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Bakgrunn og målsetting
Kunnskapsgrunnlaget for behandling med 
betablokkere etter hjerteinfarkt er basert 
på studier fra tidlig i 1980-årene (1,2). 
Siden den gang har implementering av 
revaskularisering, innføring av høysensitive 
troponiner og bruk av moderne sekun-
dærprofylakse forandret diagnostikken og 
bedret overlevelsen til hjerteinfarktpasienter 
(3,4). Gjeldende internasjonale retningslin-
jer stiller derfor spørsmålstegn ved effekten 
av betablokkere hos dagens postinfarktpa-
sienter uten redusert venstre ventrikkels 
ejeksjonsfraksjon (5,6). Betablokkere er 
billige, trygge og velprøvde medikamenter 
som benyttes av nesten 8 av 10 pasienter i 
Norge 12 måneder etter infarktet (7). Imid-
lertid har de velkjente og hyppig forekom-
mende bivirkninger (1,2) som kan påvirke 
pasientens livskvalitet, fysiske yteevne, og 
etterlevelse med andre potensielt mer effek-
tive sekundær forebyggende medikamenter. 
Betablokkerbehandling kan potensielt også 
ha negative helseøkonomiske konsekven-
ser knyttet til arbeidsevne og forbruk av 
helsetjenester. 

En stor og tverrfaglig prosjektgruppe 
med representanter fra alle PCI-sykehus i 
Norge har designet BETAMI-studien som vil 
undersøke den kliniske og helseøkonomiske 
effekten av betablokkerbehandling hos 
moderne revaskulariserte infarktpasienter 

uten redusert venstre ventrikkels ejeksjons-
fraksjon. Studiehypotesen er at behandling 
med betablokker fortsatt har en gunstig 
effekt på overlevelse og forekomst av nytt 
hjerteinfarkt sammenlignet med ingen 
betablokker. Det er planlagt flere kliniske, 
psykososiale, farmakologiske og helseøko-
nomiske substudier. 

Design, populasjon, 
randomisering og 
baselinedata 
BETAMI er en prospektiv, randomisert, 
åpen, blindet endepunkts (PROBE) mul-
tisenterstudie som vil inkludere 10 000 
revaskulariserte pasienter med non-ST-
elevasjons eller ST-elevasjons myokardin-
farkt fra Norge. Flytdiagram, studiedata og 
endepunkter er illustrert i figuren. Pasienter 
som tidligere har benyttet betablokker, kan 
inkluderes så lenge de oppfyller inklusjons-
kriteriene. Oslo universitetssykehus er 
sponsor, og studien er finansiert gjennom 
de regionale helseforetakenes program for 
klinisk behandlingsforskning. 

Pasientene randomiseres 1:1 til 
betablokker eller ingen behandling i løpet av 
de første 8 dagene etter PCI på PCI-sykehus 
eller på utvalgte større lokalsykehus. Siden 
mange infarktpasienter overflyttes til 
lokalsykehus for videre behandling etter 
PCI, vil det være behov for informasjon fra 
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lokalsykehusenes epikriser før pasientin-
klusjonen i BETAMI kan sluttføres. Dette 
gjelder spesielt medikamentjusteringer og 
relevante komplikasjoner/tilstander, samt 
forhold som medfører at randomiserte pasi-
enter allikevel må ekskluderes fra studien. 
Et eget BETAMI-informasjonsskriv, som 
følger epikrisen til lokalsykehus, inneholder 
informasjon om dette. 

Forskrivning av betablokker 
og oppfølging etter 
utskrivelse fra PCI-senter
BETAMI er en pragmatisk studie som skal 
teste effekten av betablokkerbehandling slik 
den forskrives i klinisk praksis i dag. Beslut-
ning om valg av type betablokker og dose i 
intervensjonsgruppen overlates til behand-
lende lege ved PCI- eller lokalsykehus. 
Metoprolol depot opp til 200 mg, bisprolol 
opp til 10 mg eller carvedilol opp til 50 mg 
kan benyttes. 

