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Innledning og definisjon

hjertesviktetiologi, hemodynamisk profil
og komorbiditet (2). Definisjonen brukt i
innledningen er en forenkling av kompleksiteten i tilgrunnleggende mekanismer, men
er likevel en nyttig klinisk tilnærming til
diagnostikk og behandling.

Akutt hjertesvikt («acute heart failure»,
AHF) defineres som et klinisk syndrom med
akutt innsettende, typiske symptomer og
funn (se nedenfor under Klinikk og diagnostikk), forårsaket av strukturell eller funksjonell hjertesykdom (1). Sviktende funksjon
kan være relatert til systolisk eller diastolisk
dysfunksjon, rytmeforstyrrelser eller misforhold mellom hjertets fylning og pumpemotstand (preload/afterload mismatch). Ofte
er tilstanden karakterisert ved forverring av
kroniske hjertesviktsymptomer som krever
intensivert behandling og sykehusinnleggelse (2) eller tilstanden oppfattes som
nyoppstått (de novo) hjertesvikt. En rekke
tilstander kan utløse et relativt likt symptombilde bestående av varierende grad av
hemodynamisk og respiratorisk påvirkning. I motsetning til behandling av kronisk
hjertesvikt er AHF-behandling i liten grad
basert på randomiserte, kontrollerte studier,
men i stor grad på ekspert-konsensus og lav
evidensgrad for gjeldende anbefalinger (1).
I tråd med få gjennombrudd i behandling av
AHF har prognosen i liten grad bedret seg
de siste to tiår, og tilstanden er forbundet
med høy dødelighet. Utredning og behandling innebærer derfor en stor utfordring for
medisinsk personell på grunn av den ofte
dramatiske klinikken, ukjent etiologi og
manglende evidens for valg av behandling.

Klassifisering
Hjertesvikt klassifiseres vanligvis etter venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon (EF) selv
om klassifiseringen er mindre nyttig hos
pasienter med AHF. AHF kan opptre både
ved bevart (HFpEF) og redusert EF (HFrEF).
HFrEF defineres ut fra en EF < 40 %. Pasienter med «de novo « hjertesvikt som følge
av store hjerteinfarkt vil kunne ha betydelig
systolisk dysfunksjon, men fortsatt EF > 40
% i akutt fasen. Eksempel på dette fant vi i
en studie på pasienter med store hjerteinfarkt som utviklet AHF i forløpet. Til tross
for infarktstørrelse på hele 42 % av venstre
ventrikkels masse var EF i akuttfasen på 41,5
% (58). En finner ofte betydelig redusert
EF først etter uker med remodellering og
dilatasjon.
Mange forslag til klassifisering
av pasienter med AHF er foreslått (3).
En vanlig inndeling har vært variasjoner
over følgende kategorier: dekompensert
kronisk hjertesvikt, lungeødem (med og
uten hypertensjon), kardiogent sjokk og
dominerende høyresidig hjertesvikt (3-5).
Men slike inndelinger er ofte av liten nytte i
klinisk praksis. I de europeiske retningslinjer
fra 2016 brukes en enkel inndeling basert
på klinisk profil med vurdering av grad av
stuvning og grad av hypoperfusjon (figur 1)
samt inndeling basert på etiologi/utløsende
årsak (1).
De fleste pasientene har bevart
(90-140 mm Hg) eller forhøyet (>140 mm

Klassifisering og
patofysiologi

Forskjellige fenotyper av pasienter med
akutt eller kronisk hjertesvikt er forsøkt
kartlagt basert på en kombinasjon av
patofysiologisk forståelse av utløsende
årsak og klassifisering basert på demografi,
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volumbelastet selv om de har lungestuvning. I stedet foreligger ofte redistribusjon
av væske, venøs stuvning og endoteldysfunksjon (9, 10). Fokus har i de senere år
blitt satt på følgende faktorer (2, 10):
Endoteldysfunksjon med redusert
NO-mediert vasodilatasjon, med påfølgende økning i karmotstand og preload/
afterload mismatch.
Nevrohormonell aktivering og
inflammasjon med høye nivåer i plasma av
renin, aldosteron, noradrenalin, endotelin-1
og interleukin-6 er vist hos pasienter med
AHF og er assosiert med forverret prognose
(2, 8, 9, 11).
Venøs stuvning med dominerende
høyresidig svikt med påfølgende økt
venetrykk og skade av lever, tarm og nyrer i
tillegg til de mer tradisjonelle kliniske funn
med deklive ødemer, ascites og halsvenestuvning (12). Vasokonstriksjon i splanknikus
som følge av økt sympatikusaktivering med
påfølgende redistribusjon av væske inn i
effektivt sirkulerende blodvolum kan blant
annet trigges av hypoksi (2, 13). Fare for
nyresvikt hos pasienter innlagt for AHF er
assosiert med sentralt venetrykk (CVP)
(14), og det er viktig å være klar over at
organskade ved AHF som følge av stuvning er mer vanlig enn skade forårsaket av
hypoperfusjon (12).

Hg) systolisk blodtrykk ved innkomst. Bare
ca. 5-8 % har systolisk blodtrykk < 90 mm
Hg som defineres som kardiogent sjokk (3,
6) selv om høyere forekomst har vært rapportert i enkelte registre (7). Den vanligste
utløsende årsak for AHF er akutt koronarsyndrom, og koronarsykdom er tilgrunnleggende årsak hos ca. 60 %. Deretter følger
hypertensiv krise, arytmier, mekaniske årsaker (vanligst er akutte klaffefeil) samt lungeembolisme (1). I tillegg til de nevnte årsaker
kan en se AHF utløst av myokarditter.
Den typiske pasient med de novo
hjertesvikt er en pasient med akutt hjerteinfarkt med påfølgende sviktende systolisk
funksjon, økte fylningstrykk og symptomer
i form av lungestuvning og varierende grad
av sirkulatorisk påvirkning. Andre, mindre hyppige eksempler er pasienter med
myokarditt, takotsubokardiomyopati eller
akutte klaffefeil. Hypertensivt lungeødem
er eksempel på hjertesvikt forårsaket av
diastolisk dysfunksjon.

