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Stedlig redaktør og medlem av kongresskomitéen

EuroPrevent (bytter neste år navn til ESC 
Preventive Cardiology) er kongressen 
for alle kardiologer, helsearbeidere og 
unge og gamle forskere med interesse for 
ulike aspekter innen forebygging, epide-
miologi, populasjonsstudier, folkehelse, 
hjerterehabilitering, sportskardiologi og 
translasjonsforskning. 

Jeg var i år i herlige Lisboa som 
redaktør på min sjette kongress organisert 
av European Association of Preventive 
Cardiology (EAPC) i ESC-familien, og det 
var den 15. i rekken av EuroPrevent-kongres-
sene. Kongress-senteret ligger nydelig til 
ved bredden av elven Tejo, en kort busstur 
eller trikketur fra et sjarmerende gammelt 
sentrum med trange smug og vakre bygnin-
ger. Flere hoteller lå også i kort gangavstand 
fra kongressen i skråningen over elven. Det 
faglige programmet og nettverksaktivite-
ter var selvsagt det viktigste, men for den 
interesserte deltaker var det morgenyoga, 
kulturinnslag med vakker fadosang og 
guidet sykkeltur i nærområdet. Det er alltid 
en relativt solid kjerne norske forskere og 
klinikere der, etter hvert også mange unge 
kolleger, og jeg anbefaler absolutt flere å 
reise dit, sende inn sine abstrakter og ta 
med sine unge forskere for å presentere 
arbeidene sine og bli en del av dette inter-
nasjonale nettverket. Man kan til og med 
melde seg inn i EAPC via nettsiden til ESC, 
det har mange nordmenn allerede gjort. Det 
er nordmenn innvalgt i alle underseksjonene 

i EAPC, og disse bidrar på ulike måter til å 
organisere og lede kongressen og til orga-
nisasjonens faglige virksomhet. De siste 
tre årene har antall deltakere på kongres-
sen stabilisert seg på et absolutt passende 
antall deltakere: Malaga 2017 hadde 1011 
deltakere, Ljubljana 2018 hadde 1394 delta-
kere og Lisboa i år 1204 deltakere. Det ser 
ut til at det er disse tre flotte byene som skal 
bytte på å arrangere kongressen fremover, 
neste år blir det Malaga igjen 2.- 4. april, så 
hold av datoene! EuroPrevent er den beste 
kongressen for å møte kolleger og få med 
seg det siste innen preventiv kardiologisk 
forskning og praksis. Årsaken til neste års 
navneskifte til ESC Preventive Cardiology er 
at man ønsker å synliggjøre sammenhengen 
med moderorganisasjonen ESC og i tillegg 
inkludere begrepet kardiologi for å vise at 
det er forebygging innen kardiolog som er i 
fokus. 

Antall norske deltakere på kongres-
sen har steget gledelig jevnt fra 23 i Malaga 
2017 til 37 i Ljubljana i 2018 og med ny 
rekord i år på 43 deltakere. De aller fleste 
deltok i programmet med minst én oppgave: 
Young investigators award gikk til dyktige 
Øyunn Kleiven for abstraktet og foredraget 
om koronarsykdom i relasjon til treningsin-
dusert økning av troponin. Birgitta Blakstad 
Nilsson var funnet verdig til en muntlig 
Rapid Fire-presentasjon om intensiv inter-
valltrening i rehabilitering etter klaffekirurgi. 
Trine Moholdt (diett og trening i svanger-

 



hjerteforum   N° 3/ 2019 / vol 32 38

skapet) og Marius Myrstad 
(trening og atrieflimmer) var 
inviterte foredragsholdere til 
symposier. Modererte postere 
ble presentert av Teresa Risan 
Haugsgjerd (inntak av vitamin 
K og risiko for koronarsykdom), 
Ester Anne Kringeland (predik-
torer og kovariater for økning 
av systolisk blodtrykk over 6 år) 
og Fareeha Shaikh (fødselsvekt 
og kardiovaskulær død hos for-
eldre, onkler og tanter). I tillegg 
var det en rekke tradisjonelle 
og meget godt besøkte postere 
fra hele Norge, og 4 av oss var 
i tillegg møteledere på ulike 
sesjoner. 

«Masterclass» om 
slagforebygging med fokus 
på atrieflimmer
Atrieflimmer har fått økende fokus på 
EuroPrevent de siste årene. I denne spe-
sialsesjonen som var den ene av to i en 
«masterclass», var det spesielt to forskere 
som utmerket seg med interessante pre-
sentasjoner. Professor Renate Schnabel fra 
Hamburg er en invasiv kardiolog som har 
atrieflimmerepidemiologi som sitt hoved-
fokus når det gjelder forskning. Sammen 
med overlege Marius Myrstad, en kjent 
atrieflimmerforsker fra Bærum sykehus, var 
hun invitert foredragsholder i denne godt 
besøkte sesjonen. 

Renate Schnabels presentasjon 
dreide seg om kjønnsforskjeller ved atrie-
flimmer og hjerneslag. Rent epidemiologisk 
er ikke kjønnsforskjellene så store, men 
utfordringen er spesielt at kvinnene med 
atrieflimmer er eldre enn mennene og har 
høyere komorbiditet, noe som kompliserer 
behandlingen. Slagrisikoen for eldre kvinner 
med atrieflimmer er sannsynligvis høy-
ere enn for jevngamle menn, noe som kan 
skyldes kjønnsforskjeller i myokardets og 
kartreets struktur og funksjon, inflammasjon 
og økt koagulasjonstendens. Det er for lite 
kunnskap når det gjelder disse kjønnsspe-
sifikke forskjeller i mekanismer og patofy-
siologi og om disse bør ha konsekvenser for 
behandlingen. Det bør inkluderes flere eldre 

kvinner i studier for å kunne møte disse 
utfordringene. 

Tittelen på Marius Myrstads 
presentasjon handlet om hva en bør tenke 
på når det gjelder trening og atrieflimmer. 
Det er vist i befolkningsstudier at trening 
forebygger atrieflimmer sammenlignet med 
stillesitting, bortsatt fra hos de få som driver 
langvarig intens utholdenhetsidrett som for 
eksempel enkelte birkebeinere, et velkjent 
forskningstema for Myrstad selv. Myrstad 
påpekte at vi ikke kjenner til om trening hos 
personer med atrieflimmer faktisk kan fore-
bygge hjerneslag. Imidlertid viser flere stu-
dier, både befolkningsstudier og kontrollerte 
forsøk, at regelmessig trening sannsynligvis 
forebygger anfall med flimmer og reduserer 
tid i flimmer samt bedrer livskvaliteten. 
Selvsagt må underliggende patologi utredes 
før en gir spesifikke treningsråd. 

Referanser
1. Schnabel RB, Benjamin EJ. Sex and stroke 

risk in atrial fibrillation. More work to be 
done. JACC Clin Electrophysiol 2018 ; 4: 
615-617. 

2. Myrstad M et al. Exercise in individuals 
with atrial fibrillation. Clin Res Cardiol 
2019 ; 108: 347-354. 

 Glade norske kongressdeltakere sammen med sjefredaktør i EJPC 
Massimo Piepoli.
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EAPC og European Journal 
of Preventive Cardiology
Et medlemskap i EAPC kan enkelt skaf-
fes online via nettstedet www.escardio.
org/EAPC. Som for ESC for øvrig, er det 
fire nivåer for medlemskap med ulike 
kostnader og fordeler. For de unge er det 
en egen «EAPC Young Community» med 
lavere registreringsavgift, muligheter for 
representasjon i EAPC, nettverkstiltak og 
faglige tiltak slik som karrierekafé og egne 
sesjoner for unge forskere. 

