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Oppsett
Vanlige årsaker for hjertesvikt
3 kasuistikker
Hyppigste årsaker for hjertesvikt hos yngre

Oppfølging og behandling
Tanker vedr denne pasient gruppa
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Hjertesvikt
• Forekomsten av hjertesvikt er økende og den øker med økende alder.
• Økende alder på befolkningen.
• Hovedårsaker:

Koronar sykdom
Tobakk

Hypertensjon

Overvekt

Diabetes mellitus

Kardiomyopatier
Klaffesykdom

Andre ( idiopatiske årsaker / myokarditter / kreftbehandling ++)
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Hvordan
definere ung
hjertesvikt
pasient?

• Prematur koronarsykdom er
iflg ACC / AHA definert som
sykdom hos menn < 55 år og
kvinner < 65 år.
• Vi kardiologer snakker
gjerne om prematur
koronarsykdom hos
menn < 50 år.
• Hos hjertesvikt pasienter har
jeg ikke klart å finne et
entydig aldersskille.
• “Heart failure in young age”
brukes i litteraturen.
Hyppigst er det
pediatriske pasienter som da
blir omtalt.

Litteratursøk:
Framingham studien
gir info om hjertesvikt hos 40
åringer.

CARDIA studien inkl
18 – 30 åringer som ble fulgt i
20 år.
Rapport fra CHARM
opererer også med 20-38
åringer.
Metaanalyse på
HFpEF 2019; yngre pasienter <
55 år.

• Jeg har valgt å snakke om de
yngre med hjertesvikt < 55
år.
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Kasuistikk I
Mann f 74 - 46 år ved innleggelsen.
Dyspnoe over flere måneder. Hevelser underliv / underekstremiteter som ble verre utover dagen, vektøkning

5 kg senere tid. Svelgevansker og følelse av oppblåsthet i abdomen. Ikke kommet i kontakt med FL grunnet
ferietid. Plaget spesielt på jobb under arbeid med maske.

Status ved innkomst: Puls 114, BT 120 / 102 mmhg, RR 13, SpO2 93%, afebril.
Halsvenestuvning, abdomen utspilt – genitalia hevelse,pittingødemer.
Røkte fast inntil 10 år siden, senere
sporadisk.

Arbeidsmedisinsk utredning grunnet hoste og
fallende FEV1 i 2019. Ellers frisk og ingen
opphopning av hjertesykdom i familien.
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Labpr: Kreat 128, GFR 57, Na 136, K 5,2, LD 312,
Ddimer 6,5, NTproBNP 5888, Kolesterol 3,6, Hba1c 42,
CRP 33, normale leverprøver.
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Overflyttet
Klinikk for Hjertemedisin
StOlav 27.08- 12.08
• Virus / immunologi negativ uten større
signifikante funn.
• Cta lungearterier: Ingen lungeemboli, forstørret
hjerte, bilat pleuravæske, perikardvæske, ascites,
sannsynlig tromber i høyre atrium og ventrikkel.

• CT cor: Mindre ateromatose på venstre side.
Tromber i høyre atrium og ventrikkel.
• MR cor: Globalt redusert og dyssynkron
kontraksjon av begge ventrikler. Tromber.
Utbredte uryddige områder i både høyre og
venstre myokard med økt signal på forsinket serie
etter kontrast. Non iskemisk, inflammatorisk
preg.
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Kasustikk 1

• PET CT: Samlet sett gir undersøkelsen mistanke om
inflammatorisk betinget opptak i hjerte og
lymfeknuter, kan være sarkoidose, men annen
inflammastorisk etiologi må også vurderes.

• Hjertebiopsi: Det formalinfikserte materialet viser
kun trombematerial.
• Overflyttet Rikshospitalet OUS 12.08.
• Ny hjertebiopsi: påvisning av kjempecelle
myokarditt.
• Forsøkt behandlet med immunsuppresjon.
• Forverring med BT fall og ytterligere hjertesvikt
dekompensering; ECMO / Impella.
• URGENT CALL for organ behov.
• 22.08 Hjertetransplantert.
• Pr siste epikrise RH; « Ukomplisert postOP forløp.
Han er i svært god form»
• 11.10 Hjertebiopsi uten funn av rejeksjon og
uten residiv av kjempeceller.
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Kasuistikk 2
Mann født 95,
24 år da han ble
innlagt.