Patofysiologi
I mindre grad enn tidligere sees innleggelser for dekompensert kronisk hjertesvikt
som følge av væskeoverskudd og perifere
ødemer, og den tradisjonelle forklaring med
volumoverskudd med påfølgende stuvning
og symptomer er i stor grad blitt utfordret
(8). Disse pasientene er ikke nødvendigvis

Klinisk vurdering av
hemodynamikk og
respirasjon

Stuvning (-)

Stuvning (+)
Lungestuvning,
perifere ødemer,
halsvenestuvning,
ascites

Hypoperfusjon
(-)

Varm og tørr

Varm og våt

Hypoperfusjon (+)
Kalde ekstremiteter,
somnolens,
forvirring, oliguri,
økende kreatinin og
laktat.

Kald og tørr

Kald og våt

Figur 1. Klinisk vurdering av pasienter med akutt hjertesvikt basert på vurdering av
stuvning og grad av organhypoperfusjon (adaptert fra ESC sine retningslinjer fra 2016
(1)).
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ekkokompetanse bør derfor være tilgjengelig hele døgnet i sykehus som mottar denne
type pasienter. Ekkokardiografi gir mulighet for påvisning av tamponade, dilatert
høyre ventrikkel, svekket venstre ventrikkelfunksjon, større klaffefeil, vegetasjoner,
intrakardiale oppfyllinger og estimering av
fylningstrykk (21). Samtidig vurdering av
lungestuvning og pleuravæske ved bruk av
ultralydproben anbefales. Bruk av ekko og
lungeultralyd i vurdering av pasienter med
AHF er meget utførlig beskrevet i et konsensdokument fra en AHF-arbeidsgruppe i
European Society of Cardiology (ESC) (20).
Pasientene innkommer vanligvis
med ulike grader av dyspné, hemodynamisk
instabilitet og arytmier. Pasientene kan
inndeles i 4 grupper ut fra en klinisk vurdering av grad av lungestuvning og sviktende
vevsperfusjon (figur 1) (1, 22).
Stabile pasienter er godt sirkulert
uten lungestuvning. Den største gruppen av
pasienter har varierende grad av lungestuvning/ødem, med eller uten hypertensjon.
Pasienter med lavt minuttvolum og redusert
organperfusjon har ofte ubesværet respirasjon, er preget av hypotensjon, kalde ekstremiteter, oliguri, forstørret lever, ascites, uro,
forvirring og økende blodverdier av kreatinin, kalium, leverenzymer og laktat. Det kan
være en glidende overgang mot kardiogent
sjokk. Ofte er dette pasienter med dekompensert kronisk hjertesvikt eller pasienter
med dominerende høyre ventrikkelsvikt.
Høyre ventrikkelsvikt bidrar til at pasienten
ikke utvikler lungestuvning.
Pasienter i kardiogent sjokk har en
kombinasjon av lungestuvning og redusert
organperfusjon. Kardiogent sjokk er definert
som redusert hjerteminuttvolum og funn
forenlig med vevshypoksi til tross for adekvat intravaskulært volum. En klinisk definisjon er systolisk blodtrykk < 90 mm Hg i 1
time som ikke responderer på volumterapi
og er sekundært til sviktende myokardfunksjon. Hvis invasive målinger er tilgjengelige,
indikerer indeksert hjerteminuttvolum < 1,8
l/min/m2 uten inotrope medikamenter eller
2,0-2,2 l/min/m2 med inotrope medikamenter og innkilt lungekapillærtrykk > 18 mm
Hg kardiogent sjokk (23).
Vurdering av respirasjon/lungestuvning er som regel relativt enkelt ved hjelp
av klinikk, røntgen thorax, oksygenmetning

Myokardskade og remodellering.
Myokardskade er sentralt hos pasienter med ulik grad av AHF, og forhøyede
troponinverdier sees hos de aller fleste
AHF-pasienter, også uten påvisbar iskemi
(2, 15). Myokardskaden skyldes sannsynligvis en kombinasjon av nevrohormonell
aktivering, inflammasjon, oksidativt stress,
endret kalsiumhåndtering på cellulært nivå
og preload/afterload mismatch. Hypotesen
om betydningen av myokardskade på overlevelse ved hjertesvikt har ligget til grunn
for nyere intervensjonsstudier, men med
skuffende resultater (16, 17).

Prognose

Akutt hjertesvikt er i dag en mer alvorlig
tilstand enn akutt hjerteinfarkt. Mortaliteten var på 13 % etter 3 måneder i et stort
europeisk register (Euro Heart Failure
Survey II) (3), og halvparten ble re-innlagt i
løpet av 6 måneder. Etter ett år var mortaliteten på ca. 25 % (18). Tilsvarende fant
en sykehusmortalitet på 12 % i ALARM-HF,
en undersøkelse utført i 9 land på 4953
pasienter med AHF (7). Prognosen er svært
forskjellig for de ulike tilstander og er særlig
relatert til systolisk blodtrykk ved innkomst.
Pasienter med hypertensiv hjertesvikt har
best prognose (18), mens hypotensjon er
forbundet med dårlig prognose, særlig når
det samtidig foreligger organhypoperfusjon.
Kardiogent sjokk har fortsatt en sykehus- og
ett års mortalitet på hhv. 40 % og 50 %
(6, 18). Prognosen for denne tilstanden har
mao. vært tilnærmet uendret de siste 20
årene (19) til tross for en drastisk bedring i
prognosen ved akutt hjerteinfarkt og til dels
ved kronisk hjertesvikt.

