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Figure 3 Central illustration. Strategic phenotypic overview of the 

management of heart failure with reduced ejection ...
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• MCS = mechanical circulatory support

• BTC = bridge to candidacy

• BTT = bridge to transplantation

• DT = destination therapy

HVOR ER LEVOSIMENDAN ??



Functional capacity and worsening events during 
the progression of heart failure.
(Cowie MR, et al, Improving care for patiebts with acute HF. Before, During and After Hospitalization, Oxford PharamaGenesis Ltd 2014, p 20.

• A: Recovery after first episode 
followed by stable period of variable 
length.

• B: Non-surviving the first episode.

• C: Poor recovery after first episode 
followed by detoriation.

• D Ongoing detoriation with
intermittent crises ( AdHF)



Kronisk AdHF
pasienter

• Mange pasienter med HF progredierer inn i en
fase av avansert HF (AdHF) karakterisert med 
vedvarende symptomer tross optimal 
maksimal terapi (OMT).

• Begrenset antall pasienter, men økende da flere 
overlever og det er bedre grunnbehandling av 
HF.

• Hyppige reinnleggelser / vanskelig å stabilisere. 
(«Svingdørs pasienter»).

• Ressurskrevende.

• Belastende situasjon for pasient + pårørende 
og behandlere.

• Alvorlig prognose, vedvarende lav, med 1.-års 
mortalitet varierende 25% to 75%.

• Pölz G, et al. Repetitive use of levosimendan in advanced heart failure: need for stronger
evidence in a field in dire need of a useful therapy. International Journal of Cardiology, 
243,(2017), 389-395.





Kronisk AdHF
Hva 

kjennetegner 
disse 

pasientene?

• Pasienter med lav CO og hypotensjon.

• Fåtall aktuelle for hjertetx.

• Aktuelle for LVAD, men ikke hjertetx.
• Eldre / overvektige / diabetes / HIV pos / PH / 

nylig malignitet. 

• Aktiv malignitet.

• Alvorlig aorta sykdom.

• Alvorlig obstruktiv pulmonal sykdom.

• Irreversibel nyre / lever dyfunksjon.

• Systemisk sykdom med forventet levetid < 2 år.

• Delgado J F et al, The inodilator levosimendan in repetitve doses in treatment of
advanced heart failure. EHJ Supplements (2017), 19, C8-C14.
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Figure 4 Algorithm for the treatment of patients with advanced 

heart failure. 

INTERMACS brukes som klassifisering
av AdHF pasienter.

Interagency Registry for Mechanically 
Assisted Circulatory Support profile 
descriptions of patients with 
advanced heart failure.

https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab368
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Figure 5 Triage of patients with advanced heart failure and 

appropriate timing of referral.

https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab368


10.2.1 Pharmacological therapy and renal replacement

• “Inotrope medisiner, kan forbedre haemodynamiske
parametre, redusere stuvning, øke CO og bedre perifer
perfusjon. De kan sannsynlig helpe til å unngå forverring av 
endeorgan funksjon, men dette er ikke bevist sikkert i studier.

• Tradisjonelle inotrope medisiner kan føre til myokard iskemi og
/eller tachyarrytmier og forverre det kliniske forløpet.387,388 De 
kan blir brukt som palliativ terapi og for å lette symptomer hos 
pasienter uten andre behandlings alternativer. 

• →Intermitterende langtids bruk av inotrope medisiner kan
vurderes ved polkl pasienter for å bedre funksjons klasse og
QOL”.



SVAK 
ANBEFALING



Levosimendan 
i referansene 
til GL 2021

Referanse; 387:

Maack C , et al; Treatments targeting inotropy; Eur Heart J 2019;40:3626–3644

“Flere mindre studier har vurdert effekten og nytten av gjentakende
behandlinger av levosimendan hos pasienter med avansert HF i en polkl setting. Post 
hoc og meta-analyser av disse studiene med for det meste lav styrke antyder at  
levosimendan kan ha positive effekter på hemodynamikk, symptomer, 
rehospitalisering og biomarkører. I den nylige LION-HEART studien med 69 pasienter
med AdHF, infusjoner annenhver uke med levosimendan over 12 uker reduserte NT-
proBNP, bedret QOL og reduserte hospitalisering uten bivikrninger.….. Så langt, er det 
ikke bevist at levosimesendan forbedrer overlevelse sammenlignet med annen
medikasjon. “

Referanse; 388:

Ahmad T, et al.Eur J Heart Fail 2019 ;21:1064–1078 

“ Levosimendan forbedret ikke de forutbestemte utkomme målingene, men 
det var samlet oppfatning at det var en viss grad av forbedring av QOL
målinger, og det var fall i natriuretic peptide verdier. Levosimendan
bruk har blitt godkjent i Europa til bruk i palliasjon basert på disse
datafunn.”

