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EFFEK T OG BIVIRKNINGER?

For patienter med NVAF* er ELIQUIS®
den eneste faktor Xa hæmmer**,
der viser både:
· Superioritet i reduktion af risikoen for apopleksi/systemisk emboli vs. Warfarin1
· Superioritet baseret på færre større blødninger vs. Warfarin1

1. Granger CB et al. N Engl J Med 2011; 365: 981-992. *Non-valvulær Atrieflimren.
**Faktor Xa hæmmere: Xarelto Smpc 11/2017, Lixiana Smpc 07/2017, Eliquis Smpc 10/2017.

Terapeutiske indikationer: Forebyggelse af venøs tromboemboli (VTE) hos voksne patienter ved elektiv hofte- eller knæalloplastik (kun for ELIQUIS (APIXABAN) 2,5
mg). Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos voksne patienter med non-valvulær atrieflimren (NVAF) med en eller fl er e risikofaktorer, såsom apopleksi
eller transitorisk iskæmisk attak (TIA) i anamnesen, alder ≥ 75 år, hypertension, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvigt (NYHA-klasse ≥ II). Behandling af dyb
venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE) samt forebyggelse af recidiverende DVT og LE hos voksne (for begge styrker)
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Dansk Cardiologisk Selskab
Danish Society of Cardiology

Formand/President:

Lene Holmvang
Rigshospitalet
Telefon: 3545 1197
Email: lene.holmvang@dadlnet.dk

Sekretariat/Secretariat:
Postadresse/mailing address:
Vognmagergade 7, 3. sal
DK-1120 København K
Denmark

Medlemmer/Members:

Kristian Øvrehus
Odense Sygehus,

Sam Riahi
Aalborg Sygehus

Lægelig sekretær/
Secretary:

Matias Greve Lindholm
Rigshospitalet
Telefon: 2538 3601
Mail: matiasgl@dadlnet.dk

Telefon/telephone
+45 33 91 79 60
Fax +45 33 91 79 64
E-mail: DCS@cardio.dk

Henrik Steen Hansen
Odense Sygehus

Susette Krohn Therkelsen
Roskilde Sygehus

Christian Torp-Pedersen

Helle Petri,

Aalborg Sygehus

Herlev-Gentofte Hosptial

Lia Bang

Hanne Maare Søndergaard

Rigshospitalet

Regionssygehuset Viborg

Kære medlemmer og
kære læsere
Cardiologisk Forum
August 2018
Cardiologisk Forum
udgives af
Dansk Cardiologisk Selskab
Udkommer 4 gange årligt i
Februar, April, August, Oktober
Redaktionskomité er
Selskabets medieudvalg:

Lene Holmvang
Dan Høfsten
Mikael Sander
Ansvarshavende redaktør:

Mikael Sander
overlæge, phd
Hjerteafdelingen, Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23
2400 København NV
Indlæg til CF sendes til
mikael.sander@gmail.com
som E-mail og billeder i JPEG.
Deadline for stof til
Cardiologisk Forum Oktober 2018
Debatindlæg: Mandag d. 17. sept. 2018 kl. 12
Øvrigt stof: Mandag d. 24. sept. 2018 kl. 12

Hermed sommerens Cardiologisk Forum. En tak til dem der bidrager med indlæg både til
bladets tema: supraventrikulær takycardi og også en speciel tak til Lene Holmvang som har
indsendt en artikel om sociale medier i kardiologien.
Specielt for temaet denne gang må jeg nævne Sam Riahi fra Aalborg. Sam tog taktstokken fra det øjeblik han kendte temaet og har aktiveret mange stærke kræfter blandt arytmologerne i hele Danmark og sammen har de koordineret deres indlæg således at »dubletter«
blev undgået og vi til gengæld har fået en fin bred dækning af emnet. I temaet indgår også et
indlæg fra kollega Henning Bagger om esophagus EKG, som jo bestemt er relevant at huske
på i diagnostikken af netop SVT.
Jeg vil også nævne de yngre cardiologer som i dette nummer har et nyt tiltag på deres
sider nemlig første case-præsentation hvor FYC satser på at det bliver et tilbagevendende
indslag. Meget passende er dette nummers case om en pt med kompliceret SVT.
Næste nummer har tema omkring Registerforskning, metoder og perspektiver. Alle medlemmer er naturligvis velkomne til at bidrage med indlæg til temaet, men jeg understreger
at indlæg som lægger udenfor temaet er også velkomne.
Rigtig god læselyst
Redaktøren

Layout: Birger Gregers Design
Tryk: AKA-PRINT A/S
Annonceekspedition
DCS's sekretariat
Vognmagergade 7, 3. sal
DK-1120 København K
telefon 33 91 79 60
fax 33 91 79 64
E-mail: DCS@cardio.dk
ISSN: 1397-7385

Cardiologisk Forum •

4 • August 2018

Kære DCS
Årsmødet formåede igen i år at sætte rekord
i antallet af deltagere. Det er glædeligt, men
bestyrelsen forsøger vedvarende at forbedre
udbyttet ved deltagelsen. På baggrund af
erfaringerne fra de seneste årsmøder med
et forholdsvist beskedent fremmøde til de
sidste sessioner om lørdagen, var tidsrammerne ændret lidt med tidligere afslutning.
Umiddelbart med succes idet der også til
sessionerne lørdag var stort fremmøde
med livlig spørgelyst. Generelt var det igen
et succesfuldt årsmøde med indlæg af høj
faglig kvalitet og med mulighed for socialt
samvær og netværkspleje. På bestyrelsens
vegne vil jeg gerne takke for den store opbakning, der var. Ligeledes takkes udstillere
og sponsorer for den værdifulde økonomiske støtte som muliggør et årsmøde i disse
rammer.
Årets hæderspris blev i år tildelt Jan Kyst
Madsen som en stor anderkendelse af den
mangeårige og store indsats for DCS og
dansk kardiologi, som Jan har ydet. Det var
glædelige øjeblikke for både Jan med familie
og DCS i forbindelse med denne tildeling.
Årets forskerpris gik også velfortjent til Gunnar Gislason for hans væsentlige videnskabelige produktion gennem mange år specielt
indenfor registerforskning. FYC og DCS Uddannelsespris blev tildelt Mirza Husic, som
ved sit engagement har medvirket til at afsnittet for kardiologi i Svendborg er et populært uddannelsessted for yngre læger. Endelig blev DCS Foredragskonkurrence for yngre
cardiologer vundet af Jacob Schultz med et
foredrag om pulmonal vasodilatation i en
dyremodel for akut lungeemboli.
Ved generalforsamlingen udtrådte Matias Greve Lindholm efter to år som lægelig
sekretær. En stor tak skal lyde for en utrolig

stor arbejdsindsats, herunder også i sekretariatet i tiden med vakance her. Ny i bestyrelsen er Kristina Høeg Vinther, der som ny
formand for FYC afløste Helle Petri, der også
takkes for en stor engageret indsats. Med
funktionen »afgået formand« i det næste år
sikrer Lene Holmvang kontinuitet i bestyrelsens arbejde. Endelig blev Steen Dalby
Kristensen valgt til bestyrelsen som kommende formand.
DCS´ ny hjemmeside gik live i forbindelse med årsmødet. Det er ikke nogen
hemmelighed, at dette har været forbundet
med tekniske og praktiske udfordringer, som
webmaster Dan Eik Høfsten prisværdigt har
brugt og fortsat bruger mange personlige
og tidsmæssige ressourcer på at løse. Som
alt andet nyt kan design og funktionalitet
diskuteres, men der er ingen tvivl om at ny
cardio.dk bliver en meget brugbar og praktisk platform for alle medlemmer og samarbejdspartnere. Dan fortjener megen ros og
anerkendelse for sit vedvarende og utrættelige arbejde med at sikre dette.
I beretningen på årsmødet omtalte Lene
Holmvang den verserende »Momssag«, der
har sin begyndelse i 2011 og kort omhandler, hvorvidt DCS er momspligtig af kontingentindtægter. Der er fortsat nogle uafklarede skatteteknikaliteter, som vores advokat
håndterer, men i skrivende stund er det
endnu ikke afklaret, hvilket udfald der bliver
eller hvorvidt der bliver en retssag. Da udfaldet og de mulige økonomiske konsekvenser
også har betydning for andre videnskabelige
selskaber er der i sagen et tæt samarbejde
med LVS, som er paraplyorganisation for de
videnskabelige selskaber i Danmark.
DCS’ arbejdsgrupper og udvalg udgør
selskabets faglige ekspertise og er funda-

mentet for selskabet. Det er en stor glæde
at opleve den fantastiske dynamik og kompetence, der er forankret her. Flere og flere
myndigheder og organisationer ønsker faglige kommentarer, bemærkninger og input,
ofte med kort varsel, og det er med stor
taknemmelighed at undertegnede/bestyrelsen modtager respons på disse henvendelser. Senest har der været ønske om forslag
til danske foredragsholdere til 27th Nordic
– Baltic Congress of Cardiology, der afholdes 10.-12. juni 2019 i Helsinki, og tilbagemeldingerne giver mulighed for stort dansk
bidrag til denne kongres. Arbejdsgrupperne
er åbne med heraf følgende mulighed for
indflydelse, og alle opfordres til at udnytte
også denne mulighed for at påvirke DCS i en
gunstig retning.
Den nye bestyrelse afholder strategikonference i oktober med deltagelse af
bl.a. formændene for arbejdsgrupperne og
udvalgene samt regionale sundhedsfaglige
råd og vigtige samarbejdspartnere. Drøftelserne vil bl.a. omhandle forretningsgangen
for arbejdsgruppernes møder, overvejelser
omkring patientinvolvering i fx udarbejdelse
af NBV-kapitlerne, fremtidens kardiologiske
hjertedatabaser/nyt dansk hjerteregister,
uddannelsesaktiviteter, kommunikationsstrategi og relationen til ESC. Forude venter
mange spændende arbejdsopgaver, både for
bestyrelsen og for mange af medlemmerne.
Bestyrelsen ser med glæde og forventning
frem til dette og et godt samarbejde med
medlemmerne. Er der forslag til tiltag, der
kan have betydning for DCS, er man altid
meget velkommen til at kontakte undertegnede.
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Møder & kurser

Efterårsmøde i
Dansk Cardiologisk Selskab
Torsdag den 25. oktober 2018 på Hotel Nyborg Strand

Registerforskning
09.00 – 09.15

Registrering og kaffe

09.15 – 09.20

Velkomst
DCS formand Henrik Steen Hansen

09.20 – 09.50

Pragmatiske trials – store nationale forsøg baseret
på registre – Erfaringer fra Sverige
Moderator: Steen Dalby Kristensen
TBA

09.50 – 10.50

Nye registre – nye muligheder
Moderator: Christian Torp-Pedersen
LABKA
Maria Lukacs
Ulykkesregisteret
TBA
DREAM
– forløbsdatabase for offentlige overførselsindkomster
TBA

10.50 – 11.20

Kaffepause og besøg hos vore sponsorer

11.20 – 11.50

Kausalitet og association
– lær at forstå epidemiologiske studier
Moderator: Lene Holmvang
Christian Torp-Pedersen
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11.50 – 12.20

Nye nationale forskningsprojekter
Moderator: Kristian Altern Øvrehus
NOBLE LAD
Leif Thuesen
POET II
Henning Bundgaard
DANBLOK
Henrik Kjærulf Jensen

12.20 – 12.30

Thiessens legat
Moderator: Henrik Steen Hansen

12.30 – 13.30

Frokost

13.30 – 14.30

How will Digital Technologies Transform Health Care?
Moderator: Emil Fosbøl og Lene Holmvang
Professor Eric Peterson, Executive Director
Duke Clinical Research Institute

