
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term „inappropriate“ might sound much stron-
ger than e.g. the term „IIb C indication“, which 
may be used in the guidelines. For therapeutic 
decisions, guidelines leave more room for the 
individual decisions made by the responsible 
physicians.

Did the well known COURAGE trial (2007) 
change the fundament for the ESC PCI Guide-
lines for PCI (2005) and stable angina (2006)? 
In my opinion the answer is no. One cannot use 
the results from this trial to defer diagnostic an-
giography, if in doubt. 

Did the US Appropriateness Criteria change 
our clinical practice, whom to revascularize? 
Again the answer is no. The importance of dem-

onstrating myocardial ischemia, as pointed out 
in the previous ESC Guidelines, is confirmed.

Are the USA Appropriateness Criteria for 
Coronary Revascularization applicable to Eu-
rope? Even to this question the answer is no, 
because cost-effectiveness was also included in 
the USA Appropriateness Criteria and the health 
care systems are very different. What may be 
inappropriate in the USA might be appropriate 
in Europe.

Finally one problem must be addressed: 
Neither the ESC Guidelines nor the US Appro-
priateness Criteria have implemented the results 
of the recent randomized Drug-eluting Stents 
vs. Bypass-Surgery trials.

Cardiology Practice in Europe.
How should a patient with chronic stable angina best be 

investigated outside hospital and what is the reimbursement  
in various European countries?

Frank Sonntag, Germany,  
Past Chairman of the ESC Council of Cardiology Practice

Coronary artery disease (CAD) remains the 
most common cause of mortality in the develo-
ped world. It surpasses all malignancy related 
deaths with large varying mortality rates across 
Europe and worldwide. The resulting need 
for reduction of CAD morbidity can only be 
achieved by early detection of patients at high 
coronary risk before occurrence of a coronary 
event. Family doctors and cardiologists in pri-
vate practice should identify these people early. 
Guidelines for prevention of CVD, for detection 
and management of chronic CAD, acute coro-
nary syndromes and secondary prevention are 
available in most European countries. Many of 
them have adopted the guidelines of the ESC.

There are great differences in European 
countries in the variety of mortality and mor-
bidity rates (with France having the lowest and 
Ukraine and other eastern countries having the 
highest rates) and in the possibility of early di-
agnosis in private practices.

Stable angina is a clinical syndrome charac-
terized by discomfort in the chest, jaw, shoulder, 

back or arms, elicited by exertion or emotional 
stress, and relieved by rest or nitroglycerine. 
Typical angina (definite) - meets three of the 
following characteristics:

 ● substernal chest discomfort of characteristic 
quality and duration

 ● provoked by exertion or emotional stress
 ● relieved by rest and/or nitroglycerine

Atypical angina (probable) - meets two of these 
characteristics
Non cardiac chest pain - meets one or none of 
the characteristics

Cardiologists in private practice are able to 
investigate patients by exercise stress testing in 
nearly 100 %. The value of this test for diagno-
sis is affected greatly by the pre-test likelihood 
of coronary artery disease. Different scoring 
systems have been evaluated to identify patients 
at high, intermediate or low risk (Framingham, 
Procam, Euroscore).

Modern diagnostic imaging techniques for 
establishing the diagnosis of ischemic heart dis-
ease, like stress echocardiography, myocardial 
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scintigraphy, multislice CT and cardiac MRI, 
are not available in most of private practices – 
again with great differences between European 
countries. These techniques are able to raise the 
sensitivity of the first diagnostic steps. They 
may reduce the need for cardiac catheterization 
and unnecessary therapies, i.e. with statins or 
acetylsalicylic acid.

Networks with radiologists and departments 
of hospitals have been established in order to 
complete the diagnostic possibilities outside 
hospitals.

Reimbursement
Reimbursements of commonly performed pro-
cedures differ to a high extent in European co-
untries. Here are some examples:

Clinical evaluation / history 12 – 80 €
Exercise stress test 27 – 100 €
Echocardiography < 50 – 150 €
Stress echocardiography 235 €
MSCT  up to 500 €

There are differences between NH’s and private 
payment. In some countries there is no diffe-
rence, but in other countries the difference may 
be up to 10 fold “all inclusive” (5000-8000€). 
These differences cannot be explained through 
medical reasons but most likely through politi-
cal and socioeconomic ones. Harmonization of 
these differences is not likely to occur within 
the next 5 to 10 years (if at all!!). And yet: Qua-
lity of medical care must be promoted with “full 
speed” in all European countries. Hopefully 
reimbursement will follow! 

Insidens og case fatality av førstegangs-
hjerteinfarkt i Tromsø kommune 1974-2004

Jan Mannsverk, Hjertemedisinsk avdeling, 
Universitetssykehuset i Tromsø, UNN

I Norge har det funnet sted en betydelig reduk-
sjon i mortalitet av koronar hjertesykdom og 
hjerteinfarkt for begge kjønn. Årsa-
kene er imidlertid ikke fullstendig 
klarlagt. Det kan skyldes en reduksjon 
i nye tilfeller av hjerteinfarkt (redu-
sert insidens) og/eller bedre prognose 
blant de som rammes (redusert case 
fatality). Noe forenklet kan en si at 
reduksjon i insidens henger sammen 
med preventive tiltak for å bedre 
nivået av risikofaktorer for koronar 
hjertesykdom, mens redusert case 
fatality kan være resultat av bedre medisinsk 
behandling. En bedre forståelse av de forhold 
som påvirker insidens og prognose er vesentlig 
for å kunne påvirke utviklingen i gunstig ret-
ning, samt utnytte behandlingsressursene mer 
effektivt. 

Tromsøstudien er en befolkningsbasert 
prospektiv studie i Tromsø kommune (66500 

innbyggere). Siden 1974 er det utført 
gjentatte helseundersøkelser (klinis-
ke undersøkelser, biologiske prøver, 
målinger og spørreskjema) der man 
har invitert hele fødselskohorter og 
tilfeldige utvalg av befolkningen. 
Rundt 80 % av de inviterte har møtt, 
og vel 38000 individer har deltatt en 
eller flere ganger. Institutt for sam-
funnsmedisin (ISM) har gjennomført 
befolkningsundersøkelsene i samar-

beid med Folkehelseinstituttet, Universitetssy-
kehuset i Tromsø (UNN) og Tromsø kommune. 
Deltagerne er fulgt opp t.o.m. 2004 med tanke 
på førstegangs ikke-fatale hjerteinfarkt og fatale 
hjerteinfarkt. 
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Datainnsamlingen er gjort ved å søke i pasi-

entregisteret på UNN ved å knytte deltagernes 
personnummer med ICD-koder relatert til hjer-
te-kar og slagsykdom samt diabetes mellitus. 
Hver enkelt hendelse er så validert med bruk 
av standardiserte diagnostiske kriterier. Klas-
sifikasjonen er basert på kombinasjonen kar-
diale symptomer og tegn, EKG-endringer, nivå 
på biomarkører og eventuelt obduksjonsfunn. 
Andre kilder for datainnsamlingen er dødsår-
saksregisteret, Folkeregisteret, pasientjournaler 
fra andre sykehus, sykehjem, allmennprakti-
ker og akuttmottak. Vi ekskluderte deltagere 
med prevalente hjerteinfarkt og talte ikke med 
stumme hjerteinfarkt eller prosedyrerelaterte 
hjerteinfarkt (PCI, CABG). I dette materialet 
inngår 37392 personer som er fulgt fra oppmø-
tedato til dato for hjerteinfarkt eller sensurering 
(flytting, død av annen årsak eller studiestopp 
31.12.2004). Årlige insidensrater stratifisert på 
kjønn og alder ble beregnet ved Poisson regre-
sjon, mens årlig case fatality (på dag 0 og innen 
28 dager og 1 år) stratifisert på kjønn og alder 
ble beregnet med logistisk regresjon. Vi brukte 
EKG-funn og biomarkørnivå som indikator på 
infarktstørrelse og undersøkte hvordan andelen 
av Q-bølger og ST-elevasjon i EKG samt nivået 
av maksimum CK utviklet seg over tid. Samti-
dig registrerte vi utviklingen i andelen som ble 
revaskularisert, fikk trombolytisk behandling og 
om det var endring i tid fra symptomdebut til 
innleggelse på sykehus. 

Til sammen ble det registrert 587792 per-
sonår og 1893 førstegangs hjerteinfarkt (72 % 
hos menn) hvor gjennomsnittsalderen var 72 
år hos kvinner og 61 år hos menn. Tidstrenden 
i insidens varierte med kjønn og alder. I løpet 
av undersøkelsesperioden var det en signifi-
kant reduksjon av første gangs hjerteinfarkt hos 
menn under 80 år, mens det for kvinner over 
65 år var en signifikant økning. Hos de eldste 
var forekomsten uendret over tid. 24 % av del-
tagerne døde samme dag som infarktet, derav 
60 % utenfor sykehus. For hele perioden var 
case fatality innen 28 dager 31 % mens case 
fatality innen 1 år var 36 %. Aldersjustert 1 års 
case fatality var lavere hos kvinner. Over tid 
var det et betydelig fall i case fatality i de fleste 
aldersgrupper hos begge kjønn. Spesielt var 
utviklingen gunstig for de som ble behandlet i 
sykehus. Vi fant også holdepunkter for redusert 
alvorlighet av infarktet over tid bedømt ut fra 
EKG-morfologi og CK-nivå. Dette kan være et 
resultat av bedre akuttbehandling, lavere risiko-
faktornivå i befolkningen, kortere tid fra symp-
tomdebut til innleggelse eller reelle endringer i 
klinisk presentasjon. Ikke minst viktig er bruken 
av mer sensitiv diagnostikk (troponin) som har 
økt andelen med små hjerteinfarkt. Dette har 
betydning når en skal vurdere endringer i insi-
dens av hjerteinfarkt over tid, mens effekten av 
troponin på prognose er mer uavklart. 

Akutt hjerteinfarkt i Midt-Norge 2001-2008. 
Færre infarkt – bedre behandling.

Stig A. Slørdahl, Klinikk for hjertemedisin,  
St. Olavs Hospital/ DMF, NTNU.

Dødeligheten av hjerte- og karsyk-
dommer går ned. Nye data fra Hel-
seundersøkelsen i Nord-Trøndelag 
viser at det har skjedd store endrin-
ger i risikofaktorer de siste tiårene i 
Midt-Norge. Blodtrykket i befolk-
ningen går ned og antall røykere 
er nærmest halvert for de under 50 
år, mens det samtidig er en kraftig 

økning i antall overvektige og diabe-
tikere.

Data fra det regionale hjertein-
farktregisteret i Midt-Norge viser at 
antallet akutte hjerteinfarkt ved de 
åtte sykehusene har holdt seg stabilt i 
perioden 2001-2008, det har bare vari-
ert mellom 3,5 og 3,2 hjerteinfarkt per 
1000 innbygger per år. Tilsvarende tall 
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for førstegangsinfarkt har variert mellom 2,2 og 
2,0 per 1000 innbygger per år.

Det har vært store endringer i antallet som 
forflyttes mellom sykehus i løpet av et akutt 
hjerteinfarktforløp. For pasienter under 80 år, 
ble mer enn 50 % i 2008 utskrevet til et annet 
sykehus, og det reflekterer de store endringene i 
reperfusjonsbehandlingen.

40 % av pasientene er kvinner med en gjen-
nomsnittsalder i underkant av 80 år. Menn har 
en stabil gjennomsnittsalder på overkant av 70 
år gjennom perioden. Av ST-elevasjonsinfarkt 
får rundt 50 % reperfusjonsbehandling (i akutt-
fasen < 12 timer), men ser man på pasienter 

under 80 år, er tallet over 70 %. Det tilsvarer 
data fra det svenske RIKS-HIA.

Tallene viser at det i perioden er registrert 
færre komplikasjoner som hjertesvikt og ma-
ligne arytmier i løpet av sykehusoppholdet. I 
løpet av perioden 2001-2008 har antallet pa-
sienter som utskrives med statiner (>60 %) og 
platehemmere (>85 %) økt, mens antallet som 
utskrives med betablokkere har vært stabil fram 
til 2008.

Det blir viktig nå å bre Norsk hjerteinfarkt-
register til alle sykehusene i Norge (kontaktin-
formasjon: hjerteinfarktregisteret@stolav.no).

Hva er årsaken til økende antall infarkter i 
Norsk pasientregister etter år 2000?