Klinikk og diagnostikk

Kardiologer oppfordres til å engasjere seg i
mottak av ustabile pasienter. Rask vurdering
av erfaren kardiolog, med klinisk undersøkelse og orienterende ekkokardiografi eller
ekkokardiografi med håndholdt apparat
(Vscan) i akuttmottaket er avgjørende for
triagering, valg av behandling og diagnostikk av underliggende årsak. Hjertesvikt
er årsak til mer enn halvparten av innleggelser for dyspné, og hjertesvikt som årsak
til kritisk syk pasient blir ofte oversett ved
vanlig klinisk undersøkelse (20). Leger med
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Mini- eller semi-invasiv monitorering
består av pulsbølgeanalyse og (vanligvis)
kalibrering ved hjelp av transpulmonal
termodilusjonsteknikk. Pulsbølgeanalyse
baserer seg på at pulsbølgen er proporsjonal
med slagvolumet. Eksempler på slik analyse
er bruk av PICCO-kateter som legges i
femoralisarterien. Transpulmonal termodilusjonsteknikk er mer robust enn dynamisk
måling av minuttvolum med pulsbølgeanalyse. Pulsbølgeanalyse kan ikke brukes hos
pasienter med mekanisk sirkulasjonsstøtte
eller større aortaklaffefeil. Alle teknikker
brukt til å estimere hjertets minuttvolum
(inkl. ekko, Swan-Ganz-kateter, PICCO og
FLoTrac) har feilkilder som begrenser bruk
ved ulike tilstander. Det bemerkes at det
ikke foreligger dokumentasjon for at ulike
former for monitorering av hemodynamiske
parametere bedrer overlevelsen. Det gjelder
både lungearteriekateter, måling av CVP og
ScvO2 samt pulsbølgeanalyse.

og ev. lungeultralyd, mens vurdering av
sirkulasjon og hypoperfusjon av organer kan
være vanskelig. Ofte oppfattes hypertensive
lungeødempasienter som kritisk syke, mens
pasienten med redusert organperfusjon,
men tørre lunger, ofte oversees, til tross for
langt mer alvorlig prognose og komplisert
behandling.
Blodprøver inkluderer hemoglobin,
elektrolytter, kreatinin, CRP, troponin, lever
enzymer og BNP/pro-BNP. BNP/pro-BNP
har høy sensitivitet og høy negativ prediktiv
verdi, mens en moderat forhøyet verdi er
relativt uspesifikk og skiller dårlig mellom
ulike årsaker til respirasjonssvikt (1). Stigning i levertransaminaser (ALAT, ASAT)
hos pasienter i kardiogent sjokk er vanligvis
uttrykk for levercellenekrose som følge av
hypoperfusjon, mens økning i gallestaseparametre (ALP) er assosiert med venestuvning og høyresidig hjertevikt (24).

Monitorering

Behandling

Alle pasienter med AHF må ha overvåkning
av hjerterytme og tegn til iskemi ved hjelp
av kontinuerlig EKG samt pulsoksymeter
til vurdering av oksygenmetning. Pasienter
i kardiogent sjokk bør ha arteriekran for
måling av arteriell blodgass og invasivt
blodtrykk og en bør vurdere å legge CVK
eller et lungearteriekateter for måling av
sentralvenøs oksygenmetning (ScvO2 og
SvO2) (22). Sentralvenøs oksygenmetning reflekterer grad av ekstraksjon i vevet
og kroppens totale oksygenreserve (25).
Forutsatt normalt arterielt oksygeninnhold
og hemoglobin reflekterer dette organperfusjon og dermed indirekte hjertets minuttvolum. En blandet sentralvenøs oksygenmetning < 60-65 % fra lungearteriekateter eller
< 65-70 % fra CVK er vanligvis uttrykk for
lavt minuttvolum og vevshypoperfusjon.
Ved behov, og ut fra lokal kompetanse,
vurderes invasiv (lungearteriekateter/SwanGanz) eller semi-invasiv monitorering. Bruk
av lungearteriekateter er stadig diskutert.
Ved regelmessig bruk av erfarent personell
kan dette gi nyttig informasjon, men det har
ikke vært mulig å vise at slik monitorering
bedrer prognosen (26, 27). Behovet for
lungearteriekateter er særlig tilstede når en
ønsker vurdering av lungekarmotstand eller
der en mistenker shunter.

Initial stabilisering av respirasjon og
sirkulasjon
Ved alvorlig hjertesvikt påbegynnes behandlingen i akuttmottaket med umiddelbar
evaluering og stabilisering av respirasjon og
sirkulasjon. Med støtte i de siste europeiske
retningslinjene anbefales at en tar i mot
pasienter med AHF på samme måten som
STEMI-pasienter, med etablerte, erfarne
team i mottak. Etter initial stabilisering av
sirkulasjon og respirasjon vurderes behov
for umiddelbar koronar angiografi (EKG
med mistanke om STEMI) eller overføring
til sykehus med dette tilgjengelig samt
behov for overflytting til hjerteovervåkning/
intensivavdeling.
Dersom det foreligger et kardiogent
sjokk som følge av et akutt koronarsyndrom,
skal pasienten umiddelbart vurderes for
overflytting til et invasivt senter dersom
det ikke foreligger kontraindikasjoner (se
avsnitt om kardiogent sjokk). Overflytting
til invasivt senter for vurdering av mekanisk
sirkulasjonsstøtte, f. eks. ved mekaniske
komplikasjoner eller myokarditt hos unge
pasienter, gjøres individuelt etter konferering. Etter stabilisering følger diagnostikk
og behandling av utløsende årsak. Følgende
kriterier for overflytting til intensivavdeling
13
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kelseptumruptur, myksom eller aortadisseksjon. Behandle andre utløsende årsaker som
sepsis, anemi, lungeembolisme, tyrotoksikose, intoksikasjoner etc.