14.30 – 15.00

Kaffepause og besøg hos vore sponsorer

15.00 – 15.35

Nyt dansk Hjerteregister
Moderator: Susette Krohn Therkelsen og Lia Bang
Hvad med de gamle registre?
Jens Flensted Lassen
DanAKS
Christian Juhl Terkelsen

15.35 – 15.55

Triage – fup eller fakta?
– et clusterrandomiseret studie
Moderator: Kristina Høeg Vinther
Kasper Iversen

15.55 – 16.00

Afslutning
DCS formand Henrik Steen Hansen
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Møder & kurser
DCS Kursus og CME-udvalg præsenterer

Kardiolog opus 2018
Tid: 21. – 22. september 2018, internat
Sted: Hotel Nyborg Strand

Kurset er en introduktion til livet som nyuddannet speciallæge i Intern medicin: kardiologi 2018. Kardiologen er den
faglige ekspert i hjertesygdomme, men arbejdslivet som kardiolog rummer også roller som leder, forsker, underviser,
sundhedsfremmer ligesom kardiologen skal fungere i et spændingsfelt af faglige selskaber, medicinalfirmaer, medier og
patienter. Kurset består af faglige oplæg fra førende danske kardiologer, centrale sundhedspersoner, ‘skæve’ indlæg fra
ældre kolleger og diskussionsoplæg om lægens roller i dagens sundhedssystem, foruden chancen for networking med
andre nye speciallægekolleger.
Kursus og CME udvalget ønsker med dette kursus at give et indblik i hvad Dansk Cardiologisk Selskab kan tilbyde dig
som kardiolog, men også give dig inspiration til, hvor du kan bidrage til specialet.
Kurset er eksklusivt for nyuddannede speciallæger årgang 2018. Da kurset sidst blev afholdt i 2014, kan speciallæger
anno 2017 (og evt. 2016) også optages ved ledige pladser. Der er plads til max 20 deltagere.
Kursusledelse: Gowsini Joseph og Niels Holmark Andersen
Tilmeldingsfrist: 20.august
Kursusafgift: 1000kr (dækker begge kursusdage, overnatning, forplejning)

Fredag den 21. september 2018
10.00 – 12.00		

Lægeforeningen og arbejdstageren

10.00 – 1045		
				

Hvad kan Lægeforeningen gøre for dig?
Camilla Rathcke, Formand YL

11.00 – 11.45		
Kardiologen som arbejdstager – Hvad er din ret og hvad er din pligt? Overenskomst og aftaler.
				Klaus Klausen, Roskilde
11.45 – 12.00		

Spørgsmål og plenumdiskussion

12.00 – 13.00 		

Frokost

13.00 – 14.45		

Kardiologen som leder

13.00 – 13.45		
				

Tag en lederuddannelse
Tina Svenstrup, Odense

14.00 – 14.45		
				

Ledelse af speciallæger
Søren Boesgaard, Rigshospitalet
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15.30 – 16.30		

Speciallægen i samfundet

15.30 – 16.15		
Blandt klager og retssager. Styrelsen for Patientsikkerhed, nu og i fremtiden
				Torben Hærslev, Styrelsen for Patientsikkerhed
16.15 – 16.45		

Diskussion

16:45 – 17.00		

Kort pause

17.00–18.00		
				

Samfundsøkonomien, sundhedsøkonomien og kardiologien
Jakob Kjellberg, VIVE

18.00 – 20.00		

Middag + networking

20.00 – 21.00 		
				

Kardiologen i fremtiden,
Kristian Øvrehus, DCS – bestyrelse

Lørdag den 22. september 2018
09.00 – 10.15		

Session: Den ekstra indsats

09.00 – 9.30		
Hvad får jeg ud af at være med i en arbejdsgruppe?
				Axel Brandes, Odense
09.40 – 10.15		
				

Skal jeg gå ind i uddannelse?,
Susanne Aagaard, Aarhus

10.15 – 10.30 		

Pause

10.30 			

Session: Karriereplanlægning – hvor er du henne om 5 år?

10.30 – 11.00		
Hvordan bruges 5 år som afdelingslæge bedst?
				Jesper Kjærgaard, Rigshospitalet
11.05 – 11.35 		
				

Speciallægen som faglig ekspert og forsker
Jesper Kjærgaard, Rigshospitalet

11.40 – 12.10
O
phold i udlandet
				Mads Andersen, Aarhus
12.15 – 12.45 		
Kardiologen som formidler
				Niels Holmark Andersen, Aalborg
12.45 – 			

Afrunding, evaluering og sandwich to go.
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DCS masterclass kursus 2018
Sted: Hotel Nyborg Strand
Tid: 8.-9. november 2018

Kursusafgift: 3800 kr
Kursusledelse: Lene Rørholm Pedersen, Stine Odgaard Poulsen, Niels Holmark Andersen og Gowsini
Joseph
Kurset er 2 dages intensiv efteruddannelse i moderne kardiologi og henvender sig til den erfarne speciallæge i kardiologi, der ønsker en opdatering inden for store kardiologiske områder. Der må påregnes
en høj grad af involvering fra kursisterne i oplæggene. Kurset er bygget op som emnefokuserede sessioner med case baseret undervisning.
Bliv gennem oplæg og workshops opdateret i nyeste avanceret diagnostik og behandling anno
2018 af den akutte eller kroniske iskæmiske patient; patienten med hjerteklapsygdom; patienten med
alvorlig arytmi; patienten med svær hjerteinsufficiens; om komplicerede trombokardiologiske problemstillinger, kardiologisk billeddiagnostik anno 2018 og meget mere.
Målgruppe: DCS-medlemmer, der er speciallæger. Der er plads til max. 30 deltagere.
Tilmeldingsfrist: 3.september 2018
Program

Torsdag 8. november 2018
09.00 – 09.30		

Velkomst og registrering

09.30 – 12.30		

Hjertesvigtsbehandling anno 2018

09.30 – 10.15 		

Medicinsk behandling af hjertesvigt – state of the art

10.20 – 11.00 		

CRT/ICD behandling ved hjertesvigt og LBBB – gør det en forskel?

11.00 – 11.15		

Pause

11.15 – 11.45 		

Hjertetransplantation og HeartMate – hvem skal vi henvise?

11.45 – 12.30		

Workshop / cases hjertesvigt

12.30 – 13.30 		

Frokost

13.30 – 15.30		

Pacemaker og arytmi anno 2018

13.30 – 14.00 		

EKG-diagnostik ved SVT / VT – udfordringer og pitfalls

14.05 – 14.45 		
an?

Pacemakerbehandling af den komplekse patient – hvordan griber vi det

14.45 – 15.30 		

Workshop / cases pacemaker og arytmi

15.30 – 16.00		

Pause
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15.30 – 18.00		

Klapsygdomme og ekkokardiografi anno 2018

15.30 – 16.00 		

Hvornår er der indikation for operation ved aortaklapstenose?

16.00 – 17.00		

Avanceret ekkokardiografi, state of the art ved udenlandsk professor

17.00 – 17.15 		

Pause

17.15 – 18.15 		

Workshop / cases, ekkokardiografi

18.15 – 18.45		

Pause

18.45 – 20.45		

Middag

20.45 – 21.45 		

EKG- og ekkokardiografi-quiz – med præmie til vinderen

Fredag 9. november 2018
08.00 – 11.45 		

Iskæmisk hjertesygdom anno 2018

08.00 – 08.40 		

Invasiv udredning og behandling ved iskæmisk hjertesygdom – hvor langt er vi?

08.45 – 09.15 		

MINOCA – the past, present and future management

9.15 – 09.30 		

Pause

09.30 – 10.20 		

Medicinsk behandling efter AMI – hvor langt er vi?

10.20 – 11.15 		

Workshop / cases iskæmisk hjertesygdom

11.15 – 12.15		

Frokost

12.15 – 13.15 		

Casebaseret kardiel billeddannelse – iskæmisk hjertesygdom and beyond

12.15 – 12.45 		

Hvad kan hjerte-CT bidrage med?

12.45 – 13.15 		

Hvad kan vi bruge hjerte-MR til?

13.15 – 13.30		

Pause

13.30 – 15.30		

Trombokardiologisk udfordringer anno 2018

13.30 – 14.00 		

AK-behandling ved atrieflimren – status og udfordringer

14.00 – 14.45 		

AK-behandling af den multimorbide og ældre patient

14.45 – 15.30		

Workshop / cases trombokardiologi

15.30 			

Afslutning og evaluering
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HypertensionThe cardiological cases
Tid: 8. oktober 2018
Sted: Hotel Nyborg Strand

Formål: Forhøjet blodtryk er i epidemisk vækst verden over, og nutidens største risikofaktor for hjertekarsygdom. Diagnostik og behandling af tilstanden er en klinisk udfordring, ikke mindst hos patienten
med mange comorbiditeter og den ældre medicinske patient. Stiller vi diagnosen korrekt? Hvad viser de
nyeste studier? Hvem skal behandles medicinsk for hypertension? Hvem overbehandler vi? Kom og hør
de forskellige specialers bidrag til behandling af hypertension samt de akutte og kroniske følgevirkninger.
Målgruppe: Speciallæger og HU-læger der ønsker indføring og opdatering i behandling af patienter
med hypertension og de kardiologiske følgetilstande. Henvender sig til læger fra alle medicinske specialer. Medlemskab af DCS er ikke en forudsætning for deltagelse.
Tilmeldingsfrist: 1.september 2018
Kursusafgift: 700 kr for DCS-medlemmer. 1400 for ikke-DCS medlemmer.
9:30 – 10:00 		
				

Hypertension – epidemiologi og evidens
Ulla Overgaard Andersen

10:00 – 11:00 		
				

Ekkokardiografi af den hypertensive patient
Frank Stensgård

11:00 – 11:15 		

Pause

11:15 – 11:45 		
				

SPRINT, behandlingsmål, apparater og den ældre patient
Michael Hecht Olsen

11:45 – 12:15 		
				

Hypertension og lungeødem. Kardielle årsager
Jørgen Jeppesen

12:15 – 13:15 		

Frokost

13:15 – 13:45 		
				

Hypertension og lungeødem. Renovaskulære årsager
Mark Reinhard

13:45 – 14:15 		
				

Atrieflimren og hypertension
Ulrik Dixen

14:15 – 15:00 		

Kaffe

15:00 – 15:30 		
				

Aortaaneurysmer og hypertension
Ilan Raymond

15:30 – 16:00 		
				

Resistent hypertension. Devices
Kent Lodberg
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Sæt
x

i kal
end
eren
DCS Kursus- og CME udvalg præsenterer
Hold øje med cardio.dk for program og tilmelding

Praktisk hæmodynamik
SvO2 – PCWP – PAP … kobling til det kliniske billede … indikation for eller mangel på samme for
inopressor … udfordret? Kom på kursus i Praktisk Hæmodynamik med nogle af landets førende
specialister. Kurset tager udgangspunkt i cases fra den kliniske hverdag med fokus på høj grad
af deltageraktivitet. Der krydres med korte, katedrale oplæg af nøgleemner.
Tid: 1. november 2018
Sted: Hotel Nyborg Strand

Hands-On Avanceret
Ekkokardiografi-Kursus
– Sådan gør du!
Deformation Imaging: Tissue
Doppler & Speckle-Tracking
Bliv opdateret på de seneste avancerede modaliteter i ekkokardiografi. Få teoretisk viden og
praktisk erfaring med analyser, både til klinisk brug og forskning!
Tid: 13.december 2018
Sted: Hotel Nyborg Strand

Hjerte-MR-the clinical cases
Få indføring i hjerte-MR: undersøgelsen, billedanalyserne og den kliniske anvendelse. Ved cardiomyopatier, GUCH, klapsygdomme, iskæmisk sygdom og meget mere.
Tid: 24.januar 2019
Sted: Hotel Nyborg Strand
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Debat

»Auscultationen er en kunst«1
Rigtige kardiologer ved,at hjertemislyde kan
være meget svage,på grænsen til det uhørlige, og alligevel betydningsfulde.
Rigtige kardiologer ved,at lavfrekvente mislyde er sværere at høre,og høres bedst med
tragten,medens højfrekvente høres bedst
med membranen.
Rigtige kardiologer ved,at jo større
afstand,der er mellem hjerte og øre,des svagere høres mislyden.