Åsmund Reikvam, Institutt for farmakoterapi, 
Fakultetsdivisjonen Rikshospitalet, UiO

I Norge har vi svært begrenset kunnskap om 
utvikling av hjerteinfarktinsidensen fordi nød-
vendige registre har manglet. Norsk pasient-
register (NPR) som er et anonymisert register 
basert på pasientadministrative data 
fra norske sykehus, har vært kom-
plett siden 1991. Data fra NPR for 
perioden 1991-2007 ble analysert. I 
tillegg hadde vi tilgang til et personi-
dentifiserbart (avidentifisert) datasett 
fra NPR for året 2004, og analyser av 
dette ble også gjennomført.

Antall utskrivninger for hjertein-
farkt falt fra 14191 i 1991 til 11892 
i 2000. Deretter økte antallet kraftig 
i årene 2000 til 2003, etterfulgt av en svakere 
økning, slik at totalt 19 757 utskrivninger ble 
registrert i 2007, dvs. 66 % økning fra 1999 til 
2007. Av førstegangsinfarkter økte opphold med 
subendokardiale infarkt mer (115 %) enn opp-
hold med transmurale (40 %) i denne perioden. 
Blant opphold for senere infarkter økte de med 
uspesifisert lokalisasjon med 113 %, mens de 
med spesifisert lokalisasjon ble redusert med 
27 %. Den sterke økningen tidlig på 2000-tallet 
skyldes i stor grad at troponiner ble inkludert i 

infarktdiagnostikk. Infarktmønsteret passer med 
dette, det er de små infarktene som viste den 
klart største økningen.

Det andre bidraget til økningen som ble 
observert på 2000-tallet er knyttet til 
at PCI ble den foretrukne primærbe-
handling av akutt hjerteinfarkt. Økt 
grad av overflytting mellom sykehus 
fant sted i akuttfasen. Fordi NPR er 
anonymisert kunne ett infarkt i noen 
tilfeller bli talt som flere. Det perso-
nentydige datasettet fra 2004 viste at 
antall hjerteinfarktutskrivninger var 
18192 i 2004 og antall personer med 
hjerteinfarkt 12246, dvs. 33 % lavere.

NPR-data indikerer at hjerteinfarktinsiden-
sen falt kraftig i 1990-årene for befolkningen 
under 80 år. Etter at det justeres for innføring av 
troponindiagnostikk og for feiltelling, er det in-
disier på at nedgangen har fortsatt på 2000-tal-
let. Dette harmonerer med vår analyse av data 
fra dødsårsaksregisteret, gjort tilgjengelige av 
Statistisk sentralbyrå, som viser at også døde-
ligheten av hjerteinfarkt (befolkningsrater) falt 
kraftig i 1990-årene og med fortsatt betydelig 
fall fram til siste analyseår, 2006.
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Pulmonary arterial hypertension –  
a “malignant” and progressive disease

Björn Ekmehag, Lund, Sverige

Pulmonell hypertension är ett mycket vanligt 
fynd vid ekokardiografi. Den vanligaste orsaken 
till fyndet är vänstersidig hjärtsjukdom följt av 
lungsjukdom. Givetvis ska dessa tillstånd mis-
stänkas i första hand vid fynd av oklar pulmo-
nell hypertension. Om man därvid inte finner 
någon förklaring bör patienten undersökas med 
tanke på pulmonell arteriell hypertension (PAH) 
eller kronisk tromboembolisk pulmonell hyper-
tension (CTEPH). Det senare gäller inte minst 
vid tidigare känd lungemboli, men kronisk 
tromboembolisk sjukdom förekommer även 
i avsaknad av tidigare kända emboliepisoder. 
Lungscintigrafi är sannolikt den undersökning 
som fungerar bäst som screeninginstrument i 
denna kliniska situation. Vid PAH är högerka-
teterisering nödvändig för diagnos. PAH utgör 
ett samlingsbegrepp för en rad tillstånd med 
förändringar i lungans små kärl ledande till för-
höjd kärlresistens och därmed förhöjt pulmona-
listryck. Detta leder i sin tur till belastning och 
med tiden ofta till svikt av högerhjärtat. Inom 
gruppen PAH ryms dels den idiopatiska formen 
(IPAH) som tillsammans med familjär sjukdom 
(FPAH) tidigare kallades primär pulmonell hy-
pertension, ett uttryck som idag inte används. 
Vidare ingår pulmonell hypertension associerat 
(APAH) till en rad kliniska tillstånd som bland 
annat kongenital hjärtsjukdom med vänster-
höger shunt, reumatologisk systemsjukdom (ffa 
systemisk scleros), portal hypertension, HIV 
och användning av vissa droger och bantnings-
medel. Till gruppen räknas även vissa mycket 
sällsynta tillstånd med ett mer uttalat venöst 
inslag. Det finns fortfarande en betydande osä-
kerhet kring incidens och prevalens för PAH 
men i exempelvis det franska PAH-registret 
har man funnit en minsta prevalens på 15 fall/
miljon (6 fall/miljon för IPAH) och en incidens 
på 2-3 fall/miljon och år. Natural förloppet vid 
PAH är dystert. Enligt amerikanska registerdata 
från 80-talet var medelöverlevnaden 2,8 år, för 
patienter i funktionsklass IV var siffran endast 
6 månader. Fram till 90-talet var också behand-

lingsmöjligheterna magra. Ofta fick man förlita 
sig på allmänt understödjande behandling. En 
mindre grupp kunde ha nytta av calciumbloc-
kare och enstaka kunde räddas av lung- eller 
hjärtlungtransplantation. Situationen har förän-
drats dramatiskt.

Ökade kunskaper om tillståndens pato-
logi har omsatts i nya behandlingsmodaliteter. 
Sjukdomsgruppen karakteriseras av föränd-
ringar i små lungartärer i form av vasokonstrik-
tion, hypertrofi och proliferation av kärlväggen 
samt in-situ trombotisering. Endoteldysfunktion 
tycks vara central. Viktig är den ökning som ses 
i endothelinnivå respektive den minskade NO- 
och prostacyklin-aktiviteten. Dessa förändringar 
i tre ”metabola” vägar har utgjort grunden för 
framtagande av de behandlingar vi idag an-
vänder, nämligen endothelinreceptorblockare 
respektive phosphodiesteras-5 hämmare och 
prostacyklinpreparat. Vi har idag tillgång till 
tre olika endothelinreceptorblockare, tre pro-
stacyklinpreparat och en (sannolikt snart två) 
phosphodiesteras-5 hämmare. Sedan 2004 har 
vi etablerade behandlingsalgoritmer. Dessa be-
handlingar har i många fall medfört förbättrad 
funktionsnivå och förbättrad fysisk prestations-
förmåga för patienterna, det mesta talar också 
för en påtaglig förbättring av prognos. 

Dock; när man studerar resultaten av mo-
dern behandling kan vi konstatera att progno-
sen fortfarande är mycket allvarlig för en stor 
grupp av patienter med dessa tillstånd. Ofta kan 
vi i bästa fall bromsa sjukdomens förlopp och 
endast för en mindre grupp åstadkommer vi en 
så markant förbättring att patientens begräns-
ningar minimeras eller försvinner. För en liten 
grupp utgör fortfarande lungtransplantation en 
räddning. Dessa fakta har naturligtvis lett till ett 
behov av att ytterligare förbättra omhänderta-
gandet av patienter med PAH. Kombinations-
behandling med preparat från två eller tre av 
de ovan beskrivna grupperna är redan klinisk 
praxis, även om bevisen för effekt kanske ännu 
inte är lika solida som för singelbehandling. 
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En målstyrd stegvis ökning av behandlingen 
förordas av allt fler och blir mer och mer rutin 
vid PAH-centra. Som vid många andra tillstånd 
önskar vi också sätta in behandling så tidigt i 
sjukdomsförloppet som möjligt. Det känns in-
tuitivt riktigt att försöka bromsa sjukdomens ut-
vecklingen innan den blivit allt för manifest och 
vi får också allt mer bevis för att behandling 
insatt redan när patienten är i funktionsklass 
II erbjuder en prognostisk fördel. Flera prepa-
rat är redan godkända för behandling av klass 
II-patienter och fler är sannolikt på väg. Med 
detta i minne vore det angeläget att hitta PAH-
patienterna så tidigt som möjligt. Historiskt sätt 
brukar man ange att den vanliga fördröjningen 
mellan symptomdebut och diagnos vid IPAH 
är cirka 2 år. Tyvärr visar senare tiders under-
sökningar inte på någon markant förbättring i 
detta avseende. Som ett exempel kan nämnas att 
preliminära data från det svenska PAH-registret 
(SPAHR) visar att cirka 90 % av patienterna 
redan är i funktionsklass III eller IV vid diag-
nos. Det finns med andra ett stort behov av att 
intensifiera undervisning och medvetandegö-
rande om dessa tillstånd, även om vanligare till-

stånd givetvis ska misstänkas i första hand vid 
pulmonell hypertension. Mer specifika diagnos-
tiska screeningmetoder, exempelvis biomarkö-
rer, vore definitivt önskvärda. Vid vissa kliniska 
tillstånd som systemisk scleros är rutinmässig 
screening via ekokardiografi indicerad.

En fråga som också intresserar PAH-världen 
är om vi borde starta behandlingen mer intensivt 
redan från början, exempelvis via tidig kombi-
nationsbehandling. Proliferation är en domine-
rande komponent i lungkärlförändringarna och 
möjligen är den antiproliferativa effekten av nu 
tillgängliga behandlingsmodaliteter och behand-
lingsschema fortfarande otillräcklig. 

De senaste 15 årens utveckling har innebu-
rit en markant förbättring av våra möjligheter 
att hjälpa PAH-patienter men för en stor andel 
är effekten fortfarande otillräcklig och det finns 
ett klart behov av ytterligare behandlingsvägar. 
Glädjande nog tycks vidare kartläggning av mo-
lekylära förändringar i snabb takt omsättas i för-
sök med nya behandlingsmetoder. Vi kan alltså 
hoppas att vi inom de närmaste åren har ännu 
bättre möjligheter att hjälpa våra patienter.
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Chronic thromboembolic  
pulmonary hypertension

Irene M Lang, Division of Cardiology, Department of Internal 
Medicine II, Medical University of Vienna, Austria

Chronic thromboembolic pulmonary 
hypertension (CTEPH) is thought to 
result from single or recurrent pul-
monary thromboemboli arising from 
sites of venous thrombosis1. For rea-
sons still unclear, the lysis of blood 
clots does not occur in 0.1-3.8% of 
acute pulmonary thromboemboli2-4, 
that evolve to organized obstructions 
of the pulmonary artery. 

CTEPH is defined by the follow-
ing observations made after at least 3 
months of effective anticoagulation5:

An increase in pulmonary vascu-
lar resistance (PVR) is followed by 
right ventricular overload, and even-
tually right ventricular failure. In pa-
tients with predominantly proximal 
disease, surgical pulmonary endar-
terectomy provides a potential cure 

of the disease6-9. Persistent/recurrent pulmonary 
hypertension (PH) after pulmonary endarter-
ectomy is believed to result from concomitant 
small vessel arteriopathy8,9. Post-pulmonary 
endarterectomy PH remains a critical and con-
sistent determinant of perioperative risk and is 
associated with increased post-operative mor-
bidity and mortality10,11. A controversy exists 
around the thromboembolic nature of CTEPH 
because of striking dissimilarities to classical 
venous thromboembolism, for example the lack 
of risk factors for venous thrombosis12,13, the 
lack of clinically apparent pulmonary embolism 
in a majority of patients1, the difficulty to repro-
duce the disease in animal models of thrombo-

sis14, and the nature of 
the pulmonary vascular 
obstructions that are dis-
sociated from the degree 
of hemodynamic com-
promise15,16. However, 
data exist to demonstrate 
an association between 
venous thromboembo-
lism and the evolution of 
CTEPH4,17.