European Journal of Preventive Cardio-
logy (https://journals.sagepub.com/home/
cpr) er det offisielle tidsskriftet for EAPC. 
Det er verdens viktigste tidsskrift med 
denne profilen og er fra i år klassifisert som 
et nivå 2-tidsskrift. Sjefredaktør er italienske 
Massimo F. Piepoli, og tre av redaktørene er 
norske. Impact factor er økende og har ste-
get til 4,542 (forrige år 3,606), og tidsskrif-

med skadelige effekter som overskygger 
fordelene med utendørs trening. Helsege-
vinstene ved utendørs trening overskygger 
altså risikoen knyttet til luftforurensing, 
kanskje med unntak av i områder med sær-
lig høy forurensning. 

Hvordan påvirkes folks treningsva-
ner av miljøet? Noen få studier har vist at 
mange lar være å trene utendørs på dager 
hvor myndighetene har varslet om særlig 
høy luftforurensing, men det finnes ikke 
data som støtter at denne typen atferds-
tilpasning medfører bedre helse. Man kan 
også tenke seg at forbud mot bruk av bil på 
slike dager kan øke folks fysisk aktivitet.

P. E. Adami fra Italia ga en god over-
sikt over fysiologiske responser på trening i 
ekstrem varme. Disse inkluderer blant annet 
økt væsketap, omfordelt sirkulasjon og økt 
hjertefrekvens. De fysiologiske prosessene 
påvirkes både gunstig og i negativ retning av 
ytre faktorer som for eksempel av solstrå-
ling (også reflektert stråling for eksempel fra 

LUFTKVALITET OG VÆR
Marius Myrstad, Geriatrisk avdeling, Bærum sykehus

tet er rangert som nr. 32 av 128 kardiolo-
giske og kardiovaskulære tidsskrifter. 33 % 
av artiklene aksepteres totalt. I 2018 var det 
31 norske artikler som ble mottatt i redak-
sjonen, og 53 % av disse ble akseptert. Det 
tyder selvsagt på høy vitenskapelig kvalitet 
for våre norske kollegers arbeid. Norge er nr. 
13 når det gjelder antall mottatte manus-
kripter blant totalt 66 land. 

Neste års kongress ESC Preventive 
Cardiology holdes 2. - 4. april i Malaga. 
Send inn abstraktet ditt, ta med kolleger og 
unge forskere og kom! 

Tusen takk til Marius Myrstad, Erik 
Ekker Solberg, Inger Ariansen, Anders Rev-
dal og Charlotte Björk Ingul for deres gode 
og grundige referater fra noen av høyde-
punktene de fikk med seg på kongressen. 
De presenteres nedenfor her sammen med 
de 17 norske abstraktene. God lesning!

Vær påvirker ikke baret humøret og samta-
lene rundt lunsjbordet. P. Gueira fra Portugal 
viste at dødelighet i befolkningen i Portu-
gal følger lufttemperaturen, med høyere 
kardiovaskulær morbiditet og mortalitet i 
forbindelse med svært varmt vær (men ikke 
i perioder med ferie!). Men også luftkvalite-
ten kan ha betydning.

Hvis trening er bra for helsa og 
luftforurensning er dårlig, hva er den kombi-
nerte effekten av utendørs trening? Noen få 
studier tyder på at regelmessig trening kan 
redusere luftveissymptomer som er opp-
stått som følge av luftforurensning. Andre 
har vist at luftforurensning ikke forringer 
helsegevinstene som er knyttet til regelmes-
sig trening. M. Tainio fra Cambridge viste 
data som tyder på at man i London trygt 
kan sykle 16 timer daglig uten at risikoen 
for skadelig påvirkning av luftforurensning 
overskygger helsegevinstene av trening. 
I Dehli i India, derimot, kan allerede 45 
minutters daglig sykling være forbundet 
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bygninger med mye glass) og vind. Påvirk-
ningen av høye temperaturer påvirker fysisk 
yteevne negativt, og de optimale forholdene 
for maratonløping er temperatur omkring 
10-14 grader, lettskyet vær med lite vind, 
lav luftfuktighet og lav luftforurensning. 
Temperaturer over 23-28 grader er forbun-
det med økt risiko for at mange løpere må 
bryte løpet. Det ble framhevet at arrangører 
av idrettskonkurranser bør ta hensyn til 
vær og temperatur (og luftforurensning?). 
Eksempler på at slike forhold tas hensyn til 
er planleggingen av utholdenhetskonkurran-
sene under sommer-OL i Tokyo i 2020, hvor 
en såkalt miljø-indeks med gjennomsnitts-
målinger fra ulike steder i løypa utført på 
ulike tider av døgnet i den aktuelle årstiden 
har blitt brukt. Det internasjonale fotballfor-
bundet har også valgt å legge neste fotball-
VM (2022) til november og desember. VM 

arrangeres i Qatar, hvor gjennomsnittstem-
peraturen i november/desember ligger mel-
lom 19 og 25 grader, mens temperaturene 
i juni/juli kan komme opp mot 50 grader. 
Noen husker kanskje da det norske herre-
landslaget i fotball ble latterliggjort etter å 
ha trent kledd i svarte søppelsekker i forkant 
av verdensmesterskapet i USA i 1994? Det 
er god dokumentasjon for at ulike strategier 
for akklimatisering har effekt når det gjelder 
å redusere fysiologiske responser på varmt 
vær som påvirker yteevnen negativt. Men 
det er nok ingen studier som har undersøkt 
effekten av å ikle seg svarte søppelsekker. 
Også rikelig væskeinntak ble framhevet, 
men man må være oppmerksom på risiko 
for hyponatremi ved overdrevent inntak av 
vann uten elektrolyttilsetning. 
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* sekundærprofylakse etter akutt koronarsykdom (hjerteinfarkt, ustabil angina med sykehusinnleggelse), koronar- eller annen 
arteriell revaskularisering, angina pectoris, ischemisk hjerneslag eller symptomatisk perifer arteriell sykdom  
** Praluent (alirokumab) er ikke markedsført ved indikasjonen homozygot familiær hyperkolesterolemi. Helfo kan derfor ikke 
innvilge stønad til Praluent ved denne konkrete indikasjonen.

1. Helfo. Nye retningslinjer for stønad til kolesterolsenkende legemidler (PCSK9-hemmere). https://helfo.no/Documents/Lege/
Alirokumab2017.pdf (11/3-2019)  

sanofi-aventis Norge AS - Pb 133, 1325 Lysaker - Tel.: 67 10 71 00
www.sanofi.no - www.praluent.no

INDIKASJON Hyperkolesterolemi ved etablert  
aterosklerotisk sykdom* Familiær hyperkolesterolemi**

Hyperkolesterolemi  
hos pasienter som får  

eller er aktuelle for  
LDL-aferesebehandling

Diagnosekode ICD-10: - 26 / ICPC-2: -26 ICD-10: E78.0 / ICPC-2: T93 ICD-10: E78.0 / ICPC-2: T93

Vilkår
LDL-kolesterol ≥ 4 mmol/L under pågående  

behandling med maksimalt tolererbare  
doser av statin og/eller ezetimib (Ezetrol)

Gentest skal være utført. LDL- 
kolesterol ≥ 5 mmol/L under  

pågående behandling med maksimalt 
tolererbare doser av statin og/eller 

ezetimib (Ezetrol)

Krav til tidligere
behandling

For brukere som ikke tåler statiner (statinintoleranse): Minst 3 forhåndsgodkjente statiner (ATC-kode C10AA) og 
ezetimib (Ezetrol). Rosuvavastin eller atorvastatin i laveste dose skal  
være forsøkt.