er listet opp i ESC sine retningslinjer (1):
Respirasjonssvikt med bruk av aksessorisk
muskulatur og respirasjonsfrekvens > 25/
min, oksygenmetning ≤ 90 % til tross for
O2-tilførsel eller behov for intubasjon, hjertefrekvens ≤ 40 eller > 130, tegn på hypoperfusjon eller hypotensjon med systolisk
blodtrykk ≤ 90 mm Hg.
Pasienter med respirasjonssvikt:
Stabiliseres med oksygen ved hypoksemi
(SaO2 ≤ 90 %) og non-invasiv positiv overtrykksventilering (CPAP eller BiPAP) ved
behov. Det er ikke vist at bruk av CPAP eller
BIPAP bedrer overlevelsen i forhold til vanlig
oksygentilførsel, men en har påvist raskere
symptomlindring og bedring av blodgasser i
randomiserte studier (28). Tidlig intubasjon
vurderes ved respirasjonssvikt (PaO2 < 8,0
kPa, PaCO2 > 6,65 kPa, pH < 7,35) og manglende effekt av non-invasiv ventilering (1).
Pasienter med sviktende
sirkulasjon: Generelt er vasodilatasjon
regnet for å være gunstig, en bør vurdere
volumstatus og unngå store doser diuretika
(se avsnitt under). Forsøk alltid væskestøt
før en ev. starter med vasopressor/inotropi.
Unngå iatrogent sjokk! En opplever ikke
sjeldent at pasienter forverres av behandlingen. Typisk eksempel er pasient med raskt
atrieflimmer som vippes over i et kardiogent
sjokk fordi en ikke har vært klar over at pasienten har utviklet kardiomyopati med lavt
slagvolum, og brått frekvensfall medfører
betydelig fall i hjertets minuttvolum som
har vært avhengig av frekvensen. Bruk av
betablokker og særlig verapamil intravenøst
må unngås dersom en er usikker på venstre
ventrikkelfunksjonen. Frekvenskontroll må
oppnås over tid med amiodaron, ev. i kombinasjon med digoksin, ved lavt blodtrykk og
sviktende venstre ventrikkelfunksjon.

Medikamentell behandling
Oppsummert er det ingen medikamentell
behandling av AHF og kardiogent sjokk
som har vist effekt på overlevelse. Kun
tromboseprofylakse med lavmolekylært
heparin har klasse 1A-anbefaling (1). Nye
behandlingsprinsipper har ofte vist effekt på
overlevelse i mindre studier med symptomer eller hemodynamiske parametere som
primært endepunkt. Eksempler på dette er
natriuretiske peptider (nesiritid og ularitid),
levosimendan og serelaxin (29-31). Så gjentas studiene med adekvat størrelsesberegning og med mortalitet som primært endepunkt, uten at en finner effekt (ASCEND-HF,
TRUE-HF, SURVIVE, RELAX-AHF-2, se
tabell 1) (32-34). Dette har medført at en
har stilt spørsmål ved selve hypotesen,
at medikamenter som har hemodynamisk gunstige effekter i form av reduserte
fylningstrykk, økning i minuttvolum og
redusert perifer motstand vil bedre pasientens prognose (32). Et studiedesign hvor
en tenker seg at 24-48 timers intervensjon
på noe som i stor grad er en akutt hendelse
i forløpet av en kronisk lidelse skulle kunne
medføre effekter på overlevelse et halvt år
senere, er kanskje i utgangspunktet feil (35).

Diuretika, volumterapi og ultrafiltrasjon
Initial stratifisering (figur 1) er viktig for valg
av terapi. Volumtilførsel er første tiltak hos
pasienter med hypotensjon og organ-hypoperfusjon. Tilførsel av 200 ml natriumklorid
eller Ringer skal alltid forsøkes før kardiogent sjokk-diagnosen stilles. Pasienter med
svekket venstre ventrikkel og lungestuvning
vil neppe respondere på volum, men preload-senking med diuretika. Pasienter med
dominerende høyre ventrikkelsvikt uten
stuvning vil kunne respondere på forsiktig
tilførsel av væske. Diuretika er fortsatt en
sentral del av behandling av pasienter med
venøs stuvning. Høye doser diuretika hos
pasienter med AHF er forbundet med ugunstig nevrohormonell aktivering. Registerdata
har antydet at høye doser er forbundet med
økt dødelighet, forlenget sykehusopphold
og forverring av nyresvikt (45, 46). Dette

Behandling av utløsende årsak
Etter initial stabilisering endres fokus mot
behandling av utløsende årsak: Revaskularisering der det foreligger iskemisk årsak.
Konvertering av takyarytmier, ev. forsiktig
frekvenskontroll med amiodaron ved atrieflimmer. Blodtrykkssenking med nitroglyserin/nitroprussid ved hypertensivt lungeødem. Temporær pacing /β-stimulering/
ekstern pacing ved bradykardi/blokk. Akutt
kirurgi ved mekaniske komplikasjoner som
papillemuskelruptur, mitralprolaps, ventrik-
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Tabell 1. Oversikt over sentrale randomiserte, medikamentstudier på pasienter med akutt hjertesvikt.

Akronym/år
VA-study 1982
OPTIME-CHF
2002

Virkestoff
Virkningsprinsipp
Nitroprussid NO-frigjøring
Milrinon
Fosfodiesterase
(PDE)- hemmer

Antall Ref.
812
(36)
951
(37)

SURVIVE
2007
VERITAS
2007
TRIUMPH 2007

Levosimendan
Tezosentan

1327

(33)

1435

(38)

398

(39)

2033

(40)

616

(41)

7141

(42)

2157

(43)

Tilarginin

Rolofyllin
PROTECT
2010
(pasienter i kardiogent sjokk)
DOSE
Furosemid
2011
ASCEND-HF 2011

Nesiritid

TRUE-AHF 2017

Ularitid

RELAX-AHF-2017

Serelaxin

BLAST-AHF
2017

TRV027

Funn
Ingen forskjell i dødelighet
Ingen effekt på
re-hospitalisering eller
60-dagers mortalitet
Kalsiumsensitizer/ Ingen effekt på 180-dagers
PDE-hemmer
mortalitet
Endotelinreseptor
Ingen effekt på død eller for-angtagonist
verring av HF etter 7 dager
NO-syntase
Ingen effekt på 30-dagers
(NOS)-hemmer
mortalitet
Adenosin A1-resep- Ingen effekt på symptomer
torantagonist
dag 7, død eller rehospitalisering for hjerte- eller nyresvikt
etter 60 dager
Slyngediuretika
Ingen effekt på symptomer
eller kreatinin etter 72 timer
eller død/ rehospitalisering
etter 60 dager
Natriuretisk peptid Ingen effekt på 20-dagers
mortalitet eller
rehospitalisering
Urodilatin - natriure- Ingen effekt på symptombetisk peptid
dring eller mortalitet etter 15
mnd.
Ingen effekt på kardiovaskuHumant relaxin-2
(vasoaktivt peptid) lær død etter 180 dager eller
forverret hjertesvikt på dag 5
Angiotensin II type Ingen effekt på symptomer,
1-reseptorblokker
død eller rehospitalisering
etter 30 dager

