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Institutt for indremedisinsk forskning, Oslo universitetssykehus, 
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Den årlige Heart Failure-kongressen som 
arrangeres av Heart Failure Association of 
the European Society of Cardiology, ble i år 
avviklet i Göteborg 22. – 24. mai. Kongres-
sen hadde som vanlig flere typer sesjoner, 
bl.a. hovedsesjoner, symposier, debatter og 
interaktive undervisningssesjoner i tillegg 
til poster-sesjoner. Hovedfokus på årets 
kongress var hjertesvikt og komorbiditeter 
der det bl. a. ble fokusert på betydningen av 
KOLS, diabetes, hypertensjon, cancer og det 
kardiorenale syndrom i forhold til hjerte-
svikt. Årets kongress hadde 2495 deltagere 
fra 72 land som var en klar reduksjon i for-
hold til fjordårets kongress i Berlin der det 
var 3319 deltagere, og året 
før det igjen i Nice der det 
var 3800 deltagere. Perifere 
og litt kalde Skandinavia i 
mai frister nok ikke like mye 
som kongressby som byer 
lengre sør i Europa. Neste års 
Heart Failure-kongress blir 
arrangert i Serbias hovedstad 
Beograd. I år var det 1097 
innsendte abstrakter som 
var en liten nedgang fra 1173 
på fjordårets kongress. 82 % 
av abstraktene kom fra land 
som er medlemmer av ESC, 
mens 9 % kom fra land i Asia 
og stillehavsområdet, 5 % 
fra Sør- og Mellom-Amerika 
og 4 % fra Nord-Amerika. 
Det var kun 7 abstrakter med 
forfattere fra Norge.

 Her presenteres studiene fra Late 
Breaking Trials samt de norske abstraktene.

late Breaking trials
TIM-HF (telemedical 
interventional monitoring in heart 
failure)
Presentert av Friedrich Koehler (Berlin, 
Tyskland)

TIM-HF var en studie der nytten av 
telemonitorering som hjelpemiddel i oppføl-
gingen av hjertesviktpasienter, ble evaluert. 
Håpet er at telemonitoring kan oppdage 
tidlige tegn på kardial dekompensering og 
dermed mulighet for å iverksette optimali-
sering av hjertesviktbehandlingen. Data fra 

to tidligere meta-analyser 
kan tyde på at telemedisin 
kan redusere mortaliteten 
ved hjertesvikt med 30-35 
%. Formålet med TIM-HF 
var å undersøke effekten av 
telemonitorering på mortali-
tet hos hjertesviktpasienter 
som ble fulgt opp polikli-
nisk. Hjertesviktpasienter i 
NYHA-funksjonsklasse 2-3 
med EF ≤ 35 % med kardial 
dekompensering i løpet av 
siste 24 måneder eller EF 
≤ 25 % ble randomisert til 
daglig telemonitorering av 
EKG, blodtrykk og kroppsvekt 
koplet til døgnkontinuerlig 
telefonsupport fra telemedi-
sinske sentra på 2 forskjellige 

tyske sykehus. Primært endepunkt var total-
mortalitet, mens sekundære endepunkt 
var kardiovaskulær mortalitet eller hospi-
talisering pga. hjertesvikt, dager tapt pga. 
hospitalisering pga. hjertesvikt eller kardio-
vaskulær død samt endringer i livskvalitet 
og NYHA-funksjonsklasse. 710 hjertesvikt-
patients ble inkludert i studien, og median 
oppfølgingstid var 21,5 ± 7,2 måneder (mini-
mum 12 måneder). Gjennomsnittsalder var 
67 år, og pasientene hadde hatt hjertesvikt 
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i gjennomsnitt 6,7 år. Den medikamentelle 
behandlingen som pasientene sto på ved 
studiestart, var nær optimal (96 % sto på 
ACE-hemmer eller angiotensin II-reseptor-
blokker, 93 % sto på beta-blokker og 64 % 
sto på aldosteron-reseptor-antagonist).

Mortaliteten i studien var lavere 
enn i mange andre hjertesviktstudier med 
en dødlighet på ca. 18 % etter 27 måneder. 
Det ble ikke funnet effekt av telemonitore-
ring på verken total-død (hasardratio 0,97) 
eller kardiobvaskulær død eller hospitali-
sering pga. hjertesvikt sammenlignet med 
standard oppfølging. Fysisk funksjonsskår 
evaluert med skåringsskjemaet SF36 var 
imidlertid signifikant bedret i telemonitore-
ringsgruppen. Studien hadde ikke statistisk 
styrke til å undersøke effekter i subgrupper, 
men pasienter med tidligere hospitalisering 
pga. hjertesvikt, pasienter med EF > 25 % 
og pasienter som ikke var deprimerte kan 
muligens ha nytte av telemonitorering.

Resultatene viser at hos stabile 
hjertesviktpasienter på optimal anbefalt 
hjertesviktmedisinering reduserer ikke tele-
monitorering en allerede lav mortalitet.