Rigtige kardiologer har slanger på stetoskopet netop så korte,at patienten ikke får
kardiologens hår i munden.Så korte at stetoskopet ikke kan hænge over nakken.

1.

Erik Warburg i Nordisk Lærebog I Intern
Medicin,Kredsløbssygdomme.Gyldendal 1956.

Så rigtige kardiologer går med deres rigtige
stetoskop i kittellommen.Det de går med
hængende over nakken er kun til pynt,en
hommage a stéthoscope.
Henning Bagger
Pens. kardiolog,dr.med.

I dette nummer annoncerer i alfabetisk rækkefølge:
Abbott • Bayer • Bristol Myers Squibb/Pfizer
Novartis • Sanofi • St. Jude Medical
Annoncering i CF giver DCS økonomisk mulighed for at formidle væsentlige kardiologiske informationer,
både gennem bladet men ikke mindst til kursus- og mødeaktiviteter.
Annoncørerne takkes for dette samarbejde, der til gavn for
begge parter følger Lægeforeningens principper for uafhængighed.
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ST. JUDE MEDICAL IS NOW ABBOTT

RESPECTS
THE FLOW

HeartMate 3™ LVAD
with Full MagLev™ Flow Technology

Brief Summary: Prior to using these devices, please review the User’s Manual for a complete listing of
indications, contraindications, warnings, precautions, potential adverse events and directions for use.
Caution: Product referenced is approved for CE Mark. Device depicted may not be available in all countries.
Check with your Abbott representative for product availability in your country.
© 2017 Abbott. All Rights Reserved. Unless otherwise specified, all product and service names appearing
herein are trademarks owned by or licensed to Abbott, its subsidiaries or affiliates. No use of any Abbott
trademark, trade name, or trade dress may be made without the prior written authorization of Abbott.
EM-HM3-0617-0035 | Item approved for international use only.

Sociale medier

Kardiolog på Twitter?
Kom i gang!
Af Lene Holmvang /@LHolmvang

Jeg opdagede Twitter for et par år tilbage
i forbindelse med en videnskabelig kongres. Under et givet hashtag (#) blev nye
videnskabelige resultater diskuteret livligt
simultant med præsentationerne og denne
hurtige interaktion med publikum skabte et
nyt nærvær og engagement i salen.
I de seneste år er det kardiologiske miljø
på Twitter vokset enormt. Her er mulighed
for direkte kontakt tild kardiologiske koryfæer, som man normalt kun ville se på lang
afstand til kongresserne. Man kan smide et
fagligt spørgsmål ud i et forum og få et godt
råd tilbage i løbet af få minutter og man
kan naturligvis reklamere og advokere for
møder og mærkesager på mere traditionel
vis. Twitter valgte for et år tilbage at udvide
omfanget af de enkelte posts til 280 tegn.
Det bekymrede mange – for kunsten på
Twitter er netop at kunne fatte sig kort og
præcist. Men udvidelsen har efter min mening været gavnlig. Det giver plads til bedre
beskrivelses af cases og mulighed for at supplere med enkelte billeder eller tabeller. Jeg
vil på de følgende sider give eksempler på
hvordan Twitter har udvidet min egen kardiologiske horisont.

Videnskabelige nyheder
Alle de større kardiologisk tidskrifter har
en twitterredaktør, der gør opmærksom
på væsentlige nyheder. Ofte følger flere af
forfatterne med på tråden, og der er således mulighed for at stile direkte spørgsmål
til forfatterne langt hurtigere end via det
traditionelle »letter to the editors« (figur
1). Eksponering via Twitter har medført en
stor stigning i downloads af artikler fra f.eks
European Heart Journal (figur 2)
Fra alle kongresser »tweet’es« der livligt
fra sessionerne, både fra professionelle observatører og fra andre tilstede i salen. Samtidig forsøger tidsskrifterne som NEJM at
publicere på Twitter simultant med præsentationen i salen. Problemer kan opstå, når

Forskningssamarbejder
Twitter er et oplagt forum til at identificere fremtidige samarbejdspartnere. Jeg er
selv blevet kontaktet af udenlandske kolleger med henblik på samarbejde omkring
konkrete manuskripter. Flere benytter også
Twitter til at diskutere forskningsprotokoller
på et helt præliminært stadie. I en konkret
sag er Twitter også brugt til at forsøge at
provokere et nølende medicotek-firma til at
finansiere et randomiseret studie omkring
et allerede godkendt (og stort indtjenende)
device under hashtagget #RCT4Impella (figur 4).

Praktiske færdigheder

Figur 1

programmet er forsinket og forskningsresultaterne allerede diskuteres livligt on-line, før
forfatterne har fremlagt resultaterne. Det
skete f.eks ved præsentationen af CULPRITSHOCK studiet i efteråret 2017 – hvor resultaterne var ude på Twitter, før forfatteren
havde præsenteret data i salen (figur 3).

Twitter er fuld af interessegrupper hvor
kardiologer advokerer for eller underviser i
særlige procedurer. Fællesskabet #radialfirst
omfatter invasive kardiologer, der promoverer radial adgang ved KAG, PCI og andre
invasive procedurer, både ved at fremhæve
den videnskabelige evidens og ved at vise
praktiske tips via fotos eller små filmklip.
Gennem denne gruppe blev jeg opmærksom
på mulighed for arteriel adgang via »tabatieren« (også kaldet »distal radial access«
eller »snuff-box«) i tilfælde af svag eller
fraværende radialispuls. Entusiaster delte
billeder af første gennemførte procedure
– således også undertegnede (figur 5, med
patientens tilladelse).

Figur 2
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Figur 3

Akademiske færdigheder
Twitter er fuld af tweetorials (tutorials) hvor
brugere ved hjælp af små videoer præsenterer forskellige problemstillinger. Jeg havde
for nyligt stor glæde af en elegant repetition

Figur 4

af forskellen mellem hazard ratio og odds
ratio, præsenteret af den både underholdende og kontroversielle britiske professor
Darrel Francis. Videoen nåede hurtigt ud til
mere end 7000 seere (figur 6).
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Industriens ageren
Industri og farma-ansatte er i høj grad til
stede på Twitter. Ofte som ganske tavse
observatører, der følger med i debatterne på sidelinjen. Der er ingen tvivl om at



Sociale medier



Figur 5

mange firmaer allerede har formuleret en
stram SoMe politik, så ansattes udtalelser
og kontakter ikke kolliderer med interne eller nationale regler for f.eks markedsføring.
Omvendt er Twitter et simpelt værktøj for
industrien til at identificere vigtige faglige
stemmer ud fra antallet af re-tweets og
særligt antallet af følgere.

Læge og på Twitter
– spilleregler
Hvis man i forbindelse med sin profiltekst
anfører man er læge, må man forventes at

Figur 6

blive opfattet som læge i alle de handlinger
man udfører på Twitter under pågældende
profil. Man bør derfor ikke poste opslag, som
ikke ville kunne publiceres som f.eks et læserbrev. Twitter er IKKE gemt bag et abonnement eller et log in, så alle kan læse med.
Derfor er patientanonymitet utroligt vigtigt
i forbindelse med diskussioner af kliniske
problemstillinger. På de kardiologiske twittersider offentliggøres en del billedmateriale, f.eks. ekkokardiografi, PCI og CT- cases.
Det siger sig selv, at navne og andre identifikatorer som cpr-nummer, fødselsdato,
initialer eller røntgenbestillingsnummer ikke
bør kunne aflæses. Dato for undersøgelsen
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bør også fjernes. Endelig skal man huske at
indhente patientens accept af, at billedmaterialet bruges anonymt som illustration.
Twitter giver fantastiske muligheder for at
indhente kollegers meninger om sjældne
kliniske situationer, men man bør huske på
at jo mere sjælden en sag er – jo lettere kan
det være at identificere patienten. De fleste
læger afstår fra at give direkte behandlingsråd til patienter via sociale medier. Nogle
vælger at angive som disclaimer: »no medical advise« eller »ingen lægelig rådgivning«.
Hvis man ønsker at imødekomme henvendelser fra patienter kan man henvise videre
til egen læge eller til patientforeninger som

Sociale medier

Hjerteforeningen. I tabel 1 anvises råd om
god Twitter-etikette.

Hvordan kommer jeg i
gang?
Når profilen er oprettet kan man målrettet
opspore interessante tweets og personligheder via hashtags der beskæftiger sig med
specifikke eller mere generelle kardiologiske
emner. Nogle af de bedste er anført i tabel
2. Når man følger disse hashtags opdager man, hvem der poster spændende og
interessante cases eller spørgsmål. Disse
personer kan man vælge at følge, således at
deres posts automatisk dukker op i feeded.
I tabel 3 er andre gode råd til at få en aktiv
twitterprofil.

Danske Kardiologiske
Tweets?
Der er ingen tvivl om, at man kommer
længst omkring med posts på engelsk. Men
der er selvfølgelig også situationer, hvor
posts giver mere mening at dele i et rent
dansk miljø. Så lad os komme i gang med at
dele kardiologiske opslag på #cardio_dk og
@cardio_dk

Tabel 1

Gør

Gør ikke

Husk samtykke når du deler cases

Del ikke meddelelser og andet materiale du ikke selv har læst

Patientanonymitet er en selvfølge

Del ikke falske historier (heller ikke for sjov)

Diskutér gerne – men respektfuldt

Undgå at poste hvis du er vred eller fornærmet (sov på det…)

Ironi er svært at gennemføre på engelsk

«Følg« ikke dine egne patienter

Tabel 2

Hashtag/twitter handle

Emne

#cardiotwitter

Diverse kardiologiske emner

#radialfirst

KAG, PCI mange cases

#RCT4Impella

Kardiogent shock

#FITtweetup

Mange cases og spørgsmål postet af primært yngre
(amerikanske) kardiologer

#ESCCoT

ESC Cardiologists of Tomorrow

#echofirst

Interessante ekkocases

#HeartFailure

Hjertesvigt

#TAVR

TAVI

#cvImaging

Billeder…billeder…billeder

#sundpol

Dansk sundhedspolitik

#sundhedsplatformen

Tjah…

@cardio_dk

DCS

#cardio_dk

DCS

Tabel 3
Få en aktiv twitterprofil:
Post minimum 5 gange pr uge
Post i weekenden, hvor mange chekker deres twitterkonti
Svar dine følgere
Nævn andre personer / organisationer via deres twitterhandle
Brug #hastags for at nå ud over egne følgere
Gør dine tweets spændende ved hjælp af billeder og links

HUSK
at der er kommet nye EU-bestemmelser for hvornår det på medicinsk indikation
midlertidigt eller permanent findes uforsvarligt at man fører bil.
Tjek opdatering af »kørekort-regler« i vores NBV, kapitel 38
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Tema: Supraventrikulær takykardi

Atypisk atrieflagren
Af Jacob Pontoppidan og Jens Brock Johansen, Odense Universitetshospital.
Betegnelsen atypisk atrieflagren er en fællesbetegnelse for regelmæssige atriale
takykardier, der adskiller sig fra den typiske
atrieflagren ved ikke at være afhængige af
ishtmus i højre atrium, hvilket kan behandles med et såkaldt cavotricuspidalt isthmus
blok.
Atypisk atrieflagren opstår hos patienter
med arvævsdannelse i atrierne, oftest efter
tidligere ablation (lungeveneisolation (PVI)
med eller uden supplerende lineære læsioner), efter kirurgi (ASD, VSD, mitralklapskirurgi), men kan også ses hos patienter med
fibrosedannelse i atrierne på grund af hjertekarsygdom. Arytmierne er ofte svære at
behandle medicinsk, og derfor er kateterbaseret ablation et godt alternativ. Elektrofysiologisk er der en bred variation i karakteren
af de atriale takykardier, i den forstand at de
kan fremstå som makro-reentry takykardier,
som involverer større dele af atrievævet eller mikro-reentry, der kan være vanskelige
at skelne fra fokal atrial takykardi. Nogle
eksempler er:
◆ Peri-mitral flagren (re-entry omkring mitralklappen)
◆ Roof-dependent flagren (re-entry henover posteriorvæggen og taget af venstre atrium)
◆ PV flagren (re-entry gennem elektriske
»huller« i pulmonalvenerne).
◆ Incisionel flagren (re-entry omkring et
kirurgisk ar, oftest i højre atrium)
Anvendelsen af et 3-dimensionelt mapping
system er essentielt for at forstå substratet
og elektrofysiologien ved en given takykardi.
Systemet genererer dels
◆ et anatomisk map (kort) over atrierne
med strukturer som f.eks. lungevener
◆ et såkaldt voltage-map, som afspejler amplituden af de elektriske signaler
(hvorved arvævs-områder med små eller
ingen signaler detekteres)
◆ et aktiveringsmap, som viser den elektriske udbredning af en takykardi gennem
atrierne.