For brukere som tåler statiner: Rosuvastatin (ATC-kode C10AA07) eller atorvastatin (ATC-kode C10AA05) i høyeste 
tolererbare dose i kombinasjon med ezetimib (ATC-kode C10AX09). 

Ved kontraindikasjoner, jf. punkt 4.3 i SPC, mot statiner skal ezetimib (Ezetrol) være forsøkt.

Spesialistkrav Søknad fra spesialist i indremedisin, spesialist i barnesykdommer, eller fra lege ved tilsvarende sykehusavdeling.

REFUSJON: 1

Muliggjør LDL-C måloppnåelse1 

alirokumabC Praluent «sanofi-aventis»
Lipidmodifiserende middel, humant monoklonalt antistoff (IgG1).             ATC-nr.: C10A X14

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 75 mg/ml og 150 mg/ml: Hver ferdigfylt penn (1 ml) inneh.: Alirokumab 75 mg, resp.  
150 mg, histidin, sukrose, polysorbat 20, vann til injeksjonsvæsker.

Indikasjoner: Primær hyperkolesterolemi eller blandet dyslipidemi: Til voksne med primær hyperkolesterolemi (heterozygot 
familiær og ikke-familiær) eller blandet dyslipidemi, som tilleggsbehandling til diett: I kombinasjon med et statin eller statin med 
annen lipidmodifiserende behandling hos pasienter som ikke oppnår LDL-kolesterol (LDL-C)-mål med høyeste tolererte dose av et 
statin, eller alene eller i kombinasjon med annen lipidmodifiserende behandling hos pasienter som er statinintolerante, eller der et 
statin er kontraindisert. Påvist aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom: Til voksne med påvist aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom 
for å redusere kardiovaskulær risiko ved å senke LDL-C-nivåene, som tillegg til korreksjon av andre risikofaktorer: I kombinasjon 
med den maks. tolererte dosen av et statin med eller uten andre lipidsenkende behandlinger, eller, alene eller i kombinasjon med 
andre lipidsenkende behandlinger hos pasienter som er statinintolerante, eller der et statin er kontraindisert. For informasjon om 
studieresultater i forhold til effekt på LDL-C, kardiovaskulære hendelser og studerte pasientgrupper, se SPC.
Dosering: Før behandlingsstart skal sekundære årsaker til hyperlipidemi eller blandet dyslipidemi (f.eks. nefrotisk syndrom, 
hypertyreoidisme) ekskluderes. Dosen individualiseres ut fra utgangsnivå av LDL-C, behandlingsmål og respons. Lipidnivået kan 
vurderes 4-8 uker etter oppstart eller dosejustering, og dosen kan justeres deretter. Ved behov for ytterligere LDL-C-reduksjon 
hos pasienter behandlet med 75 mg 1 gang hver 2. uke eller 300 mg 1 gang hver 4. uke (månedlig), kan doseringen justeres til 
maksimaldosen 150 mg 1 gang hver 2. uke. Voksne inkl. eldre: Vanlig oppstartsdose er 75 mg 1 gang hver 2. uke. Hvis ønsket LDL-C-
reduksjon er >60%, gis 150 mg 1 gang hver 2. uke, eller 300 mg 1 gang hver 4. uke (månedlig). Glemt dose: Tas så raskt som mulig, 
og deretter gjenoppta behandlingen til vanlig tid. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering ved lett til 
moderat nedsatt leverfunksjon. Ingen data ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering ved lett 
til moderat nedsatt nyrefunksjon. Ingen data ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Barn og ungdom <18 år: Ingen data. Tilberedning/
Håndtering: Bør romtempereres før bruk, se pakningsvedlegget for bruksanvisning. Kun til engangsbruk. Oppløsningen skal være 
klar og fargeløs til svakt gul. Administrering: Injiseres s.c. i abdomen, lår eller overarm, i frisk, uskadet hud, se pakningsvedlegget. 
Ved administrering av 300 mg-dosen, gi to 150 mg-injeksjoner etter hverandre på to forskjellige injeksjonssteder. Injeksjonssted 
skiftes hver gang. Bør ikke injiseres i hudområder med aktiv sykdom eller skader som solforbrenning, utslett, betennelse eller 
hudinfeksjoner. Skal ikke gis samtidig på samme injeksjonssted som andre legemidler til injeksjon. Pasienten kan enten injisere selv, 
eller en omsorgsperson kan injisere etter at opplæring i riktig s.c. injeksjonsteknikk er gitt av helsepersonell. Kontraindikasjoner: 
Overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsiktighetsregler: Ved tegn/symptomer på alvorlig allergisk reaksjon, skal behandlingen 
stanses og relevant symptomatisk behandling gis. Brukes med forsiktighet ved alvorlig nedsatt lever- eller nyrefunksjon. Interaksjoner: 
For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse.Klinisk relevante interaksjoner forventes ikke. 
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen data. Bruk er ikke anbefalt under graviditet med mindre kvinnens kliniske tilstand 
tilsier at behandling er nødvendig. Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Bruk anbefales ikke i colostrum-perioden. Under resten 
av ammeperioden antas eksponeringen via morsmelk å være lav. Pga. ukjent effekt på det diende spedbarnet, skal det vurderes 
om man skal avstå fra amming eller avslutte behandling i denne perioden. Fertilitet: Ingen data mht. påvirkning på human fertilitet. 
Bivirkninger: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud: Kløe. Luftveier: Øvre luftveisplager inkl. smerter i munnhule og svelg, rennende nese, 
nysing. Øvrige: Reaksjoner på injeksjonsstedet inkl. erytem/rødhet, kløe, hevelse, smerter/ømhet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): 
Hud: Urticaria, nummulat eksem. Immunsystemet: Hypersensitivitet, hypersensitivitetsvaskulitt. Ukjent frekvens: Influensalignende 
sykdom. Overdosering/Forgiftning: Behandling: Symptomatisk. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal 
ikke fryses. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Kan oppbevares utenfor kjøleskap (høyst 25°C) i inntil 30 dager. 
Etter at det har blitt tatt ut av kjøleskapet, må preparatet brukes innen 30 dager eller kasseres. Pakninger og priser: 75 mg/ml: 2 
stk. (ferdigfylt penn) kr 4638,90. 6 stk. (ferdigfylt penn) kr 13855,50. 150 mg/ml: 2 stk. (ferdigfylt penn) kr 4638,90. 6 stk. (ferdigfylt 
penn) kr 13855,50. Sist endret: 25.03.2019

Basert på SPC godkjent av SLV: 11.03.2019
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SPORTSKARDIOLOGI
Erik Ekker Solberg, Medisinsk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus 

EuroPrevent19 ble en meget bra konferanse. 
Det var svært gode og godt besøkte fore-
drag. De mange kasuistikk-baserte foredra-
gene bidro til å gjøre dette klinikknært.

European Association for preventive 
cardiology (EACP) feiret 15 års jubileum 
med denne konferansen og er i fin vekst. 
Foreningen har god flyt internasjonalt og 
opplever nå bra støtte rundt omkring, kan-
skje i motsetning til tidligere hvor preventiv 
kardiologi var fint å ha med i festtaler, men 
ikke noe man egentlig satset på. Støtte til 
preventiv kardiologi reflekteres også i ESC’ 
internasjonale satsing på global helse, hvor 
en av frontfigurene i internasjonal preventiv 
kardiologi, Diedreick Grobbee , nå er tatt 
inn i styret i ESC. For å drive internasjonalt 
helsearbeid er det opplagt at det preventive 
arbeidet må bedres. Det er overhodet ikke 
ressurser og egentlig heller ikke medisinske 
muligheter til å behandle alle. 

