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Kapittel 5: Vurdering før utskrivning etter 
akutt hjerteinfarkt

5.1 Hjerterehabilitering 
og livsstilstiltak

Ved de fleste norske sykehus har man nå innført 
hjerterehabiliteringsavsnitt. Der vil et tverrfag-
lig team ta seg av informasjon m.h. på diett, 
røykestopp, fysisk aktivitet og sosiale tiltak m.h. 
på arbeidssituasjon, hjemmesituasjon osv. Såle-
des bør pasientene meldes dit så snart tilstanden 
er stabilisert og tiden for utskrivelse nærmer 
seg. Vi kan selv anbefale ”hjerteskolen” slik den 
har blitt praktisert i Tønsberg (1).

5.2 Medikamentell 
sekundærprofylakse

Dokumentasjon for effekt av medikamentell 
sekundærprofylakse på såkalte ”harde ende-
punkter” etter et hjerteinfarkt foreligger nå for 
følgende medikamentklasser (med referanse til 
de mest sentrale postinfarktstudier som doku-
mentasjonen er bygget på).
•	 Acetylsalicylsyre (ISIS-2 (2))
•	 Marevan (WARIS 1 (3) -2 (4) og APRICOT 

II (5))
•	 Clopidogrel (CURE (6),CLARITY (7))
•	 Betablokkere (Norwegian Timolol Trial (8), 

BHAT (9) og GMT (10))
•	 Statiner (CARE (11), PROVE-IT (12))
•	 ACE-hemmere ved hjertesvikt og/eller VV 

EF < 40 % (AIRE (13), SAVE(14), 
•	 Betablokkere gitt i tillegg til ACE hemmere 

til postinfarktpasienter med VV EF ≤ 40 
(CAPRICORN (15))

•	 A2-hemmere ved hjertesvikt og/eller VV 
EF < 40 % hos pasienter som ikke kan ta 
ACE-hemmere (VALIANT (16))

I det følgende vil vi gå gjennom noen betrakt-
ninger omkring dokumentasjonen og nåværende 
anbefalinger for denne behandling. For hver 
medikamentgruppe gjengis hvordan praksis p.t. 

er ved 42 norske sykehus basert på de som svar-
te på spørreundersøkelsen i juli 2006.

5.2.1 Acetylsalisylsyre
Doseringen i den store ISIS-2 studien var 160 
mg dgl (2), og behandlingstiden var bare 5 uker. 
Men en stor metanalyse fra 2002 (17) har vist 
at 75 mg dgl er like effektivt som 160 mg, og 
de siste Europeiske Retningslinjer anbefaler på 
grunnlag av dette mer eller mindre livslang be-
handling etter infarkt (18). Derfor har de fleste 
nå ekstrapolert dataene slik at alle med et akutt 
hjerteinfarkt utskrives med Albyl E 75 mg dgl. 
på ubestemt tid.

I spørreundersøkelsen ble ASA uten unntak 
gitt til alle med AKS forutsatt fravær av kon-
traindikasjoner. 

5.2.2 Clopidogrel
Basert på resultatene i CURE-studien (6) skal 
i praksis alle med UAP og NSTEMI behand-
les med clopidogrel i tillegg til ASA i 9 mnd 
uansett om de har fått utført PCI eller ikke. 
Den nylig publiserte CLARITY-studien (7) har 
også vist at clopidogrel gitt i forbindelse med 
trombolytisk behandling av STEMI er gunstig 
for å holde den infarktrelaterte arterie åpen, i til-
legg til å redusere kardiovaskulær død, hjerte-
infarkt og residiverende ischemi etter 30 dager. 
Ladningsdosen i CLARITY var på 300 mg et-
terfulgt av 75 mg dgl. frem til angiografi som 
ble gjort i gjennomsnitt 84 timer etter oppstart 
med clopidogrel eller placebo. Vi vet i dag ikke 
hvor lenge pasienter med trombolysebehandlet 
STEMI uten å få gjort PCI skal behandles med 
clopidogrel. Mange vil trolig ekstrapolere data-
ene fra CURE slik at også disse pasientene får 9 
mnd. behandling.

