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NCS’ VÅRMØTE I STAVANGER 
 2.-4. JUNI 2016

Været var igjen på arrangørenes side ved Stavanger-møtet. Møtet var 
godt besøkt med ca. 230 påmeldte, ca. halvparten var helsepersonell. 
Innledningsvis var det en fagpolitisk sesjon med innlegg og debatt 
rundt kardiologenes rolle i intensivmedisin. 

De andre foredragene hadde tema knyttet til pulmonal 
hypertensjon, kardiogent sjokk, myokardiskemi, preventiv kardiologi, 
hyperkolesterolemi, fysisk hard trening, svangerskap og hjertesykdom 
og arytmibehandling. Dessuten ble nye retningslinjer fra ESC lagt frem 
og debattert. I tillegg var det mange interessante satellittsymposier.

Som vanlig var det en abstraktsesjon med muntlige 
presentasjoner. I tillegg var det en interessant kasuistikksesjon. 
Prisen for beste abstrakt (High physical fitness attenuates both 
basal and exercise induced inflammation) og kasuistikk (om spontan 
koronardisseksjon) gikk til henholdsvis Øyunn Kleiven og Charlotte 
Seland.

«Get together»-samlingen ble holdt i SAFER-senteret, 
lokalisert hos Lærdal Medical. Her fikk man prøve interessante 
simuleringsmodeller, f.eks. for transøsofagusekkokardiografi. Blant mye 
fag var det også kulturelt innslag med sang av Hanne («skal-vi-danse») 
Sørvaag, på fellesmiddagen. 

Vi presenterer her referater fra mange av disse innleggene samt 
de innleverte abstraktene.

Olaf Rødevand
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FAGPOLITISK SESJON:

KARDIOLOGISK INTENSIVMEDISIN: 
KARDIOLOGI, ANESTESIOLOGI ELLER 

BEGGE DELER?
Geir Øystein Andersen,  

Hjerteintensiv og overvåkningsavdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Bakgrunnen for sesjonen var Norsk anes-
tesiologisk forenings (NAF) forslag til 
«Retningslinjer for intensivvirksomhet i 
Norge» som ble sendt inn til Legeforeningen 
i 2015. Der definerer man intensivenhetene 
i 3 nivåer hvorav nivå 3 er universitets-
sykehusnivå. Krav til faglig ledelse er at en 
må være spesialist i anestesiologi. På nivå 
3 må en også ha formelle kurs/eksamen for 
å kalle seg intensivlege. En åpner ikke opp 
for at leger med andre spesialiteter som for 
eksempel lungemedisin eller kardiologi kan 
være faglig ansvarlig for intensivavdelinger 
eller fungere som intensivlege. Retningslin-
jene ble avvist av legeforeningen og er sendt 
på høring til de ulike spesialistforeninger. 

Fra arbeidsgruppen i NAF hadde en 
invitert Eldar Søreide, leder av intensivav-
delingen i Stavanger og undertegnede til å 
innlede, med kortere innlegg/kommentarer 
fra Rune Fanebust, Medisinsk intensiv og 
overvåkning, Haukeland universitetssjuke-
hus samt intensivlege Anniken Haavind, 
Universitetssykehuset Nord-Norge. 

Alle var vel enig om at svaret på 
spørsmålet var «ja takk begge deler». For 
mitt vedkommende la jeg vekt på at den 
kritisk syke hjertepasient må behandles av 
et tverrfaglig team ledet av leger med høy 
kompetanse innen hjerte-karsykdommer. 
Seks korte kasuistikker med ekkokardiogra-
fibilder ble vist for å illustrere behovet for 
kardiologer i diagnostikk og behandling av 
dårlige hjertepasienter. Pasienter som kan 
fremstå som relativt like ved vanlig undersø-
kelse (varierende grad av respirasjonssvikt, 
hypotensjon og sirkulatorisk påvirkning) 
og ved invasiv monitorering (lavt hjertemi-
nuttvolum), kan ha helt forskjellig etiologi 
og hemodynamikk og kreve svært ulik 
behandling. Pasienter med akutt hjerte-
infarkt, lunge emboli, myksom, reumatisk 

mitralstenose og atrieflimmer, Takotsubo-
kardiomyopati og aortadisseksjon ble brukt 
som eksempler.

Kritisk syke hjertepasienter krever 
spisskompetanse og må følges tett av kar-
diolog, ikke bare på tilsyn. Ved å ekskludere 
leger med annen bakgrunn enn anestesio-
logi fra intensivmedisinen vil faget kunne 
miste viktig «input» fra andre spesialiteter. 
En kan frykte en «ghettofisering» av inten-
sivfaget. Kardiologien vil tilsvarende miste 
viktig «input» fra intensivmedisinen, og 
kardiologer som ikke jobber med intensiv-
pasienter til daglig, vil over tid bli dårligere 
til å vurdere kritisk syke pasienter i mottak 
og på tilsyn.

I stedet for å organisere behandlin-
gen rundt spesialiteter bør en organisere 
behandlingen rundt pasienten. En må ikke 
påtvinge samme organisatorisk modell på 
alle sykehus over hele landet. Et lite lokal-
sykehus med lite pasientvolum vil samle 
ressursene i en intensivavdeling, mens 
universitetssykehus vil kunne ha behov for 
flere enheter med ulik profil, styrt av leger 
med ulik spesialistbakgrunn. Som eksempel 
på en «nisjeavdeling» ble Hjertemedisinsk 
intensiv og overvåkning, Oslo universitets-
sykehus, Ullevål, nevnt. Her har en 2100 
innleggelse per år, 120 hjertestanser, en 
har stort sett bare hjertepasienter med 
akutt hjertesvikt, kardiogent sjokk, elektrisk 
storm, pasienter med ekstraherte pacema-
ker-/ICD-anlegg i tillegg til ordinære hjerte-
infarkt. Mortalitet under oppholdet var kun 
3,6 % i 2015, og 6 måneders overlevelse hos 
pasienter med hjertestans med mistenkt 
kardial årsak var 58 % (1). 