Den ny-publiserte ESC Textbook of 
sports cardiology ble meget raskt utsolgt på 
konferansen, men kan selvfølgelig kjøpes på 
nettet. Det er nå kommet fem europeiske 
bøker om sportskardiologi. Mitt tips er at 
denne blir den toneangivende. Boken er i et 
lettlest format, er grei å slå opp i med gode 
illustrasjoner og dekker sportskardiologi 
bredt. Som en kollega sa: Denne boken 
burde være på enhver medisinsk sykehusav-
deling. Det boken tar opp, ser vi mye av.

Det var mange gode foredrag med 
internasjonale toppeksperter. Kasuistikker 
omhandlet synkope hos idrettsutøvere, hva 
gjør du? Hvilke typer bildediagnostikk er 
relevante i sport? Global strain ble trukket 
frem, likeledes MR av hjertet. Genetikkens 
plass ble diskutert, likeledes hvilke pace-
maketyper som bør brukes hos idrettsutø-
vere og relevante pacemakerinnstillinger. 
Francois Carre holdt et glimrende foredrag 
om CPET og fortolkninger. Vurderinger 

av eldre atleter og problemer rundt lange 
(maraton) løp ble diskutert i et utmerket 
foredrag av Sanjay Sharma som viste alt 
arbeidet som ligger bak London Marathon, 
som han er medisinsk leder for. Det var 
også rørende å høre Aaron Baggish fortelle 
om Boston Marathon, erfaringene derifra og 
terroraksjonen der i 2013 som kostet flere 
liv. Som han sa: «Expect the unexpected». 
Paolo Adami snakket om heteslag, som kan 
bli mer aktuelt pga. klimaforandringene og 
mesterskap i klimamessig varme land (VM 
i friidrett går i Doha i år). Et interessant 
tema var «The frail patient» -hvordan tenker 
man trening der? Likeledes om stress - hva 
svarer doktoren på spørsmålet: «Er stress 
årsaken til hjerteinfarktet mitt?». Trening 
hos hjertesviktpasientene, både med nor-
mal og redusert systolisk funksjon, ble godt 
diskutert, idretts-EKG et og fortolkninger 
og implikasjoner likeså, hjerterehabilite-
ring og det aktuelle «return to play/sport» 
etter hjerteinfarktet, samt GUCH og sport. 
Kanskje noe av det beste var at kompliserte 
eksempler ble trukket frem, og det ble tyde-
lig vist hvor vanskelig vurdering av egnethet 
for sports også kan være, men som kliniker 
må man ta stilling. Å ikke ta stilling er også 
å ta stilling. De tre nypubliserte og viktige 
retningslinjene for trening av hjertesyke 
(om iskemisk hjertesykdom, kardiomyopati 
og hypertensjonspasienter) ble presentert 
i egen sesjon og vil kunne hjelpe de kliniske 
beslutninger. Særlig er diskusjonen om 
de med kardiomyopati og lavgradig risiko 
allikevel kan trene en del ny.

Lisboa egner seg godt for mindre 
til moderat store konferanser. Byen har et 
behagelig klima for nordboere som lengter 
etter sol på denne tid av året. Det er heller 
ikke så dyrt der. Young cardiologists’ coctail 
bidro til fin nettverksbygging. 
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Lisboa viste seg å være ideell by for en som 
både liker smug, flisbelagte fasader og som 
blir i overkant begeistret over å oppdage 
en over 100 år gammel utsmykket heis i 
jern som er plassert mellom to kvartaler 
og som går rett til himmels. I tillegg kunne 
EuroPrevent 2019- kongressen by på 
flere oversiktssesjoner som ga innblikk i 
sykdomsmekanismer. 

Angrepspunkter for 
inflammasjon
I et oversiktsforedrag om anti-inflammato-
risk sekundærprevensjon beskrev Giusep-
pina Caligiuri fra universitetssykehuset 
Xavier Bichat i Paris inflammasjon i kar med 
et godt pedagogisk bilde. I blodåreveggen 
skjer samme mekanismer som ved sårtil-
heling i hud som ender med et arr: initialt 
trombose, deretter inflammasjon, så resolu-
sjon og til slutt tilheling. Hun presenterte 
sine resultater fra en studie på eksplanterte 
humane hjerter og fra en musemodell (1). 
Studien viser at mikrodisseksjon i koronar-
arterienes intima kan være en årsaksmeka-
nisme for atherogenese. I koronarkarene er 
det en repeterende prosess av ruptur med 
mikrodisseksjon og tilheling. Predileksjons-
steder for aterosklerose er der hvor koronar-
karene er mest utsatt for forstyrrelser i 
blodstrøm. Hemodynamiske skjærekrefter 
her gir endoteliale mikrosprekker med 
mikrodisseksjon i karveggen. Når blodet 
renner inn i sprekken, vil direkte kontakt 
mellom intima og erytrocytters overflate 
skape lokal irritasjon, jern-akkumulering 
og utløse en inflammasjon. Ved akutt 
koronarsyndrom er det mikrodisseksjoner i 
pre-eksiterende plakk. Dersom sårtilhelings-
prosessen går som normalt, vil resultatet bli 
en tilhelet fibrøs kappe over et stabilt plakk. 
Dersom inflammasjonen persisterer, vil 
dette hindre resolusjon og sårtilheling og vil 
kun gi en tynn arrdannelse med tynn kappe 
og et ustabilt plakk.

Periodontitt ble foreslått som en 
mekanisme for slik persisterende inflam-
masjon som kan gi ustabile plakk. Ved 
periodontitt er det stadige småblødninger 
i tannkjøttet som er inngangsport for ana-
erobe mikrober fra munnhulen til sirkula-
sjonen. Disse mikrobene «leter» seg fram til 
okygenfattige steder å slå seg ned, og da er 
lommer med mikrodisseksjoner steder som 
egner seg. Dette kan være en mekanisme 
for utvikling av ustabile plakk. Periodontitt 
var assosiert med fremtidig risiko for akutt 
hjerteinfarkt i en metaanalyse av observa-
sjonsstudier (2). I en observasjonsstudie av 
nær 250 000 koreanere uten kjent kar-
diovaskulær sykdom som gjennomgikk et 
tannhelsescreening-program (inkludert råd 
fra tannlegen), fant man en ujustert dose-
respons-sammenheng mellom rapportert 
personlig tannhygiene i form av tannpuss 1, 
2 eller 3 ganger daglig og risiko for kardio-
vaskulær hendelse (3). Ved nærmere etter-
syn forvant denne sammenhengen etter 
multivariat justering. Likevel ble periodontitt 
foreslått som en neglisjert forebyggbar 
risikofaktor ved sekundærforebygging av 
koronarsykdom. 