For pasienter som går til primær PCI for 
STEMI, anbefales i de nye europeiske retnings-
linjer (20) en ladningsdose på 600 mg før prose-
dyren. Generelt skal alle pasienter som får utført 
PCI forbehandles med clopidogrel. Behandlin-
gen skal initieres minst 6 timer før prosedyren 
med en ladningsdose på 300 mg. Hvis dette av 
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praktiske hensyn ikke er mulig, bør man bruke 
en ladningsdose på 600 mg minst 2 timer før 
PCI (20,21). Etterbehandlingen ved PCI for 
STEMI er i prinsippet den samme som ved PCI 
for NSTEMI og UAP, nemlig i 9-12 mnd

CHARISMA - studien (22) hadde som 
hensikt å belyse hvorvidt langtidsbehandling 
med clopidogrel og ASA bedret prognosen hos 
15 603 høyrisikopasienter sammenlignet med 
ASA og placebo.. Man fant der ingen effekt på 
det primære endepunkt (hjerteinfarkt, hjerneslag 
eller kardiovaskulær død) i løpet av en medi-
an oppfølging på 28 mnd. Siden man der ikke 
inkluderte pasienter med et akutt koronarsyn-
drom, ga ikke denne store studien noe svar på 
hvorvidt kombinert behandling med clopidogrel 
og ASA bør vare i lengre tid enn 9 mnd etter et 
hjerteinfarkt.

I de siste par år har det vært fokusert på mu-
ligheten at ”drug eluting stents” (DES) kan dis-
ponere for ”late angiographic stent thrombosis” 
(LAST). Man venter nå på randomiserte studier 
som kan bekrefte hvorvidt man bør forlenge be-
handlingstiden med clopidogrel kombinert med 
ASA til 18 mnd, evt. lengre etter implantasjon 
av DES. I et nylig publisert ”science Advisory”, 
anbefaler Grines et al 12 mnd. kombinert be-
handling med ASA og clopidogrel etter implan-
tasjon av DES (23).

I spørreundersøkelsen fremkom at 88 % av 
sykehusene ga clopidogrel til alle med NSTE-
AKS. På spørsmålet om hvor lenge de ga clopi-
dogrel etter NSTEMI/UAP fikk vi svar fra bare 
32 av sykehusene, og fordelingen av tidsperio-
den blant disse er vist i figur 32. Dette innebæ-
rer for det første en viss usikkerhet pga den lave 
svarprosent, og for det andre at majoriteten av 
de som svarte behandlet i 9 mnd eller mer. Det 
ble praktisert lengre behandlingstid etter DES 

enn etter metallstent, men ingen ble behandlet 
lengre enn i 12 mnd.

5.2.3 Marevan
WARIS studiene har for det første vist at Ma-
revan er bedre enn placebo i å forhindre død, 
hjerteinfarkt og hjerneslag etter infarkt (3) og 
at Marevan er bedre enn ASA i så måte (4). 
Aller best kom man ut av det med kombina-
sjonen ASA 160 mg dgl og Marevan med INR 
2-2.5 (4), riktignok med en signifikant økning 
av blødningskomplikasjoner. Lignende resulta-
ter ble oppnådd i APRICOT II (5). Derfor er det 
kanskje noe skuffende at Marevanbehandling 
hos postinfarkt pasienter med sinusrytme ikke 
har blitt mer omfattende, og at ASA er og blir 
det anbefalte førstevalg. I de siste europeiske 
retningslinjer for NSTEMI er ikke Marevan en 
gang nevnt (18). Om STEMI heter det, etter 
omtale av resultatene i WARIS-2 og APRICOT 
II: ”På nåværende tidspunkt kan man ikke anbe-
fale rutinemessig bruk av orale antikoagulantia 
og ASA etter akutt hjerteinfarkt. Marevan kan 
være et alternativ til pasienter som ikke tolere-
rer ASA” (19).