En JAMA-artikkel fra i år ble sitert 
vedrørende viktigheten av å unngå en 
«one-size-fits-all»-tilnærming til organi-
seringen av intensivvirksomheten (2). Fra 
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ESC foreligger det ingen nye retningslinjer, 
men i 2005 (3) ble det gitt anbefalinger 
om at Intensiv Cardiac Care Units (ICCU) 
ledes av en kardiolog. I USA kom AHA med 
en vitenskapelig uttalelse om tema i 2012 
hvor en redegjør for hvordan den gamle 
hjerteovervåkningen (CCU) har utviklet seg 
til en avansert ICCU med avansert teknisk 
behandling og monitorering (4). En la vekt 
på at kardiologer og generelle intensivister 
må utføre behandlingen sammen, alternativt 
ledet av en generell hjerteintensivist. 

Suksess hviler på effektivt samar-
beid, og behandlingen må ledes av leger 
med høy kompetanse innen hjerte-karsyk-
dommer. I praksis er jo dette hverdagen i de 
fleste norske sykehus i dag selv om en lokalt 
finner ulike måter og organisere dette på. 
Det er jo et tankekors at foreslåtte norske 
krav til leder av alle slags intensivavdelinger 
(inkl. hjerteintensiv) er krav til spesialitet i 
anestesiologi, men ingen krav til for eksem-
pel sidetjeneste i kardiologi. 

Oppsummering av innlegget: 
•  Organiser behandlingen rundt pasienten
•  Tverrfaglig teambehandling
•  Ulik organisering på ulike behandlingsnivå
•  Ingen «one-size-fits-all» tilnærming
•  Kritisk syke hjertepasienter trenger leger 

med bred kardiologisk kompetanse
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PULMONAL HYPERTENSJON UTENFOR 
RIKSHOSPITALET.  

HVA BØR KARDIOLOGER KUNNE? 
Nils Heine Walde, Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssykehus

Definisjoner og klassifikasjon var gjen-
nomgått i foregående foredrag og ble ikke 
gjentatt. Prevalensen av pulmonal arteriell 
hypertensjon (PAH) i Europa antas å være 
15-60 per million. Laveste beregnede insi-
dens av idiopatisk PAH er 2,4/mill/år.

Kardiologer som ikke driver spe-
sielt med pulmonal hypertensjon, kan 
møte denne pasientgruppen i forbindelse 
med diagnostikk, særlig i forbindelse med 
dyspné med uklar årsak, i forbindelse med 
kontroller lokalt og ved akutte forverrelser, 
eller i forbindelse med annen sykdom som 

medfører innleggelse i lokalsykehus. De 
to andre foredragene i denne sesjonen var 
om kronisk tromboembolisk sykdom og om 
pulmonal hypertensjon ved venstresidig 
hjertesvikt. Disse tilstandene ble da lite 
nevnt i mitt foredrag.

Diagnostikk
Anamnese er viktig. Flere pasienter har en 
tid hatt diagnosen astma eller KOLS før 
diagnosen stilles. Vanlige symptomer er: 
dyspné, tretthet, senere angina pectoris 



hjerteforum   N° 3/ 2016 / vol 29 52

og synkope, ødem, ascites og hemop-
tyse. Ved klinisk undersøkelse finnes ofte 
normale lungefysikalia. Der kan være 
halsvenestuvning, ødem, hepatomegali, 
ascites, cyanose og evt. bilyd svarende til 
trikuspidalinsuffisiens.

Undersøkelser
Rtg. torax viser ofte dilaterte sentrale lunge-
kar og karfattig periferi samt dilatert høyre 
ventrikkel.

EKG viser høyre atrie- og ventrik-
kelhypertrofi. Diagnostikk av supraventriku-
lære arytmier er viktig.

Ekkokardiografi er den viktigste 
undersøkelsen og omtales spesielt. Transøs-
ofagusekkokardiografi kan være nødvendig 
for å påvise shunter som årsak til pulmonal 
hypertensjon.

HR-CT av torax gir informasjon om 
eventuell bakenforliggende lungesykdom, 
og CT eller lungeventilasjons-/perfusjons-
scintgrafi er nødvendig med henblikk på 
diagnostikk av lungeemboli.

MR gir informasjon om høyre ven-
trikkels funksjon, lungekar og shunter.

Lungefunksjonsundersøkelser inklu-
dert DLCO, måling av blodgasser og evt. 
lungemedisinsk vurdering gjøres med hen-
blikk på lungesykdom som bakenforliggende 
årsak. Det kan være aktuelt med revmato-
logisk utredning og revmaserologi. Det tas 
rutineblodprøver, leverenzymer, proBNP og 
thyreoideahormoner.

Høyresidig hjertekateterisering er i 
følge definisjon nødvendig for endelig diag-
nostikk, også med reversibilitetstest dersom 
det er grunn til å anta at det dreier seg om 
idiopatisk PAH, arvelig PAH eller medika-
mentutløst PAH.  

Ekkokardiografi: Retningslinjer 
angir følgende veiledende nivåer for 
trikuspidalgradient: 
• <2,8 m/s: mest sannsynlig ikke pulmo-

nal hypertensjon. 
• 2,8-3,4 m/s: mulig pulmonal 

hypertensjon. 
• 3,4 m/s: sannsynlig pulmonal 

hypertensjon
Høyre ventrikkels diameter må måles i 
apikalt 4-kammerbilde og vena cava inferior 
vurderes. Vurdering av venstre side inklu-

dert diastolisk funksjon er nødvendig med 
henblikk på venstresidig hjertesvikt som 
bakenforliggende årsak.

Alle kardiologer som arbeider med 
ekkokardiografi må gjøre seg kjent med 
flere parametre knyttet til høyre ventrikkel. 
De som ble nevnt i foredraget, var TAPSE, 
RVFAC, Tei-indeks, høyre atriumareal, strain 
i høyre ventrikkels fri vegg, pulmonal aksel-
lerasjonstid, pulmonal insuffisienshastighet, 
eksentrisitetsindeks, pulmonalarteriediame-
ter og høyre ventrikkels veggtykkelse.