Med den samlede information opnås en
forståelse af takykardien, og ofte kan man
opsøge et kritisk sted i re-entry cyklus (f.eks.
et område med en smal isthmus (bro) og
langsom konduktion) og med ablation få
takykardien til at terminere.
De senere år er der udviklet såkaldte high
density mapping systemer, som anvender
multipolære mapping katetre (figur 1) til
at generere et 3-dimensionelt map med
mange punkter og høj opløsning. Mange
systemer kan detektere meget små signaler

Figur 1. High density mapping kateter (Orion fra Boston Scientific) med 8 splines, der hver har 8 poler,
dvs. ialt 64 poler.

i arvæv helt ned til grænsen for baggrundsstøj. Hvert enkelt punkt der optages har
en tidsmæssig relation til en fast reference
(f.eks. et sinus coronarius (CS) kateter).
Tidligere justerede man analogt hvert enkelt punkts elektriske aktivering i forhold
til referencen, men med de ofte tusindvis
af punkter i de nye maps er denne funktion
automatiseret. Med andre ord får man relativt hurtigt et højopløseligt map af atrierne
med mange punkter, som giver en bedre
forståelse og overblik af en takykardi, hvilket
gør beslutningen om den rigtige ablationsstrategi nemmere.
Vi præsenterer 2 cases, som illustrerer
anvendelsen af et high density mapping
system til tolkning og behandling af atypisk
atrieflagren.
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Case 1
78 årig mand. Atrieflimren gennem mange
år. Ablateret 3 gange tidligere med lungeveneisolation og supplerende linjer i venstre
atrium samt højresidigt cavotricuspidalt
ishtmusblok. Nu recidiv af symptomatisk
hjertebanken (EHRA klasse 2b), hvor ekg
viser atrieflagren med 3:1 konduktion (figur
2). Trods DC konvertering og medicin svær
at behandle, hvorfor patienten kommer til
re-ablation. Der anvendes Boston Scientifics Rhythmia HDx® system med CS kateter
som reference, et Intellamap Orion® mapping kateter og et IntellaNav OI® ablations
kateter. Man starter proceduren med at konstatere at takykardien ikke skyldes en utæt
cavotricuspidal linje i højre atrium. Takykardien synes at være fra venstre atrium og
man går transseptalt. Den første takykardi
har en cykluslængde (CL) på 240 ms og figur
3a viser et aktiveringsmap i venstre atrium
med en mikro-reentry lige foran højre øvre
lungevene. Der er fraktionerede potentialer,
som udgør en stor del af CL. Under ablation det pågældende sted ændrer CL sig til
200 ms. Man laver et nyt aktiveringsmap
og ser nu en ny re-entry takykardi anteriort
i venstre atrium ud mod mitralklappen. Et
voltagemap (ikke vist) afslører en del arvæv
i atriet, hvilket er substratet for denne takykardi. På figur 3b ser man en mindre isthmus
med langsom konduktion og under ablation
på dette sted ændrer CL sig igen. Et nyt map
viser at takykardien nu har ændret sig til en
perimitral flagren, dvs. en counter-clockwise
re-entry rundt om mitralklappen. Arvæv
i venstre atrium danner små områder, der
fungerer som barrierer og derved ensrettes den elektriske impulsudbredning i en
fast retning. Figur 3c viser aktiveringen, hvor
tidligere signaler møder sene foran højre
øvre lungevene. Strategien er at bryde den
elektriske udbredning ved at lave en linje
fra højre øvre lungevene (RSPV) ned mod
arvævs-området og videre mod mitralklappen. Herunder terminerer takykardien til
sinusrytme. Afslutningsvis kontrollerer man
af den nyanlagte linje er elektrisk tæt ved at

Tema: Supraventrikulær takykardi

pace fra venstre aurikel og konstatere at signalerne på den anden side af linjen er meget
sene. Efterlades en »utæt« linje øges risikoen for recidiv af den atypiske atrieflagren.
Samtidig kontrolleres at lungevenerne, en
tidligere taglinje og ishtmusblokket i højre
atrium er i orden. Efterfølgende er patienten
non-inducerbar med burst pacing i atriet
ned til 200 ms.
Denne case viser at man hos samme
patient ser 3 forskellige præsentationer af
atypisk atrieflagren med vidt forskellig lokalisation, substrat og præsentation.
Figur 2.

Figur 3
Illustrerer 3 forskellige atypiske atrieflagren hos samme patient efter tidligere lungeveneisolation med supplerende lineære læsioner.
(a) Aktiveringsmap af venstre atrium set fra den septale del foran de højresidige lungevener. Takykardiens cykluslængde (CL) er 240 ms. Tidlig aktivering (i forhold til referencen) markeres som rød område og sen aktivering er
lilla. Aktiveringen (hvid pil) viser en re-entry i et lille område mellem punkturstedet i septum og RSPV. De lokale elektrogrammer viser udtalt fraktionerede potentialer tydende på et ar-område med langsom konduktion (rød
pil)
(b) Venstre atrium set i en antero-posterior projektion. Aktiveringsmap af
en ny takykardi med CL 200 ms, som er en »makro-reentry« omkring arvæv anteriort/superiort i venstre atrium ud mod mitralklappen (hvide pile).
Lokale elektrogrammer (rød pil) viser igen langsom konduktion gennem en
relativ smal isthmus. Bemærk at der på knap 8 minutter er lavet et aktiveringsmap med cirka 10000 punkter (EGMs)
(c) Venstre atrium i en cirka AP projektion. Aktiveringsmap af en makro-reentry takykardi med CL 305 ms, som viser en perimitral re-entry takykardi.
Bemærk de grå områder i mappet, som angiver arvævsområder. Man ser en
tydelig konduktion gennem en isthmus foran RSPV (rød pil) og ablation her
terminerer takykardien.
LSPV: left superior pulmonary vein, RIPV: right inferior pulmonary vein,
RSPV: right superior pulmonary vein, LAA: left atrial appendage, MV: mitralannulus, CS: sinus coronarius kateter
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Case 2
52 årig kvinde. Opereret for VSD som barn
x 2 via højre atrium. Siden 2016 anfaldsvis
hjertebanken (EHRA klasse 2b) og ekg viser
atypisk atrieflagren med 2:1 konduktion og
et højresidigt grenblok (figur 4). Trods medicinsk behandling er patienten DC konverteret mange gange og derfor henvist til ablation. Proceduren foretages med anvendelse
af Boston Scientifics Rhythmia HDx®, en CS
elektrode, Intellamap Orion® mapping kateter og et MIFI IntellaNav OI® ablationskateter. Patienten har sinusrytme ved start af
proceduren. Under pacing fra sinus coronarius laver man et anatomisk map af højre atrium og samtidig et voltage map for at vurdere, hvor kirurgerne har foretaget incision og
endelig vurdere aktiveringen i atriet. Man får
indtryk af en kirurgisk incision posterolateralt i højre atrium fra vena cava superior ned
mod vena cava inferior. Erfaringsmæssigt får
mange af disse patienter en isthmus afhængig flagren (altså typisk flagren) og derfor
starter man med anlæggelse af et cavotricusoidalt ishtmusblok. Undervejs får pt en
takykardi med CL 350 ms. Da man er sikker
på at ishtmus linjen er tæt, foretages et nyt
aktiveringsmap. Dette viser, at der ikke er
konduktion hen over ishtmus, dvs denne
takykardi er ikke ishtmusafhængig. Figur 5
viser den laterale del af højre atrium, hvor
man ser sequelae efter de kirurgiske indgreb
(sorte punkter) og cirka midt i linjen er der
elektrisk gennembrud, således patientens
problem nu er en re-entry i højre atrium,
hvor den kritiske lokalisation er i et gammelt
kirurgisk ar. Efter få sekunders ablation det
pågældende sted terminerer takykardien.
Efterfølgende kontrolleres ishtmusblokket
og det er tæt. Pt er non-inducerbar og således vellykket ablation.
Denne case er et eksempel på en incisionel flagren efter tidligere kirurgisk indgreb.
Ofte kan denne type atrieflagren behandles med høj succesrate ved kombination af
ishtmusblok og en intercaval linje (hvor en
kirurgisk incision forlænges med ablation
ned til en non-konduktiv struktur som vena
cava superior og/eller inferior).
Konklusionen er, at patienter med atypisk atrieflagren (post-PVI eller kirurgisk) egner sig rigtig godt til en ablationsprocedure
med anvendelse af et high density mapping
system. Det øger forståelsen af takykardiens

Figur 4:

Figur 5:
Et map af højre atrium set skråt bagfra. Aktiveringsmap af en takykardi med CL 348 ms. De sorte punkter markerer lokale dobbelt-potentialer, som repræsenterer følger efter den kirurgiske incision. Cirka midt på linjen
ser man meget langsom konduktion (asterix) gennem linjen som udgør det kritiske sted for en såkaldt incisionel
re-entry. Ablation på dette sted terminerer takykardien efter få sekunder. Til venstre angiver pilen de fraktionerede elektrogrammer svarende til området med langsom konduktion. SVC: vena cava superior, IVC: vena cava
inferior

substrat og aktivering, og derved kan man
i de fleste tilfælde opnå et godt resultat
med ablation. God ekg dokumentation er
essentielt, da det i nogle tilfælde kan være
vanskeligt at skelne en atrieflimren fra en
atypisk flagren. Endvidere kan en atypisk
flagren med 2:1 konduktion og frekvens
110-120 slag/min blive fejltolket som en
sinus-takykardi (pga »skjult« p-tak i QRSTkomplekset). Patienterne forbehandles med
forudgående AK behandling som til en PVI
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procedure. Risikoen ved ablation er på niveau med en PVI procedure, men varigheden af proceduren er ofte længere.
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Fokal atrial takykardi
Jan Møller Nielsen, Anders Sommer, Jens
Cosedis Nielsen
Hjertesygdomme, Aarhus Universitets
hospital, Skejby Sygehus

Introduktion
Fokal atrial takykardi (FAT) defineres anatomisk som en regelmæssig takykardi udgående fra et afgrænset fokus i højre eller venstre atrium(1). Undertiden ses multifokal
atrial takykardi, hvis der er aktivitet fra mere
end et fokus hos den samme patient. Den
udløsende mekanisme formodes at være
øget automati, trigget aktivitet eller mikro
reentry. Mekanismen kan påvirke den kliniske præsentation men har mindre betydning
for behandlingen. Ved øget automati optræder takykardien oftere incessant (uophørlig)
og der ses karakterisk »warm-up« og »cooldown« fænomen. Ved trigget aktivitet ses i
højere grad paroksystiske episoder.
Symptomgivende FAT forekommer relativt sjældent, prævalensen angives til omkring 0.5% blandt symptomatiske patienter,
og FAT udgør indikationen for behandling
hos 5-15% af patienter henvist til elektrofysiologisk undersøgelse for supraventrikulær
takykardi (SVT)(2). I Danmark udføres årligt
ca. 150 behandlinger med radiofrekvensablation (RFA) for FAT. Dertil skal lægges patienter med beskedne symptomer, som ikke
ønsker behandling eller hvor medicinsk kontrol vælges. Takykardien forekommer lige
hyppigt hos kvinder og mænd, og asymptomatiske paroksystiske tilfælde med FAT er
et ikke usædvanligt bifund ved Holtermonitorering.
Ved invasiv mapping ses FAT at udgå fra
karakteristiske anatomiske områder (figur
1). Således er op til 31% lokaliseret til crista
terminalis i højre atrium hvorfra i alt omkring 70% udgår(3). Andre typiske lokalisationer er sinus coronarius ostiet, trikuspidal
annulus og lungevenernes indmunding i
venstre atrium.