Figur 32. Tid for behandling med clopidogrel etter 
NSTEMI/UAP ved 32/42 norske sykehus som svarte 
på spørsmålet i juli 2006.

Figur 33. Andel pasienter som får Marevan alene 
eller Marevan + ASA ved hjerteinfarkt komplisert 
med atrieflimmer – 42 norske sykehus pr. juli 2006

Figur 34. Andel pasienter som får Marevan vs. Mare-
van kombinert med ASA etter et hjerteinfarkt kompli-
sert med påvisbar intraventrikulær trombe.
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I spørreundersøkelsen fremkom at ingen 
sykehus praktiserte Marevan rutinemessig 
etter hjerteinfarkt. Men pasienter med påviste 
ventrikkeltromber eller med atrieflimmer fikk 
Marevan, og da i ca. halvparten av tilfellene 
kombinert med ASA (figur 33 og 34).

5.2.4 Statiner
I praksis får nå alle med gjennomgått hjertein-
farkt et statin under sykehusoppholdet, og våre 
myndigheter har fastslått at det skal foreskrives 
simvastatin 40 mg dgl. Mange av oss er ikke 
enige i en slik ”tvangsforskrivelse”. Dagens 
system innebærer imidlertid en mulighet for å 
gi pasientene et annet og mer potent statin av 
”tungtveiende medisinske grunner”. I de siste 
år har det kommet flere studier som støtter opp 
om at ”the lower is better”. Behandling av pa-
sienter med akutt koronarsyndrom i PROVE-IT 
(23) med atorvastatin 80 mg ga en reduksjon av 
LDL kolesterol fra 2,74 til 1,60 mMol/l, mens 
tilsvarende reduksjon med pravastatin 40 mg 
var fra 2,74 til 2,46 mMol/l. Selv om studien 
bare hadde en oppfølgingstid på 2 år, var det en 
signifikant reduksjon av det primære endepunkt 
på 16 % (95 % KI 5-25 %) med atorvastatin 
80 mg. Lignende resultater er sett hos pasien-
ter med stabil koronarsykdom behandlet med 
atorvastatin 80 mg sammenlignet med atorvas-
tatin 10 mg (24) og atorvastatin 80 mg sammen-
lignet med simvastatin 40 mg i IDEAL-studien 
(25). Selv om effekten på det primære ende-
punkt i IDEAL-studien ikke var signifikant, går 
resultatene i alle disse studier i samme retning, 
nemlig at ytterligere kolesterolreduksjon utover 
det man kan oppnå med myndighetenes ”stan-
dardbehandling”, vil ha en gunstig langtidsef-
fekt i å forebygge kardiovaskulær mortalitet og 
morbiditet.

Det siste ord er nok ikke sagt i denne sam-
menheng. Derfor pågår det nå en studie som 
heter IMPROVE-IT, hvor man inkluderer pa-
sienter med akutt koronarsyndrom til enten 
simvastatin 40 mg og placebo eller simvastatin 
40 mg og ezetimibe 10 mg, for å se om en ytter-
ligere kolesterolsenking på ca, 15 % kan ha en 
gunstig effekt.

Inntil videre får man bruke skjønn og vur-
dere den enkelte pasient ut fra vedkommendes 
risikoprofil og lipidnivå, hvorvidt man av tungt-
veiende medisinsk grunner velger å gå utover 
behandling med simvastatin 40 mg til eksem-

pelvis atorvastatin 80 mg eller annen mer potent 
kolesterolreduksjon.

Europeiske retningslinjer for statinbehand-
ling etter hjerteinfarkt er ikke revidert etter at de 
nyeste studiene er publisert. I STEMI-retnings-
linjene fra 2003 heter det: ”Statiner skal fore-
skrives hvis total kolesterol ikke kommer under 
5,0 mMol/L med diett” (19). 