Referanse 389; LION Heart studien. Comin-Colet J, et al.

Referanse 390;  Nizamic T, et al, Ambulatory inotrope infusions in 
advanced heart failure: a systematic review and meta-analysis. JACC Heart 
Fail 2018 ;6:757–767



Levosimendan
intermitterende 
behandling

• Nærmest ingen støtte i 
Guidelines.

• Hvorfor bruker vi det da? 

• Fordi det hjelper på symptomer 
(QOL)/ reinnleggelser og det er 
en del av det vi har å tilby som 
palliativ behandling. 

• Dette er svært syke pasienter og 
vi kan ikke forvente lang 
overlevelse nærmest uansett 
hva vi gjør.

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-NC-ND

https://www.life-time.se/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Behandlingsmål for alle
hjertesvikt pasienter.

• Optimalisere hemodynamikken.

• Behandle underliggende sykdom.

• Redusere morbiditet og mortalitet
med et minimum av bivirkninger.

• Tidlig symptomatisk behandling, 
ved å flg aktuelle retningslinjer 
/OMT- 4 store - kan vi bedre 
prognosen ved å bl.a påvirke det 
nevrohormonelle system.

• Forbedre symptomer og
livskvalitet.
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Behandling av kronisk AdHF

• Hva så med pasientene med 
intermitterende
dekompenserende
hjertesvikt på tross av 

• OMT - så høyt dosert som
tolerabelt, 

• evtl mekaniske tiltak

• ikke er aktuelle for LVAD / TX .

• OMT = Optimal Medisinsk Terapi

18





Hva er levosimendan , 
(Simdax®)?

• Brukt fra begynnelsen av 2000 tallet.

• Levosimendan ½ T; 1 t.

• Aktiv metabolitt OR-1896 (plasma peak 2-
3 dg)

• Begge har samme effekt, metabolittens 
effekt varer i 7-9 dager (FK).



Levosimendan

• Kalsium sensitiserende effekt
• Øker myokardets følsomhet for kalsium, forbedring av myokardets 

kontraktilitet. 
(Gir en større kraftutvikling for samme mengde fri 
intracytosolært Ca++).

• PDE – 3 hemmende effekt
• Hemmer blodplate aggregasjon.
• Bedrer myokardets kontraktilitet.
• Forsterker glatt muskulatur relaksasjon i kar / luftveier.

• Åpner ATP-sensitive kaliumkanaler i vaskulær glatt muskulatur.
• Vasodilatasjon av systemiske, koronare, arterielle motstandskar, 

systemiske venøse kapasitetskar. 

• Pleiotrope effekter; Anti inflammatorisk effekt, antioksidativ, 
antiapoptose, (neurohormoner, TNF).

• Colucci, S Wilson et al, UpToDate; Inotropic agents in heart failure with reduced EF.

• Pölz G, et al. Repeetive use of levosimendan in advanced heart failure: need for 
stronger evidence in a field in dire need of a useful therapy. International Journal of
Cardiology, 243,(2017), 389-395

• Papp Zoltan, et al. «Levosimendan efficacy and safety: 2+ years of Simdax in clinical
use. «





Levosimendan

Hemodynamikk. 

• Øker kontraksjonskraften 
uten negativ påvirkning på 
den diastoliske funksjonen.

• Økning av 
hjerteminuttvolumet. 

• Assosiert med en raskere 
relaksasjon og mindre 
veggstivhet under 
fylningsfasen –> diastolisk 
funksjon forbedres.

Reduksjon preload +  
afterload (Reduksjon 
fylningstrykk / økning i CO)

• Forbedret hemodynamikk
oppnås uten økning av 
oksygenforbruket i 
myokardet. 