Ved mistanke om pulmonal hyper-
tensjon og ikke målbar trikuspidalinsuf-
fisiens bør man vurdere andre parametre 
som sier noe om trykk og høyre ventrikkels 
funksjon. Retningslinjer foreslår følgende 
parametre og grenser: 
• høyre ventrikkel-/venstre ventrikkeldia-

meter > 1,0 
• pulmonal aksellerasjonstid < 105 ms 

og/eller midtsystolisk notch 
• eksentrisitetsindeks > 1,1 
• tidlig pulmonal insuffisienshastighet > 

2,2 m/s 
• vena cava inferiordiameter > 2,1 cm og 

respirasjonsvariasjon < 20 % 
• høyre atriumareal > 18 cm2

Når bør man henvise til 
høyrekateterisering? 
Er trykkene moderate bedømt ut fra ekko-
kardiografi og man har god forklaring på at 
pasienten har pulmonal hypertensjon, f.eks. 
alvorlig lungesykdom med hypoksi eller 
alvorlig venstresidig hjertesvikt, trenger man 
ikke å gjøre høyrekateterisering.

Man bør ha lav terskel for høyrekate-
terisering ved risikotilstander som syste-
misk sklerose, CREST-syndrom og andre 
revmatologiske lidelser. Dette vil også gjelde 
ved uforklarlig dyspné og usikre ekkokar-
diografifunn og ved høye pulmonaltrykk og 
nedsatt høyre ventrikkelfunksjon kombinert 
med mindre alvorlig lungesykdom eller 
venstresidig hjertesvikt. Spesielt bør man 
være oppmerksom ved vesentlig mer alvor-
lige symptomer enn man vil forvente ut fra 
lungefunksjonsundersøkelser og ekkokar-
diografi av hjertets venstre side.
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Behandling
Generelle tiltak som influensavaksine og 
pneumokokkvaksine anbefales. Det gis 
oksygenbehandling ved hypoksi etter van-
lige retningslinjer. Aktuell medikamentell 
behandling er kalsiumantagonister ved 
positiv reversibilitetstest, endotelin-resep-
torantagonister, prostasyklinanaloger, fos-
fodiesterasehemmere og guanylsyklasesti-
mulator. Kombinasjonsbehandling gis ofte, 
også initialt. Man bør være oppmerksom 
på bivirkninger, særlig stigning av leveren-
zymer, og interaksjoner. Lungetransplanta-
sjon er aktuelt når behandlingsmålene ikke 
oppnås med medikamenter.

Oppfølging
Det tas anamnese med fastsetting av funk-
sjonsgruppe og klinisk undersøkelse. Videre 

tas EKG, også med henblikk på arytmi, 
blodprøver inkludert leverenzymer, hemo-
globin, elektrolytter, kreatinin og pro BNP. 
Det gjøres 6 minutters gangtest og ekkokar-
diografi årlig eller ved forverrelse.

Vurdering av prognose
Man inndeler i lav, intermediær og høy 
risiko avhengig av kliniske tegn på høyre 
ventrikkelsvikt, synkope, funksjonsklasse, 
hvor fort symptomene progredierer, ekko-
funn, proBNP og evt. høyrekateterisering. 
Behandlingen har lav risiko som målsetting.

Noen kliniske poeng
Pasienter med alvorlig PAH og høyresvikt 
tåler perifer kardilatasjon dårlig, da de i liten 
grad kan øke minuttvolumet. Intubasjon 
ovg narkose i forbindelse med forverrelse 
kan føre til kollaps. ECMO i lokalanestesi 
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kan være et alternativ. Pressorbehandling 
kan gis. Operasjoner og alvorlig sykdom for 
øvrig bør håndteres i samråd med avdeling 
med kompetanse og erfaring i behandling 
av pasienter med pulmonal hypertensjon. 
Lungebiopsi kan gi alvorlige blødninger og 
er kontraindisert.

Trening er aktuelt. Feiringklinikken 
tilbyr rehabilitering for denne gruppen. Det 
er en velfungerende pasientforening.

Disse pasientene har ofte supra-
ventrikulære arytmier som tolereres dårlig. 
Betablokker og kalsiumantagonister er ikke 
egnet til frekvensreduksjon, digoxin kan 
brukes. Amiodaron kan være et alternativ, 
men påvirker også kontraktilitet, og har 
interaksjoner med noen av endotelin-resep-
torantagonistene. Ablasjonsbehandling bør 
vurderes tidlig.

PAH-pasientene kan få angina 
pectoris. Lavt systemisk trykk på grunn av 
sviktende høyre ventrikkel og lavt minuttvo-
lum, hypertrofisk høyre ventrikkel og høyt 
fylningstrykk i høyre ventrikkel, kan gi lavt 
perfusjonstrykk i koronararterier som for-
syner høyre ventrikkel. Videre kan venstre 
hovedstamme komme i klem på grunn av 
dilatasjon av pulmonalarterien, og dette 
kan gi angina. Ved angina pectoris bør dette 
kartlegges. Det kan også skje disseksjon i 
lungearterien.

Ekkokardiografikontroll etter 
lungeemboli gjøres eventuelt etter minst 
3 måneders adekvat antikoagulasjon og 
kun ved symptomer. Systemisk sklerose-
pasienter kontrolleres med ekkokardiografi 
årlig. Øvrige revmatologiske lidelser, særlig 
CREST-syndrom, mixed connctive tissue 
disease og SLE, kontrolleres etter henvisning 
fra revmatolog eller ved symptomer, men 
ikke rutinemessig.

Bør omsorgen for 
denne pasientgruppen 
sentraliseres?
Anbefaling fra 2015-retningslinjene ved-
rørende ekspertsenter: Bør optimalt se 
200 pasienter per år, derav minst 100 med 
endelig diagnose PAH. Bør ha minst 100 
pasienter og få minst 2 nye henvisninger 
per måned. Må ha multidisiplinært team 
med radiolog, revmatolog, kardiolog, fullt 
diagnostisk armamentarium, minst to leger 

som er kardiologer og/eller lungeleger som 
ansvarlige, dedikert sykepleier, poliklinikk og 
intensivavdeling. 