I de siste NCEP retningslinjer fra USA i 
2004 (26, etter presentasjonen av PROVE-IT), 
heter det: 

”Inntil vi får flere studier er et mål for LDL 
kolesterol < 1,8 mMol/l et alternativ for høyrisi-
kopasienter, mens et nivå på < 2,5 mMol/l er en 
sterk anbefaling. Høyrisikopasienter, hvor LDL 
< 1,8 mMol bør tilstrebes, er de med etablert 
koronarsykdom pluss:

1. Multiple risikofaktorer, særlig diabetes
2. Alvorlige og dårlig kontrollerte risikofakto-

rer (spesielt fortsatt røyking)
3. Multiple risikofaktorer knyttet til metabolsk 

syndrom (høye triglyserider og lavt HDL)
4. På grunnlag av PROVE-IT (24) pasienter 

med akutt koronarsyndrom.”
Det presiseres at det alternative behandlingsmål 
på LDL < 1,8 mMol/l ikke gjelder for individer 
som ikke representerer høy risiko.

I spørreundersøkelsen ga 46 % av sykehu-
sene simvastatin 40mg etter AKS, mens bare 18 
% praktiserte atorvastatin 80 mg. De resterende 
39 % ga statin etter ”individuell vurdering” uten 
å binde seg opp mot noen fast rutine.

5.2.5 Betablokkere
Postinfarkt behandling med betablokkere byg-
ger på studier fra 70/80-tallet, da pasientene 
stort sett fikk betablokker eller placebo uten 
noen annen behandling av betydning. De viktig-
ste studiene fra den gang er gjengitt i tabell 7, 
og viser at den perorale behandling ble påbe-
gynt først etter flere dager, og at oppfølgings-
tiden var relativt kort (gjennomsnittlig 17 mnd 
i den norske timolol-studien (8)). I den minste 
studien (10) startet man med metoprolol iv. på 
et tidlig tidspunkt, men verken denne eller andre 
studier (28.29) har vist noen klar gevinst av å gi 
alle infarktpasienter iv. betablokker på et tidlig 
tidspunkt. I den eneste studien som gjenspeiler 
dagens tilleggsbehandling (15) ble bare pasien-
ter med VV EF < 40 % inkludert, og studiebe-
handlingen ble gitt i tillegg til en ACE-hemmer. 
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Istedenfor en rask opptrapning som i de gamle 
studier, fikk disse pasientene måldosen med 
karvedilol 25 mg x 2 først etter gradvis opptitre-
ring i 4-6 uker.

Paradoksalt nok er derfor dokumentasjonen 
for betablokkerbehandling av dagens velbe-
handlete postinfarktpasienter kun tilstede for 
de som ender opp med en VV EF < 40 %. Men 
vi har hittil valgt å ekstrapolere dataene fra de 
gamle studier til også å gjelde for pasienter med 
velbevart VV EF og hvor en økende majoritet 
er blitt behandlet med revaskulerende tiltak (ho-
vedsakelig PCI) i akuttforløpet. I tillegg til led-
sagende medikamentell behandling som skissert 
i dette kapitlet, er det klart at de har et helt annet 
risikonivå og representerer en annen populasjon 
enn pasientene som var med i de gamle studier.

Et annet paradoks er at ingen bruker verken 
timolol, inderal eller metoprolol tartrat som 
skissert i tabell 7. De vanligste doseringer er 
nå metoprolol succinat (Selo-Zok) 100-200 mg 
dgl, karvedilol 12,5-25 mg x 2 eller atenolol 25-
50 mg x 2. Selv om behandlingstiden var kort i 
de gamle studier har mange også ekstrapolert til 
å behandle postinfarktpasienter på ubestemt tid 
uansett om de trenger betablokker for blodtryk-
ket eller ikke.