6600 (32)
621

(44)

Ultrafiltrasjon som alternativ strategi
til diuretika i behandling av volumoverskudd hos pasienter med AHF og nedsatt
nyrefunksjon, ble senest utprøvd i CARESSstudien. Ultrafiltrasjon kom dårligere ut
enn opptrapping av diuretika mhp. bivariat
endepunkt bestående av endring i kreatinin
og kroppsvekt etter 96 timer (48). Det var
også flere uønskede hendelser i gruppen
som ble randomisert til ultrafiltrasjon, og
ESC sine retningslinjer anbefaler kun ultrafiltrasjon til AHF-pasienter som ikke responderer på diuretikabasert behandling (1).

har ikke blitt verifisert i kontrollerte studier.
Pasienter med AHF ble i DOSE-studien
randomisert til 4 grupper hvor en sammenlignet intermitterende bolusdose med
furosemid mot kontinuerlig infusjon, og høy
dose mot lav dose furosemid (41). Det var
ca. 150 pasienter i hver gruppe, og det var
ingen signifikante forskjeller verken i symptombedring eller endring av kreatinin etter
72 timer, heller ikke i død/rehospitalisering
etter 60 dager. Førstevalg i behandlingen av
pasienter med stuvning er furosemid eller
bumetanid gitt intravenøst. Slyngediuretika
gir endotelavhengig (NO-mediert) venedilatasjon uten effekt på arterioler (47).
Bolusdoser gir rask reduksjon av preload
via venedilatasjon, den diuretiske effekten
kommer senere. Det er derfor fornuftig
praksis å kombinere lave doser diuretika
med vasodilatasjon. Ved resistente ødemer
vil en kombinasjon med slyngediuretika og
lav-dosert tiazid, ev. en aldosteronantagonist, kunne være effektivt.

Vasodilaterende medikamenter
Vasodilatasjon står sentralt i behandling av
AHF og i særlig grad hypertensivt lungeødem. I en mye sitert studie av pasienter med
lungeødem og oksygenmetning < 90% ble
pasienter randomisert til lavdosert diuretika i kombinasjon med høye doser nitrater
eller høydosert diuretika og lave doser
nitrater (49). Studien viste raskere bedring
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debut, motsatt ved senere oppstart (36).
Det er begrenset informasjon fra en slik
studie utført fra tiden før revaskularisering
ble innført. Egen erfaring med nitroprussid i behandlingen av pasienter med AHF
er gode; mange pasienter har kontraktil
reserve og bedrer sitt slagvolum når afterload senkes. Dette ble vist i en studie på
pasienter med høygradig aortastenose og
betydelig svekket venstre ventrikkel, hvor
nitroprussid økte indeksert minuttvolum
betydelig uten bivirkninger (54). Nitroprussid kan føre til opphopning av cyanid og
thiocyanatmetabolitter. Fare for cyanidtoksisitet er doseavhengig, mens opphopning av
thiocyanatmetabolitter er relatert til langvarig bruk og redusert nyrefunksjon. Ved
moderate doser og korttidsbruk er dette
sjelden noe problem. Cyanidintoksikasjon
kan vise seg som venøs hyperoksemi (følg
SvO2) og laktacidose (arteriell blodgass).
Thiocyanat kan monitoreres ved behov hos
pasienter på langvarig infusjon med redusert nyrefunksjon.

i oksygenmetning og mindre behov for
intubasjon i gruppen behandlet med høye
doser nitrater. Det har vært gjennomført
en rekke studier med ulike vasodilaterende
prinsipper med mål om å redusere dødelighet, uten at en har lykkes (50). Eksemplene
er mange, og et utvalg er presentert i tabell
1. Til tross for manglende effekt på overlevelse er fortsatt vasodilatasjon første valg i
behandling av AHF med normalt eller høyt
blodtrykk, vanligvis i kombinasjon med
diuretika (1, 50). Særlig vil hypertensivt lungeødem respondere godt på nitrater, og en
vil i større grad unngå hypovolemi som ofte
følger bruk av høye doser diuretika. Vasodilatasjon med varierende effekt på preload og
afterload (se neste avsnitt) vil gi rask symptombedring og er vanligvis trygge å bruke så
lenge en unngår hypotensive episoder som
er forbundet med økt dødelighet.
Hos pasienter i kardiogent sjokk har
en testet ut hypotesen om at systemisk
inflammasjon medfører uønsket vasodilatasjon som følge av NO-frigjøring, som igjen
kan hemmes med en NO-syntasehemmer
(tilarginin). Heller ikke i denne studien fant
en effekt av intervensjonen (tabell 1) (39).

