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Kapittel 16

Utviklingen av den medisinske 
behandlingen av hjertepasienter
Jan Erik Otterstad og Frank Brosstad

En sentral lærebok for medisinstudenter har i en årrekke vært Medicinsk Kompen-
dium (1). Vi har her tatt utgangspunkt i 65-utgaven og vil derfra skissere utviklingen
med mange moteretninger og mange faglige gjennombrudd. Vi har valgt å vektlegge
følgende delaspekter: antikoagulasjon, lipider, arytmier, hjertesvikt, angina pectoris
og samarbeid med industrien. Til slutt følger noen betraktninger rundt årsakene til
at behandlingen har utviklet seg til å bli mer og mer effektiv, og om hvorfor koro-
nardødeligheten har blitt så sterkt redusert i løpet av de senere år.

Antikoagulasjon
Vinteren 1921–22 brukte bønder på prærien i USA/Canada fuktig søtkløverhøy fra
silo som fôr til kveg (figur 16.1). Kveget døde i hopetall, uten tegn til ytre skader, av

Verdens pionerer ved innføring av spesialiserte overvåkningsenheter for pasienter
med akutt hjerteinfarkt var Desmond Julian i Edinburgh og Bernard Lown i Boston.
I 1967 arrangerte Julian den første konferanse om erfaringene fra disse enhetene.
Fra Boston kom Lown og fra Moskva kom Chazov, begge fikk 20 år senere Nobels
fredspris på vegne av Leger mot atomvåpen.

Lown foreleste entusiastisk om behandling av advarselsarytmier for å forhindre
alvorlige arytmier. «And because he was American, everybody believed him», og
verden gikk i feil retning de neste 20 år.

Chazov foreleste om oppløsning av akutte tromber med det nylig isolerte en-
zym urokinase. «And because he was Russian, nobody believed him», og verden
måtte vente i 20 år på denne effektive behandlingen.

(Fritt gjengitt etter D. Julian av Knut Rasmussen.)
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heftige blødninger, og sykdommen ble kalt «sweet clover disease». Den kanadiske
veterinæren Frank Schofield fra Alberta forsto at fenomenet måtte skyldes en anti-
koagulant som ble produsert av soppvekst (Aspergillus) i fôret. I Madison, Wiscon-
sin, viste kjemikerne Link og Campbell at denne substansen var 4-hydroksykumarin
eller dikumarol, og patenterte oppdagelsen i 1941. Samme år ble dikumarol prøvd
ved Mayo-klinikken på pasienter med trombose, og i årene som fulgte, fikk dette
stor anvendelse i land som på den tid ikke var tyskokkuperte. Dikumarol kom derfor
først til Norge i 1947.

Link fortsatte arbeidet for å finne kumarinderivater som var mer potente, og som
derfor kunne brukes som rottegift. Resultatet ble warfarin, et akronym for Wisconsin
Alumni Research Foundation (warf-) og -arin, som peker på utgangspunktet kum-
arin. Preparatet ble godkjent i 1951 i USA som en utmerket rottegift (figur 16.2).

Men etter at en marinegast i 1951 forgjeves forsøkte å begå selvmord ved inntak
av midlet, startet en rekke studier på mennesker med warfarin som profylaktisk anti-
koagulant. Man fant at midlet hadde bedre egenskaper enn dikumarol på grunn av
bedre løselighet (kan injiseres) og bedre absorpsjon. Warfarin ble godkjent i USA i
1954 til humanmedisinsk bruk og ble meget snart globalt den dominerende kuma-
rinderiverte antikoagulant.

Paul Arnor Owren (figur 16.3) kom til å spille en sentral rolle innenfor interna-
sjonal koagulasjonsforskning etter den annen verdenskrig. Hans doktorgradsarbeid
«The coagulation of blood. Investigations on a new clotting factor» ble utgitt i 1947
(2). Den beskrev en til da ukjent koagulasjonsfaktor (FV) og ga støtet til at resten av
koagulasjonsfaktorene vi kjenner i dag (FVII–FXIII), ble oppdaget i rask rekkefølge
med Owren og medarbeidere som flittige bidragsytere (K-22, 24).

Den raske økningen av hjerte- og karsykdommer i USA og Norge etter krigen fikk
Owren til å interessere seg for antikoagulasjonsprofylakse med kumarin-derivater.
Monitorering av antikoagulasjonsnivå ble utført a.m. Quick verden over. Men blød-
ning var en sjenerende og alvorlig bivirkning ved behandlingen, og Owren søkte etter
metoder som kunne predikere optimal dosering, og som kunne gi en tilfredsstillende
antikoagulasjonseffekt med minimal blødningsrisiko. I 1951 kunne han og Knut Aas
publisere et arbeid om protrombin-prokonvertin-testen (PP) (3) som, etter oppskrift
fra Owren, kunne fremstilles lokalt, og som ga pålitelig analyseresultat selv på innsendt
prøvemateriale. Dette ble til stor hjelp for å dosere dikumarol på en forsvarlig måte.

