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Akutt hjerteinfarkt er en hyppig årsak til 
sykelighet og død i vestlige land [1], og 
spesielt eldre har økt risiko for nye hen-
delser [2]. Dyerberg og Bang studerte for 
40 år siden eskimoer på Grønland og fant 
at omega-3 (n-3) flerumettede fettsyrer 
(PUFA) kunne beskytte mot koronar hjerte-
sykdom [3-5]. Senere har det blitt gjort en 
rekke kliniske studier og store randomiserte 
forsøk med n-3 PUFA ved koronarsykdom 
[6-11], men med sprikende resultater. 
Årsakene til dette er uklart, men studiepo-
pulasjon, antall inkluderte, type tilskudd, 
dosering og mål på effekt har alle variert 
stort mellom forskjellige studier. De hjerte-
beskyttende mekanismene antas å involvere 
anti-inflammatoriske, antiarrytmiske og 
antitrombotiske effekter samt fordelaktig 
innvirkning på serum-triglyserider, blod-
trykk, hjertefrekvens og endotelfunksjon [12, 
13]. Hovedformålet med OMEMI-studien 
er å undersøke effekten av høy dose n-3 
PUFA på kardiovaskulære hendelser i en 
eldre populasjon som har gjennomgått akutt 
hjerteinfarkt [14]. Hypotesen er at tilskudd 
med n-3 PUFA vil redusere risikoen for nye 
hendelser i denne aldersgruppen. I tillegg vil 
det samles inn store mengder kliniske data 
og karakteristika fra denne eldre popula-
sjonen som vil bli undersøkt med hensyn 
på prediktorer for nye kardiovaskulære 
hendelser.

OMEMI-studien er en randomi-
sert, placebo-kontrollert, dobbelt blindet 
multisenterstudie med pasientrekruttering 
fra Oslo universitetssykehus (Ullevål), 
Akershus universitetssykehus, Vestre Viken, 
Bærum sykehus og Stavanger universitets-
sykehus [14]. Alle pasienter mellom 70 og 
82 år som har gjennomgått akutt infarkt og 
ikke deltar i annen randomisert studie, blir 
forespurt om deltagelse. De med sykdoms-
tilstander som vanskeliggjør etterlevelse av 

studiemedisinering eller 2 års oppfølging, 
ekskluderes. Primært endepunkt er sam-
mensatt av total dødelighet, første ikke-
dødelige reinfarkt, hjerneslag, revaskulari-
sering og sykehusinnleggelse for hjertesvikt. 
Sekundært endepunkt er forekomst av 
nyoppstått atrieflimmer. Styrkeberegning 
basert på eksisterende litteratur estimerer 
et behov for 1 000 pasienter fulgt over 2 år, 
basert på antakelsen om at n3-PUFA redu-
serer kombinert endepunkt med 25 %.

Deltakerne inkluderes 2-8 uker etter 
hjerteinfarktet og randomiseres da til 1,8 g/
dag (3 kapsler) med n-3 PUFA (Pikasol®) 
eller placebo (maisolje). Ytterligere omega-
3-tilskudd utover én barneskje tran/dag 
er ikke tillatt. Pasientene møter til oppføl-
gingskontroll etter 3, 12 og 24 måneder. På 
visittene gjøres det medisinsk anamnese, 
registrering av medikamentbruk samt en 
målrettet klinisk undersøkelse som inklu-
derer vitale parametere. Det tas EKG ved 
alle kontroller unntatt ved 3-månedersvisit-
ten. I tillegg blir pasienter ved 1 års kon-
troll utstyrt med et håndholdt elektronisk 
EKG-apparat fra Zenicor Medical Systems 
AB. Dette tillater en 2 ukers hjemmeregis-
trering av elektronisk EKG 2 ganger daglig 
for å avdekke forekomst av udiagnostisert 
atrieflimmer. Deltakerne blir også bedt 
om å fylle ut et kostholdsskjema (Smart 
Diet). En omfattende biobank er etablert 
ved alle visitter i tillegg til fettvevsbiopsi på 
en subpopulasjon ved studiestart og etter 
24 måneder. Denne vil danne grunnlag for 
mange fremtidige biokjemiske substudier.

Pasientinklusjonen i OMEMI startet 
ved Oslo universitetssykehus, Ullevål i 
november 2012, deretter ved Vestre Viken, 
Bærum sykehus og Akershus Universitets-
sykehus, og tilslutt ved Stavanger univer-
sitetssykehus høsten 2014. Pr 1.1.2015 er 
totalt 1181 screenet, hvorav 327 inkludert 
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og randomisert. Inklusjonsraten har til nå 
vært lavere enn forventet. Studiepopu-
lasjonen kommer fra et stort geografisk 
område, og det har vist seg at reisevei til 
studiested er viktigste årsak til at disse 
eldre pasienter ikke ønsker å delta. Derimot 
fremstår dropout-raten å være lav. Forelø-
pige karakteristikker ved studiestart viser 
en populasjon med median alder 75 år, hvor 
31 % er kvinner, 61 % har hypertensjon, 47 
% hyperkolesterolemi, 29 % gjennomgått 
tidligere hjerteinfarkt og 58 % er nåværende 
og tidligere røykere. Over 43 % befinner 
seg i NYHA-klasse ≥ II for dyspné og er en 
generelt tungt medisinert gruppe. Det er 
antatt at studien vil være ferdig, etter at 
siste pasient er fulgt i 2 år, i ca 2019-2020.
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