Vi bare spør om ikke tiden snart er moden 
for en randomisert studie med betablokker vs. 
placebo hos av dagens postinfarktpasienter som 
er revaskularisert og med en VV EF ≥ 40 %?

For praktiske formål anbefales å kategori-
sere pasientene etter VV EF over eller under 
40 %. For de med velbevart EF kan man trappe 
opp dosen i løpet av noen få dager, mens man 

hos de med nedsatt EF bør først gi en ACE-
hemmer og så trappe opp dosen gradvis i løpet 
av 4-6 uker som praktisert i CAPRICORN (15, 
tabell 7).

Selv om majoriteten av norske sykehus i 
spørreundersøkelsen fortsatt gir peroral beta-
blokker til alle med AKS, er det noen få som nå 
reserverer seg. Det gjelder pasienter med min-
dre infarkter som er normotensive og fullsten-
dig revaskularisert. Ca. 20 % har også innført 
en tidsbegrensning med revurdering etter ½ - 5 
år. Faktorer som da vurderes er VV funksjon, 
angina pectoris, grad av revaskularisering og 
hypertoni.

5.2.6 ACE-hemmere
Det er ingen diskusjon om indikasjonen for 
ACE-hemmere hos pasienter som har hjerte-
svikt under forløpet av et akutt infarkt og/eller 
med en VV EF < 40 %. Dette understreker at 
det er viktig å undersøke de fleste infarktpa-
sienter med ekkokardiografi under det aktuelle 
sykehusopphold. Praktisk oppstart med ACE-
hemmere hos slike pasienter er vist i tabell 8, 
som bygger på det de gjorde i to studier hvor 
effekten av denne behandling er godt dokumen-
tert (13,14).

Diskusjonstemaet har vært om også post-
infarkt pasienter med VV EF ≥ 40 % skal ha 
sekundærprofylakse med ACE-hemmer. Årsa-
ken er at to store studier har vist gunstig effekt 
på harde endepunkter hos høyrisikopasienter 
behandlet med ramipril (30) og pasienter med 
koronarsykdom behandlet med perindopril 
(31). Ingen av disse pasientene hadde klinis-

Tabell 7. Langtidsstudier (= 3 mnd) på betablokkerbehandling etter gjennomgått hjerteinfarkt
A. Studier hvor man ikke hadde målt VV ejeksjonsfraksjon (EF) før inklusjon

Medikament Tid fra infarkt til 
inklusjon (gj.sn.)

Initialdose Måldose Tid til 
måldose

Gj.sn. opp-
følging

antall in-
kluderte

GMT (3) metoprolol < 48 (11 ± 3) 
timer

15 mg i.v. så 50 
mg x 4 p.o.

100 mg 
x 2

2 døgn 3 mnd. 1395

NTS (4) timolol 6 - 27 (14) dager 5 mg x 2 p.o. 10 mg 
x 2

2 døgn 17 (12-33) 
mnd.

1884

BHAT (5) propranolol 5 - 21 (14) dager 20 mg p.o. så 
40 mg x 3 p.o.

60-80 mg 
x 3

2 døgn 25 mnd. 3837

B. En studie hvor VV EF var målt og pasientene ble inkludert hvis den var < 40 %
CAPRICORN 
(6)

carvedilol 3-21 (10) dager 6,25 mg x 1 p.o. 
så 6,25 mg x 2

25 mg 
x 2

4-6 uker 15 mnd. 1959

GMT = Gothenburgh Metoprolol Trial; NTS = Norwegian Timolol Study; BHAT = betablocker Heart Attack 
Trial
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ke holde punkter for hjertesvikt eller VV EF < 
40 %. En tredje studie, PEACE (32) kom senere 
med inklusjon av stabile koronarpasienter hvor 
ingen hadde hatt hjerteinfarkt innen 3 mnd i 
forveien, og alle skulle ha VV EF ≥ 40 %. De 
fikk behandling med trandolapril eller placebo, 
og studien var negativ m.h. på effekt på harde 
endepunkter. Forfatterne påpekte at risikonivået 
hos pasientene var lavere i PEACE enn i de to 
andre (HOPE og EUROPA), og at dette kunne 
forklare den manglende effekten.