For sentralisering: 
Norge er et lite land. I Storbritannia har 
man 7 sentra med en befolkning større enn 
Norge på de fleste. Sentralisering av denne 
pasientgruppen er vanlig. Som ellers henger 
volum og kvalitet sammen. Behandlingen er 
dyr og må gis på riktig indikasjon. Høyreka-
teterisering og forståelse av hemodynamikk 
er viktig, likeså vurdering av trykkforhold og 
høyre ventrikkel med ekkokardiografi og evt. 
MR. Kun Oslo universitetssykehus, Riks-
hospitalet har et volum som tilfredsstiller 
kravene til ekspertsenter.

For å beholde pasientene perifert: 
Norge har spesiell geografi. Veien til Oslo 
kan være lang. Viktig med kunnskap perifert, 
særlig på universitetssykehus for utdanning. 
Det blir også mange spørsmål om denne 
gruppen fra andre avdelinger. Kompetanse 
er viktig i akuttsituasjoner. Ved vår avdeling 
(Haukeland universitetssykehus) gjøres 
utredning, og det gis behandling med 
perorale medikamenter. Intravenøs behand-
ling gis hos oss stort sett bare i akuttsitua-
sjoner. Ved start av 3. medikament (intrave-
nøs behandling) henvises pasienten til Oslo 
universitetssykehus, Rikshospitalet som 
starter denne behandlingen, samtidig som 
transplantasjonsutreding vurderes avhengig 
av tilstand. 

Hospitering ved avdelinger med høyt 
volum vil være viktig. Retningslinjene gir 
åpning for lokale tilpasninger. Interprofesjo-
nelt team og diagnostisk armamentarium er 
i stor grad tilstede ved de perifere sykehu-
sene som behandler pulmonal hypertensjon.

Synspunktene vedrørende sentrali-
sering ovenfor står kun for egen regning.
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CURRENT EVIDENCE AND INDICATION 
FOR IABP – STATE OF THE ART 

Holger Thiele, University Hospital Schleswig-Holstein,  
University Heart Centre Lübeck, Medical Clinic II (Cardiology,  

Angiology and Intensive Care Medicine), Lübeck, Germany

Percutaneous mechanical circulatory 
support devices such as intraaortic bal-
loon pump (IABP), active left ventricular 
assist devices (LVAD) or extracorporeal 
life support (ECLS) are treatment options 
for selected patients in cardiogenic shock, 
undergoing cardiopulmonary resuscitation, 
or high-risk percutaneous coronary inter-
vention and coronary artery bypass grafting. 
Potential benefits include the maintenance 
of organ function and the reduction of 
intracardiac pressures, volumes, and oxygen 
consumption. On the other hand, they are 
invasive, resource intensive, and can be 
associated with serious complications. 
Thus, their potential benefits must be 
weighed against the inherent risks. Despite 
the lack of sufficient scientific evidence, 
the use of mechanical circulatory support 

devices has considerably risen in recent 
years. IABP is still the most widely used 
device for mechanical circulatory support. 
After publication of the IABP-SHOCK II 
trial in the year 2012 implantation rates 
declined. The device is timed to inflate and 
deflate according to the cardiac cycle. The 
IABP increases the diastolic blood pressure 
and lowers the endsystolic pressure without 
affecting the mean blood pressure and 
without effects on cardiac output, cardiac 
power index, serum lactate or any effect on 
the doses of catecholamines. 

This state-of-the-art talk cover 
practical issues of IABP, LVAD, and ECLS 
with respect to patient and device selection, 
current evidence, implantation tech-
nique, potential complications, and future 
perspectives.

WHAT IS NEW IN THE 2015 ESC 
GUIDELINES FOR THE DIAGNOSIS 

AND MANAGEMENT OF PERICARDIAL 
DISEASES?

Karin Klingel. Department of Molecular Pathology,  
University Hospital Tübingen, Germany

Diseases of the pericardium are either 
isolated or can be part of systemic diseases. 
The main pericardial syndromes that are 
relevant in clinical practice include acute, 
subacute, chronic and recurrent pericarditis 
(pericardial effusion, cardiac tamponade, 
constrictive pericarditis and pericardial 
masses). 

In the last years, new diagnostic 
strategies have been suggested for the 

triage of patients with pericarditis and peri-
cardial effusion, which allow the selection 
of high-risk patients to be admitted as well 
as when and how additional diagnostic 
investigations are to be performed. More-
over, specific diagnostic criteria have been 
proposed for acute and recurrent pericardi-
tis. As suggested by the American Society 
of Echocardiography and European Asso-
ciation of Cardiovascular Imaging multi-
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modality imaging has become an essential 
approach for a comprehensive diagnostic 
evaluation of pericardial diseases.

The etiology and pathophysiology 
of pericardial diseases remain to be better 
characterized, but new data supporting 
the immune-mediated pathogenesis of 
recurrences and new forms related to 
autoinflammatory diseases have been docu-
mented. The first epidemiological data have 
become available. Age and gender issues 
are now more evident and clear, including 
specific recommendations for patients 
during pregnancy.

Major advances have occurred in 
therapy with the first multicenter random-
ized clinical trials. Colchicine has been 
demonstrated as a first-line drug to be 
added to conventional anti-inflammatory 
therapies in patients with a first episode 
of pericarditis or recurrences in order to 
improve the response to therapy, increase 

remission rates and reduce recurrences. 
New therapeutic choices have become 
available for refractory recurrent pericardi-
tis, including alternative immunosuppres-
sive therapies (e.g. azathioprine), intrave-
nous immunoglobulins and interleukin-1 
antagonists (e.g. anakinra). Pericardiectomy 
has been demonstrated as a possible 
valuable alternative to additional medical 
therapies in patients with refractory recur-
rent pericarditis. The first large prospective 
and retrospective studies (>100 patients) 
have investigated the prognosis and com-
plication risk in patients with acute and 
recurrent pericarditis. Imaging techniques 
for the detection of pericardial inflamma-
tion [e.g. cardiac magnetic resonance] may 
identify forms of initial reversible constric-
tive pericarditis, allowing a trial of medical 
anti-inflammatory therapy that may reduce 
the need for surgery. 