Giuseppina Caligiuri gjennomgikk 
andre angrepspunkter for inflammasjon. 
Hun mente at den manglende effekten av 
lavdose metotrexatbehandling mot arterios-
kelrotiske hendelser i CIRT-studien (4) skyl-
tes at ved en slik global immunosuppresjon 
får man heller ingen sårtilheling. Derimot 
gav hemming av en spesifikk arterioskle-
rotisk inflammatorisk mekanisme som inter-
leukin-1 beta med det biologiske legemidlet 
canakinumab i CANTOS-studien færre 
kardiovaskulære hendelser hos stabile post-
hjerteinfarkt-pasienter (4). En liknede effekt 
er nylig vist hos pasienter med alvorlig 
psoriasis undersøkt med CT-angiografi i en 
prospektiv observasjonell studie. Her fant 
man redusert byrde av ikke-forkalkede plakk 
etter behandling med biologiske legemidler 
(5). Strategier i fremtiden kan være å finne 

INFLAMMASJON I PREVENTIV 
KARDIOLOGI

Inger Ariansen, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet
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agens som kan fremme den biologiske repa-
rasjonsprosessen (6). Caligiuris gruppe har 
i en musemodell studert immunregulerende 
CD31-signalisering i makrofager. CD31 kan 
synes å påvirke makrofager til å transforme-
res fra å være pro-inflammatoriske til å bli 
pro-reparative. CD31-baserte agonister kan 
bli en fremtidig terapi (7). Et annet angreps-
punkt kan være å påvirke urinkrystallindu-
sert inflammasjon. To pågående studier ser 
på effekt av lavdose kolkisin (8). 

Magnus Back fra Karolinska Institu-
tet presenterte sin forskning på resolviner, 
som er et annet angrepspunkt for inflam-
masjon. Resolviner er bioaktive mediatorer 
avledet fra omega 3-fettsyrer som medi-
erer resolusjon av inflammasjon (9). Hans 
gruppe har også vist at inflammatoriske 
biomarkører i spytt kan være en enkel ikke-
invasiv måling av inflammasjon. Analyser av 
elektrolytter i spytt viste at konsentrasjon av 
kalium i spytt (men ikke i blod) var assosi-
ert med carotis-intima-tykkelse og femoral 
pulsbølgehastighet (10). 

Jose Tunon fra Fundation Jimenez 
Diaz Autonoma-universitetet i Madrid 
presente et «posisjon paper» om anti-
inflammatorisk respons på lipidsenkende 
behandling fra ESC sin arbeidsgruppe innen 
arteriosklerose og vaskulær biologi (11). 
Han argumenterte for at intensivering av 
lipidsenkende behandling har bedre klinisk 
evidens og bør foretrekkes framfor å skulle 
legge til et biologisk antiinflammatorisk 
legemiddel. 

Arteriell stivhet og vaskulær 
aldring – modifiserbart?
En translasjons-sesjon om arteriell stivhet 
tok utgangspunkt i et «Spotlight Issue» i 
Cardiovascular Reserach av ESC sin arbeids-
gruppe innen arteriosklerose og vaskulær 
biologi, som samlet oversiktsartikler om nye 
konsepter for rollen til glatte muskelceller i 
kardiovaskulær sykdom (12). Her stilte man 
seg spørsmålet om aldersrelaterte forkalk-
ninger i kar kan være styrt av mekanismer 
som er modifiserbare, og tok utgangspunkt 
i at inflammasjon er en driver av prematur 
vaskulær aldring. 

Flere foredragsholdere trakk fram 
progeria-syndromet hos barn som eksempel 
på glatte muskelcellers betydning for pre-

matur vaskulær aldring (13). Barn som fødes 
med progeria-syndrom får tap av vaskulære 
glatte muskelceller, prematur arterioskle-
rose, forkalkning, vaskulær stivet, utvikler 
osteoporose og dør av hjertekarsykdom i 
svært ung alder, ofte før 16 års alder. Cath-
erine Shanahan fra Kings College viste at en 
16 åring med progeria-syndrom hadde like 
mye forkalkninger i karene som en 71 åring. 
Hun viste at vaskulære glatte muskelceller 
er påvirkbare og kan adapteres til en rekke 
ulike fenotyper inkludert kalsifisert type 
(osteogen, condrocytisk, osteoclastisk), 
adipogen type og makrofagisk type avhen-
gig av stimuli (14). 

Assosiasjon mellom 
størrelse på hjernekar og 
klassiske risikofaktorer
To studier viste hvordan livsstilsfaktorer kan 
påvirke kartetthet og kaliber. Et statistisk 
miljø fra universitetet i Calgary har utviklet 
et statistisk atlas over hjernekar for alle 
aldersgrupper basert på MR-angiografi fra 
angivelig friske frivillige (15). Nils Forkert 
fra denne gruppen presenterte betydningen 
av forebyggbare risikofaktorer som røyking, 
alkoholinntak, blodtrykk og kroppsmassein-
deks (KMI) for kaliberstørrelse av hovedar-
teriene i hjernen, basert på en populasjons-
basert tverssnittstudie (SHIP). Han viste 
redusert radius med økende alder for de 
fleste store arteriene, og han fant også at 
enkelte risikofaktorer predikerte karkaliber-
størrelse. Dette kan være er en potensiell 
metode for å forstå mekanismer for hvordan 
risikofaktorer påvirker vaskulær aldring. 
Gruppen fra Calgary samarbeidet med et 
miljø fra universitetet i Oxford som driver 
Young Adult Cardiovascular Health sTudy 
(YACHT). Denne studien inkluderte 125 
unge i alder 18-40 år med gjennomsnitts-
alder 24 år som gjennomgikk blant annet 
ekkokardiografi, kardiopulmonal arbeidsbe-
lastning og cerebral MR. Wilby Williamson 
fra Oxford presenterte denne studien som 
viste at både risikofaktorer som røyking, 
alkoholinntak, blodtrykk, KMI og diastolisk 
blodtrykksrespons ved arbeidsbelastning 
var assosiert med kartetthet, karkaliber og 
antall lesjoner i hvit substans (riktignok av 
usikker klinisk betydning) (16). I tillegg fant 
man at minuttvolumet ved submaksimal 
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belasting, men ikke i hvile, var assosiert 
med antall lesjoner i hvit substans. For å 
komme nærmere hvordan vi kan forbygge 
hypertensjon hos unge, har gruppen fra 
Oxford startet Trial of Exercise to Prevent 
HypeRtension in young Adults (TEPHRA), 
en randomisert kontrollert studie med 16 
ukers strukturert treningsintervensjon hos 
unge mellom 18-35 år med høyt normalt 
eller forhøyet blodtrykk. 
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TRÅDLØS TEKNOLOGI + 
KONDISJONSTRENING = 

HJERTEMEDISIN
Anders Revdal, Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin, St. Olavs Hospital

koronar hjertesykdom og pasienter med 
hjertesvikt.

Digital helseoppfølging er en lovende 
ny behandlingsmulighet. Dokumentasjonen 
er begrenset, men det ser ut til at telere-
habilitering kan være kostnadseffektivt. 
Utfordringen med å implementere telere-
habilitering i stor skala er at man trenger 
refusjonsordninger for behandlingen. Derfor 
er det behov for store multisenterstudier 
som undersøker kostnadseffekten av telere-
habilitering nærmere, sier Frederix. 

Overvåket hjertetrim i egen 
stue
Frederix og Shields er langt fra de eneste 
som snakker om e-helse på den første 
dagen av årets kongress. Faktisk er en hel 
sesjon senere på dagen satt av til temaet, og 
selv om det nærmer seg middagstid er det 
kamp om plassene i den relativt romslige 
konferansesalen Faro.

«Det er ikke mange år siden de 
fleste setene var ledige under denne typen 
sesjoner», poengterer ordstyrer Hugo Saner. 
Sesjonen starter, og det tar ikke lang tid før 
både professor Saner og resten av salen lar 
seg imponere av at til og med eldre pasi-
enter med hjertesvikt er i stand til å bruke 
avansert teknologi som hjelper dem med å 
trene riktig hjemme i sitt eget hus.