• Frisk fra før.
• Funnet bevisstløs av nabo. Ingen
opplysninger om hvor lenge han kan ha
ligget. Cyanotisk, kald og med langsom
respirasjon – RR ca 6/ min.
• BHLR, etter ambulanse ankomst PEA og
sirkulasjonsstans, sidelike små pupiller. Gode
kompresjoner.

• Luftambulanse; intubert, narcanti, RR øker,
kommer til ROSC, bedring av hudfarge,
fortsatt oksygeneringsvansker,
hemodynamisk stabil under transport til
St.Olav.
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Fulgt opp videre hos oss
ved Hjertesviktpol
Orkdal.
03.02.2021 MR HJERTE
R: Normalstore og
velfungerende ventrikler.
Ingen late enhancement eller
mykardpatologi påvist.

• Status mai 2021:
• Pasienten sier at formen er god, han trener jevnlig.
• BT liggende 136/80, stående 150/87.
• Ingen ødemer, gangtest 680 m
• Blpr: Na 141, K 4,7, kreat 142, GFR 67,
NtproBNP < 50.

• Medikasjon; Candesartan 8 mg x 1.
• Det er tatt regelmessige rusprøver i regi av
fastlegen.
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Kasuistikk 3
Mann f 1984
• Far med uavklart kardiomyopati – ikke
påvist genfeil.
• Patologisk EKG registrert fra 2011
(27 år).
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Kasuistikk 3
Mann f 1984
• Innlagt sommeren 2018 med rask
atrieflimmer og tachykardiomyopati
med redusert EF ca 30%. Påvist
trombe i aurikkel. Satt i hjertesvikt
behandling, antikoagulert – elkonv i
forløpet.
• Residiv av aflimmer, nye konverteringer.
Cordarone fra 02.11.18.
Følte seg bedre i SR.

• MR cor / CT koronarkar; begge undersøkelser
av dårlig kvalitet grunnet arytmi. Ingen større
patologi påvist.
• Utvidede blpr negative på autoimmun sykdom
/ borrelia / siderose.
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Kasuistikk 3 Mann f 84.
•

Januar 19; teknisk vellykket RFA ukomplisert.

•

April 19 følte seg i bra form, EKG med sinusarytmi, EF ca 50%

•

Juli 19 residiv av atrieflimmer. Ny konvertering og reoppstart cordarone.

•

Genetisk veiledning og gentest februar 20; Det er ikke avdekket typisk
sarkomer genfeil som er en hyppig årsak til familiær kardiomyopati,
heller ikke genfeil assosiert med andre årsaker som muskelsykdom /
amyloidose. Selv om gentesten er normal kan vi likevel ikke utelukke
en felles genetisk årsak i denne familien på bakgrunn av
begrensninger i testen samt flere tilfeller i familien.

•

Ny ablasjon juni 21. Vellykket, ingen tilbakefall siden.

•

Planlagt klinisk og ekkokardiografisk ktrl november 21.

Har en uavklart antatt familiær DCM med
patologisk EKG.
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Varierende etiologi.

Hjertesvikt
hos yngre

Uvanlig, men potensielt fatal tilstand som raskt kan progrediere
til kardiogent sjokk og multiorgansvikt.

Ofte latenstid før optimal behandling, både av pasient og lege.
Oppfattet som mer vanlig tilstand,
astma / luftveisinfeksjon.

Viktig med mer oppmerksomhet for
å unngå alvorlig dekompensering.
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Tenke på
hjertesvikt
hos yngre

Vedvarende
tungpusthet / fatigue
som ikke responderer
på annen behandlig.