En kommersialisert (Nycomed A/S) PP-testvariant i
form av Thrombotest (TT) ble laget og metoden publi-
sert i Lancet (4). TT ble/blir brukt i mange europeiske
land og i Japan, mens metoden aldri fikk innpass i USA,
hvor Quicks metode, til tross for sine mangler, blir
brukt. TT-metoden har dannet mønster for de INR-
metodene som i dag er i bruk ved sykehus i Norge, og
som er insensitive for heparin i prøvematerialet.

Som nevnt var Owren opptatt av årsaken til at
hjerte- og karsykdommene ble sterkt redusert under
siste verdenskrig for så å vise en eksplosiv vekst i etter-
krigstiden. Som mange andre mente han at dette

Figur 16.1. Søtkløver-
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skyldtes ratio mettet/umettet fett, og han festet seg spesielt ved
innholdet av linolensyre og mente at denne syren kunne oppfat-
tes som et vitamin. Arvid Hellem hadde på denne tiden utviklet
et apparat for å bedømme blodplaters evne til adhesjon, en egen-
skap som ble oppfattet som vesentlig for så vel hemostase som for
aterotrombose. Apparatet besto av et plastrør med glassperler.
Platerikt plasma ble pumpet gjennom søylen ved hjelp av en
elektromotor. Ved å måle reduksjon i antall blodplater etter søy-
lepassasje fikk man et mål for platenes adhesive evner. Et studie
av blodplateadhesivitet hos pasienter med ateromatose som fikk
ulike oljer og tran, viste at bare soyaolje nedsatte adhesiviteten,
og at denne ble normalisert etter seponering av oljen. Da denne
oljen var alene om å inneholde linolensyre, var veien kort for
Owren til å markedsføre ren linolensyre (under navnet Aurol,
Nycomed A/S) som antitrombotisk middel. Samtidig ble det satt
i gang en randomisert studie på ca. 10 000 pasienter som skulle
gå over ett år. Resultatet var skuffende og viste ingen effekt med
hensyn til verken arteriell eller venøs trombose. De tidligere observerte effektene på
blodplateadhesivitet lot seg dessuten ikke reprodusere, og forskningen med Aurol
fikk i de nordiske land et klart skandalepreg. Årsakene til de divergerende resultatene
er komplekse, men «wishful thinking» og fravær av gode kontroller var nok det
vesentlige. I lys av senere års forskning på EPA- og omegasyrer gjør man seg allikevel
tanker om at Owren og medarbeidere snublet i riktig retning (K-22, 24). For spesielt
interesserte i Owrens liv og virke anbefales Stormorkens bok fra 2000.

I 1955 kom teorien om at aterosklerose kunne forårsakes av fibrinnedslag i karveg-
gen, og at dette kunne gi grunnlag for antitrombotisk behandling av koronarsykdom.
Man hadde både medikamentet og laboratorietesten som kunne benyttes for optimal
dosering. To viktige kliniske doktorarbeider fikk stor betydning for bruken av
antikoagulasjonsbehandling ved koronarsykdom i Norge. I 1957 kunne Christopher
Bjerkelund vise at langtidsbehandling etter akutt hjerteinfarkt var effektivt i å redusere
både død og reinfarkt (5). I 1960 disputerte Christian F. Borchgrevink på et arbeid
som konkluderte med at intensiv antikoagulasjonsbehandling med PP-nivå mellom
10 og 30 % var mer effektivt enn med et nivå mellom 40 % og 60 % i å redusere hjer-
teinfarkt og død ved stabil angina pectoris (6). Ut fra dagens standard vil nok mange
hevde at disse arbeidene var for små og med for kort oppfølging til at man med sik-
kerhet kunne påvise en effekt på de såkalte «harde endepunkter». Således er det i Medi-
cinsk Kompendium fra 1965 anført «stor uenighet om slik behandling etter hjertein-
farkt». Om antikoagulasjonsbehandling ved angina pectoris heter det: «Erfaringene er
sparsomme og meningene delte.» Uansett ble det i Norge etter hvert mange som fikk
dikumarol og senere warfarin som ledd i behandlingen av koronarsykdom.

