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4 medikamenter sidestilt

Fenotype-vurdering



Fire basismedisiner
Individuelle hensyn:
-Årsak til hjertesvikt
-Komorbiditet
-Pasientpreferanse



Rekkefølge og titrering – ny tenkemåte

M Packer, J McMurray 
EHJ HF 2021; 23: 882-894.



Rekkefølge og titrering – ny tenkemåte

S Greene, J Butler, G Fonarow
JAMA Cardiol July 2021; vol 6 nr 7: 743



Drug Layering. Patient profiling.

Drug layering in heart failure. 
Phenotype guided initiation. 
Rosano et al JACC HF, 2021; vol 9, 
no11.

Position paper: Patient profiling in 
heart failure for tailoring medical 
therapy. EHJ HF 2021; 23, 872.



Mange byggeklosser – utfordring!

• Komorbiditet:
• Diabetes

• polynevropati

• nyresvikt

• atrieflimmer

• Interkurrent sykdom

• Manglende bedring eller 
forverring







Husk at nyrefunksjonen
blir dårligere uansett –
Men den blir dårligere
LANGSOMMERE med 
god behandling.



Diabetes og hjertesvikt
• SGLT2-hemmere

• Unngå for type 1 diabetikere
• For type 2 diabetikere: 
• Legg til ved HbA1c over målområdet
• Bytt ut/reduser annen ved HbA1c nær

målområdet

• DPP4-hemmere har hittil ikke vist
gunstige kardiovaksulære tilleggseffekter. 
Unngå saxagliprin

• GLP-1 analoger kan ha gunstige
kardiovaksulære effekter, studier 
underveis

• Metformin er basisterapi men husk 
forsiktighet ved nyresvikt

• Sulfonylurea anbefales ikke (amaryl)



Hjertesviktpoliklinikken: 
Hvordan få til best mulig
guidelinesbasert
behandling?

• Tett legeoppfølging i teamet

• Forsøke å holde av raske timer 
(nye+behovskontakter)

• Unngå multidose i
opptrappingsperioden

• Beskjedsystem i teamet

• E-meldinger til
kommunehelstjenesten

• Fagutvikling og kollegastøtte



2021 hjertesvikt-guidelines 1 år etter:

• bruk av 4 basismedikamenter sidestilt

• Fokus på bruk av alle 4, raskere opptrapping

• Fokus på fenotype, dvs optimalisering ut fra totalvurdering av årsak
og komorbiditet (les position papers!)

• For å få til god optimalisering, må vi ha godt teamarbeid på
hjertesviktpoliklinikkene og rask tilgang for nyhenviste

• Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål


