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Sammendrag

Kronisk hjertesvikt en sykdom med høy 
insidens og prevalens i den vestlige 
verden. Vi presenterer her oppdaterte 
retningslinjer for behandling.

Mulige kirurgiske og perkutane behand-
lingsmuligheter må utredes og nødven-
dige ikke-medikamentelle tiltak iverk-
settes for den enkelte pasient. ACE-
hemmere er førstevalg ved farmako-
logisk behandling av hjertesvikt hos 
pasienter med ejeksjonsfraksjon 
< 40 %. Det må kontrolleres for mulige 
bivirkninger i form av blodtrykksfall, 
elektrolyttforstyrrelser og redusert 
nyrefunksjon. Betablokkere bør vurde-
res for alle pasienter med symptoma-
tisk hjertesvikt. Dersom ACE-hemmere 
ikke tolereres på grunn av bivirkninger, 
kan angiotensin II-hemmere benyttes. 
Diuretika skal brukes i tillegg til ACE-
hemmere. Kaliumsparende diuretika 
har dokumentert effekt på overlevelse, 
men det er viktig å monitorere elektro-
lytter ved bruk av slike medikamenter. 
Spesielt hos eldre må nyrefunksjon og 
elektrolyttnivå følges nøye. Behandling 
med biventrikulær pacemaker og 
implantasjon av hjertestarter er kun 
indisert for utvalgte pasientgrupper. 
Hjertesvikt med bevart systolisk ven-
trikkelfunksjon behandles med ACE-
hemmer, diuretika og betablokker.

Omsorgen for pasienter med kronisk 
hjertesvikt må være godt organisert 
på flere nivåer og med flere yrkesgrup-
per involvert. Målsettingen er redusert 
sykelighet og dødelighet i pasient-
gruppen.

Engelsk sammendrag finnes i artikkelen 
på www.tidsskriftet.no

Oppgitte interessekonflikter: 
Se til slutt i artikkelen

Kronisk hjertesvikt er en alvorlig tilstand –
med en dødelighet på nivå med dødeligheten
for flere alvorlige kreftsykdommer. Preva-
lensen var økende i flere år, men i 2004 ble
det for første gang vist en reduksjon (1). Det-
te kan delvis forklares ut fra bedre behand-
ling. Implementering av ny kunnskap om
terapeutiske muligheter er viktig for å kunne
tilby potensielt livsforlengende behandling.

Kunnskapen om hjertesvikt som syn-
drom, tilstandens patofysiologi og behand-
ling har endret seg de siste årene. Det er
behov for en oppdatert veiledning for be-
handling tilpasset norske forhold og behand-
lingstradisjoner. Vårt forslag til retningslin-
jer for behandling av kronisk hjertesvikt
bygger på tidligere anbefalinger fra Norsk
cardiologisk selskaps arbeidsgruppe for
hjertesvikt (2) og nye retningslinjer utgitt av
den europeiske hjerteorganisasjonen (3) og
de to amerikanske kardiologiske forenin-
gene (4).

Ikke-farmakologiske vurderinger
Behandlingen tar utgangspunkt i etiologisk
diagnose. Hvis årsaken er iskemisk hjerte-
sykdom, bør muligheten for revaskularise-
ring med enten perkutan teknikk eller kirurgi
overveies. Ved klaffefeil eller medfødte hjer-
tefeil er som regel kirurgisk behandling best.
Aortaventilimplantasjon eller atrieseptum-
lukking med paraply er eksempler på prose-
dyrer som selv hos mennesker i høy alder kan
gi både bedre funksjon og bedre prognose.
Høyresidig hjertesvikt på grunn av lungesyk-
dom (cor pulmonale) krever først og fremst
god lungemedisinsk behandling.