• Aktiverer ”stunned” 
myokard. 

• Øker koronar blodsirk. 
etter hjertekirurgi, 
forbedrer 
myokardperfusjonen hos 
pas med hjertesvikt.

• Reduserer PCW

Colucci, S Wilson et al, 
UpToDate; Inotropic agents 
in heart failure with reduced
EF.



Hovedstudier på levosimendan og intermitterende 
behandling
• Randomised, double-blind, multinational clinical trials:

REVIVE I / II 100 / 600 pas Levosimendan vs placebo

Survive 1327 pas Levosimendan vs dobutamin

LIDO 203 pas Levosimendan vs dobutamin

RUSSLAN 504 pas Levosimendan vs placebo

LION HEART                 69 pas Levosimendan vs placebo 

→ Kortidsdata viser bedring av kliniske symptomer, NTproBNP, QOL, men 
langtidsdata (>6 mnd) viser ikke bedret overlevelse.

24PVA



Studier på levosimendan har vist:
• Forbedrer hemodynamikken (*) 1,3,4

• Forbedrer symptomene (*) 1,3

• Gir flere dager utenfor sykehus (**) 1

• Reduserer korttids mortalitetsrisikoen(*) 1,2

(*) Sammenlignet med placebo og dobutamin.

(**) Sammenlignet med dobutamin.

• 1. Follath F, Cleland JGF, Just H, Papp JGY, Scholz H, Peuhkurinen K, et al. Efficacy and safety of intravenous levosimendan compared with dobutamine in 
severe low-output heart failure (the LIDO study), a randomised double-blind trial. Lancet 2002;360:196-202.

• 2. Moiseyev VS, Poder P, Andrejevs N, Ruda MY, Gollikov AP, Lazebnik LB, et al. Safety and efficacy of a novel calcium sensitizer levosimendan in patients
with left ventricular failure due to an acute myocardial infarction. A randomized, placebo-controlled, double-blind study (RUSSLAN). Eur Heart J 
2002;23:1422-1432.

• 3. Slawsky MT, Colucci WS, Gottlieb SS, Greenberg BH, Haeusslein E, Hare J, et al. Acute hemodynamic and clinical effects of levosimendan in patients
with severe heart failure. Circulation 2000;102:2222-2227. 

• 4. Nieminen MS, Akkila J, Hasenfuss G, Kleber FX, Lehtonen LA, Mitrovic V, et al. Hemodynamic and neurohumoral effects of continuous infusion of
levosimendan in patients with congestive heart failure. J Am Coll Cardiol 2000;36:1903-1912.
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Andre studier

• The Relevant HF multicentre collaboration; Oliva F , et al. 185 
pasienter, studien fokuserte på hospitalisering.

• Flere metaanalyser:
• Silvetti S, et al: Repeated or intermittent levosimendan

treatment in AdHF: an updated meta-analyses
• Silvetti S, et al: Rehospitalization after intermittent 

levosimendan treatment in AdHF patients: a meta
analysis of randomized trials.

• Nizamic T, et al: Ambulatory inotrope infusions in 
advanced heart failure: a systematic review and meta-
analysis. (ref 390) 

• Plolzl G, et al; Repetitive use of Levosimendan in AdHF : 
need for stronger evidence in a field of dire need for a 
useful therapy.

Konklusjonen er like: intermitterende adminstrasjon av 
levosimendan for pasienter med AdHF var assosiert med 
reduksjon i rehospitalisering (QOL), er vel tolerert, assosiert 
med kortere innleggelser, adekvat beh som bro til TX / LVAD.
→Effiktiviteten og sikkerheten av denne intervensjonen
bør bekreftes i større studier med adekvat styrke til å 
vurdere mortalitet.



Levosimendan studie svakheter

• Små studier  med begrenset lengde / varighet gir ikke nok 
tyngde. Mangler altså sterke nok studier.

• Symptomer som endepunkt er vanskelig å måle 
standardisert.

• Kan ikke være  primært endepunkt for å teste 
effektiviteten av behandling.

• For å være statistisk signifikant er det ønskelig med en 
randomisert studie; økt antall pasienter + lengre 
observasjonstid.

• Begrensning hos disse pasientene: Høy mortalitet begrenser 
overlevelse og dermed vil få pasienter kunne gjennomføre 
en optimal studie basert på mortalitet, rehospitalisering og 
lengde.