Because no corre-
lations could be found 
between the extent of 
thrombotic pulmonary 
arterial obstructions and 
pulmonary vascular re-
sistance15, recent research 

1. a mean pulmonary arterial pres-
sure >25mmHg with a pulmo-
nary capillary wedge pressure 
<15mmHg, and 

2. one or more mismatched seg-
mental or larger perfusion 
defects detected by ventilation-
perfusion lung scanning/multi-
detector computed tomographic 
angiography/pulmonary angiog-
raphy (Figures 1A and B)

Figure 1. Classical anterior-posterior view of a right (panel A) and left (panel 
B) pulmonary angiogram from a patient with symptomatic CTEPH and extensive 
vascular obstructions. 
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has concluded that CTEPH is a dual vascular 
disorder, comprised of major vessel vascu-
lar remodeling of thrombus resolution and a 
small-vessel arteriopathy that is indistinguish-
able from classical PAH9. The identification 
of other than thrombotic disease-modifying 
conditions17-19 has shed new light on disease 
pathobiology. The perception of CTEPH as an 
exceptional prothrombotic state with frequent-
ly recurring thromboembolic events has been 
abandoned. It seems that in affected patients, 
minor or major thromboembolic events in com-
bination with infection, inflammation, autoim-
munity or malignancy trigger an intravascular 
remodeling process that involves the thrombus 
itself as well as the vascular wall of small resis-
tance vessels. 

The new view on CTEPH pathogenesis has 
impacted clinical routine. The primary treat-
ment remains surgical pulmonary endarterecto-
my (PEA). However, experiences from CTEPH 
centers worldwide suggest that up to 50% of 
patients are not suitable for surgical removal of 
pulmonary obstructions. Based on the concept 
of a dual vascular disorder that involves also the 
small pulmonary arterioles, vasodilator therapy 
has been proposed for those patients. Although 
the BENEFIT study20, the first multi-center ran-
domized controlled trial of the endothelin recep-
tor antagonist bosentan in inoperable CTEPH 
patients failed to achieve the second component 
of the co-primary endpoint, novel vasodilator 
substances and adaptive study designs per-
mit hope for medical treatments of inoperable 
CTEPH patients.
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Innføring av ny teknologi - har vi gode 
beslutningssystemer? Et aktuelt eksempel – 

perkutan implantasjon av aortaventil
Rune Wiseth, St. Olavs hospital/NTNU

Kardiologi er et fag med mye avansert tekno-
logi. Helt siden EKG ble introdusert i 1903 har 
faget i stor grad vært drevet og preget av stadige 
nye teknologiske hjelpemidler. Dette 
er så åpenbart at eksempler ikke er 
nødvendig.

Selv om teknologiske nyvinnin-
ger har vært avgjørende for fagets ut-
vikling, er det mange eksempler på at 
innføring av nye metoder i diagnostikk 
og behandling har vært omstridte. Før 
en metode kan betegnes som etablert 
og allment akseptert er det ofte en lang 
vei å gå. Før finansieringsordninger er 
på plass kan veien være enda lengre.

I forbindelse med utviklingen og innførin-
gen av ny teknologi er det mange aktører. De 
sterkeste drivkreftene har tradisjonelt vært fag-
miljøer, ofte i nært samarbeid med industrien. 
Når en ny metode er beskrevet og har bidratt til 
forhåpninger hos den aktuelle pasientkategori, 
vil pasienter også presse på. I tilfelle hvor ny 
teknologi er billigere, bedre, mer skånsom og på 
alle vis konkurrer ut alternativene, er det lite å 
diskutere. Virkeligheten er imidlertid oftest an-
nerledes. Ved innføring av en ny metode vil det 
i starten være usikkerhet i forhold til effekt og 

sikkerhet, og ofte vil metoden i alle fall i første 
omgang medføre økte kostnader. Dette betyr 
at innføring av ny teknologi også er et ressurs-

spørsmål, og helsemyndighetene må 
på banen og vurdere om og i hvilket 
omfang en ny metode kan/skal tas 
i bruk. Innføring av ny teknologi 
er derfor som regel også en del av 
prioriteringsdebatten .

Det er reist tvil om vi i Norge har 
gode beslutningssystemer for innfø-
ring av ny teknologi. En gjennom-
gang av den prosess som har funnet 
sted i forbindelse med innføring av 

transkateter aortaventil implantasjon – TAVI - i 
vårt land kan tyde på at det er behov for bedre 
beslutningssystemer.

Det har de siste årene vært stor interesse 
knyttet til TAVI-metoden. Bakgrunnen er at 
det nå er på markedet aortaklaffer for perkutan 
implantasjon samtidig som det blir stadig flere 
eldre pasienter med alvorlig aortastenose og 
samtidig komorbiditet som øker risiko ved van-
lig klaffekirurgi. 

Den første perkutane aortaventilimplan-
tasjon fant sted i 2002. Det har vært en rask 
økning i antall prosedyrer. I juni 2009 er det 



HJERTEFORUM NR 3 - 2009; VOL 2298
foretatt mer enn 6000 implantasjoner, og den 
ene av hittil to leverandører angir at de bare i 
Europa leverer 350-400 klaffer per måned.

Hva har skjedd i Norge?
Innføring av TAVI i Norge har vært preget av en 
treg start, og vi er blitt liggende etter utviklin-
gen i de andre nordiske land. Det har imidler-
tid vært en stor utredningsaktivitet i forhold til 
spørsmålet om TAVI skal tilbys som behandling 
i Norge. I dette innlegget gjøres et forsøk på en 
kronologisk fremstilling av hvordan prosessen 
rundt innføring av TAVI har vært. 

Innføring av TAVI i Norge 
– et forsøk på kronologisk 
fremstilling av prosessen:
Januar 2008: Feiringklinikken starter TAVI 

-program.
Mars 2008: Nasjonalt råd for kvalitet og 

prioritering behandler TAVI etter innspill 
fra Helse Sør-Øst. Rådet ønsker en nærmere 
utredning  av saken.

August 2008: Kunnskapssenteret leverer 
en fagfellevurdert kunnskapsoppsummering  
om TAVI. Det konkluderes at ingen data 
finnes  fra randomiserte studier, men at 
metoden  er lovende.

August 2008: Legeforeningen høres av 
Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering. 
Norsk Cardiologisk Selskap, Norsk Thorax-
kirurgisk forening og Norsk radiologisk for-
ening uttaler seg.

September 2008: Nasjonalt råd for kvali-
tet og prioritering behandler TAVI på ny 
og konkluderer at dette er eksperimentell 
behandling  og at metoden ikke bør tilbys 
som helsehjelp i Norge. Kliniske studier 
anbefales  og de regionale helseforetakene 
blir bedt om å redegjøre for hvordan de vil 
følge opp saken.

September 2008: Universitetssykehuset i 
Nord-Norge starter TAVI-program kort tid 
etter møtet i Nasjonalt råd for kvalitet og 
prioritering

Oktober 2008: Direktørene i de regionale  
helseforetakene (RHF-er) beslutter å 
behandle TAVI under RHF-prosjektet 
”Høyspesialiserte tjenester” som ledes av 
Helse Vest.

November 2008: RHF-prosjektet ”Høyspesia-
liserte tjenester” oppnevner faggruppe som 
skal foreta en tilleggsvurdering av TAVI i 
Norge samt komme med volumestimater.

Desember 2008: Faggruppe leverer inn-
stilling. Det frarådes sentralisering til ett 
senter i landet  blant annet ut fra hensyn 
til geo grafisk likhet i behandlingstilbud. 
Faggruppen  definerer krav til igang setting 
med opprettelse av nasjonal database og 
felles kriterier for inklusjon/eksklusjon. 
Faggruppen estimerer et behov for 200-
250 TAVI-behandlinger per år i Norge 
allerede  nå. Faggruppen mener at TAVI ikke 
lenger  er eksperimentell, men utprøvende 
behandling  og behov for finansierings-
ordninger fremheves.

Januar 2009: De administrerende direk-
tører i RHF-ene slutter seg til faggruppens 
anbefalinger og vedtar at ett sykehus i hvert 
RHF skal tilby TAVI.

Februar 2009: Nasjonalt råd for kvalitet og 
prioritering behandler TAVI for tredje gang 
og konkluderer at RHF-ene har fulgt opp 
saken på en god måte. Saken avsluttes fra 
rådets side.

Hva er status i Norge i dag?
På tidspunkt for NCS’ kardiologiske vårmøte 
er det kun Universitetssykehuset i Nord-Norge 
som har et TAVI-program. Det formelle grunn-
laget for at ett senter i hvert av de andre fore-
takene kan starte er på plass, og mye tyder på at 
TAVI-program blir etablert også i andre helse-
regioner høsten 2009.

Hva kan vi si om prosessen?
En dekkende beskrivelse kan være at ”veien ble 
til underveis”, og den illustrerer at vi mangler  
et godt system for vurdering og beslutning i 
forhold til innføring av ny teknologi. ”Rådet 
for høyspesialisert medisin” som fungerte fra 
1990-2003 savnes. Dette rådet hadde en viktig 
funksjon, men ble ikke videreført etter eier-
skapsreformen. Det var uheldig. Det er imidler-
tid positivt at Sosial- og helsedirektoratet nå 
arbeider med å få på plass et system og en 
struktur for vurderinger og beslutninger i for-
hold til innføring av ny teknologi. Det er signa-
lisert at et forslag til et bedre beslutningssystem 
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for innføring av ny teknologi vil komme på hø-
ring høsten 2009. 

Den aktivitet som har vært utvist i TAVI-
saken fra januar 2008 til februar 2009 har vært 
imponerende stor. Fagfolk har definitivt vært på 
banen og har i stor grad påvirket utviklingen. 
Men også fagfolks aktivitet kunne med fordel 
ha vært kanalisert gjennom et mer tydelig defi-
nert beslutningssystem – som altså forhåpentlig-
vis snart vil være på plass.

Ved å reflektere over prosessen rundt TAVI 
slik den er beskrevet ovenfor er det noen spørs-
mål som reiser seg. Ett spørsmål er hvilken rolle 
Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering skal ha 
i slike saker og hvor egnet rådet er i utrednin-
gen av ny teknologi. Et annet spørsmål er hvor 
egnet kunnskapsoppsummeringer er i en tidlig 
fase av en ny teknikk. Det er selvfølgelig også 
et problem at det som regel tar lang tid fra en 
metode er akseptert og tatt i bruk og til finan-
sieringsordninger er på plass.

Komplikasjoner ved pacemaker  
og ICD-behandling. 

Medaljens bakside 

Eivind S. Platou, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Det ble i 2007 implantert 2 121 nye pacemake-
re hvorav 135 biventrikulære (CRT-P), og 609 
pacemaker-bytter. Det ble lagt 449 nye ICD-er, 
hvorav 123 biventrikulære (CRT-D), samt 140 
generatorbytter. Grovt regnet er det ca. 16 000 
pacemakerpasienter og 2 500 ICD-pasienter 
”der ute”. Antall komplikasjoner står nødven-
digvis i forhold til antall pasienter, og det er 
fremdeles mange svært små sentra, hvor kom-
plikasjonsraten er større.

Infeksjoner
Dette er økende problem som må tas på alvor. 
Det er mye høyere risiko for infeksjoner ved 
lange prosedyrer (CRT) og ved bytter. Disse 
pasientene er sterkt plaget og må få tidlig be-
handling for å slippe langvarig morbiditet. Pa-
sientene må tas hånd om sentralt, hele anlegget 
må fjernes. ”Revisjoner” er malpraksis. 

Man må også jobbe for å redusere risikoen:

Risikofaktorer for infeksjon:
 ● Antall personer >3 på operasjonsstuen
 ● Bruk av midlertidig elektrode
 ● Feber/Infeksjonstegn på implantasjonstids-

punktet
 ● Operasjonsvarighet/erfaring
 ● Pacemaker/ICD bytte
 ● Fravær av antibiotikaprofylakse 

Antibiotikaprofylakse reduserer infek-
sjonshyppigheten med vel 50 %, uansett lokal 
risiko. Anbefalt profylakse ved all pacemaker/
ICD kirurgi er Cefalotin (Keflin) 2 g iv 30 til 20 
minutter før prosedyren. Ved Penicillin allergi 
Klindamycin (Dalacin) 600 mg iv. Ved tempo-
rær pacemaker bør pasienten dekkes med Ekva-
cillin 2 g x 4 iv. Sørg for at hylsen er trukket ut 
av venen.

Symptomer ved infeksjon er mange, erytem, 
hevelse og pigmentforandringer og inndrag-
ning i huden over generator eller elektrodene 
er typisk. Ikke sjelden er det bare smerte. Ved 
perforasjon og fistel er diagnosen åpenbar. Selv 
ved perforasjon er infeksjonstegnene og CRP 
lave. Systemet må ved infeksjon fjernes helt, el-
lers risikerer man at det utvikler seg til sepsis og 
endokarditt. Ved generelle symptomer og mis-
tanke om endokarditt bør det gjøres en transøso-
fagusekko.

Pasientene skal ha 14 dager antibiotika før 
ekstraksjonen og kan da få nytt anlegg på mot-
satt side efter 2 døgn.

Elektrodemalfunksjon
Levetiden for utstyret vi putter inn i pasienten 
er begrenset, og når det går i stykker så må det 
byttes ut. I noen tilfeller, særlig hos eldre og 
syke, kan gamle ledninger bli liggende mens 
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man legger inn nye – opp til et visst punkt. Flere 
ledninger øker risikoen for thrombose, stenose 
og okklusjon av de store vener, og øker risikoen 
for tricuspidalinsuffisiens.

Defekte ICD-elektroder kan interferere 
med funksjonen til nye elektroder og bør tas ut. 
Ubrukte elektroder hos yngre mennesker bør 
også fjernes mens 
det ennu er enkelt. 
20 år frem i tid blir 
det vesentlig vanske-
ligere…

Et annet viktig 
punkt er at gamle 
elektroder kan bru-
kes som passasje for 
nye, hvis de store 
vener er okkludert. 
Når elektrodene ek-
straheres kan man 
bruke hylsen til å få 
lagt inn nye elektroder, og kan spare en side hos 
pasienten og redusere sjansen for vena cava su-
periorsyndrom.

Et nytt stort problem er Sprint Fidelis, en 
ICD-elektrode fra Medtronic, som har vist 
økende tendens til brudd (figur 1). Og når det 
blir brudd så kan pasienten få et utall urettfer-
dige støt, en Tromsøpasient har Norgesrekorden 
med 67 støt. Det tar lang tid å komme seg efter 
en slik opplevelse. I tillegg er jo en slik episode 
livsfarlig!

Profylaktisk fjerning/bytte av elektrodene 
diskuteres, men spørsmålet er ikke avklart. 
Internasjonalt regnes det nå som en IIA/IIB 
indikasjon. På Ullevål byttes elektrodene nå i 
forbindelse med generatorbytte og andre prose-
dyrer.

Dette kan bli et stort problem hvis utviklin-
gen skyver indika-
sjonsstillingen opp 
i klasse IA indika-
sjon, eftersom det 
er ca. 500 pasienter 
med slike elektroder 
i Norge.

Risikofaktorer 
for brudd er alder 
(yngre pasienter er 
mer utsatt), aktivi-
tetsnivå og EF (2,4 
x øket risiko per 10 
%). 

De enkelte sentrene bør lage en liste over 
pasienter med Sprint Fidelis, sørge for at sikker-
hetsparametre (LIA) er programmert inn. Hvis 
alarmen går/generator piper er det veldig kort 
tid før støtene kan komme, dette er skikkelig 
øyeblikkelig hjelp! I mottagelser og helst også 
ambulanser bør det være magneter som kan bru-
kes til inaktivering av ICD’en.

Figur 1. Cumulative hazard of Sprint Fidelis lead failure compared to 
Endotak Reliance G/SG and Sprint Quattro Secure leads (A) and to all 
other study leads (B). Hauser RG Heart Rhythm 2009;6:605-610 
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Ablasjon av ventrikkeltakykardier. 
En lite kjent behandlingsmulighet i Norge anno 2009?

Per Ivar Hoff Hjerteavdelingen,  
Haukeland universitetssykehus (HUS).

Kateterbasert ablasjonsbehandling av ventrik-
keltakykardi med radiofrekvensenergi er ut-
fordrende da pasientgruppen er heterogen og 
behandlingen krever avansert utstyr. Noen av 
de situasjoner der ventrikkeltakykardi forsøkes 
ablasjonsbehandlet er:

 ● Idiopatisk ventrikkeltakykardi fra høyre 
ventrikkels utløsptrakt (RVOT)

 ● Idiopatisk ventrikkeltakykardi fra aortarot/
venstre ventrikkels utløsptrakt (LVOT)

 ● ventrikkeltakykardi fra venstre bakre fasik-
kel ventrikkeltakykardi (verapamilsensitiv)

 ● Kontinuerlig (incessant) hemodynamisk sta-
bil ventrikkeltakykardi etter hjerteinfarkt.

 ● Hyppig monomorf ventrikkeltakykardi etter 
hjerteinfarkt med eller uten implantert ICD

 ● Paroksysmal ventrikkeltakykardi ved aryt-
mogen høyre ventrikkelkardiomyopati 
(ARVC) eller ved annen kardiomyopati eller 
tidligere myokarditt

 ● ventrikkeltakykardi basert på ”bundle 
branch reentry”

 ● Postoperativ arrbetinget ventrikkeltakykardi 
ved kongenitt hjertesykdom

 ● Primær ventrikkelflimmer (fasikulær)
Tilgangen til arytmisubstratet er transvenøs 
til høyre ventrikkel og arteriell retrograd til 
aortarot og venstre ventrikkel. Transseptal til-
gang synes også hensiktsmessig for å kartleg-
ge venstre ventrikkelsubstrater. Eventuelt kan 
epikardial tilgang forsøkes ved mistanke om 
epikardialt substrat og da over alle ventrikkel-
avsnitt.

Utstyr og kartleggingsmetoder som benyttes 
er røntgengjennomlysning samt computerbasert 
3-dimensjonal elektroanatomisk kartlegging av 
ventrikkeltakykardi med kontaktkatetre (Carto, 
figur 1) uten eller med magnetstyring (Stereo-
taxis).

Et alternativ er kartlegging av arytmisubstrat 
og aktivering under ventrikkeltakykardi med 
”non contact”-ballong (Ensite array, figur 2) i 
den aktuelle ventrikkel. MR- og CT-bilder av 
hjertet kan integreres i de nevnte 3D systemer 
for bedre bedømmelse av anatomiske forhold.

Lettest tilgjengelig for ablasjon er ventrik-
keltakykardi fra høyre ventrikkels utløsptrakt 
der EKG under ventrikkeltakykardi viser in-
feriør akse og venstre grenblokk med over-
gang (transisjon) fra negativt til positivt QRS 
i prekordialavledningene V3-V4. Før abla-
sjonsbehandling bør strukturell hjertesykdom 
som arytmogen høyre ventrikkelkardiomyopati 
(ARVC) utelukkes med ekko/MR. Ved tvil om 
koronar etiologi bør også koronar angiografi ut-
føres. Selv om retningslinjer angir ablasjon som 
en klasse I-anbefaling bør betablokker være 
prøvd først.

Hvis transisjonen av QRS-vektoren fra ne-
gativ til positiv under ventrikkeltakykardi kom-
mer i V2 er substratet ofte lokalisert i aortaroten 
litt nedenfor koronarostiene. Radiofrekvensa-
blasjonsbehandling her må støttes av samtidig 

Figur 1. Carto-kart. Figuren viser et ”voltage-kart” 
av infarktarr (rødt) basert på kontaktelektrogammer 
hos pasient med ventrikkeltakykardi. Røde ablasjons-
punkter er lagt på område for langsom ledning etter 
kartlegging av elektrisk aktivering under ventrikkel-
takykardi.
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koronar angiografi og eventuelt transøsofageal 
eller intrakardial ultralyd.

Ventrikkeltakykardi fra venstre bakre fasik-
kel (verapamilsensitiv) er langt sjeldnere. EKG 
under ventrikkeltakykardi viser raskt oppstrøk 
av QRS som har superiør akse og høyre gren-
blokk-mønster.

Ventrikkeltakykardi etter hjerteinfarkt er en 
mer utfordrende arytmi å ablasjonsbehandle på 
grunn av komplekse og store arytmisubstrater i 
endokardiale del av venstre ventrikkel inkludert 
septum. Kartlegging av arytmimekanismen ved 
hjelp av intrakardiale signaler i sinusrytme og 
ventrikkeltakykardi kan skje ved hjelp av 3D 
rekonstruksjon med ikke-kontakt katetre/bal-
long (Ensite array) eller kontaktkatetre (Carto). 
Signalanalysen viser infarktets utbredelse basert 
på signalstørrelse (voltage) og elektrisk aktive-
ring i tid under pågående ventrikkeltakykardi. 
På bakgrunn av disse data kan ablasjonspunkter 
og linjer legges. Magnetisk navigasjon (Ste-
reotaxis) kan benyttes som styringssystem for 
Carto, noe som kan gi mindre strålebelastning 
og mulig mer presis kartlegging.

Ved de nevnte arytmier føres kartleggings- 
og ablasjonskateteret til endokard transvenøst til 
høyre ventrikkel og utløpstratus eller retrograd 
gjennom aorta, alternativt transseptalt, til ven-
stre ventrikkel. Hos kanskje mer enn 10 % av 
post infarkt-ventrikkeltakykardi foreligger aryt-
misubstrat i epikard. Signalkartlegging (map-
ping) må derfor utføres i perikardhulen etter 
punksjon fra subxiphoidal/apikal posisjon med 
samtidig koronar angiografi. Ved ikke - iske-

miske arrbetingede arytmier fra venstre 
ventrikkel etter myokarditt eller ved 
kardiomyopatier forekommer epikardi-
alt substrat mulig enda hyppigere.

Noen rapporterte data 
fra RFA-behandling  

av VT.
Ablasjonsbehandling av ventrikkelta-
kykardi hadde en suksessrate på 71 % 
ved paroksysmal ventrikkeltakykardi 
ved arytmogen høyre ventrikkelkar-
diomyopati mot 97 % ved idiopatisk 
ventrikkeltakykardi fra høyre ventrik-
kel utløstrakt. Residivfrekvensen var 
henholdsvis 48 % mot 6 % i ett mate-
riale (O’Donnell D, Eur Heart J. 2003 
;24:801-10). Ved hemodynamisk stabil 

tilbakevendende post infarkt-ventrikkeltakykar-
di var 75 % arytmifri etter ablasjonsbehandling 
i observasjonsperioden på 41 mnd (Della Bella 
P, Eur Heart J. 2002; 23:414-24). Ved vedva-
rende (incessant) ventrikkeltakykardi kunne en 
fjerne klinisk ventrikkeltakykardi hos de fleste, 
men 38 % fikk residiv av ventrikkeltakykardi 
med annen morfologi (Cao K, Eur Heart J. 1996 
May; 17:756-63). I et arbeid med 142 ICD-
pasienter og residiverende ventrikkeltakykardi 
ble ICD-innslag redusert fra 11,5 til 0 innslag i 
observasjonsperioden (Stevenson WG et al. Cir-
culation 2008: 118: 2773-2782). Funnet bestyr-
kes av en kontrollert studie der adekvate sjokk 
forekom hos 10 % av pasientene i ablasjons-
behandlet gruppe mot 31 % i ikke-behandlet 
kontrollgruppe (Reddy VY et al. Heart Rhythm 
Society; May 17-20, 2006; Boston, MA). Epi-
kardial tilgang synes å bli en del av teknikken 
ved ablasjonsbehandling av ventrikkeltaky-
kardi hos kanskje 10 % av pasientene. (Maury 
P, Europace 2007 9(4):212-215). Integrasjon av 
MR-bilder i tredimensjonale elektroanatomiske 
kartleggingssystemer kan fremstille arytmisub-
stratet bedre (Codreanu A, J Am Coll Cardiol.) 
2008;52:839-42).

Konklusjon
De lettest tilgjengelige arytmier for ablasjons-
behandling er medikamentrefraktær idiopatisk 
ventrikkeltakykardi og sterkt symptomatiske 
hyppige ventrikulære ekstrasystoler fra høyre 
ventrikkel utløpstraktus samt ventrikkeltakykar-

Figur 2. Kart laget vedhjelp av ”non contact-ballong”. Figuren 
viser et ”non contact-kart” av en post infarkt-ventrikkeltakykardi. 
Hvit linje angir grense for infarktarr, rødt punkt første elektriske 
aktivering av ventrikkel under ventrikkeltakykardi. Gule abla-
sjons-punkter er lagt ved ”exit” av ventrikkeltakykardi fra arret.