TEHAF (tailored telemonitoring in 
patients with heart failure)
Presentert av Josiane Boyne (Maastricht, 
Nederland)

THEAF er en multisenter, randomi-
sert og kontrollert studie der formålet, som 
i TIM-HF, har vært å undersøke effekten av 
telemonitorering av pasienter med hjer-
tesvikt. Mange pasienter med hjertesvikt 
følges opp på hjertesviktpoliklinikker, og på 
grunn av det store antall med pasienter som 
har hjertesvikt, kreves det mange konsulta-
sjoner og dermed ressurser. Selv om man 
kanskje skulle tro at hjertesviktpasienter er 
ideelle å telemonitorere, har tidligere studier 
med telemonitorering av hjertesviktpasien-
ter vist varierende resultater. En Cochrane-
gjennomgang har imidlertid vist en markert 
reduksjon i mortalitet og en liten reduksjon i 
hyppigheten av hospitalisering. Pasientene i 
TEHAF ble fulgt opp i 1 år. Inklusjonskriterier 
var hjertesvikt i NYHA-funksjonsklasse 2-4 
og at pasientene var under oppfølging av 
hjertesvikt-sykepleier og kardiolog. I TEHAF 
ble det brukt et telemonitoreringssystem 
der det er mulig å registrere bl. a. blodtrykk 

og vekt og der pasientene daglig må svare 
på spørsmål om hjertesviktsymptomer og 
som forutsetter at pasientene har kunskap 
om sin tilstand (Health Buddy®-systemet). 
Effekten av telemonitorering ble sammen-
lignet med standard oppfølging. Det ble 
inkludert 197 pasienter i telemonitorerings-
gruppen og 185 pasienter i kontrollgrup-
pen. Gjennomsnittsalder var 73 år. 56 % 
av pasientene var i NYHA-funksjonsklasse 
2, gjennomsnittlig EF var 35-36 % og 40 
% av pasientene hadde EF ≥ 45 % forenlig 
med hjertesvikt med preservert EF (HFpEF). 
Primært endepunkt var tid til første hospi-
talisering for hjertesvikt, mens sekundære 
endepunkter var antall hospitaliseringer for 
hjertesvikt og antall dager innlagt, innleggel-
ser av andre årsaker, antall kontakter med 
helsepersonell og mortalitet.

Det var ingen signifikant effekt, men 
en svak trend mot en lavere kumulativ inn-
sidens av hjertesviktinnleggelser i telemoni-
toreringsgruppen (p=0,151). Av sekundære 
endepunkter var det signifikant færre dager 
innlagt på sykehus og f ærre reinnleggelser 
pga. hjertesvikt i telemonitoreringsgruppen 
i subgruppen med varighet av hjertesvikt 
≤ 18 måneder. Det var også en signifikant 
reduksjon i antallet kontakter med hjerte-
sviktsykepleier i telemonitoreringsgruppen 
sammenlignet med kontrollgruppen (267 
vs. 321). Det var imidlertid ingen signifikant 
effekt på mortalitet. Tvert i mot var det en 
svak trend mot økt dødlighet.

Resultatene var således, som i TIM-
HF, noe skuffende. Imidlertid var det kun 
inkludert 382 pasienter som kun ble fulgt i 
1 år. Studien hadde ikke statistisk styrke til 
subgruppeanalyse. I tillegg var mange av 
de inkluderte pasientene stabile, og mange 
av pasientene hadde HFpEF. Det var også 
spesialistoppfølging av pasientene i kon-
trollgruppen, og pasientene i begge grupper 
var svært godt medikamentelt behandlet 
som i TIM-HF, med 80 % av pasientene på 
behandling med ACE-hemmer eller angio-
tensin II-reseptorblokker og betablokker. 
Disse forholdene kan forklare den beskjedne 
effekten av telemonitorering. Et problem 
med telemonitorering ved hjertesvikt er 
at målene som registreres kanskje ikke er 
nyttige mål. Eksempelvis er vektendring 
kanskje et for sent mål. Videre innkommer 
det svært mange data fra hver pasient som 
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telemonitoreres. I en tidligere studie (TELE-
HF) genererte 200 pasienter 26 000 varia-
ble i løpet av 1 år som trengte respons, noe 
som tilsvarer 130 telefoner per dag. Dette 
krever mye ressurser. Flere mener derfor at 
veien å gå videre er å lære opp pasientene 
til selv å respondere på egene data.

WHICH? (Which heart failure 
intervention is most cost-effective 
and consumer friendly in redusing 
hospital care?)
Presentert av Simon Stewart (Melbourne, 
Australia)

Multidisiplinær oppfølging er vanlig 
for pasienter som har vært hospitalisert 
pga. akutt dekompensert hjertesvikt. 
Oppfølgingen kan foregå ved hjemmebesøk 
eller på hjertesviktpoliklinikker. I WHICH?-
studien var hypotesen at oppfølging via 
hjemmebesøk fører til best resultater. 
298 pasienter fra 3 sentra i Australia ble 
inkludert i studien. 154 ble fulgt opp med 
hjemmebesøk, og 144 ble fulgt opp på hjer-
tesviktpoliklinikk. Gjennomsnittsalder var 
71 år. 34 % av pasientene i hjemmebesøk-
gruppen og 38 % av pasientene i hjerte-
sviktpoliklinikk-gruppen hadde HFpEF. 76 % 
av pasientene var i NYHA-funksjonsklasse 
2-3, og hhv. 76 % og 71 % av pasientene 
med nedsatt systolisk funksjon ble behand-
let med ACE-hemmer eller angiotensin 
II-reseptor-blokker og betablokker og 41% 
med aldosteron-reseptor-blokker.

 Det ble observert en relativ høy 
dødlighet (ca. 15 % etter 1 års oppfølging), 
men det var kun en svak trend mot lavere 
dødlighet i hjemmebesøk-gruppen (HR 
0,75, p=0,252) etter 18 måneders opp-
følging når det ble justert for alder, kjønn, 
hjertefunksjon og klinisk profil. Det var hel-
ler ingen signifikant bedring, og heller ingen 
trend, av hendelsesfri overlevelse. Videre 
var det ingen forskjell mellom gruppene når 
det gjaldt rehospitalisering, men det var en 
signifikant 35 % reduksjon i antall dager 
innlagt på sykehus i hjemmebesøk-gruppen.