Mine 
erfaringer 
med 
levosimendan

• Allerede fra 2005 på lokalsykehus Helgeland.

• På KFH St.Olavs Hospital.

• 2010 Studietur til «Simdax Snurran» - repeterende 
behandling i Uppsala.

• Ved Med avd Orkdal, St.Olavs hospital;  
levosimendan bruk både i akutt fase, men i 
hovedsak intermitterende behandling av AdHF
pasienter. 

Pr i dag 3 pasienter som kommer hver 3- 5 uke for 
infusjon.



Mine tanker før 
oppstart hos 
aktuelle 
pasienter:

• Har pasienten OMT og adekvate doser? 

• EKKO funn under OMT? QRS bredde? Noe å hente 
medikamentelt / mitraclip / CRT ? CRT frekvensen høynet? 

• Disse pasienten tåler ikke SVT, elkonv x flere / cordarone / 
HIS ablasjon. 

• Koronarkar vurdert nylig?

• Er det aktuelt med  LVAD / TX vurdering? 

• Krever mye av pasienter, innleggelse hver 3-5 uke, 24-48 t 
innleggelse, av og til furix infusjon påfølgende dag.

• Må være cerebralt adekvate og spille på lag, ønske å prøve. 
Grundig informasjon.

• Krever sengeplass og telemetri.

• Dyr behandling.

→OMT, men dekompenserer med gjentagende innleggelser.

→ Vi blir enige om å prøve 1- 3 infusjoner. De som har effekt 
merker dette umiddelbart.

• I mitt fokus er LIVSKVALITETEN, BEH ER LEDD I PALLIASJON.



Fersk kasuistikk 
som viser når 
man bør tenke 
på 
levosimendan. 

Mann født 
i 1944.

• Multimorbid, bla storecellet B celle 
lymfom 09,cytostatikabeh med full 
remisjon, AAA, Avansert Ca prostata cum
met.

• NSTEMI 05 PCI av CX, stenttrombose 10, 
med ny PCI, PCI av RCA i 17, 18 samt 20. 
Febr 21 bestående koronart resultat. 

• VV svikt som følge av iskemisk KM. Ekko 
mai 22; «Grensevid VV med globalt 
redusert VV syst funksjon EF 20%»

• Persisterende afli, CRT-P 21, takyarytmi 
betingede dekompenseringer, HIS 
ablasjon juni 22, multiple 
dekompenseringer med LØ bilde før og 
etter.

• Kardiorenalt syndrom med GFR 40 des 
21, aug 22 ca GFR 20.



Kasuistikk mann f 1944.
Ekkokardiografi mai 22



• Alle i innleggelser i hovedsak dyspnoe / 
pleuravæske / LØ/ atrieflimmer 
gjennombrudd som er symptomatiske 
tross HIS ablasjon. 

• Ved den 13. innleggelsen i juli drenert 
begge pleurahuler for plvæske og økt på 
diuretika. 

• Reinnlagt NO 14 den 30.07- 08.08; 
pleuratappet på nytt venstre side, 
transudat, cyt negativ for atypiske celler, 
GFR 14 kjent kardiorenalt syndrom i 
forverring,virket dehydrert intravasalt, 
hypotensiv syst BT 90 mmhg,melena Hb
7,8 pos hemofec, 3 SAG, gastroskopert
uten patologi, antas at det er mindre 
blødninger fra GI trakt grunnet ASA + AK, 
ikke aktuelt å seponere da AFL, koronare 
stenter , stenttrombose.

• SAG + Ferrinject ved behov videre.



Kasuistikk mann f 1944.
• Aktuelle medisinliste ved innleggelse 30.07:

Medikamenter: Kilde epikrise 22/7/22. 