I 1969 publiserte Bjerkelund og Otto Orning sitt banebrytende arbeid om effek-
ten av antikoagulasjonsbehandling på hyppigheten av arterielle embolier relatert til
elektrokonvertering av atrieflimmer (7). Man var også blitt mer og mer klar over
nytten av warfarin ved permanent atrieflimmer. Fra slutten av 60-tallet kom det i

Figur 16.3. Paul Arnor 

Owren (1905–1990).
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tillegg en rekke ventilopererte pasienter som også hadde behov for warfarin, og der-
med regelmessige TT-kontroller ved norske sykehus.

Resultatet ble at utover på 60–70-tallet ble landets medisinske poliklinikker i
økende grad fylt opp av pasienter med koronarsykdom, atrieflimmer og mekaniske
hjerteventiler. Med et gunstig avlønningssystem for poliklinisk virksomhet den gan-
gen ble medisinske overleger og reserveleger etter hvert en slags «høyadel». Vittige
tunger opererte med begrepet «TT-slott» som en konsekvens av denne virksomheten.

På slutten av 70-tallet ble avlønningssystemet ved våre poliklinikker «avprivatisert»,
men TT-kontrollene var likevel en stor del av virksomheten selv etter tusenårsskiftet. I
de senere år har man gått over til INR-begrepet for å ha en internasjonal standard, og
tendensen har vært at primærhelsetjenesten i økende grad tar seg av disse kontrollene.

Indikasjonen er fortsatt klar nok for bruk av marevan ved atrieflimmer og hos
ventilopererte. Til tross for de to suksessrike Waris-studiene utført i regi av Harald
Arnesen, Pål Smith og Mette Hurlen (8, 9), har warfarinbehandling ikke slått an
som postinfarktprofylakse hos pasienter med sinusrytme (K-24).

Lipider som risikofaktor
For 20 år siden ble det sagt om norske indremedisinere og dermed kardiologer –
hvorav de fleste var menn – at ved siden av en vakker kvinne var det ikke noe som
engasjerte dem så mye som kolesterol. I tallrike foredrag fra 70-tallet og utover har
Jan Erikssen gjort oss oppmerksom på «fettet rundt hjarterøtene» i vikingtiden. Såle-
des står det å lese i Snorre:

Tormod Kolbrunarskald, skalden til Olav den heilage, døydde saman med 
kongen i slaget på Stiklestad i 1030. Sagaen fortel at han fekk ei pil i hjarta. 
Da han låg på sjukeleiet etter slaget, trekte han ut pila så hjarterøtene 
følgde med. Da sa han: «Godt har kongen fødd oss, enno er eg feit om hjar-
terøtene», og så lente han seg attover og døydde.

Et eksempel på prinsippet for hjertebiopsier den gang er vist på figur 16.4 (Hellig
Olav, ikke Tormod Kolbrunarskald på Stiklestad).

I Medicinsk Kompendium anføres følgende: «hyperkolesterolæmi spiller en viss
ætiologisk rolle, men andre faktorer må være medvirkende». Interessant nok er røy-
king ikke nevnt med et ord, heller ikke er det en eneste setning om at kolesterolni-
vået bør senkes med diettomlegning ved manifest koronarsykdom. Til tross for
denne nihilistiske holdningen hadde både Bjerkelund og Borchgrevink i sine dok-
torgradsarbeider (5, 6) redegjort omhyggelig for kolesterolnivået i begge behand-
lingsgrupper. De fokuserte på at en ujevn fordeling av pasienter med hyperkoleste-
rolemi kunne influere på prognosen. Om behandling het det: 

Although there may be a correlation between diet and coronary heart 
disease, we did not want to recommend a change in the usual eating habits, 
since convincing evidence has not been produced to show that such a 
change significantly lowers mortality or infarction rate. The significance of 
cholesterol in coronary sclerosis is not yet clear» (6).
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Knut Westlunds store arbeid (forsikringsselskapsstudie) doku-
menterte betydningen av total kolesterol for risikoen for å
utvikle koronarsykdom (10). I 1965 ble det startet en euro-
peisk, kontrollert studie hvor hensikten var å senke kolesterol-
nivået med klofibrat hos over 15 000 tilsynelatende friske
menn i håp om å redusere insidensen av iskemisk hjertesyk-
dom. Kolesterolreduksjonen var på 9 % sammenlignet med
placebo. Man fant signifikant reduksjon av antallet ikke-
fatale, men ikke av fatale hjerteinfarkter. Total dødelighet ble
ikke påvirket, og det var en overdødelighet av ikke-kardiale
dødsfall i klofibratgruppen. Dermed ga denne store og ressurs-
krevende studien ingen vind i seilene for medikamentell koles-
terolreduksjon, og klofibrat ble avregistrert. I en redaksjonell
kommentar i Tidsskriftet i 1979 avsluttet Bjerkelund med:
«Kanskje er det da heller ikke så galt om både vi, og særlig de
aller fleste av våre pasienter, nå for en tid kan få lov til å glemme kolesterolet?» (11).