Vasopressor/inotrope medikamenter
Ingen medikamenter i denne gruppen er vist
å bedre overlevelse ved AHF. Volumterapi
og forsøk på vasodilatasjon bør vurderes før
oppstart med inotrope medikamenter.
Katekolaminer (dobutamin, dopamin, adrenalin, noradrenalin) medierer
inotrope effekter via β-adrenerg reseptor
(AR)-stimulering med økning i cAMP og
intracellulært kalsium. Dette øker oksygenforbruket og risiko for arytmier og er særlig
ugunstig under pågående iskemi. I sviktende
hjerter er det også et betydelig bidrag til
den inotrope responsen via α1-AR-stimulering (55). Den største forskjellen mellom
adrenalin og noradrenalin er ulik potens for
β2-reseptoren. Direkte β1-effekter i hjertet av noradrenalinstimulering motvirkes
dels av økt vagusaktivitet og dels av den
kraftige vasokonstriksjonen som følge av
α1-AR-stimulering i karveggen. Dobutamin
virker hovedsakelig via β-AR-stimulering
og gir enten økning i blodtrykk via økning
i minuttvolum eller fall i blodtrykk via
β2-stimulering i kar. Dopamin i lave doser
gir en inotrop effekt via β1-stimulering,
mens høyere doser gir blodtrykksøkning
via α1-stimulering. Adrenalin er en balansert α1- og β-AR-agonist. Levosimendan

Nitroglyserin og nitroprussid
Førstevalg ved ønske om vasodilatasjon
er fortsatt de tradisjonelle nitratene (51). I
Norge foretrekkes nitroglyserin og nitroprussid til intravenøst bruk. Studier på
nitroglyserin og andre nitrater ved AHF
er få og av lav kvalitet. Disse ble oppsummert i en Cochrane-gjennomgang uten
at en fant sikre holdepunkter for effekt,
verken på symptomer eller overlevelse (52).
Nitroglyserin gir primært venedilatasjon i
lave doser og arterioledilatasjon i høyere
doser. Nitroprussid gir en mer balansert
arteriole- og venedilatasjon med kraftigere
reduksjon i afterload. Arterioledilatasjon
kan teoretisk føre til «coronary stealing», og
en har tradisjonelt vært tilbakeholden med
bruk under pågående iskemi. Små sammenlignende studier viste at nitroprussid i
motsetning til nitroglyserin forverret iskemi
(53). I en placebokontrollert studie fra 1982
på 812 pasienter med akutt hjerteinfarkt og
høye fylningstrykk fant en ingen forskjell i
mortalitet, men det var en trend mot økt
mortalitet hos pasienter der behandlingen
ble startet tidlig, < 9 timer etter smerte-
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og forhøyet laktat. Selv om CardShockstudien ikke var randomisert, er det samme
vist i flere studier, og adrenalin anbefales
ikke brukt ved kardiogent sjokk (23, 62).
Noradrenalin ble sammenlignet med dopamin i behandling av sjokk generelt i SOAP
II-studien (63). Det var ingen forskjeller i
mortalitet i studien, men dopamin ga økt
frekvens av arytmier, og i en subgruppeanalyse på pasienter i kardiogent sjokk var
det økt overlevelse i noradrenalingruppen.
Selv om det er stilt metodologiske spørsmål
ved denne analysen, anbefaler en i dag i
de europeiske retningslinjer at noradrenalin brukes fremfor dopamin (1, 60), mens
de amerikanske retningslinjene er mindre
tydelige, men fremholder noradrenalin som
førstevalg (22). Det bemerkes at startdosen
av noradrenalin angitt i ESC retningslinjer
av uforståelige grunner er 10 ganger høyere
enn hva vi bruker i klinisk praksis. Vi starter
med 0,02 µg/kg/min, mens ESC anbefaler
0,2 µg/kg/min (1). De amerikanske (AHA)
retningslinjer anbefaler en startdose på
0,05 µg/kg/min (22). Faren for uønsket
vasokonstriksjon av mikrosirkulasjonen,
inkludert koronarsirkulasjonen, er klart til
stede ved bruk av høye doser noradrenalin.

medierer inotrop effekt dels via økt kalsium
sensitivisering (56), men cAMP-økning via
fosfodiesterase-III (PDE-III)-hemming ser
ut til å være viktigere enn tidligere antatt
(57). Vasodilatasjon skyldes åpning av ATPavhengige kaliumkanaler i glatt muskulatur
(56). Katekolaminer har svært kort halveringstid, og effekten er raskt reverserbar,
mens levosimendan har aktive metabolitter med svært lang halveringstid. Vi viste i
en placebokontrollert studie på pasienter
med STEMI komplisert med symptomatisk
hjertesvikt at levosimendan bedret venstre
ventrikkels veggbevegelighet (wall motionskår indeks) bedømt med ekkokardiografi
og at medikamentet, gitt etter studieprotokoll, var trygt å bruke også hos pasienter i
kardiogent sjokk (58, 59).
Retningslinjer og egen erfaring tilsier
at en bør velge dobutamin eller levosimendan ved behov for inotropi og noradrenalin
som vasopressor (1, 23, 60).

Medikamenter med inotrop effekt og
dominerende vasodilatasjon
Det er viktig at pasientene er godt fylt før
oppstart for å unngå hypotensjon. Aktuelle medikamenter i Norge er dobutamin
og levosimendan. Dobutamin doserers i
lavest mulig dose (2,5-10 µg/kg/min), følg
hjertefrekvens. Levosimendan skal gis uten
bolusdose, og standard infusjon er 0,1 µg/
kg/min. Ved f.eks. nyresvikt eller hypotensjon kan en ev. starte med 0,05 µg/kg/min
for deretter å øke dosen. Det er ikke vist sikker forskjell i mortalitet i sammenlignende
studier mellom dobutamin og levosimendan
(1, 22, 23, 33). Levosimendan medførte økt
overlevelse sammenlignet med PDE-IIIhemmeren enoximone i en liten studie på
pasienter i kardiogent sjokk (59, 61). Levosimendan anbefales i europeiske retningslinjer til pasienter som er β-blokkert som vil ha
redusert effekt av dobutamin (1).