HJERTEFORUM NR 3 - 2009; VOL 22106
di fra venstre bakre fasikkel. De arytmier som 
bør være praktisk mulig å ablasjonsbehandle er 
incessant medikamentrefraktær hemodynamisk 
stabil post infarkt-ventrikkeltakykardi og par-
oksysmal postinfarkt-ventrikkeltakykardi hos 
pasienter med hyppige ICD-innslag. Utfordrin-
ger kan bli ablasjonsbehandling av paroksysmal 
postinfarkt-ventrikkeltakykardi hos pasienter 
med god EF og med liten hemodynamisk på-

virkning under ventrikkeltakykardi (i stedet for 
ICD) samt ablasjon av epikardiale ventrikkelta-
kykardisubstrater.

Det vil være behov for å få tilstrekkelig tre-
ning ved arytmisentrene i de nye kombinerte 
kartleggingsteknikker og å rekruttere yngre 
leger som kan drive denne virksomheten i fram-
tid.

Hvad sker der med koronarkirurgien  
i Danmark og Norge?

Leif Thuesen, Aarhus Universitetshospital, Skejby.

I Danmark har antallet af koronare bypass-
operationer (CABG) været aftagende de se-
neste år, mens perkutan koronar interventions 
(PCI) aktiviteten indtil videre synes stabil. I 
grænseområdet mellem PCI og CABG er re-
sultaterne fra det randomiserede ”CABG vs. 
DES-PCI SYNTAX-studie” af stor interesse 
og har givet anledning til diskussion. Med 
CABG som signifikant bedre på det kom-
binerede primære endepunkt (død, infarkt, 
slagtilfælde og revaskularisering) har der ikke 
været grundlag for at ændre de tidligere fast-
lagte indikationer for CABG og PCI. CABG 
forbliver derfor standardbehandling for pati-
enter med 2- og 3-karssygdom eller læsion i 
venstre hovedstamme.

Der er på det seneste publiceret analy-
ser af vigtige subgrupper: 1) den såkaldte 
SYNTAX-score for læsionskompleksitet 
synes at definere PCI-procedurer med lav og 
høj risiko, 2) diabetikere klarer sig bedre efter 
CABG (figur 1) og 3) patienter med venstre 
hovedstammelæsion og lav SYNTAX-score 
har fremragende resultater efter PCI-behand-
ling (figur 2).

Vi opfatter disse sekundæranalyser for 
hypotesegenererende. Det har begrundet 
vores deltagelse i et netop initieret nordisk-
baltisk-britisk multicenterstudie, som har til 
formål at sammenligne CABG med PCI hos 
patienter med lav SYNTAX-score og venstre 
hovedstammelæsion.

Afslutningsvis opfordredes norske hjer-
tecentre til at overveje deltagelse i studiet.

Figur 1. 12 måneders betydende uhensigtsmæssige kar-
diale og cerebrale begivenheder hos diabetikere med høj 
SYNTAX score.

Figur 1Figur 1Figur 2. 12 måneders betydende uhensigtsmæssige kardi-
ale og cerebrale begivenheder hos patienter med venstre 
hovedstamme stenose og lav SYNTAX score.

Figur 2Figur 2
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Koronarkirurgi i Norge 2009 
Rune Haaverstad, Thoraxkirurgisk seksjon, 

Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus

Hjertebroen til utlandet ble avviklet omkring 
1990 etter etablering av tre såkalte frie hjertekli-
nikker, Feiringklinikken, Hjertesenteret i Oslo 
og Hjerteklinikken St. Elisabeth i Trondheim. 
Disse supplerte de fem regionsykehus med 
først og fremst å tilfredsstille behovet for koro-
nar hjertekirurgi i Norge. Videre var det viktig 
å fjerne skjevheten i tilbudet av hjertekirurgi 
innen vårt eget land måtte, slik det ble påpekt i 
flere offentlige utredninger, sist i 1992 (1). Ut-
viklingen og konsekvensene, samt kvalitetsin-
dikatorer for koronar hjertekirurgi har tidligere 
blitt beskrevet i Hjerteforum (2). Etter hvert ble 
også perkutan intervensjonsbehandling (PCI) 
etablert og utviklet samtidig ved de ulike sentra. 

Operasjon på et stillestående, plegisk hjerte 
gir de beste forutsetninger for en feilfri forbin-
delse mellom bypass-åre og koronarkar. Derfor 
var lenge bruk av hjerte-lunge-maskin en nød-
vendig forutsetning for gode resultater ved kon-
vensjonell koronarkirurgi (figur 1). 

Det hittil største antall koronarkirurgiske 
inngrep her i landet ble utført i 2004 med 3254 
operasjoner. Utviklingen av PCI er antagelig 
hovedårsaken til at det etter den tid har vært en 
svak, men gradvis reduksjon frem til 2008 med 
2794 operasjoner (3) (figur 2). 

Kvaliteten på koronarkirurgien i Norge er 
meget god og i 2007 var 30-dagers-mortalitet 
for alle rene koronaroperasjoner (inkl. reopera-
sjoner) 1,1 %. Med reduksjon i antall hjerteo-
perasjoner har det i dag blitt svært kort ventetid 
for hjertekirurgi i Norge. Selv om behovet 
nå dekkes, er det fortsatt betydelig regionale 
forskjeller i behovet for hjertekirurgi, spesielt 
koronarkirurgi (3). For tiden er det nok en over-
kapasitet av hjertesentra her i landet i forhold til 
behovet for koronare hjerteoperasjoner. Dette 
trenger imidlertid ikke vare over lengre tid, men 
er avhengig av bl.a. utvikling av PCI som alter-
nativ til kirurgi ved avansert koronarsykdom. Et 
annen viktig faktor er den effekt som eldrebøl-
gen vil kunne gi fra 2012-15 (4). Det er ikke 
usannsynlig at dette vil medføre en betydelig 
økning av hjertepasienter med både ren koro-
narsykdom og kombinasjon med aortastenose 
som trenger kirurgisk behandling. 

PCI versus 
koronarkirurgi – 

angiografisk vurdering
Fra i starten å være en elektiv metode 
med ballongdilatasjon for behandling 
av enkle koronare lesjoner (figur 3), har 
PCI utviklet seg til å bli den ledende be-
handling av fortrinnsvis akutte stenoser 
og okklusjoner som antas å forårsake 
ustabilt koronarsyndrom og hjerteinfarkt 
(figur 4). Figur 2. Hjerteoperasjoner i Norge 1995 – 2008 (foreløpige tall; 

offisiell rapport foreligger oktober 2009).  

Figur 2Figur 2
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Figur 1. Fra en koronar bypass operasjon ved 
Haukeland  Universitetssykehus under høsting av 
venegraft  fra underekstremiteten og disseksjon av arteria  
mammaria interna. 
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Med den eksplosive utvikling som perkuta-
ne intervensjonsteknikker har hatt ved behand-
ling av koronar hjertesykdom, ikke minst med 
innføring av medikament-avgivende stenter, 
har PCI blitt en reell konkurrent til koronarki-
rurgiske metoder. Problemet for anvendelse av 
perkutan intervensjonsteknikk er først å fremst å 
oppnå et godt resultat på lang sikt ved komplek-
se koronare lesjoner, der hvor koronar hjerte-
kirurgi i klinisk praksis fortsatt er foretrukket 
(figur 5). 

Den største styrke ved koronarkirurgi er at 
en har mulighet til å transplantere et arterielt 
graft, fortrinnsvis venstre arteria mammaria til 
LAD forbi alle stenoser, og som hos over 90 
% av pasientene forblir velfungerende livet ut 
(figur 6). 

Studier av PCI versus 
koronarkirurgi. Syntax-

studien. 
Tidligere ble koronarkirurgi sammenlignet med 
medisinsk behandling i randomiserte studier, 
med best resultat for den kirurgiske gruppen. 
Dette gjaldt spesielt 3-karsykdom, venstre ho-
vedstammestenose og 2-karssykdom med LAD-
sykdom. Tilsvarende studier med PCI versus 
medisinsk behandling foreligger ikke. Derimot 
er det en rekke studier som sammenligner PCI 
og koronarkirurgi. Tidligere studier har vært 

Figur 3. Stenose i høyre koronararterie som egner 
seg godt for PCI. 

Figur 4. Stenose i LAD som typisk kan forårsake er 
ustabilt koronarsyndrom eller hjerteinfarkt og som 
kan behandles akutt med PCI.

Figur 5. Venstre hovedstammestenose kombinert med 
segmentale stenoser i LAD og circumflex er typiske 
lesjoner hvor PCI fortsatt er underlegen koronar-
kirurgi. 

Koronarkirurgi på bankende hjerte, så-
kalt off-pump koronarkirurgi, ble populært på 
1990-tallet, samtidig med utviklingen av ef-
fektive stabilisatorer som kunne immobilisere 
regionalt på hjertets overflate for enklere presist 
å kunne sy koronare anastomoser. Videre ble 
det anvendt koronare shunter som motvirket 
myokardiskemi under operasjonen. Dels pga. 
utviklingen av PCI og forbedringer ved konven-
sjonelle koronarkirurgiske teknikker har ikke 
off-pump koronarkirurgi forblitt en domineren-
de koronarkirurgisk metode. I 2007 ble det kun 
utført 20 off-pump operasjoner her i landet (3). 
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svært mangelfulle, selv om kirurgi stort sett har 
kommet best ut, noe som tidligere har vært om-
talt i Hjerteforum (5). 

Syntax-studien (Synergi between PCI with 
Taxus stent and cardiac surgery) var et gjen-
nombrudd i form av prospektiv, randomisert 
sammenligning mellom to alternative prose-
dyrer hos pasienter med koronarsykdom. Selv 
om den var industri-finansiert med forutsetning 
om bruk av kun en type stent (Taxus Express 
paclitaxel-avgivende stent) hos PCI-pasientene, 
var studien et samarbeid mellom kirurger og in-
tervensjonskardiologer i hele 17 land og ved 85 
sentra både I USA og Europa (6). Selve studien 
er tidligere omtalt i Hjerteforum (7). 

Primært endepunkt i Syntax-studien, som 
alle som behandler pasienter med koronarsyk-
dom nå må forholde seg til, er MACCE (major 
adverse cardiac or cardiovascular event); dvs. 
død av enhver årsak, cerebralt insult, myokar-
dinfarkt og reintervensjon eller reoperasjon. 
Konklusjonen i Syntax-studien etter 12 mnd. 
oppfølging var temmelig klar: 

 ● Koronarkirurgi består som den beste be-
handling ved tre-karsykdom og venstre 
hovedstammestenose da kirurgi resulterte i 
signifikant færre hendelser av det kombiner-
te endepunktet (MACCE), 12,4 % vs. 17,8 
% (p=0,002). Hovedårsaken til færre hen-
delser av det primære endepunktet MACCE 
var at det var mindre re-prosedyrer etter 
koronarkirurgi.

Etter at Syntax-studien ble publisert har den 
blitt presentert og fortolket dels felles og dels 
utfra hvilket ståsted man har, og dette kan gi 
næring til faglig uenighet utfra hvilken profe-
sjon man selv tilhører. Viktige momenter fra en 
kirurgisk synsvinkel er følgende:

 ● Av alle inkluderte pasienter var det 1800 
som kunne randomiseres til PCI eller ki-
rurgi, mens hele 1077 var uegnet for PCI og 
ble operert åpent (”CABG registry”). Der-
med fikk over 60 % av pasientene vurdert 
for Syntax-studien kirurgisk behandling. 
Hovedårsaken til dette var kompleks koro-
nar anatomi. Dette viser den overlegne tek-
niske mulighet som koronarkirurgi gir. Kun 
198 endte opp i et ”PCI registry”, oftest pga. 
av høy alder og komorbiditet. 

 ● Andelen med komplett revaskularisering var 
signifikant høyest ved kirurgi.

 ● Forskjellen i det primære endepunktet 
(MACCE) og det sekundære endepunktet 
re-prosedyre i favør av bypass-kirurgi økte 
desto lenger observasjonstiden var. 

 ● Av sekundære endepunkter var det ikke bare 
færre re-prosedyrer i kirurgi-gruppen, men 
også færre som døde av kardial årsak etter 
kirurgi sammenlignet med PCI. 

 ● Det var flere tilfeller av cerebralt insult 
innen 12 mnd. etter kirurgi (2,2 % vs. 0,6 
%, p=0,003), men disse pasientene hadde 
også større risiko for hjerneslag pga. 1) 
preoperativt mer ugunstig lipidprofil, 2) 
postoperativt mindre bruk av statiner og pla-
tehemmere, samt 3) var mer utsatt for atrie-
flimmer enn PCI-gruppen. 

