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Hva er hjertesvikt

Klinisk syndrom med typiske symptomer og 
tegn, basert på en strukturell eller funksjonell 
kardial tilstand som gir redusert  
hjerteminuttvolum og / eller økte intrakardiale
trykk i hvile eller under belastning.
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Hjertesvikt
Ulike klassifiseringer

• Etter klinisk forløp (akutt, intermitterende, kronisk) 

• Etiologisk, hjertesvikt er endestadiet av alle 
hjertesykdommer 

• Patofysiologisk, høyresvikt eller venstresvikt; 
Forward failure eller backward failure

• Etter alvorlighetsgrad (funksjonsklasser)

• Systolisk (pumpesvikt) eller diastolisk (fylningssvikt) 



Venstre og høyre hjertesvikt





Nye Guidelines 2016

• Argument for revisjon var nyere studier med 
konsekvenser for klinisk praksis. Det er nå økt 
vekt på  på den grunnleggende kliniske 
tilnærmingen.

• Det oppfordres til utredning og behandling av 
den omfattende komorbiditet som følger 
hjertesvikt. Det gis klare anbefalinger for 
tverrfaglig omsorg for pasienter med kronisk 
hjertesvikt.



Type hjertesvikt HFrEF HFmrEF HFpEF

Kriterier Symptomer og tegn Symptomer og tegn Symptomer og tegn

LVEF < 40 % LVEF 40- 49 % LVEF ≥ 50 %

1. Økte natriuretiske peptider *
2. Minst et tilleggskriterium
a. Relevant strukturell hjertesykdom 

(LVH, LVA)
b. Diastolisk dysfunksjon

*NT ProBNP > 125 pg/ ml
LVH- venstre ventrikkelhypertrofi
LVA- forstørret venstre atrium

ECS clinical practice guidelines 2016
Acute and chronic heart failure

Ny inndeling



HFrEFHFrEF



HFmrEF



HFpEF
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NYHA klasse

• Klassifiseres i fire grader etter New York Heart 
Association:
– NYHA I: Hjertesvikt uten kliniske symptomer.

– NYHA II: Symptomer (dyspné, takykardi, tretthet) kun ved 
større fysiske anstrengelser som rask gange i motbakke. 
Pasienten kan gå to-tre etasjer i trapp sammenhengende.

– NYHA III: Symptomer ved moderat fysisk anstrengelse 
som dagliglivets aktiviteter, rolig gange på flat vei eller 
gange opp en etasje i trapp.

– NYHA IV: Symptomer i hvile eller ved minimal aktivitet 
som personlig stell.



Hjertesvikt årsaker

• Koronarsykdom / hypertensjon 75 -80%



Hjertesvikt årsaker

• Hypertensjon / koronarsykdom 75 -80%

• Ikke korrigert klaffefeil

• Ulike kardiomyopatier( dilat , hypertrof, restriktiv)/( tachykardiomyopati)

• Idiopatisk

• Familiær

• Toksisk (alkohol, cytostatika, kokain)

• Infeksiøs (viral (myokarditt), Chagas sykdom, bakteriell, sopp)

• Ikke-infeksiøs (hypersensitivitet, bindevevssykdommer som systemisk lupus erythematosus, 
revmatoid artritt, vaskulitt, annen autoimmun sykdom)

• Metabolske sykdommer (diabetes, overvekt, hyper- og hypotyreoidisme, 
veksthormonforstyrrelser)

• Ernæringsrelatert (tiaminmangel, karnitinmangel, selenmangel)

• Hematologiske sykdommer (hemokromatose, talassemi, amyloidose)

 Det kliniske bildet hjertesvikt kan utløses eller forverres ved situasjoner som 
belaster sirkulasjonen;  (saltinntak (obs sesongbetont), infeksjoner, anemi, 
tyroideasykdom, uregulert diabetes, alkoholmisbruk).



Prevalens
• Forekomsten øker da det blir flere eldre. 

– Omtrent 50% HFrEF og 50% HFpEF.

• Angitt livstidsrisiko for å utvikle tilstanden 20% - 33% in predominantly white cohorts.
Roger VL. Epidemiology of Heart Failure Circ Res. 2013 Aug 30; 113(6): 646–659. 

• Insidensen av hjertesvikt er på ca. 1 % hos personer >65 år.
– Lars Gullestad ( Indremedisineren 2015)

• Enkelte befolkningsundersøkelser basert på klinisk klassifisering av hjertesvikt viser at opptil 9 –
 12 % av dem over 75 år har tegn på sykdommen. 

• Europeiske prevalensdata 0,4- 2% av befolkningen  (i Norge ca. 85 000)
Hedberg P, Lonnberg I, Jonason T et al. Left ventricular systolic dysfunction in 75-year-

old men and women; a population-based study. Eur Heart J 2001; 22: 676–83.