Kardiale effekter av
anestesimedikamenter/sedativa
Ved behov for sedasjon hos pasienter med
AHF er det viktig å være klar over effekter
på hjerte og sirkulasjon. Ved lungeødem
er morfin regnet som et godt valg pga.
sedasjonseffekten samt venedilatasjon med
redusert preload som fører til reduserte
fylningstrykk i ventriklene. Registerstudier
har imidlertid antydet at morfin er assosiert
med forverret prognose ved dekompensert
AHF, men dette er omdiskutert og ikke
bekreftet i randomiserte studier. Hos pasienter som er avhengig av preload, vil morfin
kunne ha uheldige effekter på lik linje med
nitrater.
Ved behov for dyp anestesi hos
mekanisk ventilerte pasienter velges vanligvis fentanyl i kombinasjon med propofol eller midazolam. Propofol virker mer
vasodilaterende enn midazolam og kan ha
kardiodepresssive effekter med påfølgende
hypotensjon slik at midazolam foretrekkes
hos hypotensive pasienter og pasienter i
kardiogent sjokk (1). Fordelen med propo-

Medikamenter med inotrop effekt og
dominerende vasokonstriksjon
CardShock-studien inkluderte prospektivt
219 pasienter med kardiogent sjokk og viste
at bruk av adrenalin, også etter justering for
mulige forskjeller, var assosiert med økt 90
dagers mortalitet og grad av organskade
(62). Adrenalin er vist å være assosiert
med arytmier, redusert splanknikus-flow
17
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og totaldød målt etter 30 dager. Designet i
studien kan diskuteres da en i full revaskulariseringsarmen ikke bare utførte PCI av flowbegrensende stenoser, men alle stenoser >
70 %, inkludert rekanalisering av kroniske
totale okklusjoner. Studien tyder likevel på
at en i utgangspunktet bør begrense PCI i
akuttfasen hos pasienter i kardiogent sjokk
til aktuelle, høygradige stenoser eller ferske
okklusjoner.

fol er mye kortere halveringstid. Vær også
oppmerksom på den økende bruken av
deksmedetomidin (Dexdor®) i intensivavdelinger. Medikamentet brukes til sedasjon av
pasienter hvor en vil unngå for dyp sedasjon
med respirasjonsdepresjon eller ved avvenning av respiratorpasienter. Det er også holdepunkter for at medikamentet er effektivt
i behandling av intensivdelir. Medikamentet
har imidlertid sentralt virkende sympatolytiske egenskaper (α2-reseptoragonist,
lignende effekter som klonidin) og medfører
bradykardi og blodtrykkssenkning. Deksmedetomidin må derfor brukes ved varsomhet
hos pasienter med svekket venstre ventrikkel, hypotensjon, tegn til AV-blokk eller
hos pasienter som ikke tolererer senkning i
hjertefrekvens.

Mekanisk sirkulasjonsstøtte

Generelt bør mekanisk sirkulasjonsstøtte
bare vurderes der det foreligger en reverserbar årsak.

Intraaortaballongpumpe (IABP)
IABP legges inn fra lysken ved hjelp av perkutan teknikk og plasseres i aorta distalt for
avgangen av arteria subclavia og proksimalt
for avgangen av nyrearteriene. Den blåses
opp i diastolen, slik at det diastoliske trykket
øker og koronarperfusjonen bedres. Når
systolen starter, deflateres ballongen. Dette
medfører redusert afterload og dermed
reduksjon i hjertets arbeid. Bruken av IABP
er synkende da IABP-SHOCK II-studien fra
2012 ikke viste effekt på overlevelse, og
rutinebruk er derfor ikke lenger anbefalt (1,
69, 70). IABP-SHOCK-studien inkluderte
kun pasienter i kardiogent sjokk utløst av
akutt hjerteinfarkt og ekskluderte pasienter
med mekaniske komplikasjoner. En kan
også kritisere studien for å inkludere en stor
andel pasienter med hjertestans som jo
ofte fyller kriterier for kardiogent sjokk som
følge av lavt blodtrykk relatert til anestesimidler. Disse pasientene vil jo også ha høy
mortalitet relatert til anoksisk hjerneskade
som oppsto før randomisering. IABP har
fortsatt en plass ved stor mitralinsuffisiens
pga. papillemuskel-/chordaruptur, ventrikkelseptumruptur, alvorlige myokarditter
og utvalgte pasienter med kardiomyopati.
Kontraindikasjoner er alvorlig aortainsuffisiens, aortaaneurisme og betydelig perifer
karsykdom med kalknedslag i lyskearteriene, som medfører problemer ved innleggelse av pumpen.

Revaskularisering

Revaskularisering ved iskemisk årsak er
eneste behandling som har dokumentert
effekt på overlevelse ved kardiogent sjokk
(1, 22, 64). Den opprinnelige SHOCKstudien publisert i 1999 (19) hvor en
randomiserte pasienter i kardiogent sjokk
til tidlig revaskularisering (PCI eller kirurgi)
eller medisinsk behandling, var riktignok
negativ på primært endepunkt (mortalitet
etter 30 dager), men det var en klar gevinst
av tidlig revaskularisering på overlevelse
etter 6 måneder. Effekten holdt seg også
etter langtids oppfølging (65). Studien viste
at gevinsten av revaskularisering kun var til
stede hos pasienter < 75 år. Dette er senere
til en viss grad revurdert da det er mulig at
forskjeller i ejeksjonsfraksjon før studiestart
var forklaring på manglende gevinst hos de
eldre (66). Behandling av kardiogent sjokk
hos pasienter > 75 år må åpenbart individualiseres med vekt på komorbiditet, tid fra
symptomdebut, skrøpelighet etc., og ikke
alder alene.
Full revaskularisering bør tilstrebes
ved STEMI og kardiogent sjokk i følge ferske
STEMI-retningslinjer (67). Denne anbefalingen ble utfordret i Culprit-Shock-studien fra
2017 som sammenlignet PCI av infarktrelatert arterie med full revaskularisering ved
kardiogent sjokk som følge av akutt hjerteinfarkt (68). Studien viste at pasienter som
bare fikk utført PCI av infarktrelatert arterie,
hadde lavere forekomst av alvorlig nyresvikt
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Perkutan mekanisk
sirkulasjonsstøtte