Selv om klofibratstudien hadde inkludert friske menn, ble resultatene ekstrapo-
lert dit hen at også pasienter med koronarsykdom måtte klare seg med sitt koleste-
rolnivå som best de kunne. Men statinene dukket opp og var tilgjengelige for kli-
niske studier i Norge på sent 80-tall. Skredet kom imidlertid med 4S (12). Denne
studien var i utgangspunktet norsk, og Terje Pedersen ble møtt med trampeklapp
da han presenterte resultatene ved American Heart Associations møte i november
1994. Resultatene ble behørig kommentert på første side i New York Times, og det
var stort å være norsk. Kort summert hadde man inkludert 4444 pasienter med gjen-
nomgått hjerteinfarkt eller angina pectoris fra hele Skandinavia. Oppfølgingstiden
var 5,4 år, og behandling med simvastatin medførte en relativ reduksjon av dødelig-
heten på 30 % sammenlignet med placebo. De neste par år kom det flere store stu-
dier som bekreftet at det nyttet å sette ned kolesterol med rundt 30–35 %. «Alle»
aksepterte nå at statinbehandling er et «must» for pasienter med etablert koronarsyk-
dom. Statiner er nå de hyppigst forskrevne medikamenter i Norge (K-22, 24).

Problemet i dag er hvor langt ned man skal senke kolesterolet. Etter at de store
studiene var presentert i 1999, diskuterte man tre hovedteorier om reduksjon av
kolesterol og effekt på koronare hendelser. Var det et lineært forhold mellom koles-
terolreduksjon og risikoreduksjon som vist i observasjonsstudiene, var det et kurvi-
linerært forhold, eller nyttet det bare å redusere kolesterol med de 25–30 % man hit-
til hadde oppnådd (terskelteorien)?

Man ble etter hvert klar over at forskjellen mellom resultatet av observasjonsstu-
diene og intervensjonsstudiene ganske enkelt kunne skyldes forskjell i observasjons-
tiden. I 4S-studien var det for eksempel ikke så stor effekt de første to årene, men fra
år 3 var det en 60 % reduksjon av koronare hendelser, slik man ville vente ut fra
observasjonsstudiene.

På grunn av den omfattende bruken av statiner har myndighetene bestemt at
«alle som trenger det», skal få refundert behandling tilsvarende simvastatin 40 mg
dgl. Problemet nå er å selektere de pasientene som vil profittere på ytterligere koles-
terolreduksjon ved å gi dem et mer potent og dyrere statin eller kombinere simvas-

Figur 16.4. Hellig Olavs 

endeligt på Stiklestad, 

riktignok uten synlige 

«hjarterøter».
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tatin med et annet medikament som har en prinsipielt forskjellig virkningsmeka-
nisme. Prinsippet om at myndighetene vedtar hvilke medikamenter vi skal bruke og
ikke bruke, er betenkelig. Ingen sentrale vedtak av denne typen kan holde følge med
den medisinske utviklingen. Dette burde være legenes valg både for statiner og anti-
hypertensiver. Eksempelvis er det nå publisert flere studier som alle viser tendens til
en gunstig effekt av å redusere kolesterol ut over det man gjorde i de gamle studiene.

Hadde Tormod Kolbrunarskald fått gransket «hjarterøtene» sine i dag, er det
godt mulig at Kongen ikke hadde fått så hederlig omtale om hvor godt han hadde
fødd ham. I tillegg er nok ikke kolesterol fullt så opphissende for norske indremedi-
sinere som for 20–30 år siden.

Arytmier
I dette avsnittet vil vi belyse utviklingen av behandling av ventrikulære arytmier etter
akutt hjerteinfarkt. Det kan være av interesse å se hva som ble gjort i anledning presi-
dent Dwight D. Eisenhowers 7 hjerteinfarkter fra 1955 til han døde i 1969 (13). Han
hadde i alt 14 tilfeller med hjertestans og var en av de første pasienter som ble reddet
av elektrokonvertering med en defibrillator utviklet av Lown i 1961.