ESC 2015-RETNINGSLINJENE FOR 
DIAGNOSE AND BEHANDLING AV 

PERIKARDSYKDOM  
I ET NORSK PERSPEKTIV

Mai Tone Lønnebakken, Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssjukehus  
og Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen

European Society of cardiology (ESC) pub-
liserte reviderte retningslinjene for diag-
nostikk og behandling av perikardsykdom i 
2015 (1). Under NCS’ vårmøte presenterte 
også Karen Klingel (Universitetsklinikken 
Tübingen), som har deltatt i arbeidet med 
revisjon av ESC-retningslinjene, en oversikt 
over de viktigste endringene når det gjelder 
diagnostikk og behandling av perikarditt. 
Fra et norsk perspektiv er det samme 
forekomst av akutt perikarditt som det som 
rapporteres fra andre europeiske land, 11-21 
tilfeller/100 000/år basert på antall innleg-
gelser med akutt perikarditt ved Haukeland 
universitetssjukehus i Bergen i perioden 
2010-2015. Den vanligste etiologiske årsak 

til akutt perikarditt var idiopatisk/viral også 
i Norge, i motsetning til utviklingsland der 
tuberkulose ofte i kombinasjon med HIV er 
den dominerende etiologiske faktor. 

De nye retningslinjene gir klare 
diagnostiske   kriterier for perikarditt:  
1) typiske brystsmerter, 2) perikardial 
gnidningslyd, 3) EKG med utbredt 
ST-elevasjon eller PR-depresjon og 4) 
perikardeffusjon. 2 av 4 kriterier må være 
oppfylt, og dette samsvarer godt med 
klinisk praksis i Norge. Den foreslåtte 
diagnostiske triagering for perikarditt 
bidrar til at man kan identifisere pasienter 
som tilhører høyrisikogruppen og trenger 
sykehusinnleggelse og utredning med tanke 
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på etiologi og spesifikk behandling, mens 
lavriskopasienter raskt kan utskrives fra 
sykehus med medikamentell behandling og 
restriksjoner på fysiskaktivitet. 

Utredning av pasienter med 
«høyrisiko»-perikarditt kan være utfor-
drende, og siden etiologien ved perikarditt 
kan være infeksiøs, autoimmun, neoplastisk, 
iatrogen, traumatisk, eller metabolsk er 
man ofte avhengig av en multidisiplinær 
tilnærming. Når det gjelder anbefalt 
utredning, er det viktig å merke seg at kun 
herpes- og HIV-serologi regnes som klinisk 
relevant og annen virusserologi anbefales 
ikke. Multimodal bildediagnostikk er ofte 
nødvendig for å stille korrekt diagnose (2). 
Ekkokardiografi er førstelinjeutredning, men 
må ofte suppleres med CT og/eller MR. CT 
er spesielt nyttig for å kartlegge utbredelse 
ved malign sykdom med perikardaffeksjon. 
MR kan direkte påvise perikardinflam-
masjon som kan bety at sykdommen er 
reversibel ved behandling, påvise samtidig 
myokardaffeksjon og bidra til å påvise 
konstriksjon. 

Retningslinjene anbefaler behandling 
med NSAID eller acetylsalisylsyre i 1-2 
uker ved akutt perikarditt og uker-måneder 
ved residiverende eller kronisk perikarditt 
(klasse 1A), i kombinasjon med kolkisin 
i vektjustert dose (< 70 kg halvert dose)
(klasse 1A) i henholdsvis 3 eller 6 måneder 
avhengig av om det foreligger akutt eller 
kronisk residiverende perikarditt. Det er 
viktig å merke seg at kombinasjonsbehan-
dlingen anbefales som førstevalg og har fått 
klasse 1A-indikasjon i de nye retningslinjene 
både for akutt perikarditt og kronisk eller 
residiverende perikarditt. Anbefalingene 
baserer seg på 2 studier som totalt inklu-
derer 360 pasienter med akutt perikarditt 
og 3 studier med totalt 336 pasienter med 
residiverende perikarditt der man påviste 
en signifikant reduksjon i forekomsten av 
residiv både ved førstegangs perikarditt og 
ved residiverende perikarditt (3). 

Kolkisin er et anti-inflammatorisk 
medikament med virkning på ulike deler 
av inflammasjonsprosessen. På grunn av 
potensielt toksiske effekter er det anbefalt å 
halvere dosen hos pasienter < 70 kg og ved 

nyre- eller leversvikt. Medikamentet er også 
vist å redusere risiko for postkardiotomisyn-
drom og postoperativ atrieflimmer dersom 
det administreres perioperativt i forbindelse 
med hjertekirurgi. Siden residiverende peri-
karditt ikke er uvanlig, ved akutt førstegangs 
perikarditt rapporteres en residivrate på 30 
%, og siden residiverende perikarditt erfa-
ringsmessig er vanskelig å behandle med 
betydelig sykelighet og risiko for å utvikle 
konstriksjon, anbefales det å følge retning-
slinjene når det gjelder perikardittbehandlig. 

Perikardeffusjon er ofte forårsaket av 
malign sykdom eller påvises postoperativt 
etter hjertekirurgi. I følge retningslinjene er 
det indikasjon for perikardiocentese når det 
foreligger hjertetamponade med kliniske 
tegn på hemodynamisk betydningsfull 
perikardeffusjon. I tillegg anbefales 
diagnostisk perikardiocentese ved betydelig 
mengde perikardvæske (dvs. > 2 cm) og 
varighet > 3 måneder. Pericardiocentese 
bør utføres ultralydveiledet for å redusere 
risikoen for alvorlige komplikasjoner. 

«ESC 2015 guidelines for diagnosis 
and management of pericardial disease» 
er godkjent av NCS´ kvalitetssikringsut-
valg og anbefales brukt som veiledning i 
utredning og behandling av pasienter med 
mistenkt eller kjent perikardsykdom. NCS´ 
kvalitetssikringsutvalgs evaluering av ret-
ningslinjene kan leses i sin helhet på www.
hjerteforum.no.
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2015 ESC GUIDELINES FOR THE 
MANAGEMENT OF PATIENTS WITH 

VENTRICULAR ARRHYTHMIAS  
AND THE PREVENTION  

OF SUDDEN CARDIAC DEATH
Boris Rudic and Martin Borggrefe, Department of Internal Medicine,  

University Hospital Mannheim, Germany

The updated version of European Society 
of Cardiology (ESC) guidelines on mana-
gement and prevention of ventricular 
arrhythmias (VA) and sudden cardiac death 
(SCD) was published in 2015 and presented 
during the ESC congress. It is the European 
update to the 2006 European/American 
guidelines and contains new insights into 
the natural history of diseases predisposing 
to SCD especially for younger individuals.