Yngre har ofte ikke
perifere ødemer eller
halsevene stuvning.

Trenger ikke å være
fremmedlyder over
lungene dersom
fylningstrykkene er
kronisk forhøyet.
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Hyppigste
årsaker hos
yngre

Kongenital sykdom

Dilatert kardiomyopati

Høyt blodtrykk / Prematur koronarsykdom
• Spontan koronar disseksjon.

Andre
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Forekomst / risiko for utvikling av hjertesvikt (HS)
hos yngre
• Lite data
• Estimat 0,02 – 1,0 / 1000 person år.
• Økende forekomst.
• Framinghamn studien 5 års risiko for HS for kausasisk 40 åring; 0,1-0,2%
• Cardia studien (5115, 18-30 år, fulgt 20 år). HS < 50 år hyppigere hos
afroamerikanere enn kausasere; AK 1,1% AM 0,9% / KK 0,08% / KM 0%.

• Livstidsrisiko for å utvikle HS hos 40 åring 1/5 – 1/7 .
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Risikofaktorer
assosiert med
utvikling av HS
hos yngre

• Observerte risikofaktorer i CARDIA studien
blant 30 åringer assosiert med utvikling av
hjertesvikt:
•
•
•
•
•
•

Høyt blodtrykk
Fedme / høy BMI
Diabetes
Lav HDL
Nyresvikt
Venstre ventrikkel dysfunksjon
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Litt om GUCH
– Grown Ups
with
Congenital
Heart Disease:

• Denne populasjonen
vokser.
• Ca 1 % har medfødt
hjertesykdom;
• 50% av disse med
moderat eller alvorlig
kompleksitet.
• Ca 95% når voksen alder
• ca 25.000 nordmenn >
18 år medfødt
hjertefeil.

• Mange må reopereres
flere ganger.
• Økt fokus på
pasientgruppen
nasjonalt og
internasjonalt.
• Større sykehus har egne
GUCH-enheter.

• Halvparten av dem trenger
livslang oppfølging av
spesialister.
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Medfødt hjertefeil
- ingen ensartet tilstand
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Hva bør man
vite om
GUCH?

• Arytmier er en utfordring
• Sinusrytme skal
tilstrebes ved komplekse
hjertefeil.
• Bradykardi og AV-blokk
en utfordring.

• Hypoksi ved komplekse
feil.
• Ved koarktasjon; BT
begge armer + en uextr.

• Anestesi/narkose kan være
en utfordring.

• Lav terskel for innleggelse av
pasienter med komplekse
alvorlige feil.
• Uoppdagede shunter,
differensialdiagnose ved
dyspne.

• Brukes mest diuretika &
ACE hemmer ->ofte å
kjøpe seg tid slik at
barnet går opp i vekt før
operasjon.
• Digoxin særlig ved
kronisk høyre svikt.
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Vedr GUCH
pasienter

• Ekstra tid til
spørsmål pasient og
pårørende.

• BUP / sosionom kan
være aktuelt.

• Mulighet for
spørsmål/kontakt i
etterkant.

• Foreningen for
hjertesyke barn og
foreningen Voksne
med medfødt
hjertefeil kan bidra.

• Alle hjerteOP barn
går gjennom
tverfaglig
kartlegging før
skolestart.

• Familieplanlegging,
prevensjon, graviditet,
utdanning- /
jobbtilpasning.
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Litt om pulmonal arteriell hypertensjon
(PAH)

• Pulmonal arteriell hypertensjon TYPE 1:
• Antatt insidens på 1–2 per million,
dobbelt så høy forekomst hos kvinner.
• Debut forekommer i barnealder, men
er vanligst senere i livet 30 – 60 år.
(IPAH 20 – 40 år).