Lown beskrev som illustrert av kapitlets ingress et tre trinns resonnement til
støtte for innføring av spesialiserte overvåkningsavdelinger:

1. Plutselig død ved hjerteinfarkt skyldes elektrisk derangering av hjerterytmen med
utvikling av ventrikkelflimmer.

2. Ventrikulære ekstrasystoler forutgår og identifiserer pasienter som er utsatt for
plutselig død.

3. Suppresjon av slike ekstrasystoler med antiarytmika forebygger ventrikkelflimmer.

Denne «warning arrhythmia»-teorien i akuttfasen ble fokus for det som foregikk på
overvåkningsavdelingene som ble opprettet i Norge på slutten av 60-tallet.

I en innstilling vedrørende opprettelse av en medisinsk overvåkningsavdeling ved
Vestfold sentralsykehus fra 10.10.1968 heter det: «De fleste dødsfall på grunn av
hjerteinfarkt inntreffer i løpet av sykdommens første dager, og den hyppigste døds-
årsak er såkalt ‘hjertestans’. Det er videre vist at slik ‘hjertestans’ ofte kan forutgås av
lettere forstyrrelser av hjerterytmen, som hvis de blir oppdaget, kan behandles slik at
en alvorligere behandling unngås.» Ut fra disse betraktningene ble avdelingen åpnet
i 1969, og som ved alle andre slike avdelinger i landet ble det gitt lidokain i bøtter og
spann. Problemet var bare at en hel verden var blitt villedet av «warning arrhythmia»-
teorien. Riktignok reduserte man insidensen av ventrikkelflimmer med 35 % med
profylaktisk intravenøs lidokainbehandling, men mortaliteten ble ikke redusert.

Heldigvis var ikke selve overvåkningstanken noe blindspor. Spesialavdelingene
ga, som beskrevet andre steder (K-28), betydelig bedre muligheter for omsorg og sær-
lig for umiddelbar defibrillering. Overvåkningsavdelingene fikk også stor betydning
for pasienter med hjerterytmeforstyrrelser uten infarkt og for dem med hjertesvikt.

Infarktdødeligheten var imidlertid fortsatt betydelig. Derfor var det ikke uvanlig
å etablere såkalte «morsrom» (rom for avdøde) ved siden av hjerteovervåkningen, slik
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man bl.a. gjorde det i Tønsberg. En natt på tidlig 70-tall hadde en av sykepleierne
lagt seg til der for å ta en liten høneblund, siden det var stille og rolig. En vaskedame
kom inn tidlig om morgenen og begynte intetanende sin virksomhet. Sykepleieren
våknet, satte seg opp i sengen, og resultatet ble at vaskedamen svimte av og måtte
innlegges til observasjon. Siden kom det et strengt forbud mot å ta seg en liten strekk
på «morsrommet» i Tønsberg.

Etter hvert avtok bruken av lidokain. Heller ikke andre gruppe 1-antiarytmika
benyttes, av frykt for negativ inotrop effekt eller proarytmi.

Cast-studien spilte en vesentlig rolle for den økende skepsis mot antiarytmika ved
akutt infarkt (14). Dette var riktignok en studie av langtidsbehandling med klasse
1C-antiarytmika etter hjerteinfarkt. Teorien var den samme: Reduser ekstrasystoler
og dermed mortaliteten. Men behandlingen ga større mortalitet enn placebo. Den
reduserte ledningshastighet på grunn av medikamentene var arytmogen – «end of
story».

Med dette har pendelen svingt fra litervis med lidokain for det som i dag oppfattes
som bagatellmessige arytmier, til fokus på kjapp defibrillering og bruk av amiodarone
ved alvorlige ventrikulære arytmier etter infarkt. Med dagens optimalisering av trom-
bolyse og ikke minst økende bruk av primær PCI er problemet med ventrikulære
arytmier blitt betydelig redusert, og behandlingen er langt mer rasjonell og effektiv.
Legg så til den prognostiske gevinsten av de nye behandlingsmetodene i akuttfasen,
livsstilstiltak og moderne sekundærprofylakse, inkludert ICD-implantasjoner, så har
vi også i Norge sett en utrolig sceneforandring siden president Eisenhowers tid.

Hjertesviktbehandling
Ved ACC i New Orleans 1995 holdt Milton Packer en minneverdig forelesning om
den historiske utviklingen av hjertesviktkonseptet, i form av tre modeller:

1. «Ødemmodellen» oppsto i 1920-årene og da dreide alt seg om å redusere vekt og
ødemer.

2. «Den hemodynamiske modell» med fokus på redusert systolisk funksjon kom på
70-tallet i forbindelse med innføring av invasive målinger av trykk og blodstrøm
(Swan-Ganz-katetre). Jakten på andre positivt inotrope medikamenter enn digi-
talis fikk en sørgelig slutt, siden de viste seg å øke dødeligheten. Årsaken ble bl.a.
antatt å være en uheldig aktivering av endogene neurohormoner.