The new ESC guidelines have laun-
ched the concept that DNA analysis should 
be regarded as a fundamental component of 
post-mortem assessment in sudden death 
victims. Analysis of blood for toxicology and 
molecular pathology in all victims of unex-
plained sudden death is a class I recommen-
dation. The guidelines further emphasize 
that targeted post-mortem genetic analysis 
of potentially disease-causing genes should 
be considered in all sudden death victims in 
whom a specific inheritable channelopathy 
or cardiomyopathy is suspected. With such 
an approach, the presence of previously 
unknown genetic disorders associated with 
an increased risk for SCD can be identified 
even in a structurally normal heart, which 
otherwise would have been missed during 
autopsy. Such molecular autopsy added to 
the standard autopsy is thus important as 
it allows the post-mortem diagnosis of the 
presence of cardiac channelopathies that 
may explain 15–25% of sudden arrhythmic 
death syndrome cases. Moreover, there is 
now a broad consensus that cascade scree-
ning should always be performed in families 
of affected individuals and in families with a 
history of SCD in young people.

The guidelines also introduce recom-
mendations for the use of two technology 
developments that are alternatives to the 

implantable cardioverter defibrillator (ICD) 
in selected groups of patients: the sub-
cutaneous defibrillator and the wearable 
defibrillator. The subcutaneous defibrillator 
with an electrode system placed entirely 
subcutaneously, may be a useful alternative 
to a transvenous defibrillator when access 
to the heart via the vascular system is dif-
ficult, in young patients with a long-term 
need for ICD therapy and after device-
related infections. The wearable defibril-
lator is an external device that resembles 
a vest with leads and pads and can be 
worn by adult patients with depressed left 
ventricular function who are at risk of sud-
den arrhythmic death for a limited period 
of time but are not candidates for an ICD 
(e.g. patients listed for a heart transplant 
or patients with VA in the early phase after 
a myocardial infarction). It is expected to 
have less side effects than the traditional 
defibrillator, by avoiding complications rela-
ted to transvenous leads. Since the evidence 
in support of the efficacy and tolerability of 
both devices is not yet conclusive, the guid-
elines cautiously support the use of the two 
devices with class IIb recommendations, 
which can be considered for use in select 
patients when alternatives are ineffective, 
unavailable, or contraindicated. The panel 
expressed a strong recommendation (class 
I) to ensure that patients are well informed 
on several sensitive issues concerning life 
with a defibrillator. In particular, physicians 
are encouraged to discuss with patients the 
impact that ICDs may have on their quality 
of life, both before the implant and during 
the disease progression. Similarly, physi-
cians are recommended to consider and 
discuss with patients the option of deac-
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tivating the ICD when clinical conditions 
deteriorate.

As far as the management of VA is 
concerned, an important recommendation 
highlights the main advancements that 
have been made in the field of ablation of 
ventricular tachycardias in which three 
indications are now supported by a class I 
recommendation: in the presence of scar-
related ventricular tachycardias, bundle 
branch re-entrant tachycardia, or electrical 
storms. In patients with ischaemic heart 
disease and recurrent ICD shocks due to 
sustained VT, ablation of VT is given a class 
IIa recommendation after a first episode of 
sustained VT.

Among the most important gaps 
in evidence are the still unsatisfactory 
invasive and non-invasive techniques for 
risk stratification for primary prevention of 
SCD in large patient populations. Research 

into the best novel approaches including 
genetic profiling, ECG screening, and ima-
ging techniques, to identify asymptomatic 
populations at risk for sudden death need to 
be assessed.

The guidelines emphasizes that 
early diagnosis of disorders that may 
predispose to SCD can save lives. However, 
more than half of sudden death victims 
have a preserved LV function and specific 
research programmes to better understand 
the mechanisms causing sudden death are 
therefore needed. It is also emphasized 
that since patient profiles and medical 
treatments have changed significantly since 
the landmark randomized trials on primary 
prevention of SCD, new clinical trials are 
needed to define the potential benefit of 
an ICD for primary prevention of SCD for 
today’s patient population.

FFR IN STABLE CORONARY  
ARTERY DISEASE

Nico Pijls, Catharina Hospital, Eindhoven, Nederland 

Fractional flow reserve (FFR) is an invasively 
measured, pressure-derived index used 
for assessing the functional significance of 
coronary artery disease.

Using a sensor tipped PTCA 
guidewire, pressure in the distal coronary 
artery across a stenosis is measured and 
compared with aortic pressure, measured 
by the guiding catheter. By taking the ratio 
between distal and proximal coronary 
pressure at maximum hyperemia (mostly 
induced by adenosine administration), FFR 
is obtained.

In fact, FFR represents maximum 
myocardial blood flow in the presence of 
the respective epicardial coronary disease, 
compared with maximum blood flow as 
it should be in the hypothetical case that 
the coronary artery would be completely 
normal.

FFR has a number of unique fea-
tures making it so suitable for assessment 

of the functional significance of coronary 
artery disease. In the first place, there is 
one normal value of 1.0, irrespective of the 
artery, patient, clinical conditions, hemody-
namic conditions, etc. Secondly, FFR > 0.80 
or ≤ 0.80 discriminates non-significant and 
significant stenosis with an accuracy of 
95%. There is a small grey zone between 
0.76 and 0.80.

In contrast to all other physiologic 
indices, FFR is not influenced by changes in 
heart rate, blood pressure or contractility. In 
addition, FFR takes into account the extent 
of the myocardium perfused by the respec-
tive coronary artery.