Det er internettapplikasjonen og 
web-verktøyet som er utviklet i forbindelse 
med den norskledede EU-studien Opti-
mEx som har fanget interessen til publi-
kum. Professor Martin Halle fra München 
forklarer hvordan hjertesviktpasienter med 
bevart ejeksjonsfraksjon har klart å trene 
4x4-intervaller helt på egen hånd over en 
periode på ni måneder etter at de har fått 
med seg en ergometersykkel, en pulsmåler 
og en aktivitetssensor hjem. Resultatet 

Når teknologien spiller på lag trenger ikke 
hjertepasienter dra lenger enn sin egen stue 
for å trene med komplett oppfølging fra hel-
sepersonell. At telerehabilitering kan være 
både effektivt og kostnadsbesparende ble 
ettertrykkelig slått fast på EuroPrevent 2019. 
Også Norge trenger systemer som gjør 
trådløs, motiverende og effektiv trenings-
teknologi tilgjengelig for flere. Heldigvis kan 
løsningen være rett rundt hjørnet.

Verdt pengene
Hjerterehabilitering er kostnadseffektivt, og 
treningsbasert hjerterehabilitering ser ut 
til å kunne være spesielt kostnadseffektivt, 
konkluderer Gemma Shields. 

Det er 11. april, og tre representanter 
for Nasjonal kompetansetjeneste Trening 
som medisin er på plass på EuroPrevent-
kongressen i Lisboa. Shields fra England har 
nettopp presentert sin oversiktsartikkel om 
kostnaden knyttet til ulike typer organisert 
hjerterehabilitering. Resultatene hennes 
tyder på at helsevesenet kan tjene på å 
tilby pasientene trening i tillegg til en ren 
utdanningskomponent.

Den økte kostnaden ved å tilby 
rehabilitering blir oppveiet av at pasientene 
som deltar får bedre helse, sier den britiske 
forskeren før hun overlater mikrofonen til 
sin belgiske kollega Ines Frederix. 

Frederix skal snakke om telereha-
bilitering. Hun kan fortelle at hun selv har 
gjennomført en stor studie som sammen-
lignet senterbasert hjerterehabilitering med 
tilsvarende oppfølging hvor den fysiske akti-
viteten ble overvåket digitalt. Resultatene 
viser at telerehabiliteringen ikke bare hadde 
større helseeffekt for pasientene, men også 
lavere kostnad for helsevesenet. Også de 
andre studiene på feltet peker i samme 
retning, både når det gjelder pasienter med 



hjerteforum   N° 3/ 2019 / vol 32 48

fra hver treningsøkt overføres direkte fra 
OptimEx-appen til forskernes dataskjermer, 
og Halle viser publikum den eksepsjonelt 
detaljerte informasjonen forskerne får om 
aktivitetsvanene og treningsintensiteten 
til hver enkelt pasient. Når aktivitetsnivået 
blir lavere enn planlagt, kan helsepersonell 
enkelt kontakte pasientene og motivere 
dem til å komme seg tilbake på riktig tre-
ningsspor igjen.

«Bruk telemedisin», konkluderer 
Halle, og får følge av to andre professorer 
som i tur og orden presenterer avanserte 
mobilapplikasjoner og virtuelle trenere som 
kan benyttes til å overvåke fysisk aktivi-
tet og motivere hjertepasienter til å være 
fysisk aktive. I likhet med OptimEx-appen 
er disse verktøyene i bruk i større EU-
finansierte forskningsprosjekter, og profes-
sorene kan fortelle at pasientene generelt 
sett virker interesserte og bruker utstyret 
også etter at de har fullført den organiserte 
treningsperioden. 

Hugo Saner er imponert, men når 
han intervjues av ESC TV etter sesjonen 
peker han på det som kanskje er en enda 
større akilleshæl for telerehabilitering enn 
for det senterbaserte alternativet.

«Telerehabilitering er enkelt, men 
det er fortsatt en elite av pasienter med 
høy utdanning og treningsmotivasjon som 
ønsker å ta det bruk. Et stort spørsmål 
for framtida er hvordan vi kan nå ut til de 
pasientene som har lavest sosioøkono-
misk status. Men potensialet er stort, og 
telemedisin kan være spesielt attraktivt for 
pasienter som bor langt unna eller som ikke 
har tid til å delta på senterbasert trening», 
forklarer han.

Trening slår medikamenter
Kompetansetjenesten Trening som medisin 
kom egentlig til Lisboa med enda større for-
ventninger til Martin Halles andre foredrag 
på kongressen. Vi så for oss å få presentert 
resultater fra både OptimEx-studien og 
EX-DHF, de to etterlengtede multisenter-
studiene som ser på treningseffekter ved 
hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon. 
Halle er involvert i begge studiene, men 
skuffer oss med å forklare at manuskriptene 
er i ferd med å klargjøres for publikasjon og 
at han dessverre ikke kan avsløre resultater 
fra forskningen ennå.

Likevel velger han å slå fast med 
nokså stor overbevisning at trening er bedre 
medisin enn medikamenter for å forbedre 
den fysiske kapasiteten og livskvaliteten til 
pasienter med hjertesvikt og bevart ejek-
sjonsfraksjon. Multisenterstudiene er etter-
lengtet ettersom dokumentasjonen på feltet 
er svært begrenset, men Halle har gjort en 
enkel sammenligning mellom fire mindre 
treningsstudier og fem medikamentstudier 
med tilnærmet samme pasientgrunnlag.

«Treningsstudiene har åpenbart vist 
seg å være mer effektive enn medikament-
studiene», sier han. Han framhever at alle 
treningsstudiene viser at trening er bedre 
enn kun standardbehandling når det handler 
om å øke det maksimale oksygenopptaket. 
Derimot har ingen studier vist at nye medi-
kamenter øker treningskapasiteten mer enn 
placebo. På samme måte har livskvaliteten 
økt som følge av trening i tre av fire studier, 
mens medikamenter kun hadde effekt på 
livskvalitet i én av de fem studiene.

Intervalltrening for bedre 
hjertehelse
Den nevnte OptimEx-studien sammenligner 
effekten av intervalltrening og moderat tre-
ning for pasienter med diastolisk hjertesvikt. 
Og selv om resultatene lar vente på seg, 
sementerer turen til Lisboa vår overbevis-
ning om at aerob intervalltrening bør være 
en prioritert treningsform i opptrening og 
behandling av ulike grupper hjertepasienter. 
Hør bare på konklusjonen til brasilianske 
Ricardo Stein: 

«Intervalltrening med høy intensitet 
er mer effektivt enn trening med moderat 
intensitet for å forbedre kondisjonen ved 
koronar hjertesykdom. Det er også mer 
effektivt etter hjertetransplantasjon. Inter-
valltrening med høy intensitet er dessuten 
minst like effektivt som moderat trening 
for pasienter med hjertesvikt med redusert 
ejeksjonsfraksjon». 

Og selv om også Stein etterlyser 
resultatene fra OptimEx, trekker han et 
uventet kort opp av ermet: 

«Intervalltrening med høy intensitet 
er mer effektivt enn moderat trening for 
kondisjonen til pasienter med hjertesvikt 
og bevart ejeksjonsfraksjon», triumferer 
han. Trumfkortet er rykende ferske data 
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fra hans egen forskningsgruppe, som viser 
at 4x4-intervalltrening øker det maksi-
male oksygenopptaket med 22 % i løpet 
av tre måneder. Effekten er større enn ved 
moderat trening, velger Stein å slå fast, selv 
om han innser at han bare baserer seg på 
data fra 19 hjertesviktpasienter med bevart 
ejeksjonsfraksjon.