Pasienter med hjertesvikt må få god infor-
masjon om sykdom og behandling. De tren-
ger veiledning i ikke-farmakologiske behand-
lingstiltak knyttet til diett (saltinntak, væske-
restriksjon, alkoholforbruk), reiser, vaksiner
og seksuell aktivitet. Det er vist gunstig effekt
av fysisk trening ved hjertesvikt (5), og man
bør oppfordre til moderat trening, gjerne i or-
ganiserte former. Dessuten er det viktig med
informasjon og kunnskap om medikamenter
som bør unngås, som antidepressiver, ste-
roider og litium (6). Særlig viktig er råd om
bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske
legemidler (NSAID), herunder dosejustering
ved interkurrent sykdom. Det er viktig å pre-
sentere pasient og pårørende for primær- og
sekundærpreventive tiltak mot kardiovasku-
lære sykdommer og tilstander som disponerer
for forverring av hjertesvikten.

Hjertesvikt med redusert systolisk 
funksjon i venstre ventrikkel
Ved hjelp av medikamentell behandling av
hjertesvikt søker man å optimalisere pumpe-
funksjonen, bedre den perifere sirkulasjonen
og bremse de kompensasjonsmekanismene
som på lang sikt er skadelige for hjertet.
Hjertesvikt er karakterisert av økt nevrohor-
monell aktivitet, som kan være gunstig i
akuttfasen. Men ved kronisk tilstand fører
dette til økt belastning på hjertet og dermed
forverring. Ved å dempe den nevrohormo-
nelle aktiviteten bedres venstre ventrikkel-
funksjon og klinisk tilstand, det innebærer

! Hovedbudskap

■ ACE-hemmere og diuretika er første-
valg ved behandling av kronisk hjerte-
svikt, men dersom ACE-hemmere ikke 
tolereres, kan AII-antagonister institue-
res

■ Betablokkere skal vurderes hos alle 
med symptomatisk hjertesvikt

■ Det er viktig å monitorere nyrefunksjon 
og elektrolyttnivå, spesielt hos eldre

■ Mekanisk behandling med biventriku-
lær pacemaker og hjertestarter kan 
være aktuelt for selekterte pasienter

■ For pasienter med kronisk hjertesvikt 
er det viktig med god og organisert 
omsorg på flere nivåer i behandlings-
kjeden og med flere yrkesgrupper 
involvert
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høyere livskvalitet samt redusert dødelighet
og sykelighet (7).

ACE-hemmere
ACE-hemmere er vanligvis førstevalg hos
pasienter med redusert ejeksjonsfraksjon
(< 40 %), med eller uten symptomer (8–10),
og effekten er uavhengig av etiologi. Denne
medikamentgruppen hemmer danning av
angiotensin II og demper derfor renin-
angiotensin-aldosteron-systemet (RAAS).
ACE-hemmere gir bedre overlevelse og re-
dusert behov for sykehusinnleggelse. Medi-
kamentene bør opptitreres til anbefalt vedli-
keholdsmåldose (tab 1), og det er viktig å
starte med lav dosering. Spesielt viktig er det
at diabetikere med hjertesvikt blir behandlet
med denne medikamentgruppen (11). Ved
væskeretensjon og symptomer skal et slyn-
gediuretikum gis i tillegg (12).