Strengt tatt har vi dermed ingen bevis for at 
ACE-hemmer behandling gitt umiddelbart etter 
et hjerteinfarkt har noen dokumentert effekt hos 
pasienter med VV EF ≥ 40 %. Men hva sier de 
europeiske retningslinjene? For NSTEMI / UAP 
er det ingen konklusive anbefalinger (18), mens 
for STEMI anføres at ACE-hemmer behandling 
på linje med ASA og betablokker kan forsvares 
hvis toleransen er god (19). Heller ikke i ret-
ningslinjene for bruk av ACE-hemmere hos pa-
sienter med kardiovaskulær sykdom våger man 
seg ut på noen klare konklusive anbefalinger for 
slik behandling etter et hjerteinfarkt uten svikt 
eller VV dysfunksjon (33).

Går vi inn på de Amerikanske retningslinjer, 
påpekes at ved NSTEMI / UAP (34) skal ACE-
hemmere kun gis til pasienter med hjertesvikt, 
VV dysfunksjon (VV EF < 40 %), hypertensjon 
eller diabetes. Men ved STEMI (34) anføres 

uten reservasjon at det er anbefaling i klasse I 
for at alle skal foreskrives en ACE-hemmer ved 
utskrivelsen forutsatt fravær av kontraindikasjo-
ner (bevisnivå A). De trekker da inn HOPE-stu-
dien og diverse sekundæranalyser fra de initiale 
ACE-hemmer studiene på hjertesvikt.. 

Ut fra disse betraktninger kan pasienter med 
STEMI gies en ACE-hemmer, spesielt siden 
mange av disse uansett vil ha en stor VV med 
nedsatt VV EF.

I spørreundersøkelsen ble ACE-hemmere 
gitt kun til pasienter med VV EF < 40 % ved 
71 % av sykehusene. Bare 12 % ga dem til alle 
med AKS og resten anga individuell vurdering 
ut fra VV dyskinesi og klinisk svikt uten nød-
vendigvis å holde seg til VV EF. 

5.2.7 Angiotensin-2 
hemmere
Bruken av A-2 hemmere post infarkt har ikke 
vært studert så inngående som for ACE-hem-
mere, som fortsatt anses som førstevalg for å 
hemme renin-angiotensin-aldosteron systemet i 
langtidsbehandlingen etter STEMI (35). Basert 
på VALIANT-studien (16), anbefaler de ny-
este amerikanske retningslinjer for STEMI at 
Valsartan (dose 160 mg x 2) bør foreskrives til 
pasienter med VV dysfunksjon og som ikke kan 
tolerere en ACE-hemmer (34). Amerikanerne 
ekstrapolerer også funnene i CHARM-studien 
(36) til å gjelde for post-STEMI pasienter, slik 
at også candesartan har dokumentert effekt 
i denne sammenheng (anbefaling for begge 
medikamenter: Klasse IIa, bevisnivå B). Ba-
sert på funnene i CHARM, anbefales også at 
kombinasjonen ACE-hemmer og A-2 hemmer 
kan overveies brukt hos pasienter med persis-
terende symptomatisk hjertesvikt og VV EF < 
40 % (anbefaling klasse IIb, bevisnivå B). Den 
foretrukne A2-hemmer bør da være candesartan, 
basert på funnene i CHARM (36).

Tabell 8: Oppstart med ACE-hemmere i 2 store postin-
farkt studier: SAVE og AIRE.