Treningseffekt avgjør 
prognosen
Når den brasilianske hjertelegen konklu-
derer, kan han også føle seg trygg på at 
intervalltrening faktisk kan bedre prognosen 
til de fleste grupper hjertesyke i større grad 
enn moderat trening. I løpet av kongres-
sen kommer vi over en rekke studier som 
bekrefter at målt eller beregnet maksimalt 
oksygenopptak er en svært viktig prognos-
tisk faktor både for friske og i ulike pasient-
grupper. En av de mest spennende kommer 
fra Danmark og presenteres få minutter 
før Ricardo Stein holder sitt innlegg. Det er 
den unge forskeren Nikolai Mikkelsen som 
legger fram resultatene sine med selvtillit og 
overbevisning.

«Det er en klar sammenheng mellom 
bedring i oksygenopptaket under organisert 
hjerterehabilitering og redusert risiko for å 
dø i løpet av de neste to årene», sier han. 
Han baserer konklusjonen sin på data fra 
mer enn 1500 pasienter som har gjen-
nomført åtte uker treningsbasert hjerte-
rehabilitering i København. Han forklarer 
at endringen i oksygenopptak ikke bare 
henger sammen med risikoen for å dø før 
tiden, men også risikoen for å rammes på 
nytt av hjerte- og karsykdom i løpet av 
oppfølgingsperioden.

Men har egentlig hjertepasienter 
motivasjon til å trene så intensivt at de får 
den beste effekten på kondisjonen? Inter-
valltrening med høy intensitet har åpenbart 
svært god effekt, men dersom pasientene 
ikke klarer å gjennomføre slik trening over 
en lengre periode, går kanskje vinninga opp i 
spinninga? Heldigvis har Jenna Taylor kom-
met hele veien fra Australia for å fortelle oss 
at intervalltrening ikke bare er mer effektivt 
enn moderat trening, men at de fleste pasi-
entene også ser ut til å foretrekke å trene 
med høy intensitet. 

Taylor viser først at 4x4-intervaller 
sørger for langsiktig forbedring av kondi-
sjonen til koronarpasienter, vel å merke 
dersom treningsøktene gjennomføres 
slik de skal. Etter ett år hadde deltakerne 
som trente intervaller på egen hånd, økt 
oksygenopptaket sitt mer enn dobbelt så 
mye som dem som gjennomførte moderat 
trening. Det som er spesielt interessant er 
likevel at mer enn halvparten av deltakerne 
i intervalltreningsgruppa hadde fortsatt å 
trene med høy intensitet gjennom hele året. 
Derimot var det en høy andel av pasientene 
i moderatgruppa som hadde hoppet av sitt 
treningsprogram og begynt å trene interval-
ler istedenfor.

Svaret er NorEx
Mikkelsen, Stein, Taylor, Halle og Frederix 
gir oss liten grunn til å tvile: Hjertepasienter 
som ønsker et lengst mulig og friskest mulig 
liv bør trene slik at de forbedrer kondisjonen 
sin mest mulig. Da er intervalltrening med 
høy intensitet en utmerket treningsform, og 
det er en treningsform mange pasienter set-
ter pris på. Også eldre pasienter med alvor-
lig hjertesykdom mestrer trådløs teknologi 
som gjør dem i stand til å trene intensiv 
intervalltrening uavhengig av direkte over-
våkning fra helsepersonell. Og det å bruke 
trådløs teknologi i oppfølgingen er ikke bare 
gjennomførbart – det er også både effektivt 
for pasientene og kan spare helsevesenet 
for utgifter.

Så når vi setter oss på flyet tilbake til 
Trondheim, er det først og fremst én tanke 
som fyller hodene våre. I Norge skal snart 
45 000 hjertepasienter inviteres med på 
et spennende forskningsprosjekt. NorEx-
studien tar i bruk avansert teknologi, sikrer 
at deltakerne trener nok og med høy nok 
intensitet til å øke kondisjonen og sørger for 
motiverende tilbakemeldinger fra trent per-
sonell som får direkte tilgang til deltakernes 
treningsdata. Nasjonal kompetansetjeneste 
Trening som medisin er blant samarbeids-
partnere i NorEx-studien, og EuroPrevent 
2019 har gjort oss enda mer entusiastiske 
på veien mot målet om å gjøre norske hjer-
tepasienter sprekere, friskere og mer vitale.
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I år var det en «masterclass om diabetes og 
hjerte-og karsykdom og et resyme følger 
her.

«When and how to detect diabetes 
and its pre-states» av Bahira Shahim fra 
Karolinska Institutet

Ifølge ESC’ retningslinjer fra 2013 bør 
pasienter med fedme, metabolsk syndrom, 
dyslipidemi, hypertoni eller med hereditet 
screenes for type 2-diabetes (T2D) med 
et egnet spørreskjema som for eksempel 
FINDRISC (finsk T2D-risiko-spørreskjema) 
som inneholder 8 spørsmål og 5 risikokate-
gorier. Ved mer enn 15 poeng utvikler 1 av 3 
T2D i løpet av 10 år (78 % sensitivitet og 77 
% spesifisitet). Ved høye score tas i tillegg 
fastende blodglukose + HbA1c eller oral 
glukosetoleransetest (OGTT).

Ifølge ESC’ retningslinjer fra 2013 bør 
også pasienter med hjerte- og karsykdom 
screenes for T2D med fastende blodglukose 
+ HbA1c. Hvis inkonklusiv, bør man utføre 
en OGTT.

På tross av disse anbefalinger er 38 
% av T2D-pasientene i alderen 20-79 år i 
Europa udiagnostisert. Bør man da screene 
hele befolkningen? I ADDITION-Denmark 
fant man ikke noen signifikant forskjell 
mellom kontroller og individer som brukte 
spørreskjema (Simmons RK, Diabetologia 
2017). Kun 18 % besvarte spørreskjema når 
de ble sendt ut fra fastlege.

I EUROASPIRE ble andre steder og 
kilder brukt får å få høyrisikoindivider til 
å besvare FINDRISC, for eksempel kirker, 
massemedia, arbeidssted, apotek, helsesen-
traler, populære offentlige steder og e-post 
(Shahim et al, Eur J Prev Cardiol 2018). 
Arbeidssted og kirker var de mest effektive 
steder for å finne høyrisikoindivider med en 
kostnad per person på henholdsvis 8 og 104 
euro.

I EUROASPIRE fant man blant 2359 
individer med kardiovaskulære risikofak-
torer (hypertoni og dyslipidemi) at 39 % 
hadde dysglykemi ved OGTT-testing (19 

% T2D og 20 % nedsatt glukosetoleranse) 
(Shahim et al, Cardiovasc Diabetol 2018). 
Fastende plasmaglukose var den beste 
enkelte diagnostiske testen (80 %) og 
HbA1c den minst informative (22 %).

I EUROASPIRE IV (Shahim et al, 
Diabetes Care 2017) med 4004 individer 
med etablert koronarsykdom undersøkte 
man 2-årsprognosen for å utvikle nye kar-
diovaskulære hendelser. Den diagnostiske 
kapasiteten til OGTT var på 96 %, 2-timers 
postbelastningsglukose (2h-PG) > 7,8 
mmol/l 75 % (hasardratio 1,38) og HbA1c 
kun 17 %. Man konkluderte med at 2h-PG er 
en signifikant prediktor for kardiovaskulære 
hendelser og at OGTT bør utføres hos alle 
med koronarsykdom.