Det er viktig å monitorere elektrolytter og
nyrefunksjon med måling av kreatininnivå
og kreatininclearance eller glomerulusfiltra-
sjon under titrering. Hvis serum-kreatininni-
vået stiger over 200–225 μmol/l, bør dosen
reduseres eller medikamentet seponeres.
Samtidig oppstart med kaliumsparende diu-
retika må unngås. Hos eldre pasienter er det
av stor betydning å monitorere elektrolytter
og nyrefunksjon nøye ved oppstart og under
behandling med ACE-hemmere, da det hos
eldre hyppigere er påvirket/redusert nyre-
funksjon (13). Oppstart og behandling kan
skje i regi av primærhelsetjenesten, men der
det er komplisert sykdom (hyponatremi
< 135 mmol/l (14), hyperkalemi, hypo-
tensjon med systolisk blodtrykk < 100
mm Hg, klaffefeil som aortastenose eller
nyresvikt med kreatininverdi > 150 μmol/l),
bør pasienten tas hånd om av spesialisthelse-
tjenesten. Startdosen bør være lav, ettersom
blodtrykksresponsen kan være kraftig hos
noen pasienter etter første dose, spesielt hvis
vedkommende har brukt diuretika på for-
hånd. Lavt blodtrykk forårsaket av ACE-
hemmere tolereres som regel godt, da cere-
bral perfusjon som oftest er god ved slik be-
handling. Systolisk blodtrykk ned til 80–85
mm Hg kan likevel aksepteres, såfremt pa-
sienten ikke får cerebrale symptomer, økt
angina pectoris eller uakseptabel kreatinin-
stigning. Hvis dosen av slyngediuretikum
vurderes økt utover 60 mg furosemid eller
1,5 mg bumetamid, bør innsetting av et tia-
zid med effekt i distale tubuli overveies.
Hvis forholdstallet mellom konsentrasjonen
av urin-Na og urin-K er lik eller mindre
enn 1, bør sekundær hyperaldosteronisme
overveies. Dagens diuretika er natriuretika,
og hyponatremi er prognostisk meget uhel-
dig. Hyponatremi krever væskerestriksjon
(1 000–1 200 ml/døgn i 1–3 døgn). Dette
bør vurderes straks serum-Na faller under
130 mmol/l. Væskerestriksjon kan gi krea-
tininstigning. Denne situasjonen krever der-
for tett oppfølging.

Det er ikke funnet noen gevinst ved bruk
av ACE-hemmer ved kronisk høyre ventrik-

kel-svikt. Kontraindikasjoner for behand-
ling med ACE-hemmere er nyrearterieste-
nose og tidligere angioødem.

Betablokkere
Betablokkere er indisert for alle pasienter
med kronisk venstresidig hjertesvikt i
NYHA-klasse II-IV, uavhengig av etiologi.
Betablokkerbehandling gir redusert mortali-
tet og morbiditet (15–18) og bremser utvik-
lingen av hjertesvikt, uavhengig av kjønn,
alder, NYHA-klasse, venstre ventrikkels
ejeksjonsfraksjon og etiologi. Kun tre beta-
blokkere på det norske markedet har doku-
mentert effekt på hjertesvikt, nemlig biso-
prolol, karvedilol og metoprololsuksinat.

Oppstart av betablokkerbehandling kan
være krevende, spesielt hos pasienter med
alvorlig hjertesvikt, men det er nettopp dem
med alvorlig svikt som har mest nytte av be-
handlingen. For at den skal tolereres, må
startdosen være liten og opptitreringen skje
langsomt. For de fleste kan dette skje i regi
av primærhelsetjenesten, men pasienter med
klasse III- og klasse IV-hjertesvikt skal hen-
vises til spesialistpoliklinikker. Det forelig-
ger nå noe dokumentasjon på at ACE-hem-
mere og betablokkere bør sidestilles som
førstevalg ved hjertesvikt, men dette er ennå
ikke etablert i internasjonale retningslinjer,
og vurderingen må gjøres i det enkelte tilfel-
le ut fra pasientens samlede risikoprofil.

Diuretika
Diuretika, hovedsakelig slyngediuretika
(12), er essensielle for symptomatisk be-
handling ved kronisk hjertesvikt i NYHA-
klasse II-IV, men det er ikke utført randomi-
serte studier der det er vist effekt på mortali-
tet. Diuretika skal ikke brukes alene ved
hjertesvikt, men må alltid kombineres med
medikamenter som hemmer renin-angioten-
sin-aldosteron-systemet og betablokker så
langt dette tolereres.