Dette var en relativ liten studie, 
spesielt mtp. å vise effetkt på mortalitet. 
Det er vel egentlig ikke veldig overraskende 
at hjemmebesøk-gruppen ikke kom særlig 
bedre ut enn hjertesviktpoliklinikk-gruppen. 
Begge gruppene ble fulgt opp av multidisi-

plinære team med tett kontakt med primær-
lege, og pasientene i begge grupper fikk god 
medikamentell behandling, oppfølging av 
risikofaktorer, kostråd og treningsanbefaling. 
Konklusjonen på studien er at hjertesvikt-
pasienter som blir fulgt opp med hjemme-
besøk av sykepleier, har flere korte reinnleg-
gelser, men færre lengere innleggelser enn 
pasienter som blir fulgt opp på hjertesvikt-
poliklinikk. Grunnen til dette kan være at 
sykepleier på hjemmebesøk oftere anbefaler 
innleggelse og at pasienter utskrives raskere 
hvis man vet at de vil få oppfølging hjemme 
av sykepleier. Det som derfor blir viktig, er 
den kommende kostnad-nytte-analysen 
som vil vise om hjemmebesøk av sykepleier 
totalt sett fører til reduserte kostnader.

NorthStar (Nt-proBNP-stratified 
follow up in outpatients heart failure 
clinics)
Presentert av Morten Schou (København, 
Danmark)

Oppfølgingsprogram er anbefalt for 
pasienter som nylig har vært innlagt pga. 
hjertesvikt samt for hjertesviktpasienter 
med avansert sykdom. Imidlertid er det 
ingen konsensus om hvor lenge pasienter 
som er klinisk stabile og som får optimal 
anbefalt medikamentell behandling, bør 
følges opp. Formålet med NorthStar-studien 
var å undersøke om vedvarende oppfølging 
av hjertesviktpasienter på hjertesvikt-
poliklinikk er mer effektivt enn standard 
oppfølging hos primærlege for klinisk 
stabile, optimalt behandlede pasienter med 
kronisk systolisk hjertesvikt og om måling 
av NT-proBNP kan bidra til å identifisere 
pasienter som har nytte av oppfølging på 
hjertesviktpoliklinikk. Hypotesen var at 
nytten av oppfølging på hjertesviktpolikli-
nikk kun gjelder høyrisikopasienter med 
høy NT-proBNP-verdi. Primært endepunkt 
var tid til død eller hospitalisering pga. 
kardiovaskulær årsak. Studien var prospek-
tiv, randomisert, åpen og blindet (PROBE-
design). Inklusjonskriterier var EF < 45 % 
og NYHA-funksjonsklasse 1-3. 1120 klinisk 
stabile hjertesviktpasienter fra 18 sentre 
på optimal medikamentell behandling 
var først stratifisert som høyrisiko- eller 
lavrisiko-pasienter ut i fra deres serum-NT-
proBNP-nivå (over eller under 1000 pg/
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ml). Deretter ble pasientene randomisert 
til oppfølging hos primærlege (n= 460; 
203 av disse ble klassifisert som høyrisi-
kopasienter) eller på hjertesviktpoliklinikk 
(n= 660; 407 av disse ble klassifisert som 
høyrisikopasienter) med 1-3 måneders 
intervaller mellom konsultasjonene. Av de 
407 høyrisikopasientene som ble allokert til 
oppfølging på hjertesviktpoliklinikk, ble 199 
fulgt opp med NT-proBNP-monitoring. Det 
var laget en klinisk sjekkliste med spørsmål 
om compliance, maksimale tolererbare doser 
med ACE-hemmer/angiotensin II-reseptor-
blokker, betablokker og spironolakton, riktig 
dose med diuretika, for høyt saltinntak, 
arytmi, grenblokk, endring av hemoglobin, 
infeksjon samt nye uheldige medikamenter 
som ble brukt hvis NT-proBNP økte med 
> 30 % sammenlignet med verdiene ved 
studiestart selv om pasienten ikke var verre 
symptomatisk. Pasientene ble fulgt i median 
2,8 år.

Det var ingen forskjell i primært 
endepunkt mellom pasienter som ble fulgt 
opp på hjertesviktpoliklinikk eller hos pri-
mærlege uavhengig av risikostatus. Det var 
heller ingen forskjell mellom høyrisikogrup-
pen som ble monitorert med NT-proBNP 
eller som fikk standard oppfølging på 
hjertesviktpoliklinikk.

Denne studien viser altså at sta-
bile pasienter med systolisk hjertesvikt på 
optimal medikamentell behandling ikke har 
nytte av langtids oppfølging på hjertesvikt-
poliklinikk og at det å identifisere pasienter 
med høy NT-proBNP samt å monitorere 
pasienter med NT-proBNP som nok er 
rutine på mange hjertesviktpoliklinikker, har 
lite for seg. Det vi imidlertid ikke vet, er om 
slik oppfølging er nyttig for pasienter som 
nylig har vært innlagt for dekompensert 
hjertesvikt og som har langt dårligere frem-
tidsutsikter enn stabile hjertesviktpasienter.