Finally, by performing a so-called 
hyperemic pressure pullback recording, 
all the abnormalities along the complete 
coronary artery can be assessed in a very 
detailed way with a high special resolution. 
This enables unequivocal decisions if and 
where stents should be placed. 
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Most importantly, it has been 
demonstrated convincingly that using FFR 
to guide percutaneous coronary interven-
tion, has important implications for clinical 
outcome. FFR-guided PCI is associated with 
a 30% decrease in mortality, myocardial 
infarction rate, and need for revasculariza-
tion up to five years after the index proce-
dure (FAME studies). 

Outcome after FFR-guided PCI is 
also superior to medical treatment (FAME 

II study) and deferral of PCI based upon a 
FFR >0.80 is associated with a favorable 
very long (15 year) outcome with signifi-
cant decrease of myocardial infarction rate 
(DEFER study).

Therefore, FFR is in indispensable 
tool in the modern catheterization labora-
tory to guide decision making with respect 
to coronary revascularization.

CARDIAC PET IN STABLE CAD
Nils P. Johnson, University of Texas, Houston, Texas, USA

Unlike anatomic imaging, the major 
strength of cardiac PET lies in its ability to 
study physiology in vivo. In contrast to other 
tools, contemporary cardiac PET/CT provi-
des technical advantages such as attenua-
tion correction and higher energy photons 
as well as clinical flexibility like coronary 
calcium scoring and no renal contraindi-
cations. Notably, perfusion defects can be 
reliably resolved to second-order vessel 
distributions.

Three general patterns exist when 
imaging myocardial perfusion. First, a focal 
stenosis produces an abrupt transition in 
uptake corresponding to an arterial distribu-
tion. Second, diffuse atherosclerosis leads 
to a gradual decrease in uptake from base to 
apex. Third, heterogenous uptake associates 
with classic risk factors and in part occurs 
due to abnormal endothelin expression.

Absolute myocardial blood flow in 
units of flow per tissue (cc/min/gm) can be 
quantitatively imaged. A broad literature 
indicates that reductions in PET-measured 
coronary flow reserve (CFR) associate with 
a worse prognosis. Metabolic imaging using 
cardiac PET has mainly focused on glucose 
(FDG) to identify hibernating myocardium 
that would benefit from revascularization. 
We present several examples before sum-
marizing the results of the randomized 
PARR-2 study.

Finally, we examine three emer-
ging applications of cardiac PET. Imaging 

sympathetic innervation may help identify 
patients at high risk for sudden death. The 
diagnosis, extent, and clinical activity of 
cardiac sarcoidosis can be established by 
combining perfusion and glucose metabolic 
images. Studying the activity of coronary 
calcification using sodium fluoride may 
augment prediction by identifying higher-
risk plaques.

In conclusion, cardiac PET offers a 
unique tool for studying a variety of clinical 
questions by focusing on physiologic ima-
ging in vivo.
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DO WE NEED FAME 3?
Nico Pijls, Catharina Hospital, Eindhoven, Nederland 

Fractional flow reserve (FFR) is a functio-
nal index of coronary artery disease and 
is measured by a sensor-tipped pressure 
wire and by calculating the ratio of dis-
tal coronary pressure to aortic pressure 
during maximum coronary hyperemia. FFR 
represents the fraction of normal maximal 
blood flow which is still achievable despite 
the presence of coronary artery disease. FFR 
has proven to be related to outcome. In case 
of coronary artery disease, FFR-guided PCI 
is superior to medical treatment and FFR-
guided PCI is also superior to angiography-
guided PCI.

The purpose of the FAME 3 study is 
to investigate the value of FFR-guided PCI in 
three vessel coronary artery disease, specif-
ically in comparison to bypass surgery.

Bypass surgery is the corner stone 
of revascularizations in patients with three 
vessel disease and so far superior to PCI, 
especially in patients of older age, patients 
with diabetes mellitus and diminished left 
ventricular function (SYNTAX study, FREE-
DOM study). 

However, in all those studies PCI 
was performed using angiography guidance, 
thereby overlooking some significant lesions 
which were not stented and inappropriately 
stenting some lesions without the potential 
of inducing myocardial ischemia. 

In the FAME 3 study PCI in patients 
with three vessel disease will be performed 
using FFR-guidance and using the most 
recent generation of drug-eluting stents. 
PCI, performed in such way, will be ran-
domly compared to bypass surgery. Out-
come data will be collected after one, three, 
and five years. The study has been started 
about 1 year ago and has included so far 
approximately 500 patients. It will continue 
for another 18 months until approximately 
1.500 patients are included. The design is 
a non-inferiority study. It is expected that 
based upon such study, at least in several 
groups of patients with three vessel disease, 
FFR-guided PCI can be performed with 
equivocal outcome expectations as bypass 
surgery. 

NY BEHANDLING FOR 
HYPERKOLESTEROLEMI

Martin Prøven Bogsrud, Nasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi, 
Oslo Universitetssykehus

Innlegget startet med en oppklaring rundt 
familiær hyperkolesterolemi (FH), en 
tilstand som nå er vist å være hyppigere enn 
tidligere antatt. FH er altså ikke en sjelden 
tilstand med synlige kolesterolavleiringer 
og ekstreme kolesterolverdier. Mange med 
FH har usynlig og kun moderat forhøyede 
kolesterolverdier, men det er den livslange 
moderat forhøyede verdien som gir kar-
diovaskulær sykdom hos over 90 % i løpet 
av livet (debutalder snitt 44 år) og 15-20 

tapte leveår sammenliknet med normalbe-
folkningen. En enkel gentest (blodprøve) 
gir svaret på om en tilfeldig noe forhøyet 
kolesterolverdi representerer en livslang 
kolesterolbelastning. Vurder gentest for FH 
allerede ved totalkolesterol over 6 mmol/l 
for personer under 20 år, over 7 mmol/l 
for personer mellom 20 og 40 år og over 8 
mmol/l etter 40 års alder. I dette nummeret 
av Hjerteforum kan du lese mer om FH i en 
spesialartikkel.