Angiotensin II-reseptorblokkere
Ved intoleranse for ACE-hemmere kan an-
giotensin II-reseptorblokkere (ARB/AII-
blokkere) gis til pasienter med symptoma-
tisk hjertesvikt. Studier har vist at pasienter
i NYHA-klasse II og III kan ha prognostisk
gevinst av behandling med kandesartan i til-

legg til ACE-hemmer med eller uten samti-
dig betablokker (19–21). Kombinasjon av
ACE-hemmere og AII-antagonist kan vur-
deres hos pasienter som forblir symptoma-
tiske til tross for optimal ACE-hemmerdose
(tab 1). Denne kombinasjonen gir spesielt
økt risiko for renale bivirkninger.

Aldosteronantagonister
Dette behandlingsprinsippet er anbefalt for
pasienter i NYHA-klasse III-IV, i tillegg til
ACE-hemmere, diuretika og betablokkere.
Det er vist effekt på mortalitet og morbiditet
(22). Monitorering av elektrolytter er meget
viktig, og behandlingsoppfølging er som ho-
vedregel en spesialistoppgave. Ved bruk av
aldaktone kan bivirkning i form av gyneko-
masti fremtvinge avbrudd eller seponering
av behandlingen. Eplerenon har dokumen-
tert tilsvarende effekt ved oppstart innen ti
dager hos pasienter som etter myokard-
infarkt har mer lettgradig hjertesvikt, og det
gir ikke gynekomasti som bivirkning (23,
24).

Digitalis
Ved alvorlig hjertesvikt og atrieflimmer er
det indisert å bruke digitalis. Det er ikke på-
vist lavere dødelighet, men symptombed-
ring og redusert behov for sykehusinnleg-
gelse er dokumentert. Det kan ut fra studier
synes som om doser i det nedre terapeutiske
område har best effekt (25). Dette har sin
bakgrunn i at små doser digitalis har en mo-
dulerende effekt på det autonome nervesys-
temet, med styrking av den parasympatiske
aktiviteten. Mange spesialister forskriver
derfor sjelden høyere doser enn 0,05 mg
digitoksin daglig, uavhengig av serumspeil.
Spesielt hos eldre kan selv serumspeil in-
nenfor det terapeutiske området være for-
bundet med intoksikasjonssymptomer. Ruti-
nemessig måling av serumspeil anbefales
ikke, men det bør gjøres hvis man mistenker
intoksikasjon.

Andre vasodilaterende legemidler
Pasienter med hjertesvikt kan ha god sym-
ptomatisk effekt av nitrater. Hos dem med
samtidig nyresvikt kan kombinasjonsbe-
handling med langtidsnitrater og hydralazin
vurderes. Kalsiumblokkere er i utgangs-

Tabell 1 Anbefalt måldose for ACE-hemmere og angiotensin II-reseptorblokkere basert 
på dokumentert effekt på morbiditet og mortalitet

ACE-hemmere Startdose Vedlikeholdsdose

Kaptopril 6,25 mg × 2–3 50 mg × 3
Enalapril 2,5 mg × 1 10 mg × 2 eller 20 mg × 1
Lisinopril 2,5 mg × 1 5–20 mg × 1
Ramipril 1,25–2,5 mg × 1 10 mg × 1

Angiotensin II-reseptorblokkere Daglig dose

Kandesartan 4–32 mg
Losartan 50 mg
Valsartan 80–320 mg
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punktet ikke anbefalt for hjertesviktpasien-
ter på grunn av den negative inotrope effek-
ten. Unntaket er amlodipin ved hypertoni
hos pasienter med ikke-iskemisk kardio-
myopati (26).

Antikoagulasjonsbehandling
Atrieflimmer, tidligere tromboembolisk epi-
sode eller påvist mobil trombe i venstre ven-
trikkel gir indikasjon for warfarinbehandling
(27). Acetylsalisylsyre som sekundærprofy-
lakse etter hjerteinfarkt bør gis rutinemessig,
men forsiktighet må utøves ved ustabil hjerte-
svikt.