Klinisk præsentation
FAT debuterer ofte inden 40-års alderen.
Takykardien kan præsentere sig paroksy-

Figur 1: Højre (RA) og venstre (LA) atrium hvor områder markeret med rødt indikerer hvorfra fokal atrial takykardi ofte udgår. Særlig hyppigt findes fokus på Crista Terminalis (CT) i højre atrium. De to EKG’er viser typisk
p-taks morfologi i V1 ved FAT fra RA og LA.

stisk eller incessant. Den atriale frekvens er
typisk mellem 100 og 300 /min med vekslende hjertefrekvens betinget af AV-knudens
egenskaber. Afhængig af evt. underliggende
hjertesygdom medfører arytmien, at patienter oplever et spektrum kliniske tilstande fra
at være asymptomatisk til at have betydelige gener. Symptomerne omfatter hjertebanken, svimmelhed, brystsmerter, åndenød og
besvimelse. Mere end 50% vil have påvirket
venstre ventrikel uddrivningsfraktion (EF) og
heraf udvikler end del takykardi-induceret
kardiomyopati. Specielt ved incessant hurtig
takykardi ses hjertesvigt men underliggende
hjertesygdom har også betydning(2).

EKG-diagnose
Når EKG eller holter-dokumentation for
atrial takykardi foreligger, er den differentialdiagnostiske udfordring at skelne FAT fra
sinus takykardi, AV-nodal reentry-takykardi
(AVNRT), reentry takykardi betinget af en
accessorisk ledningsbane og makro-reentry
takykardi såsom typisk atrieflagren. Typisk
viser FAT sig i EKG som en »lang-RP-taky-
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kardi« med en synlig P-tak forudgående
hvert QRS kompleks. Ved sinustakykardi
er morfologien af p-takken normal og den
atriale frekvens overstiger sjældent 140 /
min i modsætning til FAT hvor frekvensen
kan være op til 300 /min. I modsætning til
AVNRT, starter takykardien ofte uden forudgående ekstrasystole, og der ses typisk en
karakteristisk »warm-up« og »cool-down«
periode hvor den atriale frekvens tiltager og
aftager over 3-4 hjerteslag ved henholdsvis initiering og afslutning af takykardien.
P-takkerne er monomorfe og typisk findes, i
modsætning til makro-reentry takykardier,
et isoelektrisk interval mellem P-takkerne
i alle EKG-afledninger. Det isoelektriske interval kan dog være fraværende i tilfælde
af hurtig hjerterytme og/eller intra-atrial
overledningsforstyrrelse med brede Ptakker. Morfologien af P-takken under FAT
er typisk forskellig fra sinus-rytme P-takken,
og afhænger af lokalisationen af det atriale
fokus(3). Negativ P-tak i afledning V1 og
positiv P-tak i I og aVL er karakteristisk ved
højre atrialt fokus (figur 1). Positiv P-tak i
V1 er karakteristisk for venstre atrialt fokus, hvor fokus i de venstresidige lungeve-
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Figur 2: Case 1. Elektroanatomisk kortlægning af tidligste lokale elektriske aktivering ved roden af RIPV og isolation af de højresidige lungevener. Elektrogrammet til højre
illustrerer fortsat atrial takykardi i RIPV efter lungeveneisolation og samtidig sinusrytme på kateteret anlagt i CS.

ner ofte medfører bred positiv P-tak i V1 og
negativ P-tak i afledning I, mens en positiv
P-tak ses i afledning I ved fokus i de højresidige lungevener. Negativ P-tak i de inferiore
afledninger (aVF, III) ses ved inferiort fokus,
mens positiv P-tak her taler for et superiort
beliggende fokus. Ved anvendelse af Adenosin ses P-taks morfologien ofte tydeligt. I
sjældne tilfælde med multifokal atrial takykardi kan ses vekslende P-taks morfologi.

Behandling
Incessant FAT, hvor den kliniske tilstand
nødvendiggør akut intervention, kan ofte
bringes til ophør med DC-konvertering(4).
Nogle tilfælde kan brydes med adenosin.
Desuden kan man forsøge at afbryde arytmien eller reducere ventrikelfrekvensen
med beta-blokker, calcium-antagonist (af
typen verapamil og diltiazem), klasse 1C
antiarytmika eller amiodaron. Sidstnævnte
foretrækkes ved nedsat venstre ventrikelfunktion. Samme medikamenter kan forsøges som langtidsprofylakse, men studier af
effekten af den medikamentel behandling af
FAT er begrænsede. Ofte vil man som første anfalds-forebyggende behandling starte

betablokker eller calcium-antagonist. FAT er
ikke sjældent refraktær overfor medicinsk
behandling og patienter symptomatiske
trods medicinsk behandling eller med præference for interventionel terapi bør derfor
henvises til RFA behandling (1).
RFA behandling af FAT kan være udfordrende idet takykardi skal kunne fremkaldes
stabilt under proceduren således at minutiøs kortlægning af lokale aktiveringstider
i atrierne kan gennemføres. Antiarytmisk
behandling skal derfor seponeres i god tid
inden proceduren. Den akutte succesrate af
ablation rapporteres til 84%, og ved 12 måneders follow-up angiver op til 81% af patienterne af være symptomfrie eller at have
færre symptomer(5).

mellem 94-186 /min. Desuden ses aberrante overledte slag. Ekkokardiografi viser globalt let nedsat kontraktilitet med EF=45%
under takykardi. Patienten henvises til RFA
for atrieflimren og som forberedelse hertil
opstartes behandling med NOAK.
Under den elektrofysiologiske procedure
ses regelmæssig lokal tidlig elektrisk aktivitet på septum i højre atrium, der giver mistanke om fokal elektrisk aktivitet i venstre
atrium. Ved kortlægning her, findes fokus lokaliseret til den nedre højre lungevene (figur
2). Den fokale aktivitet observeres at udløse
atrieflimren. Efter isolation af de højresidige
lungevener ses ingen atrial arytmi på trods
af stimulation med isoprenalin og burst-pacing. Der er fortsat hurtig elektrisk aktivitet
lokalt i de isolerede lungevener.

Case 1: 52-årig kvinde

Essens
Denne case illustrerer, at FAT kan initiere anden form for arytmi. Ved atrieflimren udgør
lungevene-isolation standartbehandlingen,
men specielt hos yngre patienter, bør man
overveje om der findes en specifik udløsende årsag. I denne case valgte man at isolere
de højresidige lungevener. I tilfælde af andet
fokus ikke lokaliseret i en lungevene (hvor
ablation bør undgås) havde man valgt abla-

Denne case omhandler en 52-årig kvinde
generet af ugentlige anfaldsvise palpitationer. Behandling med beta-blokker har
kun haft begrænset effekt. Pga. tiltagende
dyspnø under løbetræning startes udredning. Ved Holtermonitorering beskrives
atrieflagren, atrial takykardi samt atrieflimren med vekslende overledning til frekvens
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tion direkte rettet mod fokus for den atriale
aktivitet.

Case 2: 5-årig dreng
Fem-årig dreng indlægges akut på grund af
vedvarende takykardi med frekvens 240 /
min. Igennem de foregående to uger har
han været mindre aktiv end vanligt og haft
kvalme og opkastning. Ved indlæggelsen
er han let akut påvirket med takypnø og BT
80/50 mmHg. Der findes palpabel leverforstørrelse. EKG dokumenterer SVT forenelig
med FAT. Ved indgift af Adenosin brydes
arytmien få sekunder til sinusrytme med
normale, ikke præexciterede QRS komplekser, hvorefter takykardien igen starter (figur
3). Ekkokardiografi viser strukturelt normalt hjerte med ikke-dilaterede kamre men
svært nedsat EF til omkring 10%.
På børneintensivt afsnit opstartes samme dag amiodaron intravenøst (bolus 330
mg over 4 timer efterfulgt af vedligeholdelses-dosis). Dagen efter gives endnu en
amiodaron bolus og der tillægges digoxin.
På døgn tre fortsat FAT, men pulsen er faldet
til 130-140 /min i hvile. Ekkokardiografi viser
nu nær-normal EF=50%.
På femte dag efter indlæggelsen stoppes
den antiarytmisk behandling, og dagen efter gennemføres vellykket og ukompliceret
radiofrekvensablation af FAT udgående fra
venstre atrium under de venstresidige lungevener tæt ved mitral-annulus.

Figur 3: Case 2: EKG med afledning II og V2 der illustrerer start af fokal atrial takykardi.

Ved efterfølgende ambulante kontrol var
patienten asymptomatisk og Holtermonitorering uden tegn til recidiv. Ekkokardiografi
påviste normal EF.
Essens
Denne case illustrerer, at børn kan præsentere sig med almene symptomer ved
takykardi. Samtidig demonstrerer den, at
svær hjertesvigt kan ses som komplikation
til FAT. Som i denne case er prognosen ved
ren takykardi-induceret hjertesvigt oftest
god med fuld normalisering af EF, når der er
opnået rytmekontrol.
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Wolff-Parkinson-White Syndrom
(WPW) og Atrioventrikulær
reentry takykardi (AVRT)
Bhupendar Tayal og Sam Riahi
Kardiologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital

Introduktion
Den normale overledning mellem atrierne
og ventriklerne foregår igennem AV knuden
(AVN). Hos enkelte patienter eksisterer der
en elektriske accessorisk bane (AB), der består af myocardie fibre, der forbinder atrium
og ventrikel. Disse AB kan lokaliseres, hvor
som helst omkring den atrioventrikulære
(AV) valvulære ring, undtagen det fibrøse
område mellem mitral- og tricuspidal klappen ved aortas udløb. Hyppigste lokalisation
hos den vest europæisk population er venstre lateralt (60%), 20% er placeret septalt
og op til 20% på højre side (fri væggen).
Aktivering af ventriklerne under sinusrytme sker igennem AVN. Ved tilstedeværelse
af en AB kan en del af ventriklen aktiveres
ved konduktion igennem AB. Denne konduktion sker som regel hurtigere end igennem AVN, hvilke medfører den typiske EKG
forandring i form af forkortet PQ-interval (<
120 ms). Aktiveringen af ventriklen medfører desuden til EKG forandringen, som kaldes en deltatak. Delta takkens størrelse er
afhængig af hvor stor en del af ventriklerne
som bliver aktiveret af AB i forhold til AVN.
En AB med højere konduktionshastighed
end AVN vil aktivere en store andel af ventriklen og medføre en større og bredere deltatak. Tilstedeværelsen af kort PQ-interval
og deltatak i flere EKG afledninger er diagnostisk for Wolff-Parkinson-White (WPW)
syndrom, som blev beskrevet for første gang
i 1930. Prævalensen er ca. 0,1 promille med
en tendens til familiær ophobning hos ca,
3% af patienterne. Lang de fleste patienter
med WPW har et normalt hjerte. WPW ses
dog hyppigere hos patienter med Ebsteins

anomali, hypertrofisk kardiomyopati og korrigeret transposition.
Overflade EKG kan bruges til vurdering af
AB-placering ved hjælp af deltatak polari-
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teten, QRS-akse og R / S-forholdet.1Der er
beskrevet forskellige algoritmer til vurdering
af AB placeringen. EKG bør vurderes af elektrofysiologer med ablation erfaring.
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Takykardi mekanisme
Den hyppigste form for takykardi ved WPW
er den ortodrome reentry takykardi, hvor
signalet ledes fra atrierne til ventriklerne
igennem AVN og ledes retrograd fra ventriklerne til atrierne igennem AB. Hvorimod,
ved en antidrom takykardi sker aktivering af
ventriklerne igennem AB og retrograd overledning fra ventriklerne til atrierne igennem
AVN (figur 1).
I vise tilfælde kan AB udelukkende lede
retrograd. I disse tilfælde ses der ingen deltatak på EKG, da aktivering af ventriklerne
sker igennem AVN. Under takykardi hos disse patienter vil aktivering af ventriklerne ske
igennem AVN og den retrograde aktivering
af atrierne igennem AB. Denne takykardi
kaldes en AV-reentry takykardi (AVRT).