EMPHASIS-HF (eplerenone and 
atrial fibrillation in patients with 
systolic heart failure and mild 
symptoms)
Presentert av Karl Swedberg (Göteborg, 
Sverige)

Tidligere har det vært rapportert 
data som tyder på at ACE-hemmere og 
angiotensin II-reseptorblokkere reduserer 

insidensen av atrieflimmer hos pasienter 
med hjertesvikt, selv om ikke alle studier 
har kunne bekrefte disse funnene. Siden 
aldosteron er mer profibrotisk enn angio-
tensin II, kan det tenkes at aldosteron-anta-
gonisme også, og kanskje bedre, reduserer 
insidensen av atrieflimmer hos pasienter 
med hjertesvikt. I EMPHASIS-HF-studien 
ble pasienter med mild hjertesvikt ran-
domisert til behandling med aldosteron-
antagonisten eplerenon eller placebo, og 
det ble funnet en signifikant reduksjon av 
kliniske hendelser hos pasienter med mild 
systolisk hjertesvikt (Zannad et al. N Engl J 
Med 2011;364:11-21). På årets Heart Failure-
kongress ble det rapportert data vedrørende 
effekten til aldosteron-antagonisme når det 
gjelder innsidens av nyoppstått atrieflimmer 
og atrieflutter. Dette var et pre-spesifisert 
endepunkt i EMPHASIS-HF.

Inklusjonskriteriene i EMPHASIS-HF 
var NYHA funskjonsklasse 2, EF < 30 % 
eller < 35 % hvis QRS-tid var > 130 msek., 
behandling med anbefalt eller maksimalt 
tolerert dose med ACE-hemmer eller angio-
tensin II-reseptorblokker og betablokker og 
hospitalisering pga. kardiovaskulær årsak 
siste 6 måneder eller at BNP var > 250 pg/
ml eller proBNP > 500 pg/ml for menn og 
750 pg/ml for kvinner. Av de 2737 pasien-
tene inkludert i EMPHASIS-HF hadde 34,5 
% atrieflimmer eller atrieflutter ved rando-
miseringstidspunktet. Etter median oppføl-
gingstid på 21 måneder var insidensen av 
nyoppstått atrieflimmer eller atrieflutter 42 
% lavere (p=0,034) hos pasientene som ble 
randomisert til eplerenon (2,7 %) sammen-
lignet med placebo (4,5 %) på toppen av 
standard hjertesviktbehandling. Videre ble 
det funnet at effekten til eplerenon på risiko 
for alvorlige kardiovaskulære hendelser var 
lik hos pasienter med og uten atrieflimmer 
eller atrieflutter ved studiestart. Atrieflim-
mer og atrieflutter ved studiestart så heller 
ikke ut til å øke risikoen for de fleste av de 
viktigste studieendepunktene inkludert 
studiens primærendepunkt kardiovaskulær 
død og hospitalisering pga. hjertesvikt.

Disse dataene fra EMPHASIS-HF 
styrker indikasjonen for å bruke aldosteron-
antagonsit ved lett hjertesvikt. Denne 
studien vil også kunne få betydning for 
de neste europeiske retningslinjene for 
atrieflimmer. I dagens retningslinjer er 
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ACE-hemmere eller angiotensin II-reseptor-
blokkere anbefalt som preventiv behandling 
mot utvikling av atrieflimmer ved systolisk 
hjertesvikt (klasse IIa, nivå A). I de neste 
retningslinjene blir kanskje aldosteron-anta-
gonister inkludert.

n-3 PuFa in the prevention of atrial 
fibrillation
Presentert av Aldo Maggioni (Firenze, Italia)

Det finnes sparsomt med data som 
tyder på at inntak av omega-3 flerumettede 
fettsyrer (PUFA) beskytter mot atrieflim-
mer, men det er mer overbevisende data på 
at omega-3 PUFA 
har positiv om enn 
moderat effekt 
hos pasienter med 
hjertesvikt. Således 
kan det postuleres 
at omega-3 PUFA 
beskytter mot 
atrieflimmer hos 
pasienter med 
hjertesvikt. I denne 
post-hoc-analysen 
av GISSI-HF-
studien undersøkte 
man effekten av 
daglig inntak av 1 g 
omega-3 PUFA hos 5835 hjertsviktpasienter 
som ikke hadde atrieflimmer på EKG ved 
studiestart sammenlignet med placebo. 
Opptreden av atrieflimmer ble undersøkt 
regelmessig på studiebesøk som ble utført 
pga. forverret hjertesvikt og hospitalisering 
eller ved hospitalisering pga. andre årsaker. 
Inklusjonskriterier i studien var EF < 40 % 
eller hospitalisering pga. hjertesvikt siste 
år og NYHA funksjonsklasse 2-4. Oppføl-
gingstid var i gjennomsnitt 3,9 år. 38,7 % 
av pasientene hadde tidligere hatt episoder 
med atrieflimmer.

14,6 % av pasientene fikk dokumen-
tert atrieflimmer i studieperioden, men det 
var ingen signifikant forskjell mellom pasi-
entene som fikk omega-3 PUFA og placebo 
(15,2 % i omega-3 PUFA-gruppen og 14 % 
i kontrollgruppen, p=0,19). Det var mange 
forskjeller i karakteristika ved studiestart 
mellom pasientene som i løpet av studiepe-
rioden fikk og ikke fikk påvist atrieflimmer. 
Pasientene som fikk atrieflimmer, var eldre 

og hadde høyere kroppsmasse-indeks og 
systolisk blodtrykk. Videre hadde de oftere 
NYHA-funksjonsklasse 3-4, og de hadde 
hyppigere tidligere hatt paroksysmal atrie-
flimmer, hospitalisering pga. hjertesvikt, 
hypertensjon, hjerneslag eller KOLS samt 
at de hyppigere hadde ICD eller pacema-
ker. Men selv etter justering for alle disse 
faktorene, QRS-tid og andre kliniske forhold 
og laboratoriefunn var det ingen effekt av 
omega-3 PUFA på tilstedeværelse av atrie-
flimmer (hasardratio 1,12, p=0,159). I pasi-
entgruppen som fikk påvist atrieflimmer i 
studieperioden, var det signifikant flere som 