Antiarytmika
Forekomsten av atrieflimmer hos pasienter
med hjertesvikt er forskjellig fra studie til
studie – den varierer fra 13 % til 24 % (28).
Ved atrieflimmer kan pasienten rytmeregu-
leres ved hjelp av medikamenter eller ved
elektrokonvertering, i sjeldne tilfeller med
radiofrekvensablasjon. Hvis sinusrytme
ikke oppnås, bør frekvensen reguleres med
betablokker, digitalis og eventuelt amiodar-
on (29). Klasse I-antiarytmika og kalsium-
antagonister som verapamil og diltiazem har
ingen plass i behandlingen av kronisk hjerte-
svikt. Pasienter med alvorlig svikt og redu-
sert ejeksjonsfraksjon (< 35 %) har betyde-
lig økt risiko for ventrikkelflimmer og bør
vurderes for implantasjon av implanterbar
defibrillator (ICD) (30).

Kardial resynkroniseringsterapi
Hos pasienter med ejeksjonsfraksjon < 35 %,
grenblokk med QRS-bredde ≥ 120 ms,
NYHA-klasse III-IV og optimal medika-
mentell behandling kan kardial resynkroni-
seringsterapi (CRT) med biventrikulær pace-
maker virke positivt inn på morbiditet, funk-
sjonsklasse og overlevelse (31).

Implanterbar defibrillator
Kandidater for kardial resynkroniseringste-
rapi tilfredsstiller ofte kriteriene for implan-
tasjon av kombinert implanterbar defibrilla-
tor (ICD) og kardial resynkroniseringsterapi
(32), men dette må vurderes i hvert enkelt til-
felle. Implanterbar defibrillator er indisert
hos dem som overlever eller hos dem som har
vedvarende ventrikkeltakykardi som tolere-
res dårlig og/eller er kombinert med redusert
ejeksjonsfraksjon. I henhold til studieresulta-
ter bør profylaktisk ICD-implantasjon etter
hjerteinfarkt komplisert med redusert ejek-
sjonsfraksjon (< 30–35 %) først vurderes et-
ter 40 dager (30).

Transplantasjon
Hjertetransplantasjon er en etablert og ak-
septert behandling ved langtkommen hjerte-
svikt, men transplantasjon innebærer livs-
lang immunsuppresjon og andre mulige
komplikasjoner. Behandlingen er begrenset
av donortilgangen og må betegnes som
siste utvei ved behandlingsrefraktær hjerte-
svikt.

Hjertesvikt ved bevart systolisk 
funksjon i venstre ventrikkel
Opptil 40 % av pasientene med klinisk hjer-
tesvikt har normal eller subnormal systolisk
funksjon vurdert ved ekkokardiografi. Hos
en stor del av disse vil det ved ekkokardio-
grafi kunne påvises diastolisk dysfunksjon
(redusert venstreventrikulær relaksasjon
(compliance)). Diastolisk hjertesvikt er spe-
sielt vanlig hos eldre, kvinner, hypertonikere
og pasienter med diabetes mellitus.

Patofysiologien ved systolisk hjertesvikt
er i stor grad kjent. Utgangspunktet er en
myokardskade med påfølgende nevroendo-
krin aktivering og remodellering i en circu-
lus vitiosus. Patofysiologien ved hjertesvikt
med normal systolisk funksjon eller diasto-
lisk hjertesvikt er i mindre grad kjent. Imid-
lertid foreligger det stadig større kunnskap
om subcellulære og cellulære mekanismer
som i fremtiden kan representere terapeutis-
ke angrepspunkter.

Medikamentell behandling av hjertesvikt
der det er normal systolisk funksjon er i dag
fortrinnsvis empirisk, ettersom man i de
fleste hjertesviktstudier har ekskludert pa-
sienter med normal ejeksjonsfraksjon.
CHARM-Preserved-studien (21) er så langt
den eneste der man spesifikt har sett på
hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon.
Her ble pasienter med hjertesvikt i NYHA-
klasse II-IV og ejeksjonsfraksjon > 40 %
randomisert til behandling med kandesartan
eller placebo. Aktiv behandling ga færre
sykehusinnleggelser, men det ble ikke vist
forskjell i mortalitet.