 ● Resultater etter koronarkirurgi er ikke kor-
relert til Syntax-score (anatomisk kom-
pleksitet), og både pasienter med høy og 
lav Syntax-score hadde lav forekomst av 
MACCE.

 ● Pasientene i ”CABG registry” hadde minst 
like gode resultater som de randomiserte 
kirurgi-pasientene på tross av mer kompleks 
koronarsykdom.

Internasjonale retningslinjer 
Retningslinjene fra AHA/ACC 2004 er fortsatt 
det som er basis for dagens kliniske praksis mht. 
håndtering av stabile og ustabile koronarsyn-
dromer, med bevisnivå klasse A for de fleste an-
befalinger ved venstre hovedstammestenose og 

Figur 6. En LIMA-LAD anastomose forblir velfunge-
rende hos over 90 % av pasientene. Bildet er fra en 
off-pump operasjon. 
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3-karsykdom. Selv om nyere studier, med spesi-
elt Syntax-studien i spissen, setter døra på gløtt 
for elektivt å velge PCI alternativt til koronar-
kirurgi ved visse sammenlignbare tilfelle, er det 
fortsatt klare anbefalinger fra de store amerikan-
ske kardiologi- og hjertekirurgi-organisasjoner 
at koronarkirurgi fortsatt skal være førstehånds 
behandling ved venstre hovedstammestenose. 

Konklusjon
Antall hjerteoperasjoner og spesielt koronarki-
rurgi i Norge er noe redusert, og det er fare for 
en midlertidig overkapasitet. Selv om koro-
narkirurgi i Norge og ellers har meget gode 
resultater, har nyere studier ført PCI nærmere 
kirurgi som alternativ ved avansert koronarsyk-
dom. Syntax-studien har imidlertid vist at PCI 
er underlegen koronarkirurgi ved komplekse 
anatomiske forhold og at de fleste sammen-
lignbare koronarsyke pasienter ender opp med 
kirurgi. Selv om PCI-pasienter har optimalisert 
medikamentell behandling, medfører PCI flere 
re-prosedyrer og større risiko for kardial død i 
forhold til kirurgi ved behandling av venstre ho-
vedstammestenose og 3-karsykdom. Da Syntax-
studien foreløpig er evaluert etter kun 12 mnd. 
er det for tidlig å sette i gang nye randomiserte 
studier ved behandling av venstre hovedstam-
mestenose, og kirurgi må fortsatt være første-
valget i slike tilfelle. 
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Feasibility of echocardiography 
in assessment of coronary 
artery flow
Espen Holte, Ålesund sykehus Hels 
Sunnmøre HF og St. Olavs Hospital, 
Johnny Vegsundvåg, overlege Ålesund 
sykehus Helse Sunnmøre HF, Rune 
Wiseth, prof. dr. med. St Olavs Hos-
pital, Torstein Laurits Hole, overlege 
dr. med. Ålesund sykehus Helse Sun-
nmøre HF
Background
Transthoracic echocardi-
ography (TTE) may be 
used for direct inspec-
tion of various parts of 
the main coronary arteries 
for detection of coronary 
stenoses and occlusions. 
We aimed to assess the 
accuracy of TTE to visual-
ise the complete segments of the left main (LM), 
left descending artery (LAD), circumflex (Cx) and 
right coronary arteries (RCA). 
Methods
111 patients scheduled for diagnostic coronary an-
giography because of chest pain or acute coronary 
syndrome had a TTE study to map the passage of 
the main coronary arteries. With exception of the 
LM, the LAD, Cx and RCA were each divided into 
proximal, middle and distal segments. If any part 
of the individual segment of a coronary artery with 
antegrade blood flow was not seen, the segment 
was labeled as not satisfactorily seen. 
Results
Retrograde coronary artery flow was found in 13 
coronary segments, mostly in the distal LAD or 
posterior descending artery (labeled as the distal 
segment of RCA). Complete imaging of the LM 
was achieved in 98% of the patients. With ante-
grade directed coronary artery flow, the proximal, 
middle and distal segments of LAD were entirely 
seen in 96%, 95% and 91% of patients, respec-
tively. Summing up the completely seen segments 
with antegrade coronary flow and segments with 
retrograde coronary flow, the proximal, mid-
dle and distal segments of LAD were adequately 
visualised in 96%, 96% and 95% of patients, re-

spectively. Visualisation of the LM together with 
all segments of LAD were achieved in 85% of 
patients. With antegrade directed coronary artery 
flow, the proximal, middle and distal segments of 
Cx and the proximal, middle and distal segments 
of the RCA were entirely seen in 88%, 61%, 4%, 
40%, 28% and 54% of patients, respectively. 
Conclusion
TTE is a feasible method for complete demonstra-
tion of different coronary artery segments with 
antegrade flow, especially the LM, the LAD and 
the proximal segment of Cx. (ClinicalTrials.gov 
number NTC00281346.)

Abstracts i Tromsø

Association of Myocardial 
Perfusion Grade after late 
infarct reperfusion with 
baseline indices of global LV 
function; analysis from the Total 
Occlusion Study of Canada-2 
(an ancillary study of OAT)
Terje K. Steigen, Vinod Jorapur, Chris-
topher E. Buller, Vladimir Dzavik, 
Marecelo Cardona, David Almond, 
Neil Brass, Jeffrey Burton, Aleksander 
Zurakowski, Sandra Forman, Gerva-
sio A. Lamas, Judith S. Hochman, GB 
John Mancini. For the OAT and TOSCA-
2 investigators
Background. Whether myocardial perfusion grade 
(MPG) predicts left ventricular (LV) recovery and 
therefore viability beyond the acute phase of myo-
cardial infarction is unknown. 
Methods. The Total Occlusion Study of Canada-2 
(TOSCA-2) enrolled stable patients with persis-
tently occluded infarct-related arteries (IRA) be-
yond 24 hr and up to 28 days post-MI. MPG was 
assessed using the TIMI MPG grading in 157 pa-
tients with TIMI 3 epicardial flow post-PCI. One-
year measures were available in 139. LV function 
and volume were also assessed. 
Results. Impaired MPG (MPG 0 or 1) post-PCI 
was observed in 33 of 157 patients and was associ-
ated with lower ejection fraction (LVEF), higher 
end-systolic volume index (LVESVI), higher end-
diastolic volume index (LVEDVI) and lower tar-
get-region wall motion index (WMI) (SD/chord) 
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at 1 year. Of those with impaired MPG post-PCI, 
60% were MPG 2 or 3 at one year. We found a 
significantly higher LVEF at one year in the MPG 
2 or 3 group (p<0.01) and also a significant in-
crease in LVEF and WMI from baseline to one 
year (p<0.001). By multivariable analysis impaired 
MPG post-PCI predicted lower WMI (p=0.001), 
lower LVEF (p=0.02) and higher LVESVI 
(p=0.02) at one year.
Conclusion. Preserved MPG is present in a high 
proportion of patients following late PCI of oc-
cluded IRAs post-MI. Those with poor baseline 
MPG frequently show MPG improvement over 1 
year. MPG graded after IRA recanalization under-
taken days to weeks post MI predicts LV recovery 
indicating that MPG determined in the subacute 
post-MI period remains a marker of viability. 

Lactoferrin is a novel predictor 
of fatal ischemic heart disease 
in diabetes mellitus type 2. 
Long-term follow-up of the 
HUNT 1 study
Inga Thorsen Vengen1 (MS), Ane Ce-
cilie Dale2,3 (MD, PhD), Rune Wiseth2,3 
(MD, PhD), Kristian Midthjell4 (MD, 
PhD), Vibeke Videm1,5 (MD, PhD), De-
partment of Laboratory Medicine, 
Children’s and Women’s Health1, De-
partment of Circulation and Medical 
Imaging2 and Department of Public 
Health4, Norwegian University of Sci-
ence and Technology, Department of 
Cardiology3 and Department of Im-
munology and Transfusion Medicine5, 
Trondheim University Hospital, Trond-
heim, Norway.
Purpose 
The pathogenesis of dia-
betes and atherosclerosis 
is linked through inflam-
mation. Neutrophils con-
tribute to atherosclerotic 
plaque development, and 
neutrophils are dysfunc-
tional in diabetes. The 
aim of the study was to 
compare the predictive 
value of two neutrophil degranulation products, 
myeloperoxidase and lactoferrin, on long-term risk 
for fatal ischemic heart disease (IHD) in persons 

with newly diagnosed diabetes and persons with-
out diabetes.
Methods and results
In 1984-86, a large population study, HUNT 1, 
was conducted in Norway. 205 patients were diag-
nosed with formerly unknown diabetes. A matched 
control group without diabetes was selected from 
the HUNT 1 population. Fatal IHD was regis-
tered until 2004. Baseline serum was analyzed for 
myeloperoxidase and lactoferrin. Cox regression 
analysis with adjustments for age, gender, hyper-
tension, body mass index, established cardiovas-
cular disease and total cholesterol was used to 
estimate hazard ratios (HR) for fatal IHD. In the 
diabetes group, the two highest tertiles of lactofer-
rin predicted fatal IHD, HR 2.54 (95%CI, 1.00 – 
6.45) and 4.06 (1.72 – 9.60). Myeloperoxidase did 
not predict death from IHD in subjects with diabe-
tes. In the controls, none of the biomarkers could 
predict fatal IHD.
Conclusion 
Increased baseline concentration of lactoferrin 
strongly predicts the long-term risk for fatal IHD 
in patients with newly diagnosed diabetes. The 
increased concentrations may reflect neutrophil 
priming because of hyperglycemia.

Nukleærmedisinsk utredning 
av hjertesviktpasienter til 
resynkroniseringsterapi
1Sundset, R., 1Larsen, I., 2Myhre, 
E.S.P., 1Avd. for Radiologi og Nuk-
leærmedisin, Universitetssykehuset 
Nord-Norge, Tromsø, Norge, 2Avd. 
for Kardiologi, Sørlandet Sykehus HF, 
Kristiansand, Norge.
Formål: Resynkronisering-
sterapi med biventrikulær 
pacemaker er nylig blitt 
implementert som en del av 
behandlingen ved alvorlig 
hjertesvikt. Ved bruk av de 
klassiske inklusjonskriteriene 
for resynkroniseringsterapi 
er det 30 % som ikke viser 
bedring etter behandling. Ved 
hjelp av en nukleærmedisinsk metode, faseanalyse 
av isotopventrikulografi, kan man beregne veg-
gbevegelsen i små segmenter av ventriklene og de-
tektere dyssynkrone bevegelser. Metoden kan være 
anvendbar for å selektere pasienter med dyssynk-
ronitet til resynkroniseringsterapi.
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Metode: Vi har gjort faseanalyse på 83 pasienter 
som er blitt inkludert for biventrikulær pacemaker 
implantering ved tradisjonelle kriteria. Fase ana-
lyse ble utført ved å gjøre Fourier transformasjon 
av pikselbasert veggbevegelsesforandringer hvor 
man får fram grad av dyssynkronitet mellom høyre 
og venstre ventrikkel (interventrikulær dyssynkro-
nitet) og dyssynkronitet innad i venstre ventrikkel 
(interventrikulær dyssynkronitet). Vi har nylig be-
skrevet metoden i forbindelse med en annen studie 
(Tidsskr Nor Legeforen nr. 1, 2009; 129: 21–5). 
Pasientene ble fordelt i to grupper før pacemaker-
implantering hvor den ene gruppen hadde synkro-
ne veggbevegelser mens den andre gruppen hadde 
både inter- og intra- ventrikulær dyssynkronitet. 
Resultat: I vår pasientgruppe var 29 pasienter uten 
dyssynkrone veggbevegelser mens 26 pasienter 
hadde både inter- og intra- ventrikulær dyssynkro-
nitet. Det ble ikke observert forbedring i intraven-
trikulær dyssynkroni verken i dyssynkron eller 
synkron gruppe etter implantering av biventrikulær 
pacemaker. En signifikant forbedring (35 %) i in-
terventrikulær dyssynkroni ble registrert i pasient-
gruppen med dyssynkrone veggbevegelser.
Konklusjon: Dyssynkroni uttrykt ved nukleær-
medisinsk faseanalyse blir ved biventrikulær 
pacemaker redusert interventrikulært men ikke 
intraventrikulært.