hjerteforum   N° 3 / 2016/ vol 2963

Videre ble ny medikamentell 
behandling for hyperkolesterolemi med 
PCSK9-hemmere omtalt. PCSK9 er et sirku-
lerende protein som binder LDL-reseptor og 
fører til at den degraderes. PCSK9-hemmere 
binder sirkulerende PCSK9-protein og 
hindrer dermed den PCSK9-medierte LDL-
reseptordegraderingen. Dermed kan mer 
LDL fjernes fra blodet via LDL-reseptoren. 
Det var først i 2003 man ble klar over 
PCSK9 og dets funksjon. Først fant man 
PCSK9 som en årsak til familiær hyperko-
lesterolemi ved at «gain-of-function»-muta-
sjoner førte til økt nivå av PCSK9 med økt 
degradering av LDL-reseptor. Senere ble det 
funnet gunstige «loss-of-function»-muta-
sjoner som gir lavere kolesterolverdier, og 
hvor heldige bærere av slike mutasjoner har 
livslang moderat redusert LDL-kolesterol 
og 88 % reduksjon i forekomst av koronar 
hjertesykdom.

PCSK9-hemmere er monoklonale 
antistoff og gis om subkutan injeksjon typisk 
hver 14. dag. LDL-kolesterolet senkes med 
50-60 %. Den kolesterolsenkende effekten 
kommer på toppen av annen behandling 
(maksimal tolererbar dose statin og ezeti-
mib) og er også uavhengig av kjønn, alder, 
BMI eller utgangsnivå for LDL. Kostnaden er 
ca. 70 000 kr per pasient per år, og medika-
mentene dekkes per i dag bare på individuell 
refusjon og bare for pasienter med genetisk 
verifisert familiær hyperkolesterolemi som 
også har tilleggsrisiko. Vanligste bivirkning 

er milde injeksjonsreaksjoner som forekom-
mer hos under 5 %. Muskelbivirkninger, 
økning i levertransaminaser eller alvorlige 
bivirkninger har vært likt i intervensjons- 
og placebogruppene. Det har vært uttrykt 
bekymring for om for lave kolesterolverdier 
kan påvirke cellevegger, steroidhormonsyn-
tese eller nivå av fettløselige vitaminer, men 
det foreligger ingen gode holdepunkter for 
at dette er tilfelle. I to av langtidsstudiene 
har det vært observert en høyere forekomst 
(1,2 vs. 0,5 % og 0,9 vs. 0,2 %) av selvrap-
porterte nevrokognitive bivirkninger (for 
eksempel hukommelsesvansker), men 
forskjellene har ikke vært signifikante. En 
større studie der kognitiv funksjon kart-
legges godt før og etter oppstart med 
PCSK9-hemmer pågår og vil forhåpentlig-
vis avkrefte slik bekymringer. I dag finnes 
2 PCSK9-hemmere i Norge, evolokumab 
(Repatha®) og alirokumab (Praluent®). Det 
er viktig å presisere at maksimal dose statin 
og ezetimib samlet gir like god kolesterol-
senkning som PCSK9-hemmer alene, er 
bedre dokumentert på harde endepunkter 
og er derfor førstevalg. PCSK9-hemmer 
derimot er et svært lovende tilleggsmedika-
ment for dem som ikke når behandlingsmål 
med statin og ezetimib. Post-hoc-analyser 
indikerer god effekt på harde endepunkter 
og vi ser fram til de store endepunktstudi-
ene hvor resultater sannsynligvis foreligger 
allerede neste år.
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AV-KNUTE ABLASJON VED ATRIEFLIMMER 
Peter Schuster, Hjarteavdelinga, Haukeland universitetssjukehus

Her et kort referat av foredraget om AV-
knuteablasjon holdt på «litt av hvert»-sesjo-
nen. Det kommer en utmerket oversiktsar-
tikkel i dette nummer Hjerteforum, forfattet 
av Arleen Aune. Artikkelen er i stor grad 
utgangspunkt for innlegget og referatet 
(takk Arleen for samarbeidet).

Ablasjon av AV-knuten virker ved 
første øyekast som en litt vel destruktiv 
behandlingsmåte. Men, det finnes noen 
gode grunner til å vurdere dette hos 
utvalgte pasienter.

Ved AV-knuteablasjonen fra høyre 
lyske prøver man å finne det mest prok-
simale His-signalet slik at man oppnår 
stabil erstatningsrytme og ikke ødelegger 
His-bunten. Ca. 30 % av pasientene får ikke 
erstatningsrytme, men man klarer å oppnå 
AV-blokk i > 95 % av tilfellene. Komplika-
sjonsraten ved AV-knuteablasjon er ganske 
liten (1-2 %), men man må huske å øke 
grunnfrekvensen av pacemakeren i alle fall 
den første uken etter radiofrekvensablasjo-

nen (RFA), fordi man kan se økt forekomst 
av ventrikulære arytmier grunnet plutselig 
reduksjon av ventrikkelfrekvensen. 

Hvis pasienten har en permanent 
pacemaker (evt. implantert mer enn 4 uker 
før RFA) og på tross av medikasjon fortsatt 
har dårlig frekvensregulert atrieflimmer eller 
anfall med atrieflimmer med hurtig ventrik-
kelfrekvens, kan ablasjon av AV-knuten føre 
til bedret livskvalitet, ventrikkelfunksjon og 
fysisk kapasitet samt redusert behov for 
legehjelp (ESC-retningslinjer: IIa, B-indika-
sjon). Effekt på mortalitet er ikke påvist. 

For pasienter med kardial resyn-
kroniseringsterapi (CRT-P/D) og for lav 
andel biventrikuær pacing (< 99 %) har 
AV-knuteablasjon (ESC-retningslinjer: IIa, 
B-indikasjon) vist å bedre arbeidskapa-
sitet og ventrikkelfunksjon, føre til færre 
urettmessige ICD-støt og ikke minst å 
redusere mortalitet. Dette viser hvor viktig 
pacemakerkontroller er for å optimalisere 
behandlingen.

Figur 1: Røntgenbilde av en pasient med kardial resynkroniseringspacemaker (CRT) (ablasjons-
kateteret i HIS-området er merket med stjerne). Under ablasjon oppstår det total AV-blokk og 
overgang til pacemakerrytme ( frekvens 30/min, pil)