Save  
N=2250

Aire  
N=1986

Design lukket lukket
Inklusjon etter infarkt, 
dager (min-maks)

11 (3-16) 5 (2-10)

Medikament captopril ramipril
Testdose, mg 6.25 nei
Stardose ved randomi-
sering, mg

12.5 x 1 2.5 x 2

Måldose ved utskr. 25 x 3 5 x 2
Måldose etter utskr. 50 x 3 5 x 2
Kontroll etter utskr. 2 uker 4 uker
Kontroll deretter, mnd. Hver 3. Hver 3.
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5.3 Profylakse mot 
plutselig død – ICD / 

antiarytmisk behandling 
Viktige referanser (finnes på http://www.escar-
dio.org/knowledge/guidelines/)
•	 ACC/AHA/ESC 2006 Guidelines for 

Management of Patients with Ventricular 
Arrhythmias and the Prevention of Sudden 
Cardiac Death.

5.3.1 Antiarytmika som 
profylakse mot plutselig død
Betablokker bør gis til alle pasienter med arytmi 
efter hjerteinfarkt. Amiodarone og sotalol kan 
gis for å redusere symptomer på grunn av ven-
trikkeltachykardi evt. i kombinasjon med ICD 
(klasse IIb bevisnivå C). Prognosen er relativt 
god (2-4 % mortalitet) ved stabil VT med EF 
over 40 % og det er rimelig å begynne med be-
tablokker, evt. med tillegg av amiodaron, alter-
nativt sotalol, men det er ikke vist noen effekt 
på mortalitet.

Profylaktisk antiarytmisk behandling for å 
redusere mortalitet er ikke indisert (klasse III 
bevisnivå B). Klasse Ic medikamenter skal ikke 
gis pasienter med tidligere infarkt (klasse III 
bevisnivå A).

5.3.2 VT/VF ved akutt 
infarkt
VF og VT som oppstår i forbindelse med akutt 
infarkt (første 2 døgn) er forbundet med øket 
hospital mortalitet, men ikke langtidsmortalitet. 
Pasienter med vedvarende VT i forbindelse med 
lavtroponininfarkt skal behandles som VT pasi-
enter uten troponinstigning (klasse I bevisnivå 
C). For pasienter med infarktskadet ventrikkel 
som kommer inn med VT/VF er det vanskelig 
å skille mellom arytmiutløst troponinutslipp og 
akutt infarkt.

5.3.3 Sekundærprofylaktisk 
ICD innleggelse
Sekundærprofylakse med ICD innleggelse er 
indisert ved overlevd hjertestans eller hemody-
namisk ustabil VT hos pasienter med venstre 
ventrikkel dysfunksjon efter tidligere infarkt 
(klasse I bevisnivå C). ICD innleggelse er indi-
sert ved hemodynamisk stabil VT hos pasienter 
med VV EF under 30 – 40 %. 

ICD innleggelse må vurderes ved residive-
rende VT hos pasienter med tidligere infarkt og 
god venstre ventrikkelfunksjon forutsatt optimal 
medikamentell behandling.

5.3.4 Primærprofylaktisk ICD 
innleggelse
Ifølge guidelines anbefales primærprofylaktisk 
ICD innleggelse for pasienter med venstre ven-
trikkel dysfunksjon på grunn av tidligere infarkt 
(minst 40 dager postinfarkt) med EF under 30 
– 40 % (klasse I bevisnivå C). Studiene viser en 
klar overlevelsesgevinst med ICD. Imidlertid er 
gevinsten mindre en ved ”klassiske” ICD-krite-
rier. Det må implanteres 14 ICD’er for å hjelpe 
én pasient. ICD’er er dyre og det er forbundet 
med til dels betydelige praktiske og psykiske 
problemer å ha ICD. Kostnadene (økonomisk 
og menneskelig) gjør kost/nytte effekten av slik 
primærprofylaktisk behandling usikker. T-wave 
alternans (TWA) er imidlertid en undersøkelse 
som kan hjelpe til å skille ut pasienter med lav 
risiko (klasse IIa bevisnivå A).