3. Dermed oppsto utover på 80–90-tallet den «neurohormonelle» modellen for
hjertesvikt. I tillegg til initialbehandling med diuretika skulle man følge opp med
neurohormonale antagonister, i første rekke ACE-hemmere og betablokkere.

Consensus 1-studien (15) er oppfattet som en milepæl i oppfatningen av neuro-
hormonenes betydning for prognosen ved alvorlig hjertesvikt. Den var også norsk
(K-24). Det epokegjørende med denne studien var at enalapril gitt i tillegg til diu-
retika og digitalis reduserte dødeligheten med 40 % etter 6 md.

I dag er ACE-hemmerne vel etablert som hjørnesteinen i behandlingen av kro-
nisk hjertesvikt hos pasienter med redusert venstre ventrikkel-ejeksjonsfraksjon (VV
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EF) for å redusere mortaliteten, mens det foreligger divergerende resultater når det
gjelder effekten på symptomer og VV EF.

Allerede på tidlig 80-tall var det noen «pionerer» i Göteborg som fant gunstig
effekt av betablokkerbehandling hos pasienter med dilatert kardiomyopati og redu-
sert funksjon av venstre ventrikkel. Det var ikke så mange av oss her på berget som
trodde på disse resultatene. Men mot slutten av 90-tallet kom de store betablokker-
studiene, og spesielt Merit fortjener en kort omtale, siden den var basert i Skandina-
via, med en rekke norske sykehus og pasienter (16). Man hadde inkludert nesten
4000 pasienter, og studien ble stoppet før tiden på grunn av en høygradig signifikant
reduksjon av dødeligheten på 44 % med Selozok sammenlignet med placebo (K-24).

Forutsetningen for en slik effekt er at betablokkerbehandling blir gitt i lave og
gradvis økende doser til symptomatiske pasienter med redusert VV EF til tross for
adekvat behandling med ACE-hemmere og diuretika.

Angiotensin-2-hemmerne (A2) ble lansert utover på 90-tallet og skulle teoretisk
ha fordeler fremfor ACE-hemmerne på grunn av færre bivirkninger. De ble mar-
kedsført intenst med vekt på patofysiologiske fordeler fremfor ACE-hemmerne. En
rekke norske sykehus var involvert i CHARM-studien som ble publisert i 2003 (17).
Resultatene var meget klargjørende for hvordan A2-hemmerne kan brukes optimalt
ved hjertesvikt. Først og fremst ble det vist at de kan erstatte ACE-hemmere hos
pasienter som ikke tolererer slik behandling. Videre kan tilleggsbehandling til ACE-
hemmere være av verdi hos pasienter som forblir symptomatiske på slik behandling.
En slik kombinasjon gir imidlertid en viss utfordring i form av relativt hyppige kon-
troller av nyrefuksjon, elektrolytter og blodtrykk.

Moderne hjertesviktbehandling krever en korrekt diagnose, med ekkokardiogra-
fiske målinger av en nedsatt kardial funksjon og en gradvis opptrapping av dosene
av ACE-hemmer og betablokkere med hyppige kontroller av klinikk, blodtrykk,
hjertefrekvens, kreatinin og kalium. Derfor er det ved de fleste sykehus opprettet
sykepleierbaserte hjertesviktpoliklinikker med «fast track» til ekkokardiografi. Pasi-
entene får der sin optimale dosering i tillegg til generelle råd og vink om livsstilstiltak
ved hjertesvikt. Deretter kan de følges opp i primærhelsetjenesten og henvises tilbake
på liberalt grunnlag og med kort ventetid ved nyoppståtte problemer.

Dagens hjertesviktpasienter representerer nå et problem knyttet til multifarmasi
med mulighet for interaksjoner, feildosering og manglende compliance. Mange skal
ha tilleggsbehandling med ASA, eventuelt warfarin, et statin og eventuelle anti-
hypertensiver eller antiarytmika. I tillegg kommer vurderinger med hensyn på even-
tuelle revaskulariserende tiltak, ICD-implantasjon og/eller biventrikulær pacing.
Nye behandlingsprinsipper er under utprøvning, som stamceller, immunmodule-
rende prinsipper og en rekke nye medikamenter.