• Pulmonal arteriell hypertensjon relatert til
venstresidig hjertesykdom TYPE 2:
• Vanligere i barneårene.
• Ca 5 % av alle voksne med medfødte
hjertefeil utvikler PAH.
• Uopererte medfødte hjertefeil fører til
PAH i varierende frekvens og tempo.
• I Norge ble det i perioden 1990–2002
registrert drøyt 100 barn med PAH. Ca
20 % av disse hadde Down syndrom.
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Litt om pulmonal arteriell hypertensjon (PAH)
Symptomer:

• Vag klinikk,
anstrengelsesdyspne/ fatigue,
nedsatt arbkapasitet.
• Ved sykdomsprogresjon:
• Hviledyspnoe,
brystsmerter, synkope,
perifere ødemer,
venestuvning, abdominelt
ubehag.

• Barn har oftere synkope og
sjeldnere hjertesvikt med ødem
ved diagnose.
• Hos helt små barn sees
redusert trivsel/vekst og
aktivitetsnivå. Cyanose sees ved
kardial eller intrapulmonal
shunt.
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Pulmonal arteriell hypertensjon (PAH)

• Behandling og oppfølging
Gjeldende europeiske
guidelines anbefaler at guidelines
for voksne brukes også ved
behandling av barn (anbefaling
klasse IIa.
Avansert behandling krever
spesialkompetanse, spesielt ved oppstart
av behandlingen.
Forebyggende/støttende tiltak bør kjennes
av alt helsepersonell som møter disse
pasientene.
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Litt om dilatert kardiomyopati (DCM)

• Omfatter en rekke forskjellig tilstander med
forskjellig etiologi og prognose.
• DCM antas å være årsaken til ca 10 % av
hjertesvikttilfellene i vår del av verden.
• Idiopatisk DCM er den hyppigste årsaken for HS hos
unge voksne.

• I ca 50% av tilfellene klarer man ikke å identifisere en
sikker årsak til tilstanden ut fra pasientens tidligere
sykehistorie og funn fra kliniske undersøkelser.
• Når alle kjente årsaker til dilatert kardiomyopati er
ekskludert/ usannsynliggjort defineres tilstanden
som idiopatisk.
→I DAG VET VI AT EN STOR ANDEL AV DISSE HAR
EN GENETISK ÅRSAK.
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Etiologi
Idiopatisk
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DCM
Huske på:

ANAMNESE på tidlig familiær hjertesykdom?
Tidlig hjertedød i familien? Rusbruk?

• Utredningen må tilpasses hver enkelt pasient.
• Hos ca 10% av DCM pas vil man kunne avdekke
genetisk årsak – må tilbys genetisk veiledning.

• Ved undersøkelse av førstegradsslektninger
med anamnese, klinisk undersøkelse, EKG og
ekkokardiografi (uten genetisk testing), påvises
forandringer hos familiemedlemmer i opptil 50
% av tilfellene.
• Genetisk mutasjon hos disse ca 30-40%.
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DCM Familiær type
• Definert som dilatert kardiomyopati som
forekommer hos 2 eller flere
familiemedlemmer og antas å ha genetisk
årsak.
• Over 40 gener er identifisert som årsak,utvides
stadig.
• Vanligste arvemønsteret er autosomal
dominant.
• Skyldes hyppigst mutasjon i et enkelt gen.

• Autosomal dominant arvegang, hvert barn har 50% risiko for å
arve mutasjonen fra sin mutasjonspositive forelder.
• Autosomal recessiv arvegang – mutasjon arvet fra begge
foreldre.
• X- bundet recessiv - kun mannlige bærere får symptomer.
• Maternell mitokondriell arv – mutasjon arves bare fra mor.