Opplagte årsaker som aortastenose må
korrigeres, og hypertensjon må behandles.
Retningslinjene fra den europeiske hjerteor-
ganisasjonen ESC anbefaler følgende be-
handling:
– ACE-hemmere for bedret relaksasjon

(compliance) og på lang sikt for anti-
hypertensiv effekt samt reduksjon av hy-
pertrofi og fibrose

– Diuretika mot væskeretensjon. Forsiktig-
het tilrådes pga. preloadreduksjon, som
kan gi redusert slagvolum

– Betablokkere (eller unntaksvis verapa-
mil) for å senke frekvensen, forlenge dia-
stolen og bedre fyllingen

Nye behandlingsprinsipper
Selv moderat anemi er assosiert med økt
morbiditet og mortalitet hos pasienter med
hjertesvikt (33, 34). I fremtiden kan erytro-
poietinbehandling være et aktuelt tiltak mot
anemien som ofte følger kronisk hjertesvikt.

Behandling med kalsiumsensitiviserende
medikamenter som levosimendan er på ut-
prøvningsstadiet (35). Medikamentet har
noe positiv dokumentasjon som del av be-
handlingen ved akutt alvorlig hjertesvikt,
mens dokumentasjonen ved kronisk hjerte-
svikt foreløpig er kasuistisk.

Preparater som hemmer effekten av natri-
uretiske peptider (neseritide) eller antidiure-
tisk hormon (vasopressin) er lovende (36),

men det mangler stadig nødvendig doku-
mentasjon før rutinemessig bruk kan anbefa-
les.

Avanserte venstre ventrikkel-støtteappa-
rater og mekaniske hjerter til avlastning av
venstre ventrikkel er under stadig utvikling.
Dette er alternativ behandling for pasienter
med alvorlig hjertesvikt der transplantasjon
ikke er mulig eller mens pasienten venter på
hjertetransplantasjon.

Organisering av 
behandlingstilbudet
God hjertesviktbehandling tilsier utstrakt
samarbeid mellom primærhelsetjenesten og
sekundær-/tertiærlinjetjenesten. God og gjen-
tatt informasjon og opplæring av pasient og
pårørende er viktig. Kommunikasjon mellom
pasientenes ulike behandlere er en forutset-
ning for å lykkes. Monitorering og opptitre-
ring av medikamentbruk er viktig fordi man-
ge av pasientene er eldre og dermed tåler po-
lyfarmasi dårligere enn yngre. Nøye kontroll
av organfunksjon er påkrevd. Det er publisert
metaanalyser som viser at eldre med kronisk
hjertesvikt bør behandles med de samme
medikamenter og med samme måldoser som
yngre pasienter, forutsatt nøye monitorering
av blodtrykk, nyrefunksjon og elektrolyttnivå
(13).

Pasientens fastlege er en viktig ressurs i
behandlingskjeden, og god skriftlig overle-
vering mellom primær- og sekundærhelse-
tjenesten er avgjørende. Det er vist at etable-
ring av multidisiplinære hjertesviktpolikli-
nikker gir økt overlevelse, bedre livskvalitet
og færre innleggelser. Slike poliklinikker
skal være et supplement, ikke en konkurrent
til primærhelsetjenesten, ikke minst for å
sikre rask tilgang til ekkokardiografi og
opptitrering av medikamenter. Spesialutdan-
nede hjertesviktsykepleiere er gode til å in-
formere og undervise pasienter med hjerte-
svikt. Det bør være et mål å ha hjertesvikt-
poliklinikker ved alle sykehus der man
behandler pasienter med akutt hjerteinfarkt.

Konklusjon
Kronisk hjertesvikt innebærer et vidt spekter
av symptomer og funn, og tilstanden krever
diagnostikk, utredning og behandling på flere
nivåer. Vellykket behandling basert på dagens
retningslinjer kan bety betydelige gevinster
når det gjelder morbiditet og mortalitet.
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