Behandling av angina pectoris og litt om fremtidens 
postinfarktprofylakse med betablokkere
Blar vi opp på angina pectoris i Medicinsk Kompendium fra 1965, står det: «Ved
behandlingen bliver det tale om dels at stille smerterne ved selve det akutte smerte-
anfald, og dels må man forsøge, om man med forebyggende behandling kan ned-
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sætte anfaldenes frekvens og sværhed.» Nitroglyserin omtales grundig som anfallsbe-
handling, mens alkylnitrater har «formentlig en vis effekt» som forebyggende
behandling. Det var det.

På slutten av 60-tallet og særlig utover på 70-tallet kom betablokkerne med
stormskritt – først propranolol, så de med innebygget sympatikomimetisk aktivitet
(practolol, pindolol), og deretter de selektive som skulle være mer tolererbare (ate-
nolol, metoprolol). Felles for dem alle var at de med reduksjon av hjertefrekvens og
blodtrykk kunne oppnå redusert oksygenbehov i myokard og dermed symptomlind-
ring. På 70- og 80-tallet opplevde norske indremedisinere en intens markedsføring
av de forskjellige variantene. Av en eller annen grunn er det ennå ikke gjort en stor
studie med henblikk på effekten av slik behandling på «harde endepunkter» ved
angina pectoris. Det var nok av surrogate endepunkter som omfang av ST-depresjo-
ner ved belastningstester eller Holter-monitorering. Smøreturene var mange og til
dels eksklusive – spesielt huskes hvordan et engelskbasert firma fraktet flylass etter
flylass med norske leger til hyggelige steder i England.

Betablokkerne gikk sin seiersgang etter postinfarktstudiene på tidlig 80-tall, hvor
behandlingen ble gitt til dem som hadde overlevd et hjerteinfarkt i 1–3 uker. Mor-
talitetsreduksjonen var på 36 % i den norske timololstudien (K-24), som «slo ned
som en bombe».

Etter betablokkerne kom kalsiumantagonistene med mange gode patofysiolo-
giske egenskaper. Men i motsetning til betablokkere var studiene på postinfarktpro-
fylakse med kalsiumantagonister på 80-tallet komplett negative. Dette er trolig år-
saken til at de hele tiden har spilt annenfiolin i forhold til betablokkerne. Effekten
på symptomer og iskemiforandringer i EKG har vært påvist i en rekke mindre stu-
dier. I 1995 ble det publisert en metaanalyse av kliniske hendelser basert på en rekke
mindre studier som var gjort på korttidsvirkende kalsiumantagonister. Denne me-
taanalysen ropte et rungende varsku og antydet økt forekomst av hjerteinfarkt, hjer-
tesvikt og cancer. Senere har imidlertid større kliniske studier, bl.a. Action-studien,
tilbakevist disse påstandene. Dermed har langtidsvirkende kalsiumblokkere fortsatt
sin plass i den symptomatiske behandlingen av angina pectoris.

Det er klart at moderne behandling med livsstilstiltak, multifarmasi og revas-
kulariserende tiltak har medført en dramatisk bedring av prognosen hos pasienter
med etablert koronarsykdom. I historisk sammenheng er det lov til å trekke paral-
lellen mellom de pasientene som ble inkludert i betablokkerstudiene fra 25–30 år
tilbake, til dagen postinfarktpasienter behandlet med PCI og med en velbevart VV
EF. Den gang ble betablokkere eller placebo gitt i tillegg til «itteno», og mange
pasienter hadde etter alt å dømme en redusert VV-funksjon. I dag gis betablokker
«i tillegg til». Vil man nå få det samme gunstigere resultatet av betablokker post-
infarkt i dag som for 25 år siden? Placebodødeligheten i den norske timololstudien
var eksempelvis på ca. 11 % etter et år. Med et lavere risikonivå kan det hende at
dagens pasienter ikke vil profittere på betablokker i samme grad som på 70–80-
tallet? Det kan faktisk tenkes at vi i fremtiden vil trenge studier som tar for seg
hvorvidt vi kan slutte med etablert behandling istedenfor å introdusere stadig nye
behandlingsprinsipper.
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Samarbeidet med den farmasøytiske industri 
sett fra sykehuset
Følgende medikamentklasser har dokumentert effekt på «harde endepunkter» i
dagens moderne medisinske behandling:

1. A2-hemmere anses likeverdige med ACE-hemmere ved hjertesvikt og VV EF
<35–40 %

2. ACE-hemmere ved hjertesvikt og VV EF <35–40 %, samt hos høyrisikopasien-
ter med VV EF ≥40 %

3. acetylsalisylsyre (ASA) ved akutt hjerteinfarkt og hos pasienter med etablert kar-
diovaskulær sykdom