• Genene koder for ulike cellulære
proteiner som inngår i sarkomeren,
cytoskjelettet, myofilamenter, men
også i cellekjernemembranen
(laminopatiene) og ionekanaler
(kalsium metabolismen).
• Det finnes mange ulike
molekylære mekanismer bak
patogenesen for familiær DCM.
• Felles for alle mutasjonene er at
de fører til myokardskade med
dilatasjon og tap av funksjon.
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Behandling DCM
• Reversible årsaker som takykardi / alkoholisme / inflammatorisk
systemsykdom / sarkoidose / hemokromatose kan behandles.
• Hereditær årsak, pas kan tilbys genetisk veiledning og evtl genetisk
kaskadeundersøkelse av familiemedlemmer.
• Medikamentell / ikke medikamentell behandling er som ved hjertesvikt for
øvrig.
• 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and
chronic heart failure.
• Overflytting til regional hjerteklinikk dersom behandlingen ikke gir
bedring.
• Tenk på device behandling / mekanisk støttebehandling: PM / CRTP/CRT-D / LVAD / ECMO og evtl hjerte transplantasjon.
• DCM er hovedindikasjon for hjertetransplantasjon hos barn
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Litt om myokarditt
• Virus ( coxsackie B og adenovirus );
•

Utviklede land

Covid vaksine

• Chagas (parasitt);

Sentral / Sør Amerika

• God prognose pr i dag, men den individuelle genetiske disposisjonen kan avgjøre.
(Kan være aktuelt med gentest).

• Ved rask hjertesviktutvikling som ikke lar seg reversere ved hjelp av medikamenter,
eller som ledsages av ventrikulære arytmier, er det viktig å avdekke eventuell
kjempecellemyokarditt eller eosinofil myokarditt, krever spesifikk behandling, har
svært dårlig prognose ubehandlet. Disse pasientene bør biopseres.
(Kjempecellemyokarditt er viktig DD relativt unge pasienter med subakutt hjertesviktvikling!)

• Behandlingen primært støttende med vanlig GL
hjertesviktbeh, avhengig av forløpet kan det bli
aktuelt med mekanisk sirkulasjonsstøtte som bro til
recovery eller transplantasjon.
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Videre DCM
Tachykardiomyopati med eller uten thyroidea assosiasjon:
Hjertesvikt sek til rask / bestående SVT over tid.

1. Sirkulatorisk ustabil -> akutt elkonvertering.
2. Gradvis frekvenskontroll / Antikoagulasjon.

Evtl thyroidea korreksjon.

Konvertering.

OMT for hjertesvikt i henhold til GL.

Vurdere gentest på DCM.

Elektrofysiologisk undersøkelse med evtl ablasjon bør prioriteres.
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Peripartumkardiomyopati (PPCM)

• Hjertesvikt opptrer mellom siste måned i svangerskapet og de
første 5 mnd etter fødselen.
• Ingen kjent HS i forkant, ingen annen påviselig årsak, EF < 45%.
• Genetisk DCM disposisjon hos en del.
• EF ved diagnose er en markør med tanke på forløpet (recovery / død).
• Lavere mortalitet enn kvinner med andre former for DCM.
• Varierende mortalitet avhengig av land, men gen mortalitet ca 9%.
• Guideline-directed medical therapy (GDMT) / Bromocriptin (?).
• Multidisiplinært team (kardiolog / obstetrikk / gynekolog /
psykiatri / familieplanlegging / genetikk).
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Toksiske årsaker
Onkologisk behandling
•

Moderne onkologisk behandling har ført til flere langtidsoverlevere.

•

Økt oppmerksomhet rettet mot senskader etter kreftbehandling. Hjertet spesielt utsatt for senbivirkninger.

•

Stråleterapi mot thorax øker risikoen for ischemisk koronarsykdom samt hjertesvikt, kardiomyopati, arytmier og
klaffefeil.

•

Medikamentelle eksempler:
• Trastuzumab (Herzeptin®) er assosiert med økt risiko for akutt hjertesvikt, som hos mange er reversibel
ved seponering av medikamentet. (Brystkreft)
•

Antrasykliner kan medføre langtidstoksisitet i form av kardiomyopati som ofte er irreversible.
Doserelatert skade. 63 % av de som ble behandlet med høydose antrasykliner utviklet hjertesvikt innen
20 år. Mange barnekreftsykdom baserer seg på Antrasyklin regime.
•

Cisplatin-basert kjemoterapi øker risikoen for ischemisk koronarsykdom, først og fremst som en
langtidseffekt, men også akutt hjerteinfarkt under behandling er beskrevet.