• Hjertesviktbehandling koster samfunnet betydelige beløp.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=23989710


Prognose
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Hjertesvikt diagnose / mistanke 
primær helsetjenesten

VERKTØY:

– Anamnese

– EKG

– NT-proBNP

– Ekkokardiografi





NT- pro BNP
natriuretiske peptider 

• Avspaltings produkt av BNP
– Kroppens eget svar på økt veggtensjon i atrier  Vasodilat / økt 

diurese

• <125 pg/ml, ikke hjertesvikt 
• >400 pg/ml, kan tyde på hjertesvikt / forverrelse 

• Kan være “ falskt” forhøyet ved nyresvikt, atrieflimmer, 
pulmonal hypertensjon, kardiell belastning. 

• Kan være “falskt” lav ved overvekt, HFPEF



Hva med rtg tx?

• Begrenset nytte i utredningen av mistenkt hjertesvikt. 

• Mer nytte for evtl å identifisere alternative lungemessige årsaker for symptomer og klinikk. 

Kan vise venøs stuvning og ødem særlig ved akutt svikt /dekompensering.

Alvorlig VV hjertsvikt kan foreligge uten at det er kardiomegali tilstede.



Muligheter for behandling

• Iskemi PCI / CABG
• Hypertensjons optimalisering.
• Klaffekirurgi.
• Reversible årsaker som takykardi / alkoholisme / 

inflammatorisk systemsykdom / sarkoidose/ thyroidea/ 
hemokromatose behandles.

• Hereditær årsak pas kan tilbys genetisk veiledning og evtl
genetisk kaskadeundersøkelse av familiemedlemmer.

• Medikamentell.
• Implantasjon av div mekaniske tiltak (CRT, LVAD).
• Strukturert hjertesvikt oppflg, hjertetrim.
• Egne ikke farmakologiske tiltak.
• Hjerte tx.



Hva kan pasienter gjøre selv

• Unngå tobakk

• Sunt kosthold, vekt nedgang hvis overvekt. Spis heller mindre 
måltider ofte.

• Redusere væske & saltinntaket moderat (streng restriksjon 
aktiviserer RAAS).

• Alkohol i større mengder må unngås.

• Regelmessig tilpasset fysisk aktivitet kan gi bedre utnyttelse av 
oksygenet som pumpes rundt i kroppen. Hjertetrening.

Haykowsky MJ. A meta-analysis of the effect of execise training on left ventricular 
remodeling in heart failure patients. J Am Coll Cardiol 2007;49:2329-36

• Veie seg rglm, tett kontakt med hjemmespl /fastlege/ hjertesvikt 
polkl der tilgjengelig.

• Vaksine mot pneumoni / influensa.
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Bakgrunn

Klasseanbefaling

• Klasse I-anbefales

• Klasse IIa-bør vurderes

• Klasse IIb-kan vurderes

• Klasse III –er ikke anbefalt

Bevisnivå
• Bevisnivå A-randomisert 

kontrollert studie (RCT) eller 
meta-analyser

• Bevisnivå B –en RCT eller flere 
store ikke randomiserte 
studier

• Bevisnivå C-konsensus eller 
ekspertuttalelser, 
registerstudier eller 
retrospektive studier



Treatment strategy for the use of drugs (and devices) in patients with HFrEF 2016



Muligheter for behandling ved kronisk 
hjertesvikt  GL 2016

Store studier har vist effekt på både mortalitet og morbiditet 
ved å hemme forskjellige nevrohormoner med enten ACE 
hemmere, AT2, betablokkere og mineralokortikoid antagonister



• Pharmacological treatments indicated in patients 
with symptomatic (NYHA Class II-IV) heart failure 
with reduced ejection fraction, 2016 Guidelines



Diuretika

• Diuretika er viktige for å lindre symptomer ved væskeretensjon (IB) og kan redusere
sykehusinnleggelser (IIa B).

• Effekten på mortalitet og morbiditet er ikke blitt studert i RCT.  

• Daily dose of diuretics to be an independent predictor of mortality (Grundtvig M., Gullestad L., Atar D., Flønæs B., 

Hole T.,  Westheim A.S. (2009) Diuretic doses and mortality in 3,632 patients with stable chronic heart failure (abstr). Circulation 120:S540)

• Målet er å opprettholde euvolemi / idealvekt med den laveste dosen.

• Egen opplæring / fleksibel dose . OBS 2 kg /3 dg øke dose





Ved fortsatt symptomer



Figur 1 viser effekten av sacubitril-valsartan (LCZ 696). Valsartan blokkerer angiotensin II-reseptoren,
og dermed motvirkes de ugunstige effektene av dette hormonet, som inkluderer vasokonstriksjon, vann og saltretensjon samt utvikling av 
fibrose/hypertrofi. Samtidig hemmes enzymet neprilysin, slik at en rekke andre hormoner (natriuretiske peptider etc.) ikke nedbrytes som tidligere og 
«gunstige» effekter fremmes



ARNI, Valsartan – Sacubitril, Entresto ®

• PARADIGM –HF studien (IB)

• Sml med ACE hemmeren Enalapril , ca 20% 
red i relativ risiko for kardiovaskulær død og 
sykehusinnleggelser, samt ca 16% red i total 
mortalitet.





Mann f 66, NSTEMI 09, komplisert AMI juli 18



Ved fortsatt symptomer



CRT ,Cardiac resynchronization therapy

 inngangsbilletten er EKG med grenblokk

• VGB med QRS bredde > 150 ms (IA)

• Ind; sympt pas (EF< 35%) tross OMT > 3 mnd.





Recommendations for cardiac resynchronization therapy implantation in 
patients with heart failure 2016



CRT , Cardiac resynchronization
therapy



Før og etter CRT



CRT Norge



CRT Norge

• 510 implantasjoner er 96/million, mot 99/million i 2016. 
Veksten ser altså ut til å ha stanset, i kontrast til trenden 
internasjonalt, der CRT «tar over» for tokammersystemer. 

• Vi har ingen god forklaring på det, særlig siden ESC-
retningslinjene har utvidet indikasjonene for CRT. 

• NORSK PACEMAKER- OG ICD-STATISTIKK FOR 2017 Torkel Steen og Eivind S. Platou. Pacemaker- og ICD-senteret, 
Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål



«Samtidig vet vi at kvinner har størst 

effekt av resynkronisering».



Ved fortsatt symptomer



Ivabradine , Procoralan®

• Sinusknute hemmer.

• Vurderes hos pasienter  med symptomer, 

EF < 35 %, SR med frekvens > 70/ min, på tross 
av OMT så høyt man kommer i dose (IIa, B)

• Alternativ hos pasienter som ikke kan bruke 
BB grunnet sympt og / eller KI (IIa,C)





Ved fortsatt symptomer



LVAD 
Left ventrcular assist devices

• Kunstig hjerte

Bro til recovery

Bro til tx 

Destinasjons behandling



Type hjertesvikt HFrEF HFmrEF HFpEF

Kriterier Symptomer og tegn Symptomer og tegn Symptomer og tegn

LVEF < 40 % LVEF 40- 49 % LVEF ≥ 50 %

1. Økte natriuretiske peptider *
2. Minst et tilleggskriterium
a. Relevant strukturell hjertesykdom 

(LVH, LVA)
b. Diastolisk dysfunksjon

*NT ProBNP > 125 pg/ ml
LVH- venstre ventrikkelhypertrofi
LVA- forstørret venstre atrium

ECS clinical practice guidelines 2016
Acute and chronic heart failure

Beh av HFpEF og HFmrEF



Behandling av HFpEF / HFmrEF

• Studier av HFpEF pasienter har til dels inkludert
HFmrEF pasienter. 

• Det foreligger IKKE konsistent dokumentasjon på
at medikamentell beh reduserer hospitalisering / 
morbiditet / mortalitet. 

• “These patients are often elderly and highly 
symptomatic, often have a poor QOL, important 
aim of therapy may be to alleviate symptoms and 
improve well-being”. LIVSKVALITET!



Behandling av HFpEF / HFmrEF

• Diuretika gir symptomlindring ved væskeretensjon også hos disse 
pasientene (IB).

• GL legger vekt på kartlegging og behandling av komborbiditet for å 
forbedre symptomer, livskvalitet og / eller prognose (1C).

• Gunstige effekter av ACE / AT2/ BB / Aldosteronantagonister er pr i dag 
ikke påvist.



Behandling HFpEF /HFmrEF
komorbiditeter

• Optimalisere evtl
komorbiditeter av
kardiell sykdom

– AF, HT, koronarsykd, 
PH 

• Ikke – kardiell sykdom
- diabetes, nyresvikt, 

anaemi, jernmangel, 
KOLS og overvekt.

• Unngå røyking

• Sunt kosthold, 
vektnedgang hvis 
overvekt. 

• Moderat salt / 
væskeinntak

• Alkohol i større 
mengder må unngås 

• Regelmessig tilpasset 
fysisk aktivitet. 
Hjertetrening.

http://www.apotek1.no/lunger-og-luftveier/roykeslutt


Gen komorbiditet
Jernmangel

• Jernmangel omtales ( Confirm-HF, Fair-HF)
– I.v jernkarboksymaltose (Ferrinject®) anbefales ved HFrEF

(IIaA) hvis 

Ferrtin < 100 ug/l, absolutt jernmangel

Eller

Ferritin 100 – 299 ug/l med samtidig transferrinmetning
(serumjern / Tibc) <20%, funksjonell jernmangel

Hb uavhengig!