trombolyse ved sentral lungeemboli med
hypotensjon og hemodynamisk påvirkning,
redusering av høyre ventrikkels afterload
og inotrop støtte til en sviktende høyre
ventrikkel (76, 77). Optimalisering av preload med adekvat volumtilførsel bør styres
etter klinikk og sentralt venetrykk (CVP)
(23). Overdreven volumtilførsel distenderer
og skader høyre ventrikkel og må unngås.
Overhydrering fører til dilatasjon og forskyvning av septum mot venstre med påfølgende redusert fylning av venstre ventrikkel
(76, 77). En tommelfingerregel er at en kan
forsøke et væskestøt hos pasienter med lavt
minuttvolum i fravær av forhøyet CVP (CVP
< 12-15 mm Hg) (78, 79). Et anbefalt målt
for CVP er 8-12 mm Hg. Diuretika brukes
ved overhydrering og er førstevalg hos pasienter med pulmonal hypertensjon. Ofte vil
en aldosteronantagonist (f.eks. spironolakton) inngå i diuretikabehandlingen. Nitrater
bør unngås hos pasienter med dominerende
høyre ventrikkelsvikt fordi disse pasientene
er avhengig av å opprettholde preload til
høyre ventrikkel.
Vær oppmerksom på bruk av
positiv endeekspiratorisk trykk (PEEP) på
pasienter som er overtrykksventilert. Høy
PEEP reduserer preload betydelig og vil i
tillegg kunne øke høyre ventrikkels afterload (avhengig av applisert PEEP i forhold
til CVP) og dermed forverre sirkulasjonssvikten. Blodtrykk opprettholdes ved bruk
av noradrenalin (viktig for å opprettholde
organ- og koronarsirkulasjon), mens
levosimendan eller dobutamin er førstevalg ved behov for å styrke høyre ventrikkels kontraktilitet og senke fylningstrykk
(76). Levosimendan er vist å gi en gunstig
kombinasjon av inotropi og pulmonal
vasodilatasjon (80, 81). Noradrenalin er i
eksperimentelle studier vist å bedre koronarperfusjon (sannsynligvis via økt sentralt
arterielt middeltrykk (MAP)) uten større
endringer i lungekarmotstand (76). I enkelte
tilfeller vil mekanisk sirkulasjonsstøtte være
aktuelt. IABP og vanlig Impella® vil ikke
kunne benyttes alene ved dominerende
høyre ventrikkelsvikt. ECMO er brukt med
hell i vår avdeling hos pasienter i kardiogent
sjokk som følge av høyre ventrikkelsvikt pga.
sentral lungeemboli. Høyresidig Impella® er
tilgjengelig, men dokumentasjonen mangler
og erfaringen i Norge er så langt sparsom.

Perkutan mekanisk sirkulasjonsstøtte gir
betydelig større økning i hjerteminuttvolum
enn IABP. Impella® er en aksialpumpe som
plasseres med perkutan teknikk i venstre
ventrikkel. Opptil 3,5 liter blod per minutt
suges fra venstre ventrikkel og leveres i
aorta ascendens. Dette forutsetter brukbar
høyre ventrikkelfunksjon. Kontraindikasjoner er blant annet venstre ventrikkeltrombe,
mekanisk aortaventil og alvorlig aortaklaffefeil. I tillegg til betydelig økning i minuttvolum avlastes venstre ventrikkel, og en får
redusert ende-diastolisk trykk, veggstress
og redusert lungestuvning (23). Det er så
langt ingen holdepunkter for mortalitetsgevinst i de få studiene som har sammenlignet
IABP med Impella® eller annen form for
mekanisk sirkulasjonsstøtte (TandemHeart®) (71, 72). Behandlingen er assosiert
med økt risiko for blødning samt iskemi i
underekstremiteter. Svært få pasienter er
inkludert i utførte studier, og datagrunnlaget er altfor mangelfullt til å trekke sikre
konklusjoner. Haukeland universitetssjukehus deltok i IMPRESS-studien som inkluderte totalt 48 pasienter med kardiogent
sjokk som følge av hjerteinfarkt (73). Det
var ingen forskjeller i 30-dagers mortalitet
mellom IABP- og Impella®-gruppene. Det
bemerkes at nesten alle pasientene i denne
studien hadde hatt hjertestans før inklusjon. Amerikanske registertall (USpellaregisteret) antyder bedret overlevelse hos
pasienter i kardiogent sjokk behandlet med
Impella® og PCI (22, 74). Retningslinjer fra
ESC foreslår at mekanisk sirkulasjonsstøtte
kan vurderes ved refraktært sjokk, men
med svakest mulig anbefaling (IIb) og ingen
evidens (C) (1, 74).
Ekstrakorporal membranoksygenering (ECMO) er et alternativ i behandling
av refraktært kardiogent sjokk, men ingen
randomiserte studier foreligger. Fra ELSOregisteret for ECMO-behandling ble det rapportert 41% overlevelse ut av sykehus når
EMCO ble brukt pga. kardial årsak (75).

Kort om høyre ventrikkelsvikt
Optimal behandling av høyre ventrikkelsvikt
er krevende, men innebærer reversering
av ev. iskemi ved høyreventrikkel infarkt,
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Oppsummering

Akutt hjertesvikt er et klinisk syndrom som
inkluderer en heterogen pasientpopulasjon
med høy mortalitet og risiko for reinnleggelser. Prognosen ved den alvorligste formen,
kardiogent sjokk, har vært tilnærmet
uendret de siste 20 år. Tidlig stabilisering,
triagering og diagnostikk er helt nødvendig
i mottak av pasienter med akutt hjertesvikt,
og egne team som inkluderer leger med
ekkokompetanse, bør etableres. Behandlingen er krevende da evidens for valg av
behandling mangler. Kun tidlig revaskularisering av pasienter i kardiogent sjokk har
vist å øke overlevelsen, mens ingen medikamentelle intervensjonsstudier har vist sikre
effekter på harde endepunkter. Behandlingstilbudet er utvidet med mulighet for perkutan mekanisk sirkulasjonsstøtte, men så
langt mangler også her evidens for effekt på
overlevelse. Behovet for nye randomiserte
studier på pasienter med akutt hjertesvikt
er betydelig. Nye strategier rundt valg av
studiedesign og endepunkter vil antagelig
være avgjørende for om en vil oppnå gjennombrudd i behandlingen.
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