•
•

Cyclofosfamid og 5-FU gi akutt kardiotoksisitet.
LH-RH analoger er assosiert med økt risiko for koronarsykdom.
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Onkologisk behandling
Tiltak:
Kreftoverlevere som har gjennomgått potensielt kardiotoksisk
behandling bør informeres om økt risiko for kardiovaskulær sykdom

Livsstils-intervensjoner med oppfordring til røykestopp, vektnedgang
og regelmessig tilpasset fysisk aktivitet
Hypertensjon, hyperlipidemi og diabetes, samt tiltaksgrenser for
primærprofylakse, vurderes i henhold til gjeldende retningslinjer for
befolkningen generelt
Lav terskel for henvisning til kardiolog ved mistanke om
kardiovaskulær sykdom

Forskning pågår: PRADA / PRADA II studiene.
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Toksiske årsaker
Narkotiske stoffer.
• Alkoholbruk over lang tid øker risiko
for hemoragisk hjerneslag, høyt
blodtrykk, atrieflimmer øker med
økende alkoholmengde. I noen
tilfeller alkoholisk kardiomyopati.
• Amfetamin gir tachykardi og
blodtrykket øker. Dette gir større
fare for arytmi, hjerteinfarkt, slag og
øker risiko for lungeødem.
• Anabole steroider risiko for
aterosklerose / AMI og VVH.

ALLE narkotiske stoffer gir i ulik
grad uheldig kardiell
påvirkning!
• Cannabis gir tachykardi, øker
blodtrykket.
• Kokain gir tachykardi og øker
blodtrykket, øker faren for blodpropp
og hjerneslag. Arytmifare og kan føre
til hjertesvikt. Må unngås av folk med
Lang QT-syndrom (Tdpointes).
Myokarditt og økt risiko for
kardiomyopati. Ved overdose er det
fare for hjerneblødning og
hjerteinfarkt.
• Ecstasy er sentralstimulerende
middel. Tachykardi / arytmi, høyt
blodtrykk, økt kroppstemperatur og
myalgi. Hjerteinfarkt og
hjerneblødning.
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Toksiske årsaker
Narkotiske stoffer.

ALLE narkotiske stoffer gir i ulik
grad uheldig kardiell
påvirkning!

• GHB; senker hjerterytmen og pustefrekvensen, og brukerne risikerer dødelig pustestans. Er spesielt farlig
dersom det kombineres med alkoholbruk.

• Hallusinogene rusmidler gir tachykardi og øker blodtrykket. LSD kan gi kraftig angst.
• Heroin og andre opiater senker hjerterytmen og kan i verste fall forårsake hjertestans. Kan også gi
pusteproblemer og lungeødem.

• Nikotin øker risikoen for hjerte- og karsykdommer. Tachykardi, høyt inntak kan føre til hjerterytmeforstyrrelser.
Nikotin kan øke nivået av lipider, øke blodtrykket, bidragsytende i hjerteinfarkt, økt fare for blodpropp.
• Poppers er en flytende væske i små flasker som utvider blodårene, som fører til redusert blodstrøm til hjertet,
som igjen fører til blodtrykksfall. Hjerterytmeforstyrrelser og cyanose er også potensielle skadelige effekter.
Poppers er spesielt farlig for de som har medfødt hjertefeil og bruker kardilaterende medikasjon,.

• Sniffing påvirker kroppens produksjon av adrenalin, som forstyrrer hjerterytmen og kan gi hjertestans. Sniffing
har i sjeldne tilfeller ført til kardiomyopati.
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DCM
Fremtidsutsikter
• Sekkediagnose for enhver tilstand som direkte
affiserer myokard og induserer dilatasjon og nedsatt
systolisk venstre ventrikkel funksjon.