Symptomer
Det hyppigste symptom er arytmi fornemmelse med pludselig indsættende takykardi,
som også ophører pludseligt. Anfalds hyppighed og varighed er individuelt. Enkelte
patienter er fuldstændig asymptomatiske og
diagnosen er stillet udelukkende pga tilfældig EKG fund.
I sjældne tilfælde kan pludselig hjertedød eller ventrikelflimren (VF) være første
symptom ved WPW. Risikoen for pludselig hjertedød er ca. 0,1% hos patienter med
WPW-syndrom. 2
Atrieflimren skønnes at være årsagen til
den pludselige hjertedød hos disse patienter,
hvor hurtig aktivering af ventriklerne igennem AB medfører VF.
Enkelte patienter har synkope i forbindelse med takykardi.

Behandling
Den mest optimale behandling af symptomatiske patienter med WPW/AVRT er
ablation, hvor succesraten er på ca. 90% og
komplikationsraten er lav (data fra ablation.
dk årsrapport 2014).
Profylaktisk medicinsk behandling er ikke
særlig effektiv. Betablokker, verapamil eller
klasse 1C antiarytmika kan dog forsøges i
ventetiden på ablation afhængig af symptomatologien. Intravenøs Adenosin injektion

er meget effektiv behandling under pågående takykardi.
Ablation skal foretages subakut ved samtidig forekomst af atrieflimren.

Case:
32 årig mand som henvises grundet hyppige tilfælde med pludselig indsættende
hjertebanken. Ekg hos egen læge har rejst
mistanke om deltatak (figur 2).
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Ablation
Der placeres et multipolærkateter (i dette
tilfælde 10 pols kateter) i sinus coronarius.
og en 4 pols diagnostisk kateter i højre ventrikel (figur 3). Signalerne fra Sinus coronarius viser den elektriske aktivering af både
atriet og ventriklen på venstre side. Disse
signaler bruges til lokalisering af accesorisk
bane. Figur 3 illustrerer CS signalerne under
pacing i højre ventrikel. Der ses at ventrikel
og atrie signalerne er stort set sammen-
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 smeltet svarende til CS 5-6, hvilket tyder på

retrograd overledning igennem AB svarende
til CS 5-6 placeringen.
Figur 4 viser, at der ved programmeret
stimulation kan fremprovokeres en ortodrom takykardi.
Højre sidige baner ablateres via adgang
gennem vena femoralis. Venstre sidige baner ablateres via enten retrograd adgang
igennem arteria femoralis eller antegrad
igennem transseptal punktion fra hø. til ve.
atrium.
I forbindelse med ablation foretages en
mapping af det relevante område (i dette
tilfælde mitral annulus) hvor man forsøger at finde placeringen af AB. Der vil være
en sammensmeltning af atrie og ventrikel
signal under sinus rytme ved en antegrad
ledende bane og tilstedeværelse af deltatak.
I de tilfælde af tilstedeværelse af retrograd
ledende AB kan ablationen foretages under
ventrikel pacing, her vil man kigge efter en
placering, hvor ventrikel og atrie signalet er
sammensmeltet. Figur 5 viser en sammensmeltning af atrie og ventrikel signalet og
effekt af ablation. Ekg efter ablationen viser
normal sinus rytme med normal PQ interval
og uden deltatak(figur 6).

Komplikationer og
prognose
Den rapporterede succesrate er ca. 92% i
Danmark (Ablation.dk database, årsrapport
2014). Recidiv raten er lavt. Der er en større
risiko for recidiv for AB, som er placeret på
højre side.3 Septal AB ablation er forbundet
med risiko for permanent AV-blok. Samlet
set er de alvorlige komplikationer som hjerte tamponade og AV blok er <1%.
Der er dog generel meget lav risiko for
komplikationer i Danmark da procedurerne
udføres af få erfarende operatører.
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Typisk atrieflagren
Samuel Kiil Sørensen og Jim Hansen
Hjertemedicinsk Afdeling, Gentofte Hospital

Definition
Typisk atrieflagren (AFLA) refererer til en
anatomisk bestemt makro-reentry takykardi, der udgår fra højre atrium med et reproducérbart EKG-mønster med regelmæssige,
overvejende negative atriale ‘savtaks’-deflektioner de inferiore EKG-afledninger med
en atrial frekvens på hyppigst 300 /min.
(240 – 350 /min.). [1]

Epidemiologi
I USA estimeres der at være 0.07 millioner
med AFLA alene samt 0.19 millioner med
AFLA og atrieflimren (AFLI) i 2005. Til sammenligning estimeres der samtidig at være
3.09 millioner med AFLI alene. Ratio for
AFLA- / AFLI-prævalens er stort set uændret
sammenlignet med de forventede prævalenser i 2050, estimeret ud fra de forventede ændringer i befolkningssammensætningen fra det såkaldte U.S. Census Bureau.[2]
Tilsvarende danske tal for AFLA-forekomst
har ikke været at finde, og fremsøgningen
besværliggøres formentlig af den fælles diagnose-kode med AFLI. I opgørelsen
over AFLI-forekomst i Hjerteforeningens
HjerteTal anvendes netop diagnosekoderne
I48, der også inkluderer AFLA og en isoleret
AFLA-forekomst er ikke opgjort. [3] Men appliceres ratio for AFLA- / AFLI-prævalens
fra USA på tal for AFLI ± AFLA-prævalens i
Danmark (121.000 i 2015), får man en estimeret prævalens af AFLA ± AFLI på 9.300 i
Danmark i 2015.
I Danmark er forekomsten af AFLI steget
med ca. 50 % over 10 år, og det synes ikke
urimeligt at antage en tilsvarende stigning
i AFLA-forekomsten, idet ratio i tal fra USA
i 2005 er stort set uændret sammenlignet
med de estimerede prævalenser i 2050, og
idet mange af de risikofaktorer, som øger
risikoen for AFLI, såsom høj alder, hypertension, diabetes, KOL, stort alkoholforbrug
og høj-intensitets idræt, også er associeret
med en øget forekomst af AFLA. ALFA forekommer hyppigere hos mænd (≈ 80 %). [1]

Figur 1. Impulsrotation og EKG.
Illustration over impulsrotation og EKG-eksempler ved typisk atrieflagren med den hyppigste impulsrotation
(90 %) counterclockwise / mod-uret (A) samt impulsrotation clockwise / med-uret (B)

Desuden kan behandling af AFLI med klasse
Ic antiarytmika medføre en organisering af
den atriale arytmi og transformere AFLI til
AFLA.

Arytmi-mekanisme
I højre atrium findes en række naturlige
‘barrierer’, som giver mulighed for dannelsen af reentry arytmi: trikuspidalklappen,
vena cava superior, vena cava inferior, sinus
coronarius og crista terminalis. Typisk AFLA
dækker både over den hyppigste impulsrotation ‘mod uret’ (90 %) samt den mindre
hyppige impulsrotation ‘med uret’ (10 %)
(Figur 1 og 2). I begge tilfælde er den relativt smalle bræmme af myokardie mellem
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trikuspidalringen og vena cava inferior (den
cavotrikuspidale istmus- eller CTI-region) en
essentiel del af arytmi-mekanismen som en
nødvendig del af impulsrotationen og derfor også det foretrukne sted at ablatere for
AFLA (Figur 2).
Reentry arytmier i højre atrium afhængige af CTI-regionen er en hyppig arytmimekanisme – også ved tidligere ablation
eller hjertekirurgi. Men i disse tilfælde med
cikatrice- eller patch-relaterede blok, vil
EKG-mønstret ikke nødvendigvis være
‘typisk’, og derfor vil invasiv diagnostik og
kortlægning af arytmi-mekanismen være
en forudsætning for ablationsbehandling.
Dette står i modsætning til EKG-mæssigt
typisk atrieflagren, hvor ablationsbehandling oftest tilbydes / udføres på baggrund af

Tema: Supraventrikulær takykardi

12-aflednings EKG alene, hvis induktion og
kortlægning af arytmien ikke er mulig eller
ikke forsøges.

EKG-diagnose
Under AFLA er P-takkerne og den isoelektriske linje erstattet af en ‘flagrebølge’,
som består af en række ‘F-takker’ med det
karakteristiske træk, at hvor den ene F-tak
ophører, starter den næste. Ved typisk AFLA
og impulsrotation mod uret ses skarpe,
savtakkede, negative F-takker i afledning II,
III og aVF; og ved impulsrotation med uret
ses blødere, afrundede, positive F-takker i
samme afledninger (Figur 1). Hos den ubehandlede patient vil der ofte være en F-taks
frekvens på ca. 300 /min. (240 – 350 /min.)
og 2:1 overledning over AV-knuden, der
fører til en QRS-frekvens på ca. 150 /min.
(120 – 175 /min.) – et forhold hvor flagrebølgen kan ‘skjules’ iblandt QRS-komplekser
og T-takker (Figur 1-A-1). I disse tilfælde kan
flagrebølgen afsløres ved et esophagus-EKG,
vagale manøvrer eller i.v. adenosin.

Behandling
Behandlingen af AFLA består af de samme
tre ben, der kendes fra behandlingen af AFLI:
frekvensregulerende behandling, antiarytmisk behandling og forebyggelse af tromboemboli ved antikoagulerende behandling.
Den truede patient med shock, synkoper,
hjertesvigt eller myokardieiskæmi behandles som udgangspunkt med akut, synkroniseret DC-konvertering i universel anæstesi.
[4]
Øvrige patienter kan søges behandlet
med frekvensregulerende og / eller antiarytmisk behandling.
Figur 2. Elektroanatomisk map.
Billedserie fra elektroanatomisk computermapping af impulsudbredningen i begge atrier under typisk, moduret (counterclockwise) atrieflagren. Aktiveringsfronten repræsenteret ved den røde farve i det såkaldte propagationsmap roterer rundt om tricuspidalklappen i én atrial cykluslængde. Arytmien er kortlagt inden anlæggelsen af ablationspunkterne visualiseret som røde ‘dots’ i en linje mellem tricuspidalannulus og vena cava
inferior – det såkaldte CTI-blok eller cavotricuspidal-istmus blok.