ved studiestart 
sto på behandling 
med spironolakton, 
diuretika, digitalis, 
orale antikoagulan-
ter og amiodaron 
og færre som sto 
på behandling med 
betablokker og 
acetylsalisylsyre. 
Etter ytterligere 
justering for medi-
kamentell bak-
grunns-behandling 
var det fortsatt 
ingen effekt av 
omega-3 PUFA 

på hyppighet av dokumentert atrieflimmer 
(hasardratio 1,14, p=0,095). I en subgruppe-
analyse ble det heller ikke funnet interaksjon 
mellom omega-3 PUFA-inntak og opptreden 
av atrieflimmer og alder, EF, hjertesvikt-
etiologi, NYHA funksjonsklasse, diabetes, 
nyrefunksjon og tidligere dokumentert 
paroksysmal atrieflimmer.

Denne studien viser altså at selv om 
PUFA inkorporers i cellemembraner, og man 
tror at PUFA fremmer elektrisk stabilitet i 
kardiomyocyttene, bremser ikke omega-3 
PUFA utvikling av atrieflimmer hos pasi-
enter med hjertesvikt. Dette er i kontrast 
til retningslinjene til ESC for behandling av 
atrieflimmer der det faktisk står at omega-3 
kan brukes som ”oppstrøms”-behandling, 
selv om det riktignok sies at “that recom-
mendation is based on data from healthy 
people and those with coronary bypass sur-
gery.” Det som er litt spesielt er at omega-3 
PUFA i motsetning til i atrieflimmer-ret-
ningslinjene ikke er nevnt i ESC-retningslin-
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jene for behandling av hjertesvikt selv om 
GISSI-HF-studien viste en signifikant gunstig 
effekt av omega-3 PUFA hos pasienter med 
hjertesvikt.

SHIFT-PRO (Systolic heart failure 
treatment with the if inhibitor 
ivabradine - patient-reported 
outcomes)
Presentert av Inger Ekman (Göteborg, Sverige)

Pasienter med hjertesvikt har dår-
ligere helserelatert livskvalitet enn pasienter 
med mange andre vanlige kroniske syk-
dommer. Derfor er bedring av livskvalitet 
et viktig mål for behandlingen ved hjertes-
vikt. Behandling med ACE-hemmer har 
kun moderat effekt på livskvalitet, mens 
betablokker-behandling ikke har vist særlig 
effekt på livskvalitet. Behandling med andre 
medikamenter som har vist positiv effekt på 
livskvalitet, har ikke vist reduksjon i mor-
talitet (inotrope medikamenter). Målet med 
denne substudien av SHIFT-studien var å 
evaluere om hjertefrekvensreduksjon med 
ivabradine bedrer livskvalitet hos pasien-
ter med hjertesvikt. Ivabradine hemmer 
selektivt Na+-K+-ionekanalen I

f
 som er en 

av de viktigste ionekanalene som regulerer 
pacemakeraktiviteten i sinusknuten.

SHIFT var en randomisert, dob-
beltblind, placebo-kontrollert studie som 
inkluderte pasienter med symptomatisk 
hjertesvikt (NYHA funksjonsklasse 2-4), EF 
≤ 35%, sinusrytme med hvilepuls ≥ 70, inn-
leggelse på sykehus pga. hjertesvikt siste år 
og på stabil hjertesviktbehandling med bl.a. 
betablokker hvis dette ble tolerert (Böhm 
et al. Lancet 2010;376:886-94). Pasientene 
ble randomisert til ivabradine opptitrert til 
maksimalt 7,5 mg to ganger daglig eller pla-
cebo. 6558 pasienter ble inkludert i studien, 
og median oppfølgingstid var 22,9 måneder.

Primært endepunkt som var kardio-
vaskulær død eller hospitalisering pga. for-
verret hjertesvikt, ble redusert i ivabradine-
gruppen (hasardratio 0,82, p < 0,0001). 
Disse resultatene skyltes hovedsakelig 
reduksjon i hospitalisering pga. forverret 
hjertesvikt (hasardratio 0,74, p < 0,0001) 
og død pga. hjertesvikt (hasardratio 0,74, 
p=0,014). Det var faktisk også færre alvor-
lige bivirkninger i ivabradine-gruppen enn i 
placebo-gruppen.

I denne substudien ble helserelatert 
livskvalitet undersøkt ved å bruke spør-
reskjemaet Kansas City Cardiomyopathy 
Questionnaire (KCCQ) som både har en 
totalskår og en klinisk skår. Pasientene ble 
undersøkt med KCCQ ved studiestart og 
etter 4, 12 og 24 måneder samt på det siste 
studiebesøket. Totalt 1944 pasienter ble 
undersøkt (968 i ivabradine-gruppen og 
976 i placebo-gruppen). Etter 12 måneder 
var insidensen av kliniske hendelser (kar-
diovaskulær død eller hospitalisering pga. 
hjertesvikt) inverst assosiert med KCCQ-
skår. Ivabradine reduserte hjertefrekvensen 
med 10,1 slag per minutt (p < 0,001) og 
bedret KCCQ med 1,8 for klinisk skår og 2,4 
for total-skår (hhv. p=0,02 og p < 0,01), og 
disse resultatene var signifikant korrelert 
med endringen i hjertefrekvens. Denne 
sammenhengen ble imidlertid også funnet 
i placebo-gruppen, men var mest uttalt i 
ivabradine-gruppen.

Denne substudien av SHIFT viser 
altså at ikke bare det harde kliniske 
endepunktet ble signifikant bedret etter 
hjertefrekvensreduserende behandling 
med ivabradine, men at også livskvaliteten 
ble bedre. Nå skal det imidlertid nevnes at 
effekten ikke var så markert. Bedring i total-
skår var som nevnt 2,4, mens total-skår 
ved studiestart var ca. 65. Spørsmålet er 
hvilken klinisk betydning en slik beskjeden 
bedring i KCCQ har. Men prinsippet med 
hjertefrekvensreduksjon i behandling av 
pasienter med hjertesvikt er interessant. 
Dette understreker igjen viktigheten av å 
titrere betablokkerdosen opp så langt det 
går mot måldose hos pasienter med hjertes-
vikt såfremt det ikke oppstår plagsomme 
bivirkninger. For hjertesviktpasienter der 
man ikke klarer å oppnå hjertefrekvens 
lavere enn 70, kan ivabradine bli et aktuelt 
medikament.

CARVIVA-HF (effect of carvedilol, 
ivabradine or their combination on 
exercise capacity in patients with 
heart failure)
Presentert av Giuseppe Rosano (Roma, Italia)

I de europeiske retningslinjene for 
behandling av hjertesvikt med redusert 
systolisk funksjon er det anbefalt å starte 
med ACE-hemmer eller angiotensin II-
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reseptorblokker og diuretika og å titrere opp 
denne behandlingen til pasienten er klinisk 
stabil. Deretter er det anbefalt å starte opp 
med betablokker. CIBIS III-studien (Wil-
lenheimer et al. Circulation 2005;112:2426-
35) viste imidlertid at det å titrere opp 
betablokkeren carvedilol og deretter starte 
med ACE-hemmeren enalapril var like 
effektivt som å først starte med og trappe 
opp ACE-hemmer-behandling. En meta-
regresjonsanalyse av 23 hjertesviktstudier 
med betablokkerintervensjon som inklud-
erte 19 209 pasienter (McAlister et al. Ann 
Intern Med 2009;150:784-794), viste at 
sammenslått hasardratio for mortalitet var 
0,76 for en gjennomsnittlig hjertefrekven-
sreduksjon på 12 slag per minutt. Et problem 
er imidlertid at bivirkninger, og kanskje også 
frykt for bivirkninger, gjør at hjertesviktpasi-
enter ofte står på suboptimale doser med 
betablokker. SHIFT-studien viste imidlertid 
som nevnt over, at hjertefrekvensreduksjon 
med ivabradine førte til reduksjon av kardio-
vaskulær død eller hospitalisering pga. for-
verret hjertesvikt hos hjertesviktpasienter.

Formålet med CARVIVA-HF var å 
undersøke effekten av å opimalisere behan-
dling med ACE-hemmer og å redusere 
hjertefrekvensen med carvedilol, ivabradine 
eller kombinasjon av disse to medika-
mentene på arbeidskapasitet (primært 
endepunkt) og livskvalitet. Inklusjonskriter-
ier var hjertesvikt i NYHA funksjonsklasse 
2-3, stabil hjertesviktmedisinering i minst 3 
måneder og ikke på behandling med hjer-
tefrekvensreduserende medikament eller 
på suboptimal dose med betablokker og 
ACE-hemmer. I tillegg måtte de inkluderte 
pasientene ha en reproduserbar 6 minut-
ters gangdistanse (6-MWT) på mellom 
100-600 meter. Studien hadde PROBE-
design. Eventuell betablokkerbehandling 
ble seponert (ca. 55 % sto på betablokker), 
og ACE-hemmer-dosen ble opptitrert om 
mulig før randomisering i løpet av en 8 
ukers periode. Pasientene ble deretter ran-
domisert til 3 forskjellige behandlingsgrup-
per: 1) Ivabradine titrert opp mot 7,5 mg x 
2 (n=42), 2) carvedolol titrert opp mot 25 
mg x 2 (n=39) og 3) carvedilol + ivabradine 
titrert opp mot hhv. 12,5 mg x 2 og 5 mg x 2 
(n=42). Opptrappingen av medikamentene 
ble gjort i løpet av 2 uker. Pasientene ble 
deretter fulgt i ytterligere 12 uker. Gjen-

nomsnittlig hjertefrekvens ved studiestart 
var ca. 75 slag/min, og gjennomsnittlig EF 
var 27 %. 87 % av pasientene i ivabradine-
gruppen oppnådde måldose, mens bare 47 
% i carvedilol-gruppen oppnådde måldose. 
I kombinasjonsgruppen oppnådde 76 % 
måldose. Hjertefrekvensen ble redusert i 
alle 3 behandlingsgruppene og mest i kom-
binasjonsgruppen. Gjennomsnittlig oppnåd 
hjertefrekvens var hhv. 62, 65 og 57 slag/
min i ivabradine-, carvedilol- og ivabradine 
+ carvedilol-gruppen. Hyppigste årsak til 
at ikke måldose ble nådd for carvedilol var 
betydelig blodtrykksfall og for ivabradine 
at hjertefrekvensen ble lavere enn 50 slag/
min.

Begge ivabradine-gruppene 
oppnådde signifikant bedret arbeidskapa-
sitet, både målt som MVO2 og 6-MWT, 
både i forhold til tilstanden ved studiestart 
og i forhold til carvedilol-gruppen. Videre 
hadde de 2 gruppene som fikk ivabradine, 
signifikant bedre livskvalitet ved studieslutt 
enn carvedilol-gruppen. I tillegg hadde 78 
% av pasientene i ivabradine-gruppen og 
50 % av pasientene i kombinasjonsgrup-
pen bedring i funksjonskapasitet tilsvar-
ende minst én NYHA-klasse, og dette var 
signifikant bedre enn carvedilol-gruppen 
der kun 10 % hadde tilsvarende bedring. 
Ivabradine- og kombinasjonsgruppene 
hadde også signifikant bedring i isometrisk 
og isokinetisk muskelstyrke og i fatigue-
indeks i forhold til studiestart og i forhold til 
carvedilol-gruppen.