• Med bedre forståelse av underliggende genetikk og
inflammatorisk patogenese vil man i fremtiden
muligens kunne tilby bedret etiologisk diagnostikk.
• Dette vil sannsynlig føre til at diagnosen DCM vil
fragmenteres og at man etterhvert vil kunne
tilby individuell skreddersydd behandling rettet
mot den underliggende årsaken.
→ individualisering av behandling.
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Koronar sykdom
→ Dette finnes også hos de < 55 år.
• De har gjerne en risikoprofil av betydning
inkludert hereditet på tidlig hjertesykdom.
• Hyppigere med 1 kar sykdom.
• Behandles etter GL, men viktig med tett
oppfølging.
• Aggressiv behandling / oppfølging av
RISIKOFAKTORER.

• Noen har atypisk forløp av koronarkar
som kan gi koronar iskemi.
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Spontan koronar
disseksjon (SCAD)
• Sjeldent.

• Ikke traumatisk og ikke iatrogen separasjon av koronar karveggen med
dannelse av falsk lumen fylt med intramural hematom.
• Assosiert; Yngre alder < 50 år, kvinner, fibromuskulær dysplasi (FMD),
graviditet, peripartum.
• Samt connective tissue tilstander Marfan / Ehler Danlos, stress / dilat
sinus valsalva også registrert.
• Ikke koronare risiko faktorer.

• 1,7 - 4% av ACS pasienter. Men hos yngre kvinner med ACS presentasjon →
25%.
• Sympt som ved ACS, angio + Intravaskular undersøkelse.
• Konservativ tilnærming anbefales, samt evtl videre FMD utredning.

→AVHENGIG AV

SKADE PÅ KORONARKAR / grad av ISKEMI
kan noen utvikle HJERTESVIKT og trenger oppfølging for46dette.

Yngre med hjertesvikt.
Litt mer utfordrende
pasientgruppe. Mine tanker…..

• Sterkt informasjonsbehov.

• Problematisk med fornektelse/ aksept/
forståelse for situasjonen, livsendring,
nødvendigheten av behandling / tiltak /
kontroller /oppmøte.
• Enkelte trenger livslang oppfølging.

• Pasient ansvar kan være modningsprosess,
compliance.
• Psykososiale problemstillinger. Familie /
venner / utdannelse /jobb / samliv.
• I CHARM studien angav yngre pasienter med
HS dårligere QOL sammenlignet med eldre på
tross av bedre EF. Ofte compliance
problematikk.

• Bred faglig oppfølging:
• Hjertesvikt polkl / kardiolog med ulik
spesialitet / genetiker /
familieplanlegging / gynekolog/ psykiatri
/ fastlege / fysikalske tiltak / hjemmespl /
sosiom / NAV etc.
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•

«Epidemiology and causes of heart failure»; UpToDate; Ramachandran S V, et al.

• «Heart failure in the Young»; Michael Burch, Heart 2002; 88;198-202.
• «Easily Missed:A Case Series of New Heart Failure in Young Adults», Eric J Hall, et al.
• «Heart Failure in Young Adults», Cardio Smart News, August 2019
• «Heart Failure Before Age 65: How Does it Happen?» Cleveland Clinic.
• «Age-Related Characteristics and Outcomes of Patients With Heart Failure With
Preserved Ejection Fraction», Tromp, Jasper, et al.

Referanser

• Kaspar Broch; «Dilatert kardiomyopati», Indremedisineren (NO 03/2015).
• Nina E Hasselberg et al, Familiær dilatert KM, Hjerteforum NO3, 2013
• Helsedirektoratet; «seneffekter etter kreftbehandling»
• https://vmh.no/rusmidler-og-medfodt-hjertefeil/
• https://www.helsebiblioteket.no/pediatriveiledere?key=144576&menuitemkeylev1
=5962&menuitemkeylev2=5970

• https://www.ajmc.com/view/pulmonary-arterial-hypertension-updates-inepidemiology-and-evaluation-of-patients
• https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/ulike-sykdommer/hoyt-blodtrykk-ilungekretslopet/?page=2
• Takk til Andres Thorstensen for GUCH slides.
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Takk for oppmerksomheta
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