Faste:

• Albyl-E enterotab 75 mg 1x1 Eliquis tab 2,5 mg 1x2

• Crestor tab 20 mg 1x1 kveld Entresto tab 24mg/26mg 1x2

• Burinex tab 2 mg 1x2 Forxiga tab 10 mg1x1

• Spirix tab 12,5 mg 1x1 Imdur depottab 15 mg 1x1

• Metoprolol depottab 25 mg 1x1 Cordarone 200 mg 1x1

• Folsyre tab 1 mg 1x1 Pantoprazol enterotab 20 mg
1x1

• Calcigran forte tyggtab 1g/800IE 1x1 Zoladex inj. 10,8 mg/sprøyte

Ved behov:

• Paracet tab 500 mg1-2 inntil x3, Zopiclone tab 5 mg1 ved sengetid ,Nitroglycerin subl.tab 0,5 
mg1,, Bronkyl brusetab 200 mg 1 inntil x3, Burinex 2 mg , Magnesium 350 mg

• Vanskelig å øke entresto
med BT og 
nyrefunksjonen…

• Hva nå?

• Skrive ut?

• Alternativ?



Kasuistikk mann f 1944
Innleggelse juli – august 22.
→ Levosimendan infusjon 24 timer, 0,1 µg/kg/min 8 ml/t.

Vurdering i epikrisen: «alvorlig hjertesvikt og samtidig nyresvikt, samt 
hypotensjon – vanskelig å få til tilstrekkelig antikongestiv medikasjon. 
Dermed vurdert som i behov og nytte av flere levosimendan -infusjoner. 
Seponert Imdur for å opprettholde bedre BT, samt fordi at pas ikke var 
plaget med brystsmerter ved stabilisering av Hb».

• Burinex redusert grunnet dehydrering ved innkomst og nå fått inotrop
boost med levosimendan. Kan evtl ta diuretika ved behov i tillegg.
Seponert lavdose Metoprolol, har cordarone. 

• Utskrevet 08.08.22 og henvist til lungeavdelingen for å vurdere 
pleurodese – > vært der x 2 uten at det er funnet indikasjon. De 
konkluderer med at levosimendan har vært med på å stagnere 
plvæske produksjonen. Ved nye plvæske residiv ny vurdering.



Kasuistikk mann f 1944
• Fikk sin 2. Levosimendan kur 26.- 27.08. «han føler at den hjelper, 

lettere i pusten. Er godt medisinert, kardiorenalt syndrom vanskelig å 
høyne på Entresto dosen, avventes. Det viktigste er at han har de 4 
grunnbehandling prinsippene i bunnen for sin kroniske hjertesvikt 
(AdHF) enn at han har max dose Entresto.»

• 3. kur 21.09: «Følt seg i god form siste tiden, bedre enn på lenge. 
Bedre i pusten, ingen tungpust eller symptomer fra luftveiene. Noe 
angina, særlig på morgenen eller kvelden, før han tar medisinen. Kjent 
fra tidligere».

• Ikke hatt intermitterende hjertesvikt innleggelser. 

• Pneumoni innleggelse aktuelt i begynnelsen av oktober, i forløpet fått 
4 kur, omproggramert CRT til VVIR og utført pleurodese.



Kasuistikk man f 1944.
Kreat / NTproBNP



Hvilke 
hjertesviktpasienter 
er aktuelle for 
behandling med 
levosimendan?

1. Dekompenserer tross OMT og er ikke aktuelle for TX 
/LVAD.

2. Aktuelle for hjertetx, venteliste og må holdes stabile 
inntil organ foreligger.

3. AdHF men alvorlig komorbiditet: Aktiv malignitet / 
Alvorlig aorta sykdom / Alvorlig obstruktiv pulmonal 
sykdom /Irreversibel nyre / lever dyfunksjon / Systemisk 
sykdom med forventet levetid < 2 år.

4. Som ledd i palliasjon. Bedre livskvalitet, færre 
reinnleggelser.

5. Pasienter som har effekt svarer godt på infusjon -
særlig klinisk og symptomatisk - som forsøkt illustrert. 
Det er et verktøy vi har tilgjengelig.

• Inntil mer robuste data - mye skjønn. 



• How intermittent therapy with levosimendan fits into a larger strategy of treatment for patients with advanced 
heart failure. HTx, heart transplant; LVAD, left ventricular assist device; UF, ultrafiltration.

• Delgado J F et al, The inodilator levosimendan in repetitve doses in treatment of advanced heart failure. EHJ Supplements (2017), 19, C8-C14.









På St.Olavs Hospital 
bruker vi 
levosimendan som 
et  av verktøyene i 
behandlingen av 
AdHF pasienter.



Takk for oppmerksomheta!