Denne studien viser som SHIFT-PRO-
studien, bedring i livskvalitet etter behan-
dling med ivabradine i tillegg til at studien 
viser gode effekter på arbeiskapasitet. 
Grunnen til at ivabradine hadde gode effek-
ter på disse 2 myke endepunktene, men ikke 
carvedilol, kan enten skyldes at det var let-
tere å titrere opp ivabradine enn carvedilol 
og at dette forklarer at de 2 behandlings-
gruppene som fikk ivabradine, hadde 
gjennomsnittlig lavere hjertefrekvens eller 
at carvedilol i tillegg til hjertefrekvensreduk-
sjon hadde negative effekter på arbeids-
kapasitet og livskvalitet pga. betablokkerbi-
virkninger. Uansett viser SHIFT, SHIFT-PRO 
og CARVIVA-HF at ivabradine er et av få 
nye medikamenter med gunstige effekter 
hos pasienter med hjertesvikt i tillegg til 
standardbehandling med nevrohormon-
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blokkere som ACE-hemmere, angiotensin II-
reseptor-blokkere, aldosteron-antagonister 
og betablokkere.

Synchrony, contractile function and 
benefit of Crt - MADIT-CRT
Presentert av Scott Solomon (Boston, USA)

Selv om kardial resynkroniserings-
terapi (CRT) har vist svært god effekt hos 
en del pasienter med hjertesvikt, er det opp 
til 30 % av pasientene som tilfredsstiller 
kriteriene for CRT, som ikke responderer på 
behandlingen. Det er ingen konsensus om 
hvordan man skal indetifisere pasientene 
som vil respondere på CRT. Mekanisk dys-
synkroni av venstre ventrikkel blir sett på av 
mange som en mulig prediktor for respons 
på CRT selv om PROSPECT-studien indikerte 
at ekkokardiografi og vevs-doppler-parame-
tre har begrenset predektiv verdi. Dette vil 
si at hvorvidt graden av nytte av CRT er 
relatert til bedring i synkronitet, er usikkert.

I MADIT-CRT-studien ble 1820 
pasienter randomisert (3:2) til CRT-D eller 
ICD. Pasientene som ble inkludert, hadde 
iskemisk hjertesykdom og var i NYHA-fun-
skjonsklasse 1-2 eller hadde non-iskemisk 
hjertesykdom og var i NYHA-funskjonsk-
lasse 2. I tillegg hadde pasientene EF ≤ 30 
%, QRS-tid ≥ 130 msek. og var på optimal 
medikamentell hjertesviktbehandling. 
Hovedfunnet fra studien var en signifikant 
34 % reduksjon i dødlighet og ikke-fatal 
hjertesvikt i CRT-D-gruppen sammenlignet 
med ICD-gruppen.

I denne subgruppeanalysen av 
MADIT-CRT var formålet å kartlegge om det 
var sammenheng mellom dyssynkroni av 
venstre ventrikkel ved studiestart, kontraktil 
funksjon og respons på CRT. Totalt var det 
adekvate 2D speckle tracking-data fra 761 
pasienter som dermed ble inkludert i analy-
sen. Sammenheng mellom dyssynkroni målt 
som time-to-peak i 12 segmenter, gjennom-
snittlig longitudinell strain i 12 segmenter og 
primært endepunkt ble undersøkt. Varias-
jonskoeffisienten for intra- og interobser-
vatør-reproduserbarhet var hhv. 13,8 % og 
15,4 % for time-to-peak transvers strain og 
7,7 % og 8 % for global longitudinell strain.

7 faktorer ble identifisert som 
assosiert med ekkokardiografisk respons 
til CRT: kvinne, non-iskemisk hjertes-

vikt, venstre grenblokk, QRS ≥ 150 msek, 
tidligere hospitalisert pga. hjertesvikt, 
venstre ventrikkels endedisstolisk volum 
≥ 125 ml/m2 og venstre atriumvolum < 40 

ml/m2. Resultatene fra denne substudien 
viste at både mekansisk dyssynkroni og 
kontraktil funksjon var viktige uavhengige 
determinanter for nytte av CRT. Men etter 
justering for QRS-tid og venstre grenblokk 
var ikke dyssynkroni lenger predektiv for 
nytte av CRT. 2D speckle tracking viste seg 
å være en mer robust metode med bedre 
reproduserbarhet enn tidligere doppler-
teknikker og kan brukes til å identifisere 
hvilke pasienter som vil ha størst nytte av 
CRT. CRT resulterte i signifikant bedring 
av både venstre ventrikkels dyssynkroni og 
kontraktil funksjon målt med strain, og disse 
forbedringene var assosiert med bedret 
tilstand for pasientene.

ASCEND-HF (acute study of 
clinical effectiveness of nesiritide in 
decompensated heart failure)
Presentert av Christopher O’Connor (Durham, 
USA)

Nesiritide er rekombinant BNP som 
er en potent vasodilatator, og som også 
har andre potensielle gunstige effekter ved 
akutt dekompensert hjertesvikt inkludert 
diureisk effekt. Formålet med ASCEND-HF 
var å undersøke om nesiritide som i alle fall 
i USA har vært mye brukt for å få en rask 
bedring av pusten ved akutt dekompensert 
hjertesvikt, kan føre til forverret nyrefunks-
jon og økt dødelighet som to metaanalyser 
hadde tydet på. Det er tidligere publisert 
data som har indikert at iv. nesiritide er en 
trygg behandling, men med kun marginale 
effekter når medikamentet ble lagt til stan-
dard behandling og at medikamentet sann-
synligvis virker best når det blir gitt tidlig 
i forløpet og når det blir gitt til pasienter 
som ikke blir behandlet med konvensjonelle 
intravenøse vasodilatatorer.

