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Jernmangel ved hjertesvikt

• Vanlig komorbiditet ved kronisk hjertesvikt (40-70 %) med/uten anemi 1

• Årsaker: 

o redusert inntak

o redusert absorbsjon

o hemmet jernmetabolisme

o økt jerntap

• Definert inndeling: 

o absolutt: ferritin < 100 ng/ml

o relativ: ferritin 100- 299 ng/ml + transferrinmetning <20 % 

1) McDonagh et al; Eur J Heart Fail 2018
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Jernmangel ved hjertesvikt

• Konsekvenser: 

o redusert fysisk utholdenhet

o redusert livskvalitet

o økt risiko for morbiditet

o økt risiko for mortalitet

2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure



Jernmangel ved hjertesvikt

• Jernkarboxymaltose i.v

o reduserer symptomer 1,2,3

o bedrer arbeidskapasitet 1,2,3

o bedrer livskvalitet 1,2,3

o reduserer kardiovaskulære

sykehusinnleggelser 4

• Jern p.o?

IRONOUT HF: Ingen effekt 5 

1) Anker et al; N Engl J Med 2009    2) Ponikowski et al; Eur Heart J 2015    3) Janikowska et al; Eur J Heart Fail 2016    5) Lewis et al; JAMA 2017

von Haehling et al; JACC 2019

2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure



Hva gjør vi?

Jernstatus 

Ved første konsultasjon ved 
Hjertesviktpoliklinikken

Indikasjon

• NYHA II-IV

• Absolutt jernmangel = 
ferritin < 100 ng/ml 

• Funksjonell jernmangel =

ferritin 100-299 ng/ml og 
transferrinmetning < 20 % 

(jern/TIBCx100)



Intravenøs jerntilførsel
• Oppstart august 2014

• Ferinject (jernkarboksymaltose)

• 1000 mg som standard

i 100 ml Nacl 0,9%  20-30 minutter



Intravenøs jerntilførsel

• Informasjon til pasient

• Venekanyle
• Unngå subcutan lekkasje

• Overvåkes for bivirkninger
• Vanlige: Kvalme, hypertensjon, 

flushing, hodepine, svimmelhet, 
reaksjoner på infusjonssted 

• Avbrytes ved 
overfølsomhetsreaksjoner

• Observeres i 20 min. etter 
infusjon

(Felleskatalogen)



Alvorlige bivirkninger

Anafylaktiske/anafylaktoide
reaksjoner

Økt risiko ved allergier, astma, 
eksem, immun- eller 
betennelsestilstander

• Anafylaksiberedskap
• Utstyr
• Medisiner (adrenalin,  

antihistaminer, 
kortikostereoider)

• Kunnskap



Intravenøs jerntilførsel

• Erfaringer så langt

• Lite bivirkninger

• Enkelt å administrere

• Pasientene virker positive

• Mange har hørt at «jern er bra»

• Unngå «vondt i magen av jern peroralt»

• Oppfølging av jernstatus etter 6 mnd.



Korreksjon av jernmangel

Positiv effekt på
• Symptomer
• Livskvalitet
• Funksjonsnivå



Lære mer om jernmangel ved hjertesvikt?