Bedring av 6 min gangtest
Bedring av fatigue score
Bedring av NYHA klasse
Bedring av Patient global assesment



Gen komorbiditet
Antikoagulasjon

• Atrieflimmer (hos 13- 24%)

• Tidligere tromboembolisk episode

• Mobil trombe

BRUKE CHA2DS2 Vasc score



Gen komorbiditet
Diabetes

• “Dysglycaemia and diabetes are very common 
in HF, and diabetes is associated with poorer 
functional status and worse prognosis”.

• De gode: 
– Metformin

– Empaglifozin (Jardiance®)

– Liraglutide ( Victoza®)



Gen komorbiditet
Diabetes

• “Empagliflozin, an inhibitor of sodium-glucose cotransporter 2, 
reduced hospitalization for HF and mortality, but not myocardial 
infarction or stroke, in patients with diabetes at high 
cardiovascular risk, some of whom had HF”.



Gen komorbiditet
Diabetes

• Den onde

• Glitazoner (Actos®, Pioglitazone®) - forårsaker
salt og væske retensjon og økt risiko for 
hjertesvikt forverring. 

Ikke anbefalt i hjertesvikt populasjonen.





Kasuistikk fra høsten 2016
Bakgrunn

• Kvinne f 53, pensjonist.
• Astma / Kols diagnose siden 30 års alder, tidligere 

røyker. 
• Diverse operasjoner.
• Etablert perifer karsyk; Iliacakar stentet 98, carotis

communis subclavia bypass 99, aortobilical bypass
2000.

• Koronar angio: 99 / 2002/ 2008: dominant RCA, lette 
veggforandringer

• ASA ellers ingen kardielle medikamenter, astma,allergi
medisiner.



Kasuistikk
Aktuelt

Økende dyspnoe og nedsatt AT i 2 år, må ha hodet høyt 
ved sengeleie over lengre tid (ortopnoe).

Tidl gått mye i fjellet, men har i år ikke klart å gå fjelltur,i 
fjor var det svært tungt, vektnedgang. 

Forut for innleggelse påvist Herpes Zoster, tatt Tramadol 
som hun tok 2 tblakutt dårlig med oppkast. 

I tillegg hatt ekspektorat og hoste senere tid.

Innlagt i etterkant av oppkast og dyspnoe.



Kasuistikk
Innkomst

• Tydelig sliten etter nattens episoder med flere 
oppkast runder.

BT 118/ 60, p 107, T 37,8, RR 23, SaO2 90-92% 
uO2.

Collum uten venestuvning Cor: Rene tone

Pulm: Basale knatrelyder Abd: U.a



Kasuistikk
RTG tx innkomst

TnT 30, NT-proBNP 15206



Ekkokardiografi sept -16



Kasuistikk forts

• Angiografi: Normale koronarkar
• MR cor: Dilatert kardiomyopati, VV EDV 275 ml, VV EF 20 %

• Tett oppflg, Ila året satt i OMT – status sept17: 
ASA 75mg x 1, Selo zok 25 mg x 2, Spirix 12,5 mg x 1, Candesartan
16 mg x 2, Procoralan 5 mg x 2, Simvastatin 40 mg x 1, Burinex 1 mg 
ved behov

For øvrig diverse astma / kols , allergi medisiner.

Intermitterende VGB, vært til vurdering for CRT, men ikke funnet 
indikasjon.

Pas er fysisk aktiv, hjertetrening, begrenses noe av perif karsykdom, 
ikke hjertet. Godt fornøyd. NYHA II. NT-proBNP 962.



Kasuistikk mai -17



Behandlingsmål kronisk hjertesvikt

• Optimalisere hemodynamikken.

• Forbedre symptomer og
livskvalitet.

• Behandle underliggende 
sykdom / komorbiditeter.

• Redusere morbiditet og 
mortalitet med et minimum av 
bivirkninger.

• Tidl symptomatisk beh, ved å flg
aktuelle retningslinjer og øke 
medikasjon helst til måldoser.

• Instrumentelle tiltak ved 
indikasjon!

• Pas opplæring. 

• Tilgang på Loop diuretika 
utenom faste medisiner (?).

• Kontakt med hjspl / FL ved 
vektoppgang (2 kg ila 3 dg).

• Opplæring om å redusere 
ACE / AT2 blokker diuretika 
ved interkurrent sykdom.
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Lars Gullestad



Takk for oppmerksomhet