Frekvensregulerende behandling
Frekvensregulerende behandling af AFLA er
ofte vanskelig selv ved en kombination af
flere AV-blokkerende lægemidler (som digoxin, ß-blokkere, calciumantagonister). [1]
Medicinsk antiarytmisk behandling
Klasse Ic antiarytmika har lille eller ingen effekt og bør desuden altid kombineres med
et AV-blokkerende lægemiddel pga. risiko
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Komplikationsraten ved ablation er ca.
1 %, og de hyppigste komplikationer begrænser sig til karadgangen i lysken, men
derudover kan der ses AV-blok ved ekstensiv ablation i den septale del af højre atrium,
hæmopericardium og evt. tamponade ved
høj radiofrekvensenergi og ‘steam pop’,
skade på højre coronararterie, tromboemboli inkl. apoplexi / TIA og i nogle ganske få
tilfælde er dødsfald forekommet ifm. ablationen, helt overvejende ved samtidig svær
hjertesygdom.

Figur 3. Flowchart til vejledning i beslutningsprocessen om valg af antikoagulations-behandling ved
atrieflimren / atrieflagren (CHA2DS2-VASc score).
§: Kvindeligt køn giver kun point i CHA2DS2-VASc score, såfremt der samtidig er andre risikofaktorer til stede.
AFLI: atrieflimren; AFLA: atrieflagren; NOAK: non-vitamin K orale antikoagulantia; VKA: vitamin K antagonister.
Valvulær AFLI / AFLA: mitralstenose, mekaniske hjerteklapproteser.
CHA2DS2-VASc: C: hjertesvigt, H: hypertension, A2: alder > 75 år (2 point), D: diabetes mellitus, S2: apoplexi / TIA
(2 point), V: myokardieinfarkt / perifer arteriel sygdom, A: alder 65 – 74 år, Sc: kvindeligt køn[10]

for udvikling af en relativ langsom impulsrotation i højre atrium og 1:1 AV-overledning
med ekstrem høj ventrikelaktion til følge (se
senere). Ved behandling af AFLI med klasse
Ic antiarytmika eller amiodaron, vil behandlingen hos 5-10 % organisere deres AFLI til
en typisk AFLA. [5] Amiodaron, dronedaron
eller sotalol kan derfor være at foretrække,
men bivirkningsprofil inkl. risiko for proarytmi skal overvejes. Amiodaron har en mindre
konverterende effekt men kan være nyttig
til at regulere ventrikelaktionen, hvis denne
er for hurtig. [1] Recidivraten indenfor 2-3 år
er 60-90 % ved medicinsk behandling, og
denne høje recidivrate samt risici ved den
medicinske behandling retfærdiggør ablation som first line treatment.[6, 7]
Invasiv antiarytmisk behandling
To randomiserede studier har vist, at ab-

lation var bedre end medicinsk behandling, hvad angår recidivrater, quality of life,
genindlæggelser og medicinbivirkninger. [8,
9]
Ved ablation af typisk AFLA etableres et
cavotrikuspidalistmus-blok (CTI-B) ved at
ablatere en linje fra trikuspidalklappens annulus til vena cava inferior (Figur 2). Succesraten ved ablation hos erfarne centre er 9095 % og komplikationsraten ca. 1 %. Lave
recidiv- og komplikationsrater gør ablation
til førstevalg af behandling til patienter med
typisk AFLA, og i udgangspunktet bør alle
patienter med typisk AFLA derfor også henvises til Højt Specialiseret Enhed, idet 90-95
% kan ‘kureres’ med lav risiko. Der udføres
ca. 500 ablationer for AFLA i Danmark pr.
år (510 i 2015). Sammenholdt med en estimeret prævalens på knapt 10.000, er 500
ablationer pr. år formentlig i underkanten af
det reelle behov.
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Forebyggelse af tromboemboli
– antikoagulationsbehandling
Evidensgrundlaget for AK-behandling ved
AFLA er ikke så stærkt som ved AFLI, og
selvom risikoen for tromboemboli er lavere
ved isoleret AFLA end ved AFLI ± AFLA,
lyder retningslinjerne på baggrund af flere
mindre materialer at samme risikostratificerings-model, som anvendes ved AFLI (dvs.
CHA2DS2-VASc score), også bør anvendes
ved AFLA som en del af beslutningsprocessen mht. AK-behandling (Figur 3). [10]
Ved DC-konvertering af AFLA med varighed over 48 timer eller ukendt varighed
anbefales sufficient AK-behandling i mindst
3 uger før DC-konvertering og mindst 4
uger efter – uanset CHA2DS2-VASc score.
Sufficient VKA-behandling kræver INR i niveau (2.0-3.0) ved ugentlige målinger. Ved
behov for hurtig konvertering af AFLA med
ukendt eller over 48 timers varighed, kan
der udføres TEE til udelukkelse af trombe
i venstre atrium og aurikel. Hvis der ikke
påvises trombe, kan man iflg. vejledningen
minimum 4 timer efter forbehandling med
lavmolekylært heparin og samtidig opstart
af peroral AK-behandling gennemføre DCkonverteringen. Ved DC-konvertering af
AFLA, kan der ofte anvendes lavere energi
end ved AFLI (50 J i første stød). [11] Farmakologisk konvertering har samme tromboembolirisiko som DC-konvertering.

Prognose
Recidivraten er ca. 60-90 % ved medicinsk
behandling og 5-10 % efter en ablation.
Mange patienter vil dog i de første måneder
efter en succesfuld AFLA-ablation udvikle
AFLI. Det randomiserede studie, PReVENTAF viste, at hos patienter, som klinisk kun
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havde haft typisk AFLA, var lungeveneisolation i tillæg til CTI-B associeret med en signifikant lavere forekomst af AFLI i follow-up
på 1 år efter ablationen vurderet med implantérbar loop-recorder: 3/25 (12%) i CTIB + lungeveneisolation gruppen vs. 13/25
(52 %) i CTI-B only gruppen (p = 0.003).
[12]
Hverken lungeveneisolation eller invasiv rytme-monitorering indgår i standardbehandlingen af typisk AFLA, så en ekstra
opmærksomhed på denne patientgruppe er
velplaceret.
Komplikationer
Tromboemboli
I lighed med AFLI prædisponerer AFLA til
dannelse af intrakardiel trombe, der kan lede
til emboli, herunder apopleksi/TIA. I et registerstudie blev data i den amerikanske Medicare database analyseret for ca. 750.000
patienter, heraf ca. 17.000 med AFLA, knap
340.000 med AFLI og en kontrolgruppe af
ca. 395.000 andre hospitaliserede patienter. Risikoen for apopleksi / TIA var større
hos patienter med AFLA sammenlignet med
kontrolgruppen (RR = 1.41, p < 0.001), men
risikoen var ikke så stor som hos gruppen
med AFLI (RR = 1.64, p < 0.0001). [13]
1:1 overledning over AV-knuden
1:1 AV-overledning med ekstrem ventrikelaktion og risiko for hypotension, synkope
eller overgang til ventrikeltakykardi eller
-flimmer resulterende i pludselig død kan
f.eks. ses ved hurtigt-ledende accessoriske
ledningsbaner (hos f.eks. WPW-patienter)
eller ved behandling af AFLI / AFLA med en
natriumkanalblokker (flecainid, propafenon,
etc.) uden samtidig behandling med et lægemiddel, der hæmmer AV-overledningen. I
sidstnævnte tilfælde kan behandlingen ved
AFLI organisere den atriale arytmi og transformere en AFLI til AFLA, og i disse tilfælde
(ligesom hvis en kendt AFLA behandles med
et klasse Ic antiarytmikum), kan behandlingen reducere impulsrotationshastigheden i
højre atrium til et niveau, hvor AV-knudens
refraktærperiode tillader 1:1 overledning
med risiko for ekstrem ventrikelaktion og
overgang til ventrikeltakykardi eller -flimren.
[14]
Behandling af AFLI / AFLA med eksempelvis flecainid eller propafenon, bør altid
kombineres med et lægemiddel, der hæmmer AV-overledningen. [10] I enkelte tilfælde
kan 1:1 overledning også ses hos patienter,

som hverken har accessoriske ledningsbaner
eller er i antiarytmisk behandling. 1:1 AVoverledning kan være forbundet med breddeøgede QRS-komplekser pga. aberration
og ligne ventrikeltakykardi.
Takykardi-induceret cardiomyopati
AFLA kan være asymptomatisk – selv ved
hurtig ventrikelaktion. Sustained, asymptomatisk AFLA over uger til måneder kan give
anledning til takykardi-induceret cardiomyopati med hjertesvigt, som ikke sjældent
er den første præsentation af AFLA.

Typisk AFLA kan diagnosticeres på 12-aflednings EKG med høj sikkerhed, især hvis
man kan demaskere flagrelinjen med øget
AV-blokade. Patienter bør med lav tærskel
henvises til ablation, som er førstevalg af
behandling pga. lav risiko med komplikationsrate omkring 1 % og høj succesrate
på 90-95 % – sammenlignet med høje recidivrater på 60-90 % indenfor de første
par år ved medicinsk behandling og risiko
for bivirkninger. Det er hos størstedelen af
patienterne primært ressourcemæssige forhold, der retfærdiggør interimsbehandling
med DC-konvertering og / eller medicinsk
behandling, men antallet af AFLA-ablationer, der udføres i Danmark, er formentlig i
underkanten af det reelle behov. En stor del
af patienterne med påvist AFLA vil senere
få påvist AFLI (i et studie 52 % i det første
år efter AFLA-ablation), og det er formentlig væsentligt bedre at identificere disse
patienter så tidligt som muligt i forløbet, og
helst inden deres første ablation.
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AV-nodal reentry takykardi
Camilla Asferg, Peter Karl Jacobsen, Xu
Chen, Steen Pehrson
Hjertecentret, Rigshospitalet.

Introduktion
Atrioventrikulær nodal reentry-takykardi
(AVNRT) er en regelmæssig supraventrikulær takykardi (SVT), med arytmisubstrat
nær AV-knuden. QRS komplekset ved AVNRT er smalt (≤120 ms) svarende til normal
aktivering af ventriklerne gennem His-Punkinje systemet (Fig. 1). AVNRT med bredt
QRS kompleks kan ses ved f.eks samtidigt
grenblok.
AVNRT starter og slutter typisk abrupt
og betegnes derfor som en paroksystisk SVT
(PSVT)1

Forekomst
Fig. 1: EKG-12 af AVNRT

AVNRT er en af de hyppigste former for
PSVT. Den debuterer oftest i 20-40 års alderen1,2, men kan ses i alle aldersgrupper
også børn og er af ukendt årsag hyppigere
hos kvinder end mænd3. AVNRT kan også
sjældent forekomme som engangsfænomen
i relation til akutte tilstande som f.eks. AMI
eller infektioner. Enkelte studier har påvist
arvelige tilfælde af AVNRT, hvor arvegangen
er autosomal dominant4

Patofysiologi
Den atrioventrikulære (AV) knude er en subendokardiel struktur placeret infero-posteriort i højre atrium, i Kochs trekant. Kochs
trekant udgøres af sinus coronarius ostiet,
Todaro senen og den septale flig af tricuspidalklappen (Fig. 2).

Ætiologi og
arytmimekanisme:
Takykardien skyldes en impulscirkel, der opstår som følge af forskellige ledningsegenskaber i vævet fra atrierne til og omkring AV
knuden1.
Der er identificeret to overordnede typer

af ledningsveje til AV knuden: fast pathway
og slow pathway (Fig. 2):
Det er fortsat kontroversielt om lednings
vejene er anatomisk forskellige, eller om de
repræsenterer funktionel forskellighed.
Fast pathway, også kaldet β-banen, løber
i tæt relation til det intraatriale septum til
AV knuden.
Der findes flere slow pathways, også kaldet α-baner. Den hyppigst benyttede slow
pathway når Kochs trekant i området mellem sinus coronarius ostiet og trikuspidalklappen og benævnes derfor også for højre
variant af slow pathway. I få tilfælde kan der
påvises en venstre variant af slow pathway,
der følger loftet i sinus coronarius og går
transeptalt mod det inferoseptale område
på venstre side og mitralanalus5. Ofte fusionerer de 2 varianter af slow pathway i Koch’s
trekant anteriort for sinus coronarius ostiet.
Fast pathway har en kort passagetid på
ca. 100 ms over AV knuden, men forholdsvis
lang refraktærtid, blokeres først ved kortere
koblede SVES.
Slow pathway har en længere passagetid
på ca. 2-300 ms over AV knuden, men kortere refraktærtid, blokeres sidst.
Det er forskellen i refraktærtiden mellem
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slow pathway og fast pathway, der muliggør
reentry takykardien. En atrial ekstrasystole
kan f.eks. blive ledt gennem slow pathway,
men ikke gennem fast pathway på grund af
den længere refraktærtid. Impulsledningen i
slow pathway er relativ langsom, og refraktærtiden er derfor passeret i fast pathway,
når impulsen har passeret gennem slow
pathway, og således kan impulsen ledes retrogradt via fast pathway retur til atrierne,
hvor impulsen så igen kan ledes antegradt
gennem slow pathway (Fig. 3).