5.4 Antihypertensiv 
behandling

Utover betablokkere, ACE-hemmere og A-2 
hemmere gitt på de kriterier som er omtalt, 
kan også thiaziddiuretika og kalsiumantago-
nister være aktuelle. Samtidig hjertesvikt taler 
for diuretika, mens angina pectoris kan være 
et argument for å bruke en kalsiumantagonist. 
I ACTION-studien på pasienter med stabil 
koronarsykdom (37) hadde halvparten av de 
inkluderte hatt et hjerteinfarkt. Behandling med 
Adalat Oros ga en signifikant reduksjon av det 
primære endepunkt sammenlignet med placebo 
i subgruppen med blodtrykk > 140/90 mmHg 
ved inklusjon.
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5.5 Hjertesviktbehandling 
Ved siden av behandling med ACE-hemmere og 
betablokkere, kommer diuretika og evt. digitalis 
inn som symptomatisk behandling på individu-
elt grunnlag. 

Betablokkere er nå vel dokumentert i be-
handlingen av pasienter med nedsatt ejeksjons-
fraksjon. Ved siden av CAPRICORN (15) med 
dokumentert effekt for karvedilol, anses det 
rimelig å ekstrapolere resultatene fra CIBIS 2 
(38) (måldose bisoprolol 10 mg dgl, - opptrap-
ning fra 1,25 mg dgl. i løpet av ca. 4 uker) og 
MERIT (39) (måldose metoprolol CR/XL 200 
mg dgl – opptrapning fra 12,5 – 25 mg dgl. i 
løpet av ca. 6 uker) til også å gjelde for postin-
farktpasienter med VV dysfunksjon.. 

Aldosteronblokade hos postinfarkt pasien-
ter svikt ble evaluert i EPHESUS studien (40) 
hvor behandling med eplerenone (måldose 50 
mg dgl) ga en signifikant reduksjon av dødelig-
het og kardiovaskulære sykehusinnleggelser hos 
pasienter med VV EF < 40 % kombinert med 
klinisk hjertesvikt eller diabetes. I RALES stu-
dien (41) på pasienter med hjertesvikt i NYHA 
klasse III-IV var behandling med spironolactone 
(25-50 mg dgl.) assosiert med en signifikant re-
duksjon av dødeligheten (men RALES studien 
var ikke en postinfarktstudie). Således er det 
anført i de amerikanske retningslinjer (43) at 
post-STEMI pasienter uten signifikant nyreaf-
feksjon eller hyperkalemi bør få en aldosteron 
antagonist i tillegg til en ACE-hemmer forutsatt 
VV EF < 40% og enten symptomatisk hjerte-
svikt eller diabetes (Anbefaling; Klasse I, bevis-
nivå A).

Bruken av angiotensin-2 hemmere ved hjer-
tesvikt er i prinsippet som omtalt under 5.2.7

5.6 Diabetesbehandling 
I den forrige utgaven av denne boken hadde vi 
inkludert regimet fra DIGAMI 1 i akuttfasen 
(42). Under avsnittet om diabetes behandling 
etter utskrivelse ville vi avvente resultatet av 
DIGAMI-2 før vi la oss på anbefalingen om 
bruk av multidose insulinbehandling. Disse re-
sultater, publisert i 2005 (43), viste imidlertid 
at langtidsbehandling med insulin ikke bedret 
mortaliteten etter hjerteinfarkt sammenlignet 
med såkalt ”standard glukose kontroll”. Studien 
bekreftet det vi skrev den gang, at ”man bør ha 

en bra kontroll av blodsukkeret”. En epidemio-
logisk analyse utført av DIGAMI-2 forfatterne 
konkluderte nemlig med at glukose nivået er en 
sterk, uavhengig prediktor for død blant diabe-
tespasienter med gjennomgått infarkt. Dessuten 
er det fortsatt et faktum at nettopp denne popu-
lasjonen vil, på grunn av sitt høye risikonivå, ha 
det største utbyttet av optimal farmakologisk og 
ikke-farmakologisk profylakse.
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