4. antihypertensiva (K-17)
5. betablokkere postinfarkt
6. clopidogrel kombinert med ASA etter PCI-behandling og akutt koronarsyndrom
7. fibrinolytika ved akutt hjerteinfarkt
8. marevan etter hjerteinfarkt, ved atrieflimmer og hos ventilopererte
9. statiner i både primær- og sekundærprofylakse

Med unntak fra bruken av ASA hos pasienter med kardiovaskulær sykdom og til dels
warfarin ved atrieflimmer og hos ventilopererte er dokumentasjonen for all denne
behandlingen basert på store og ressurskrevende studier som har vært basert på et
samarbeid mellom store farmasøytiske firmaer og sykehusavdelinger. Rollefordelin-
gen har vært ulik i forskjellige studier, men uten et slikt samarbeid ville vi ikke ha
kommet dit vi er i dag.

Samarbeidet omkring studiene har fra 70-tallet vært «krydret» med utstrakt spon-
sing til å delta ved de store europeiske og amerikanske kongressene. Vi har også hatt
gleden av å være med på en rekke faglige møter i inn- og utland. Her har det vært
alle varianter fra rene «smøreturer» til seriøst anlagte møter med et høyt faglig nivå.
Et amerikansk ordtak fra den tiden beskriver situasjonen: «There is no such thing as
a free lunch» (Milton Friedman, 1975).

Men det er fristende å fastslå at uten industrien hadde vi verken hatt det faglige
nivå eller den regelmessige faglige oppdatering som vi har hatt i Norge i de siste 30
år. Med de nye restriksjoner for samarbeidet er vi alle spent på i hvilken grad en slik
faglig oppdatering kan holdes ved like når både sykehusene og ikke minst helsefore-
takene må på banen. I disse budsjettmessig trange tider er det nå en klar tendens til
å redusere midler som skal settes av til kurs- og kongressdeltagelse.

Årsakene til den gunstige utviklingen?
Fremskrittene i behandlingen må være med på å forklare reduksjonen i koronare
dødsfall i Norge fra 60-tallet og utover (K-3). En lignende utvikling er observert i
Storbritannia. Som illustrert på figur 16.5a er det estimert at 42 % av reduksjonen
i koronare dødsfall fra 1980 til 2001 skyldes forbedret behandling, og resten skyldes
forandringer i risikofaktorene (18). Hovedårsaken til dødelighetsreduksjonen er
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åpenbart røykestopp, mens behandling av hjertesvikt synes å være den viktigste
behandlingsfaktoren (figur 16.5b).

Uten vår velstandsutvikling ville vi ikke hatt anledning til å nyttiggjøre oss resul-
tatene av de store og gode studiene som har vært utført. Blåreseptordningen har gjort
det mulig å implementere resultatene i stor målestokk. Den store strømmen av stu-
dier har medført behovet for en helt ny vitenskap, nemlig en vitenskap om korrekt
tolkning av resultatene og om implementering av disse.

Figur 16.5a. Fra ref. 31: 
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Nye behandlingsprinsipper og medikamenter vil utvilsomt bli lansert i fremti-
den. Noen av disse vil være feilspor og må identifiseres med så få omkostninger for
pasientene våre som mulig. Vi må også være på vakt mot villedende «forsknings-
juks». Bare en åpen, men kritisk holdning til nye forslag vil kunne sikre en stabil
videre utvikling.

Ved siden av livsstilspåvirkning og invasiv behandling har utviklingen av den
medisinske behandling vært eventyrlig og har bidratt vesentlig til den drastiske
reduksjonen av hjertedødsfall gjennom de siste 40 år.
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Summary

Some aspects on the development of drug therapy in Norwegian cardiology
In this chapter some of the successes and some of the failures in the development of
a rational drug therapy are highlighted. Both the successes and the failures are to some
extent national evolvements, but most of both have been imported.

In Norway, a strong school of researchers and clinicians led by Paul Owren, be-
lieved that anticoagulation was the answer to the epidemic of cardiovascular disease
in the 1950s and 60s. This school dominated both research and clinical practice for a
number of years. The same group was also a firm believer in the importance of the
lipid composition of the diet and conducted early and negative controlled trials on
linolenic acid. Like the rest of the world, Norwegian cardiology was misled into using
a lot of antiarrhythmic drugs, including lidocaine, in the belief that warning arrhythmias
should be treated. Luckily, class IC agents were little used in Norway. The changes in
the treatment of heart failure and stable angina are also described.

Altogether the advances in drug therapy have been impressive and have most
probably contributed substantially to the decreased mortality rate from cardiovascular
disease during the last two decades.
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