«Prevention of diabetes and 
its pre-states» av Jaakko 
Tuomiletho
I løpet av 20 år har antall personer med 
T2D blitt tredoblet til 425 millioner. Stadi-
ene i diabetesutviklingen er genetisk sårbar-
het, betacelledefekt og insulinresistens, 
prediabetes, asymptotisk diabetes, symp-
tomatisk diabetes og betacelleødeleggelse. 
Ved redusert glukosetoleranse utvikler 50 
% diabetes etter 10 år. Det er et komplekst 
samspill mellom gener, miljø, atferd og 
epigenetiske effekter. Det er mange faktorer 
som påvirker risikoen for diabetes.

Metaanalyser har vist en 31 % 
risikoreduksjon for å utvikle T2D ved 
livsstilsintervensjon som varte i 2 år med en 
37 % risikoreduksjon ved livsstilsinterven-
sjon som varte i 3-6 år (BMJ 2017). T2D 
er en av de kroniske sykdommer som er 
best egnet til å utvikle presisjonsmedisin 
da man kjenner til mange predisponerende 
gener, mange livsstils- og miljøfaktorer, 
flere biomarkører og skåresystem eksis-
terer for diabetesrisiko. Er det mulig å 
bruke «genomics personalized precision 
medicine» for å forebygge T2D? Mer enn 
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> 500 T2D-utsatte loci er kjente. Har 
genetiske høyrisikoindivider noen effekt av 
livsstilsintervensjon?

Multifactorial risk 
management of patients 
with type 2 diabetes av Linda 
Mellbin
Kardiovaskulær sykdom er den vanligste 
dødsårsaken blant individer med T2D. De 
har økt risiko for dødelighet, hjerteinfarkt, 
hjerneslag og hjertesvikt, og den totale 
risikoen for slilk hendelser øker mer med 
antall risikofaktorer blant pasienter med 
T2D sammenliknet med sunne. Størst risiko 
er for personer under 55 år. Pasienter med 
T2D og 5 risikofaktorer som ligger innenfor 
anbefalt nivå, ser ut som om de har liten 
eller ingen økt risiko for død, hjerteinfarkt 
eller slag

Multifaktoriell behandling av mange 
risikofaktorer anbefales. STENO-2 rando-
miserte 160 T2D-pasienter til konvensjo-
nell terapi eller intensivert, multifaktoriell 
behandling (Diabetologia. 2016; ). Den 
intensive armen hadde strengere glyke-
miske, lipid- og blodtrykksmål og fikk ACE-
hemmere og aspirinbehandling. For å oppnå 
mål ble intervensjonsmidler anvendt på en 
sekvensiell måte som startet med livss-
tilsendring, inkludert vekttap, røykeslutt og 
økt fysisk aktivitet, med etterfølgende tillegg 
av hvilket som helst farmakologisk middel 
som var nødvendig for å oppnå de spesifikke 
målene. Standardbehandling fulgte danske 
retningslinjer. Det primære endepunktet 
var utviklingen av nefropati, og sekundære 
endepunkter var forekomsten eller progre-
sjonen av diabetisk retinopati og nevropati. 
Etter 7,8 år ble alle individer tilbudt inten-
sivert behandling, og studien fortsatte som 
observasjonsoppfølgingsstudie i ytterligere 
13,4 år. Intensivert, multifaktoriell interven-
sjon reduserte risikoen for innleggelse med 
hjerteinfarkt med 70 % under totalt 21,2 års 
observasjon.

Det er en enighet mellom American 
Diabetes Association (ADA) og European 
Association for the Study of Diabetes 
(EASD) vedrørende T2D-pasienter med kar-
diovaskulær sykdom om å bruke glukagon-
lignende petid (GLP)-1-analog eller natrium-
glukose kotransportør (SGLT)-2-hemmer i 

andrelinjebehandling. Følgende studier har 
vist lavere forekomst av kardiovaskulære 
hendelser ved bruk av empagliflozin, liraglu-
tide og canagliflozin: EMPA-REG outcome, 
LEADER og CANVAS. Det var også disku-
sjon om at disse medikament også kunne 
ha effekt på pasienter uten T2D, dvs. kun 
med kardiovaskulær sykdom. Endokriono-
logene poengterte at kardiologer var altfor 
dårlige på å ta i bruk disse medikamentene. 
Ulempen med GLP-1-analoger er at det er 
subkutane injeksjoner, mens SGLT-2-hem-
merne er tabletter.

Heart failure and 
dysglyaemia- commom and 
serious av Rutten, Utrecht 
University
I en metaanlyse (Bouthoorn S et al, Diab 
Vasc Dis Res 2018; 15: 477-493) var den 
sammensatte prevalensen i en T2D-popu-
lasjon med diastolisk dysfunksjon i syke-
huspopulasjon og i befolkningen generelt 
48 % og 35 %. For begge kjønn var den 
sammensatte prevalensen for diastolisk 
dysfunksjon 47 %. Man fant hjertesvikt med 
bevart ejeksjonsfraksjon (HFpEF) hos 8 % i 
sykehusbefolkning og 25 % i befolkningen 
generelt, mens HFpEF syntes å være mer 
vanlig hos kvinner enn menn, 28 % respek-
tive 18 %. Hver fjerde pasient med T2D kan 
ha en ikke-diagnostisert hjertesvikt med 
overvekt av kvinner og HFpEF (Diabetolo-
gica 2012; 55:2154).

Det ble presentert et screening-
verktøy med god til utmerket prediksjon for 
diagnostisering av hjertesvikt hos pasienter 
med T2D i alderen > 60 år (Boonman-de 
Winter LJ, Eur J Heart Fail 2015).

Oppsummert så drives dysglykemi, 
prediabetes og T2D av overvekt/fedme, 
som fører til tidlige strukturelle og funk-
sjonelle forandringer av hjertet. Graden av 
diastolisk dysfunksjon i venstre ventrikkel 
er lik blant menn og kvinner, men det er 
vanligere med HFpEF blant kvinner.

Det er viktig å behandle overvekt. 
Mat- og drikkeindustrien må også foran-
dres. Ved T2D og kardiovaskulær sykdom 
bør man vurdere tillegg med SGLT2-hem-
mer eller GLP-1-analog til metformin.
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Prediction of type 2 
diabetes and its vascular 
complications
Mange kardiovaskulære risikoskåringer 
er tilgjengelige for pasienter med T2D. Et 
fåtall av disse er validert og testet for sin 
prediktive nøyaktighet, og bare noen få 
viser en diskriminerende verdi på ≥ 0,80. 
Totalt finnes 12 prediksjonsmodeller for 5 
års kardiovaskulær risiko ved T2D. Mest 
brukte prediktorer er alder, kjønn, diabete-
svarighet, HbA1c og røyking. Endepunkter er 
hjerteinfarkt, hjerneslag og kardiovaskulær 
dødelighet. Van Dieren et al (Heart 2012) 
fant at den beste modellen var Davis 2011 
(Fremantle). Den moderate ytelsen til de 
fleste prediksjonsmodeller antyder at det er 

vanskelig å forutsi kardiovaskulær sykdom 
hos pasienter med T2D. Mange biomar-
kører for kardiovaskulær sykdom er under 
utvikling og blir testet for sin prognostiske 
verdi sammen med prediksjonsmodellene.

Man poengterte at det er viktig 
med lavt blodsukker, men veien dit er av 
stor betydning for senkomplikasjoner. Det 
har vært mye fokus på mikrovaskulære 
komplikasjoner, men tiden er nå inne 
for større fokus på makrovaskulære 
komplikasjoner. Kardiologer må oppdatere 
sin kunnskap om diabetes og bør screene 
og teste pasienten for diabetes. Det ble 
anbefalt at diabetolog, kardiolog, allmenn-
lege og nefrolog samarbeider vedrørende 
behandling av kardiovaskulær sykdom hos 
pasienter med T2D.