Aerobic Interval Training 
Versus Continuous Moderate 
Exercise as a Treatment for the 
Metabolic Syndrome. A Pilot 
Study
Arnt Erik Tjønna, MSc; Sang Jun Lee, 
PhD; Øivind Rognmo, MSc; Tomas O. 
Stølen, MSc; Anja Bye, MSc; Per Mag-
nus Haram, PhD; Jan Pål Loennechen, 
PhD; Qusai Y. Al-Share, MSc;Eirik 
Skogvoll, PhD; Stig A. Slørdahl, PhD; 
Ole J. Kemi, PhD; Sonia M. Najjar, 
PhD*; Ulrik Wisløff, PhD*, Department 
of Circulation and Medical Imaging 
(A.E.T., Ø.R., T.O.S., A.B., P.M.H., J.P.L., 
S.A.S., U.W.) and Unit for Applied 
Clinical Research, Faculty of Medicine 
(E.S.), Norwegian University of Science 
and Technology, Trondheim, Norway; 
Department of Physiology and Phar-
macology and the Center for Diabetes 
and Endocrine Research, University 
of Toledo, Toledo, Ohio (S.J.L., Q.Y.A.-

S., S.M.N.); Department of Cardiology 
(J.P.L., S.A.S., U.W.) and Anaesthe-
sia and Emergency Medicine (E.S.), St 
Olav’s Hospital, Trondheim, Norway; 
and Institute of Biomedical and Life 
Sciences, University of Glasgow, Glas-
gow, UK (O.J.K.).
Background: Individuals 
with the metabolic syn-
drome are 3 times more 
likely to die of heart dis-
ease than healthy coun-
terparts. Exercise training 
reduces several of the 
symptoms of the syn-
drome, but the exercise 
intensity that yields the 
maximal beneficial adap-
tations is in dispute. We compared moderate and 
high exercise intensity with regard to variables as-
sociated with cardiovascular function and progno-
sis in patients with the metabolic syndrome.
Methods and Results: Thirty-two metabolic 
syndrome patients (age, 52.3±3.7 years; maximal 
oxygen uptake [VO2max], 34 mL · kg-1 · min-1) 
were randomized to equal volumes of either mod-
erate continuous moderate exercise (CME; 70% of 
highest measured heart rate [Hfmax]) or aerobic 
interval training (AIT; 90% of Hfmax) 3 times a 
week for 16 weeks or to a control group.VO2max 
increased more after AIT than CME (35% versus 
16%; P<0.01) and was associated with removal 
of more risk factors that constitute the metabolic 
syndrome (number of factors: AIT, 5.9 before ver-
sus 4.0 after; P<0.01; CME, 5.7 before versus 5.0 
after; group difference, P<0.05). AIT was superior 
to CME in enhancing endothelial function (9% 
versus 5%; P<0.001), insulin signalling in fat and 
skeletal muscle, skeletal muscle biogenesis, and 
excitation-contraction coupling and in reducing 
blood glucose and lipogenesis in adipose tissue. 
The 2 exercise programs were equally effective at 
lowering mean arterial blood pressure and reduc-
ing body weight (-2.3 and -3.6 kg in AIT and 
CME, respectively) and fat.
Conclusions: Exercise intensity was an important 
factor for improving aerobic capacity and revers-
ing the risk factors of the metabolic syndrome. 
These findings may have important implications 
for exercise training in rehabilitation programs and 
future studies. 
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Cardiac resynchronization 
therapy reduces and delays 
progression of inflammation in 
heart failure
M. Aarones1, T. Ueland2, S. Aakhus3, R. 
Skaardal3, R. Wergeland4, P. Aukrust2, 
L. Gullestad1, E. Kongsgaard3 - (1) Uni-
versity of Oslo, Department of Cardiol-
ogy, Rikshospitalet University Hospital, 
Oslo, Norway (2) Research Institute of 
Internal Medicine, Rikshospitalet Uni-
versity Hospital, Oslo, Norway (3) De-
partment of Cardiology, Rikshospitalet 
University Hospital, Oslo, Norway 
(4) Department of Medical Biochemis-
try, Rikshospitalet University Hospital, 
Oslo, Norway 
Purpose: CRT improves 
functional capacity and 
survival and causes re-
versed myocardial re-
modeling in patients with 
advanced heart failure 
(HF) and dyssynchrony. 
The aim of the present 
study was to investigate 
the short and long term 
effect of CRT on neuro-
hormonal and cytokine levels in HF. 
Material and methods: 81 consecutive patients 
all on optimal medical treatment (table 1), in 
NYHA-class III and IV, left ventricular ejection 
fraction (LVEF)≤35% and QRS-width≥120 ms, 
underwent successful implantation of a CRT-sys-
tem. Mean QRS duration was 174±22 ms. 
Plasma levels of N-terminal pro B-type natriuretic 
peptid e(NTproBNP), C-reactive protein (CRP), 
osteoprotegrin (OPG) 1, soluble (s) TNF recep-
tor 1 (TNF-R1), IL1-receptor antiagonist (IL-Ra), 
monocyte chemoattractant protein (MCP)-1, von 
Willebrand factor (vWF), interleukin (IL)-6, and 
soluble CD40 ligand (sCD40L) were evaluated at 
baseline and 12 months after implantation. 
Response to CRT was a defined as combined 
end-point of improvement of NYHA-class≥1 or 
improvement in peak oxygen consumption of ≥1 
ml/kg/min and reduction of LV end systolic vol-
ume≥10%. 
Results: At 12 months 59% were responders to 
CRT. 
CRT resulted in significant reduction (p<0.05) of 
levels of NTproBNP in both responders(R) and 

non-responders (NR)(figure 1). Concentrations of 
OPG1 and sTNF-R1 did not change significantly 
in R, while it increased in NR. The other measured 
markers did not change significantly after CRT in 
either group. 
Conclusion: CRT improves cardiac function and 
functional capacity in 59% of patients after 12 
months. Plasma level NTproBNP was markedly 
reduced by CRT indicating improved heart fail-
ure, while OPG 1 and sTNF-R1 concentration re-
mained unchanged in responders while increasing 
in non-responders, reflecting delayed progression 
of HF by CRT. 

Depressed contractile function, 
SERCA-activity and reduced 
T-tubule density in myocytes 
isolated from the free left 
ventricular wall from patients 
with post-infarction heart 
failure
MA. Hoydal1, I. Kirkeby-Garstad1, A. 
Karevold1, R. Haaverstad1, A. Wahba1, 
R. Contu, G. Condorelli, OJ. Kemi2, Ø. 
Ellingsen1, GL. Smith2, U. Wisloff1, (1) 
Norwegian University of Science and 
Technology, Trondheim, Norway, (2) 
University of Glasgow, Glasgow, Unit-
ed Kingdom
Purpose: Most cellular and molecular data for 
depressed cardiac function in man comes from 
well-established animal models and biopsies from 
transplant hearts (end-stage heart failure). These 
studies suggest impaired SERCA-2 activity and 
reduced T-tubule density as central mechanisms 
behind a failing heart. The aim of the present study 
was to determine SERCA-function in tissue sam-
ples, and contractile function, calcium handling 
and T-tubule density in cardiomyocytes isolated 
from free left ventricular wall in patients with- and 
without post-infarction heart failure (post-MI HF-
patients) undergoing coronary artery bypass graft 
(CABG). 
Methods: Ten (63±6 years) patients without myo-
cardial infarction and an EF>50 and 10 (69±5 
years) post-MI HF-patients with EF<30 (NYHA 
2-4) scheduled for CAGB were included. Small 
muscle biopsies were taken during the surgery. 
One small sample was processed for measure-
ments of SERCA-activity whereas one was used 
for enzymatic cell isolation and one saved for mo-
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lecular analysis. Tissue and cardiomyocytes were 
studied using fluorescence and confocal imaging.
Results: Cardiomyocyte shortening was similar 
between groups at 0.5Hz (i.e. 30 beats/min), but 
in contrast to cardiomyocytes from heart with nor-
mal EF, we found a negative shortening-frequency 
relation in cardiomyocytes from failing hearts. At 
2 Hz stimulation, cardiomyocyte shortening was 
clearly depressed (p<0.001) in post-MI HF. Di-
astolic calcium was increased (p<0.01), calcium 
amplitude ~45% lower, and time to peak con-
traction and time to relaxation were slower at all 
stimulation frequencies (p<0.01) in cardiomyo-
cytes from post-MI HF-patients. Synchrony of 
calcium release is closely linked to the density and 
organization of T-tubules in the cardiomyocyte. 
We found that the T-tubule density was reduced 
by ~35% in myocytes from post-MI HF patients, 
which may contribute to the slower time to calci-
um release and lower amplitude. The rate of calci-
um removal via SERCA was 35% slower in tissue 
from post-MI HF-patients (p<0.01), which may 
explain the prolonged time to calcium removal and 
time to relenghtening in cardiomyocytes from fail-
ing hearts. 
Conclusion: This study demonstrate that pa-
tients selected for CAGB with post-MI HF have 
impaired cardiomyocyte function and depressed 
calcium handling. Reduced T-tubule density con-
tributes to reduced calcium release and hence 
reduced cardiomyocyte shortening. Impaired 
SERCA function influence upon calcium removal 
and thereby relaxation during diastole. The find-
ings substantiate that impaired SERCA-2 function 
and reduced T-tubule density is central mecha-
nisms behind heart failure. 

Efficacy of cardiac 
resynchronization therapy 
depends on outcome definitions 
M. Aarones1, S. Aakhus2, H. Aass3, 
T. Moum4, R. Wergeland5, L. Gulles-
tad1, E. Kongsgaard2 - (1) University of 
Oslo, Department of Cardiology, Rik-
shospitalet University Hospital, Oslo, 
Norway (2) Department of Cardiol-
ogy, Rikshospitalet University Hospital, 
Oslo, Norway (3) Vestfold Hospital, 
Tonsberg, Norway (4) Department of 
Behavioural Sciences, University of 
Oslo, Oslo, Norway (5) Department of 
Medical Biochemistry, Rikshospitalet 
University Hospital, Oslo, Norway 
Purpose: Approximately 30% of patients treated 
with cardiac resynchronization therapy (CRT) do 
not respond. Time to evaluation is short in most 
studies. We evaluated response at 6 and 12 months, 
and tested a novel response criterion based on 
combined objective and subjective parameters, and 
evaluated different clinical and echocardiographic 
predictors of response. 
Methods: Eighty-one patients with moderate to 
severe drug refractory heart failure, and electro-
cardiographical dyssynchrony underwent im-
plantation of a cardiac resynchronization device 
according to recent guidelines. Baseline character-
istics in table 1. Pre- and postoperatively at 6 and 
12 months follow up (FU) clinical examination, 
laboratory tests, echocardiographic studies, func-
tional testing and quality of life assessment were 
performed. Positive response to CRT was pre-
defined as a combination of 1) a reduction of left 
ventricular end systolic volume (LVESV) of ≥10 
% and 2) either an improvement in NYHA-class 
by ≥1 or improvement in peak oxygen consump-
tion of ≥1 ml/kg/min. 
Results: After 6 months of CRT, 42 patients 
(52%) and after 12 months 48 patients (59%) were 
considered responders.
Survival rate at 6 months was 96%, while at 12 
months 94% of the patients were still alive. Stating 
that response equals status quo or improvement in 
functional status evaluated by NYHA-class gave 
a response rate of 94 % at 6 months and 98% at 
1 years FU (figure 1). While a claim of improve-
ment of ≥1 NYHA- class gave 70% responders 
to CRT at 6 months and 74% at 1 year follow up. 
63%/60% of the patients are responders if the cri-
terion is an increase in 3 points or more in physi-
cal component summary (PCS) assessed by SF-36 
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questionnaire, while mental dimension increase 
of ≥3 points gave a response rate of 51% at 6 and 
59% at 12 months FU. 
Evaluation of changes in functional status by 
an improvement in 6-min hall walk test by an 
increase of 10% or more resulted in 33% re-
sponse-rate at 6 months and declining to 31% at 
12 months, while maximal oxygen consumption 
increase by 1 ml/kg/min or more was noted in 52 
% of the cohort at 6 months and 54% at 1 year. Re-
verse remodelling of the left ventricle shown by a 
decrease in LVESV by ≥10% was found in 61% of 
the patients, and at one year 72% had improved 
Conclusion: 52 and 59% were responders to CRT 
given a composite endpoint at 6 months and 1 
year. CRT response rates ranged from 33 to 96% 
when using different commonly applied response 
definitions.