Pasientene får med seg et BETAMI-
kort med kontaktinformasjon til ansvar-

lig studielege og informasjon om hvilken 
behandling de er randomisert til. Pasient-
kortet skal vises frem ved alle kontakter 
med primær eller spesialisthelsetjenesten i 
oppfølgingsperioden. De blir også sendt et 
informasjonsskriv til pasientenes fastlege. 
Disse tiltakene skal bidra til at flest mulig 
pasienter fortsetter i den behandlingsarmen 
de er randomisert til.

Studiens sikkerhetsendepunkter 
er vist i figuren. For å ivareta sikkerheten 
under oppfølgingsperiode, blir alle pasien-
ter kontaktet per telefon etter 30 dager av 
studiesykepleier. Dersom telefonintervjuet 
avdekker at en BETAMI-pasient har vært 
innlagt på lokalsykehus, vil studiesyke-
pleier ved ansvarlig PCI-sykehus innhente 
epikrise fra det aktuelle oppholdet. Videre 
skal alle sykehusinnleggelser under opp-
følgingsperioden rapporteres. BETAMI-
pasientene er selv ansvarlige for å vise frem 
sitt pasientkort til behandlende lege ved 
akutt innleggelse på sykehus. Sykepleier 
eller lege ved behandlende sykehus skal i 
slike tilfeller kontakte nasjonal studieko-

Figur 1. Flytdiagram og studiedata i BETAMI.
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Pasienter > 18 år med STEMI/NSTEMI behandlet med primær PCI eller trombolyse. 2 ½ -3 års inklusjonsperiode (n=10 
000). 

Eksklusjonskriterier  
 Tilstander som krever betablokker-

behandling   
 Kontraindikasjoner mot betablokkere 
 Øvrige tilstander som medfører risiko for 

pasienten eller som influerer resultatene  
Randomiseres 1:1 dag 1-8 ved PCI-sykehus eller større lokalsykehus 

Betablokkerbehandling  
(n =5000) 

(tilstrebe doser ekvivalent til > 100 
mg metoprolol depot) 

Ingen betablokkerbehandling 
 (n =5000) 

Primært endepunkt:  
 Tid til totaldød eller ikke-fatalt re-infarkt  
Sekundære endepunkter:  
 Tid til totaldød, ikke-fatalt re-infarkt, ventrikulære arrytmier, 

sykehusinnleggelse for hjertesvikt eller kardial død  
 Inntekt, arbeidsevne, legemiddelforbruk, forbruk av helsetjenester og 

trygde ytelser.  
 Kardiovaskulære risikofaktorer, medikamentetterlevelse, 

legemiddelrelaterte bivirkninger, livskvalitet og psykososiale faktorer   
Sikkerhetsendepunkter: 
 Andel med totaldød, ikke-fatalt re-infarkt, ventrikulære arrytmier og 

sykehusinnleggelse for hjertesvikt 30 dager etter randomisering 
 Andel med totaldød og ikke-fatalt re-infarkt etter 6 og 18 måneder  
Eksplorative endepunkter: 
 Farmakokinetiske, farmakodynamiske og farmakogenetiske markører 

assosiert med legemiddelrelaterte bivirkninger og suboptimal 
behandlingsrespons  

 

Baseline data  
 Sykehusjournal (kliniske data og 
 blodprøver) 
 Selv-rapportert spørreskjema 
 Biobanking på en subgruppe 

(n=2500) 

Studiedata samlet inn under 
behandlingsperioden på 
gjennomsnittlig 3 (spekter 2-4) år   
 Selv-rapportert spørreskjema etter 

30 dager, 6, 12 og 18 mnd  
 Biobanking etter 6 mnd. hos en 

subgruppe (n=2500)  
 Retrospektiv kobling til nasjonale 

registre  
 

Sikkerhetsdata      
 Telefonintervju og screening av 

journal ved dag 30 og studieslutt 
 Kobling til Norsk 

hjerteinfarktregister og 
Folkeregisteret etter 6 og 18 
måneder  

 Jevnlig rapportering av 
SAE/SUSARs basert på innleggelser 
på lokalsykehus  

All annen behandling og oppfølging følger klinisk praksis 

 

Primært endpunkt 
 Folkeregisteret 
 Norsk hjerteinfarktregister  
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ordinator og informere om innleggelsen 
og ettersende kopi av epikrisen etter endt 
sykehusopphold. 