I ASCEND-HF ble 3496 pasienter 
fra 30 land randomisert til nesiritide og 
3511 pasienter til placebo innen 24 timer 
etter hospitalisering og oppstart med 
intravenøs behandling. Det ble ikke fun-
net effekter av behandling med nesiritide 
på de 3 primære endepunktene som var 
30 dagers mortalitet og hospitalisering 
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pga. hjertesvikt og dyspné etter 6 og 24 
timer. Det var imidlertid strenge statistiske 
kriterier når det gjaldt effekt på dyspné 
med prespesifiserte p-verdier på < 0,005 
for vurdering etter både 6 og 24 timer og 
< 0,0025 for vurdering etter enten 6 eller 
24 timer. Det var imidlertid bedring av 
dyspné etter 6 og 24 timer hvis grensen 
for signifikans ble satt til < 0,05. Det ble 
imidlertid funnet en signifikant moderat 
bedring av dyspné hos pasienter på liten 
bakgrunnsmedikasjon. 15 % av pasientene 
sto på konvensjonell intravenøs behandling 
som inkluderte inotrope medikamenter, 
diuretika og vasodilaterende medikamenter. 
Hvis disse pasientene ikke ble inkludert i 
analysene, var det en marginal signifikant 
bedring av dyspné i nesiritide-gruppen etter 
6 timer og spesielt etter 24 timer. Pasienter 
som ikke sto på vasodilatator og som hadde 
lav EF, hadde hyppigere gunstig effekt på 
dyspné. Systolisk blodtrykk, nyrefunksjon, 
diabetes og koronarsykdom hadde ikke 
betydning for effekt. I tillegg ble det fun-
net at pasienter som fikk nesiritide innen 
15,5 timer etter ankomst (som var median 
tid før randomisering), hadde signifikant 
mindre dyspné etter 6 timer enn pasienter 
som fikk nesiritide senere enn 15,5 timer 
etter ankomst på sykehuset. Når nesiritide-
behandling ble startet 20 timer eller mer 
etter ankomst sykehuset, hadde behandlin-
gen enten ingen eller uheldig effekt.

Et problem med studier som denne 
der effekt på dyspné er et av endepunktene, 
er at dyspné er et mykt endepunkt. Det er 
også slik at hos pasienter som ikke har så 
alvorlig hjertesvikt, vil én dose iv. diuretika 
samt iv. vasodilatator i løpet av få minutter 
føre til bedring av dyspné. I tillegg er det slik 
at graden av dyspné ikke nødvendigvis er et 
mål på alvorlighetsgrad av hjertesvikt. Det 
som vi mangler, er en parameter som refle-
kterer alvorlighetsgraden av dekompenser-
ing. Konklusjonen på denne studien er i alle 
fall at nesiritide har marginale effekter ved 
akutt dekompensert hjertesvikt og at den 
restriktive holdningen til medikamentet som 
mange land utenfor USA har hatt, viser seg 
å være berettiget.

the european Crt Survey: upgrades 
vs. de novo implantations (Crt 
registry update)
Presentert av Kenneth Dickstein (Stavanger, 
Norge)

The European CRT Survey er et 
register som beskriver europeisk praksis 
for bruk av CRT. I denne undersøkelsen ble 
det undersøkt hvordan oppgradering av 
slike eksisterende implantater kommer ut 
sammenlignet med de novo-implantasjon. 
CRT-registeret hadde inkludert data fra 
2438 pasienter og oppfølgingsdata fra 2111 
av disse pasientene (86,6 %). Gjennom-
snittsalder var 70 år, og 31 % av pasientene 
var 75 år eller eldre. 24 % var kvinner, 51 % 
hadde iskemisk hjertesykdom, 70 % var i 
NYHA-funksjonsklasse 3 og gjennomsnitt-
lig EF var 26 %. Gjennomsnittlig QRS-tid 
var 160 msek, men hele 9 % av pasienten 
hadde QRS-tid < 120 msek. I tillegg hadde 
23 % av pasientene i CRT-registeret atrie-
flimmer, og 26 % hadde tidligere hatt vanlig 
pacemaker eller ICD. Det er verdt å merke 
seg at i de tidligere CRT-studiene som 
dagens retningslinjer bygger på (COMPA-
NION, CARE-HF og REVERSE), var tidli-
gere device-implantasjon og atrieflimmer 
eksklusjonskriterier.

Dataene i CRT-registeret viste at 
hhv. 69,9 % i oppgraderingsgruppen og 73,3 
% i de novo-implantasjonsgruppen fikk CRT-
D, mens de resterende fikk CRT-P. Det var 
ikke signifikant forskjell i overlevelse etter 
500 dager med oppgradering og de novo-
implantasjoner. Den eneste signifikante for-
skjellen mellom de 2 gruppene var at det var 
signifikant lenger røntgengjennomlysnings-
tid i de novo-implantasjonsgruppen (15 min 
vs. 18 min, p < 0,001), mens gjennomsnittlig 
prosedyretid var lik (100 min). Register-
dataene viser altså at det å oppgradere til 
CRT ikke fører til flere uønskete hendelser 
enn de novo-implantasjon.