Kombinerte resultat og langtids 
oppfølging i NORVIT og 
WENBIT – to kliniske forsøk 
blant 6837 pasienter med 
iskemisk hjertesykdom
f Marta Ebbing, MD, Kaare Harald 
Bønaa, MD, PhD, Egil Arnesen, MD, 
Jan Erik Nordrehaug, MD, PhD, Per 
Magne Ueland, MD, PhD, Knut Ras-
mussen, MD, PhD, Inger Njølstad, MD, 
PhD, Dennis W. Nilsen, MD, PhD, Øy-
vind Bleie, MD, PhD, Helga Refsum, 
MD, PhD, Aage Tverdal, PhD, Stein 
Emil Vollset, MD, DrPh, Ottar Nygård, 
MD, PhD
Bakgrunn og formål: Ob-
servasjonsstudier har vist en 
sammenheng mellom sirkul-
erende total homocystein-
konsentrasjon og risiko 
for og ved kardiovaskulær 
sykdom. Peroralt tilskudd 
av B-vitaminene folsyre og 
vitamin B12 senker plasma 
total homocystein-nivået. 
I tillegg har lavt inntak eller lave sirkulerende 
nivå av vitamin B6 vært forbundet med risiko for 
hjerte- og karsykdom, uavhengig av homocystein-
nivåer. Vår målsetning var å beregne effekter av 
homocystein-senkende behandling og av vitamin 
B6-tilskudd i Norsk vitamin studie (NORVIT) og 
Vestnorsk B-vitamin intervensjonsstudie (WEN-

BIT) ved kombinerte analyser og langtidsopp-
følging av de to studiepopulasjonene.
Metoder: Totalt 6837 pasienter, 76,5 % menn, 
gjennomsnittlig (SD) alder 62,3 (11,0) år, med 
akutt hjerteinfarkt eller angiografisk verifisert ko-
ronarsykdom, ble inkludert ved 36 norske sykehus 
i perioden fra desember 1998 til april 2004. De 
ble randomisert til fire grupper som mottok daglig 
peroral behandling med 1) folsyre (0,8 mg)/vita-
min B12 (0,4 mg)/vitamin B6 (40 mg), 2) folsyre/vi-
tamin B12, 3) vitamin B6 alene eller 4) placebo. For 
øvrig fikk de konvensjonell medisinsk behandling. 
Blodprøver til målinger av homocystein og B-
vitaminer ble analysert ved samme laboratorium. 
Det primære utfallsmålet under intervensjonen var 
sammensatt av ikke-fatalt akutt hjerteinfarkt, ikke-
fatalt iskemisk hjerneslag og kardiovaskulær død. 
Etter at studiene ble avsluttet, ble pasientkohortene 
fulgt med hensyn til dødelighet ut året 2007 ved 
kopling mot Dødsårsaksregisteret. Utfallsmålet 
etter langtidsoppfølging var kardiovaskulær død. 
Estimat av hasardratioer (HR) og 95 % konfi-
densintervall (CI) ble kalkulert ved Cox propors-
jonal hasard-regresjon, stratifisert for studie.
Resultat: Ved måling 1-2 måneder etter ran-
domisering, var konsentrasjonen av plasma total 
homocystein senket med median 25 % i gruppene 
som mottok folsyre og vitamin B12, mens den var 
uendret i gruppene som ikke fikk slik behandling. 
I gruppene som fikk vitamin B6 var plasmanivået 
av dette vitaminet nidoblet. Etter behandling i me-
dian 39 måneder, hadde 533 (15,6 %) av deltak-
erne som fikk folsyre og vitamin B12 versus 503 
(14,7 %) av dem som ikke fikk slik behandling 
hatt en hendelse i det primære utfallsmålet (HR, 
1,07; 95 % CI, 0,95 til 1,21; P=0,25). Tilsvar-
ende hadde 524 (15,4 %) av deltakerne som fikk 
vitamin B6 versus 512 (14,3 %) av dem som ikke 
fikk vitamin B6 hatt en slik hendelse (HR, 1,04; 
95 % CI, 0,92 til 1,17; P=0,55). Insidensen av de 
separate hendelsene akutt hjerteinfarkt og iskemisk 
hjerneslag var ikke forskjellig i gruppene. Etter 
langtidsoppfølging ut år 2007 (median 78 måneder 
fra randomisering), var totalt 604 (8,8 %) av del-
takerne døde av kardiovaskulær sykdom. Det var 
ingen forskjell i kardiovaskulær dødelighet mel-
lom gruppene som hadde fått folsyre/vitamin B12 
eller ikke (HR for folsyre/vitamin B12, 1,12; 95 % 
CI 0,95 til 1,31; P=0,18) eller mellom grupper som 
hadde fått vitamin B6 eller ikke (HR for vitamin 
B6, 1,06; 95 % CI, 0,90 til 1,24; P=0,51).
Konklusjon: De kombinerte resultatene og 
langtidsoppfølging av disse to store randomiserte 
kliniske forsøkene blant pasienter med iskemisk 
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hjertesykdom i Norge viser ingen nytteeffekt av 
behandling med folsyre og vitamin B12, eller vi-
tamin B6, i forhold til kardiovaskulære hendelser 
under behandling, eller kardiovaskulær død i 
løpet av langtidsoppfølging. Verken homocystein-
senkende behandling med folsyre og vitamin B12, 
eller tilskudd av vitamin B6, kan anbefales som 
sekundærprofylakse hos slike pasienter. (Clinical-
Trials.gov registreringsnummer, NCT00671346)

Endogenous sex hormones and 
the prospective associations 
with cardiovascular disease 
and mortality in men. The 
Tromsø Study.
T Vikan1, H Schirmer2, I Njølstad3 and 
J Svartberg1, 1Department of Medicine, 
University Hospital of North Norway, 
Tromsø, 2Department of Cardiology, 
University Hospital of North Norway, 
Tromsø, and 3Institute of Community 
Medicine, University of Tromsø
Objectives: To study 
the impact of endog-
enous testosterone levels 
in community-dwelling 
men on later risk for my-
ocardial infarction (MI) 
and all cause, cardiovas-
cular disease (CVD) and 
ischemic heart disease 
(IHD) mortality.
Design: Population-based prospective cohort 
study. 
Methods: For the analyses we used a cohort of 
1568 randomly selected men, with sex-hormone 
data, participating in the fourth Tromsø study 
(1994-1995). Defined end points were first-ev-
er MI (fatal or non-fatal), all-cause, CVD and 
IHD mortality. A committee performed thorough 
ascertainment of end points, following a de-
tailed protocol. Complete ascertainment of end 
points was until 30.09.07 for all-cause mortality, 
until 31.12.05 for CVD/IHD mortality, and until 
31.12.04 for first-ever MI. The prospective asso-
ciation between total and free testosterone and end 
points were examined using Cox proportional haz-
ard regression, allowing for multivariate adjust-
ment for age and cardiovascular risk factors. Total 
and free testosterone were modelled both as con-
tinuous variables per 1 SD and as quartiles based 
on the entire population sample.

Results: During follow-up, there were 395 deaths 
from all causes, 130 deaths from CVD and 80 
deaths from IHD, while 144 men experienced a 
first-ever MI. There was a significant increase in 
all-cause mortality risk for men with free testoster-
one in the lowest quartile (<158 pmol/L) compared 
to the higher quartiles after age adjustment (HR 
1.24, 95% CI 1.01-1.53) and after multivariate 
adjustments (HR 1.24, 95% CI 1.01-1.54). Total 
testosterone was not associated with mortality risk. 
Likewise, there were no significant changes in 
risk for first-ever MI across different total or free 
testosterone levels. However, there was a tendency 
towards more MI in men with free testosterone in 
the lowest quartile, with or without adjustments.
Conclusion: Men with free testosterone levels in 
the lowest quartile had a 24% increased risk of 
all-cause mortality. In view of our sample size and 
other limitations, our findings are fairly consist-
ent with previous prospective studies to date, and 
should further encourage larger testosterone sup-
plementation trials for the definitive assessment of 
long-term cardiovascular benefits.

Nukleærmedisinsk 
myocardperfusjon som 
portåpner til koronar 
angiografi
Audhild M. Østtveit1, Harald Wang2, 
Anne Skogsholm2, Rune Sundset1, 1Avd 
for Radiologi og Nukleærmedisin, 
Universitetssykehuset Nord-Norge, 
Tromsø, 2Avd for Hjertemedisin, 
Universitets sykehuset Nord-Norge, 
Tromsø 
Formål: Myocardperfusjonsscintigrafi er en ikke-
invasiv nukleærmedisinsk metode for evaluering 
av myocardperfusjon. Hos pasienter med lav til 
intermediær klinisk og elektrokardiografisk sann-
synlighet for koronarsykdom er det kostnadseffek-
tivt å benytte myokardperfusjon som portvakt før 
eventuell koronar angiografi. Omlag 40 % av ele-
ktive angiografiske undersøkelser utført ved UNN 
i Tromsø viser ingen påvisbar koronar patologi. 
Det er derfor grunn til å tro at flere kunne vært 
henvist til scintigrafi. Ved UNN Tromsø tolkes den 
scintigrafiske undersøkelsen av erfaren kardiolog 
og sammen med anamnestiske opplysninger avgjør 
om pasienten skal henvises videre til angiografi. 
Vi har i denne studien sammenlignet scintigrafi 
med angiografi i gruppen pasienter som er henvist/
ikke henvist til angiografi etter helhetsvurdering 
av kardiolog og vurdert dette opp mot gruppen av 
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pasienter der man kun tar hensyn til resultatene fra 
scintigrafien. Sammenligningen sier noe om scin-
tigrafiens pålitelighet og betydningen av kardiolo-
gens kliniske skjønn.
Metode: Denne studien er en evaluering av 1110 
scintigrafi undersøkelser som er utført mellom 
-00 og -07. Av disse er det 138 pasienter (som 
ikke tidligere har hatt hjerteinfarkt, blitt behandlet 
med PCI eller by-pass kirurgi), som har fått utført 
elektiv angiografi ila to år etter scintigrafi under-
søkelsen. Vi har sammenlignet andel patologiske 
funn på scintigrammet mot andel angiografiske 
funn som har medført intervensjon i form av ut-
blokking/stenting eller by-pass kirurgi. Ved UNN 
Tromsø henvises pasienter videre til angiografi av 
erfaren kardiolog basert på resultatene fra scinti-
grafisk undersøkelse samt anamnestisk vurdering. 
For å se på betydningen av anamnestisk vurder-
ing har vi undersøkt andelen pasienter som hadde 
patologiske/normale funn på scintigrafi i pasient-
populasjonen hvor kardiologens kliniske skjønn 
tas i betraktning og sammenlignet med populas-
jonen hvor man utelukker kardiologens kliniske 
skjønn og hvor man kun tar hensyn til resultatene 
fra scintigrafi-undersøkelsen. Begge grupper sam-
menlignes så med resultatene etter angiografi.

Resultat: De pasienter som har et patologisk 
scintigram og er anbefalt til angiografi ut fra to-
talvurdering av kardiolog (42 pas) blir anbefalt in-
tervensjon etter angiografi i 72 % av tilfellene (30 
pas). Utelukkes kardiologens kliniske skjønn er 
det 69 % av pasientene som ved angiografi anbe-
fales intervensjon (36 av 52 pas). Blant de som har 
normalt scintigram og likevel anbefales angiografi 
basert på klinisk skjønn (31 pas), er det 39 % (12 
pas) som anbefales intervensjon etter angiografi. 
Tilsvarende for pasientene som har et normalt 
scintigram og ikke anbefales angiografi men hvor 
det av andre årsaker likevel er gjort angiografi 
ila to år etter scintigrafisk undersøkelse (21 pas), 
anbefales det intervensjon i 29 % av tilfellene (6 
pas).
Konklusjon: Patologiske funn på nukleærmedi-
sinsk hjerteperfusjonsundersøkelser er en sterk 
prediktor for koronarsykdom og bør derfor brukes 
som portåpner for videre utredning med angi-
ografi, uavhengig av anamnestisk informasjon. 
Hos pasienter med normalt scintigram, men hvor 
det er anamnestisk mistanke om koronar patologi, 
bør klinisk skjønn vektlegges. 