Pasientene får også tilsendt et spør-
reskjema om livsstil, medikamentetterle-
velse, bivirkninger og oppfølging i primær 
eller spesialisthelsetjenesten hver 6. måned 
gjennom oppfølgingsperioden. Ved studie-
slutt vil vi koble pasientdata fra BETAMI 
til et stort antall norske registre som vil gi 
kunnskap om kardiovaskulære hendelser, 
medikamentetterlevelse, inntekt, arbeids-
evne, stønader og forbruk av helsetjenester.  

Endepunkter og statistikk
Alle BETAMI-pasienter følges opp i mini-
mum 2 år etter randomisering. Studien er 
styrkeberegnet til å kunne påvise en forskjell 
i insidens av det primære endepunktet 
total død og ikke-fatalt re-infarkt på 2 % (11 
% vs. 9 %) ila. en gjennomsnittlig oppføl-
gingsperiode på 3 år. Ved å inkludere 10 
000 pasienter har man også tatt høyde for 
overkrysning mellom behandlingsarmene 
og endringer i insidens av nye hjerteinfarkt. 
Statistiske analyser vil bli utført i henhold til 
«intention to treat»-prinsippet. En forhånds-
definert per-protokollanalyse (pasienter 
som virkelig fikk behandling med betablok-
ker eller ikke) vil også bli utført. De viktigste 
sekundære og eksplorative endepunktene er 
vist i figuren.

Forventet studievarighet og 
status per desember 2018  
Ca. 12 500 pasienter gjennomgår akutt hjer-
teinfarkt i Norge. Omtrent 2/3 av de disse 
behandles med PCI eller trombolyse og er 
således teoretisk kvalifisert for deltagelse. 
Basert på studiens inklusjons- og eksklu-
sjonskriterier antar vi at det er mulig å inklu-
dere 10 000 pasienter over en periode på 
2½-3 år. I så fall vil hovedresultatene kunne 
foreligge i 2023. De første pasientene ble 
inkludert i oktober 2018, og inklusjonspro-
sessen har så langt fungert tilfredsstillende. 

Skandinavisk samarbeid
Det er planlagt et nært skandinavisk 
samarbeid og felles analyser med data fra 
BETAMI og tilsvarende studier fra Danmark 
og Sverige. REDUCE-SWEDEHEART-studien 
i Sverige ble påbegynt å september 2017 og 

har et sammenlignbart design som BETAMI. 
De har planlagt å inkludere 7000 pasienter.  
En tilsvarende dansk studie (DANBLOCK) 
fikk nylig tildelt finansiering og skal etter 
planen starte opp første halvdel av 2019.  Til 
sammen vil de 3 studiene ha tilstrekkelig 
statistisk styrke til å også påvise en eventu-
ell effekt av betablokkere på total død.

Konklusjon
BETAMI planlegges til å bli den største ikke-
industrisponsede randomiserte hjertestu-
dien som noen gang er gjennomført i Norge. 
Resultatene blir veiledende for behandling 
med betablokkere hos revaskulariserte 
post-infarktpasienter uten redusert venstre 
ventrikkel ejeksjonsfraksjon de neste ti-
årene. Vi er svært takknemlig for hjelp fra 
landets lokalsykehus, avtalespesialister 
og fastleger til gjennomføringen. Leger og 
annet helsepersonell er velkomne til å kon-
takte studieledelsen eller nasjonal koordi-
nator, Arnhild Bakken. Detaljert informasjon 
finnes på www.betami.org.  
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