AVNRT inddeles i
flere typer:
Typisk AV-nodal reentry (Slow-Fast). Er den
hyppigste form og udgør op til 80% af tilfældene med AVNRT.
Impulsen ledes frem mod AV knuden via
slow pathway og returnerer via fast pathway til atrierne. Atrie til His interval (AH)
er relativt langt (>200 ms), og His til atrie
(HA) er relativt kort (<70 ms), medførende
en kort RP takykardi1.
Atypisk AV-nodal reentry (Fast-Slow).
Udgør op til 15% af tilfældene med AVNRT.

Tema: Supraventrikulær takykardi

EKG-diagnostik:

Fig. 2: Koch’s trekant er området i højre atrium mellem trikuspidalklappen, sinus coronarius (CS) ostiet og Todaro’ sene. Fast pathway er lokaliseret anterosuperiort, slow pathway posteroinferiort mellem CS ostiet og trikuspidalklappen.

Ventrikelfrekvensen er oftest mellem 120220/min afhængig af alder og AV-knudens
ledningsegenskaber. Frekvenser på op til
280/min kan forekomme især hos yngre
voksne og børn.
Ved typisk AVNRT med kort HA interval falder p-takken samtidigt med QRS
komplekset eller umiddelbart efter dette;
RP < 70 ms. P-takkerne vil ofte være vanskelige at se, hvis de falder samtidigt med
QRS komplekset. I den terminale del af QRS
komplekset kan der til tider ses pseudo r’
mønster i V1 og/eller pseudo s-tak i inferior
afledninger, der repræsenterer den retrograde p-tak (Fig. 4).
Ved atypisk AVNRT med langt HA interval falder p-takken betydeligt efter det
foregående QRS kompleks og tilsvarende
kort før det efterfølgende QRS kompleks; RP
> 70 ms.
P-takkerne er ofte lettere at se i EKG’et,
da de ikke ligger gemt i QRS komplekset1.

Klinisk præsentation:
Ved AVNRT er de hyppigste symptomer palpitationer, svimmelhed og dyspnø, mindre
hyppigt kan der ses brystsmerter, træthed
og pludselig vandladningstrang. Synkope er
sjældent1.
AVNRT startes oftes af supraventrikulære ekstrasystoler. Hos de fleste er anfald
hyppigere under eller efter fysisk aktivitet,
men hos nogle få kan AVNRT udløses af alkohol, centralt stimulerende stoffer, kaffe,
eller nikotin. Der er få tilfælde af AVNRT,
der aktiveres ved øget vagus aktivitet f.eks.
under søvn.
Fig. 3: Induktion af AVNRT under elektrofysiologisk undersøgelse. Øvre venstre: Der introduceres en pacet atrial ekstrasystole med koblingsinterval 300 ms. Impuls ledes over fast pathway (β). Øvre højre: Koblingsintervallet er nu forkortet en anelse til 290 ms; fast pathway blokeres, impulsen ledes (antegradt) gennem slow pathway (α), retrogradt tilbage ad fast pathway, som vist i figuren nederst til venstre, og takykardi er initieret (nedre
højre figur).

Impulsen ledes frem mod AV knuden via
fast pathway og returnerer via slow pathway til atrierne. AH interval er kortere end
HA interval (30-185 ms vs 135-435 ms),
medførende en lang RP takykardi1.

Posterior AV-nodal reentry (Slow-Slow)
og Venstre variant AV-nodal reentry er
sjældne og udgør < 5% af tilfældene med
AVNRT.
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Differentialdiagnoser
Den vigtigste differentialdiagnoser er ortodrom atrioventrikulær reentry takykardi
(AVRT eller WPW), hvor reentry mekanismen involverer en accessorisk ledningsbane mellem atrier og ventrikler. AVRT kan
differentieres fra AVNRT, hvis der under
sinusrytme er præexitation, dvs delta-tak
i EKG’et. Er der skjult accessorisk lednings-
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Fig. 4: EKG-12 karakteristika ved typisk AVNRT. EKG
under sinusrytme til sammenligning. I afledning II ses
pseudo-s tak (pil) og i afledning V1 ses pseudo-r tak
(pil).



Fig. 5: Slow pathway ablation af AVNRT med elektrogrammer fra ablationskatetrets spids (bipolære afledninger mellem distale pol og næstfølgende pol)
(venstre figur). Rtg-gennemlysning i right anterior
oblique vinkel (mellemste figur), hvor elektrodespids
for ablationskatetret (Abl) er lokaliseret i området
mellem sinus coronarius ostiet og trikuspidalklappen), svarende til asterisk på tegningen til højre. (A
og V: atrialt og ventrikulært signal på ablationskatetret; Abl: ablationskateter; CS: kateter i sinus coronarius, RVapex: kateter i højre ventrikels apex; RAO:
right anterior oblique.)

bane uden præexitation/delta-tak, som
evt kun kan lede retrogradt fra ventrikel til
atrium, er det nødvendigt med eletrofysiologsik undersøgelse for at afgøre, om det
er AVNRT eller AVRT. Hvis RP> 70 ms og
RP<PR under takykardi tyder det på AVRT1.
Andre differentialdiagnoser er atrial
takykardi, atrieflagren og sinustakykardi
Esophagus-EKG under takykardi med registrering af P-takkens lokalisation i relation
til RR-intervallet kan ofte afklare, hvorvidt
det drejer som om AVNRT.

Behandling:
Vagale manøvrer, som øger parasympaticus
tonus, kan i op til 50% af tilfældene terminere AVNRT6.
Er vagale manøvre ineffektive, eller hvis
patienten ikke kan kooperere til det, kan der
induceres AV blok med IV adenosin, der terminerer AVNRT i op til 80% af tilfældene7.
IV adenosin gives under kontinuerlig EKG
registrering. Der startes med 6 mg, hvis der
ikke er effekt, gives der efter få minutter 12
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mg adenosin, og hvis uden effekt forsøges
der med 18 mg adenosin. Yderligere dosisøgning er ikke effektivt.
Adenosin er kontraindiceret ved astma,
og der skal udvises forsigtighed ved hjertesvigt.
Såfremt AVNRT ikke termineres med adenosin, kan der forsøges med enten en IV calciumantagonist (verapamil eller diltiazem),
IV betablokker eller IV digoxin, hvis patienten er hæmodynamisk stabil, og der ikke er
mistanke om præeksiteret atrieflimmer. Me-
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get sjældent er det indiceret med akut DC
konverteringsforsøg1.
Afhængigt af arytmibyrde, symptomer
og patient ønske, kan der vælges medicinsk
behandling med enten en calciumantagonist
(verapamil eller diltiazem), betablokker eller
et klasse IC antiarytmikum (flekainid eller
propafenon) enten permanent eller som pillin-the-pocket strategi, eller der kan vælges
ablation.

Se annoncen på side 63
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Tema: Supraventrikulær takykardi

Forsøg på genoplivning af
glemt/død? undersøgelse
Elektrokardiografisk sikker registrering af
både atrial og ventrikulær aktivitet er af
afgørende betydning i diagnostikken af den
regelmæssige tachycardi.Ekg-afledning fra
øsofagus er fortrinlig til registrering af den
atriale aktivitet,ofte med P-takker større end initialkomplekset,selv hvor det i et
12-afledningers ekg kan være umuligt med
sikkerhed at erkende atrial aktivitet.
Smalkompleksede ventrikulære tachycardier findes ikke sjældent(5-10%), både
idiopatisk og i forbindelse med organisk
hjertesygdom,men underdiagnosticeres ligesom også bredkompleksede supraventrikulære tachycardier mistolkes.
Det er registrering af ekg under
anfald,der skal lede til diagnosen,der derfor
har første prioritet, såfremt patienten er
hæmodynamisk upåvirket.Hvad gør man på
alle de kardiologiske afdelinger,der modta-

ger patienter med manifest,regelmæssig
tachycardi?
Konverterer man efter optagelse af
12-afledningers Ekg,adenosininjektion,og
gæt og henviser patienten til invasiv el-fys
undersøgelse?I så fald forsømmer man en
måske enestående mulighed for at stille en
korrekt diagnose.
På patienter med manifest,regelmæssig
tachycardi,hvor ekg´et alene eller i kombination med adenosininjektion ikke tillader en
sikker diagnose,er der grund til at tilføje øsofagusafledningen for at opnå dette og dermed sikre en bedre orientering af patienten
om behandling og prognose,før stillingtagen
til eventuel videre henvisning:
1. 12 afledningers ekg registreres.
a.Hvis patienten er hæmodynamisk påvirket har behandlingen første
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prioritet,og DC-konvertering forsøges
eventuelt med suppl.antiarytmika.
b.Er patienten hæmodynamisk upåvirket
har diagnosen første prioritet. Viser ekg
med sikkerhed atrieflagren med 2:1 eller
3:1 AV-blok,VT med AVdissociation eller
af typen Torsades de Pointe,påbegyndes
medikamentel behandling med henblik
på konvertering.
I alle andre tilfælde registreres
2. Øsofagus-ekg.
Viser dette med sikkerhed atrieflagren
med 2:1 eller 3:1 AV-blok eller VT med
AV dissociation,indledes medikamentel
behandling med henblik på konvertering.
Er dette ikke tilfældet gives under fortsat
registrering af øsofagus-ekg

Tema: Supraventrikulær takykardi

3. Adenosininjektion hurtigt iv.i dosis på 0,15mg/kg gentaget i stigende
doser(max.0,4mg/kg) til effekt eller bivirkninger.
a. AVNRT og WPW-reentry takykardi
konverterer til sinusrytme.
b. Ved atrial takykardi eller atrieflagren
vil ventrikelfrekvensen falde i forhold til
den atriale.
c. Ved ventrikulær takykardi med VAoverledning vil den atriale frekvens falde
i forhold til den ventrikulære(tiltagende
VA-blokade)

Jeg tror,at grunden til,at øsofagus-ekg´et
er forsvundet som diagnostisk redskab,
er,at man ikke har følt behovet på de
afdelinger,hvor invasiv el-fys undersøgelse
foretages.Da det er de samme steder,der
uddanner de nye kardiologer,lærer disse
derfor hverken at foretage optagelsen eller
tolke den,og det er en fejl.En korrekt diagnose beroliger både patient og læge,fjerner
uvished i ventetid til eventuel yderligere
behandling,og kan i mange tilfælde overflødiggøre videre henvisning til el-fys undersøgelse.Alle yngre læger kan nemt lære at
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udføre undersøgelsen.Det ved jeg af erfaring.Ikke alle får lært at tolke den,men så
skal der efterfølgende være en kardiolog,der
kan,fordi han har lært det og fordi alt er registreret i den akutte situation og lagret.
Lad ikke denne gode undersøgelse afgå
ved døden.
Henning Bagger
Pens.kardiolog,dr.med.

Reportage fra AF netværksmøde

Resumé fra atrieflimren
netværksmøde i Aalborg
23. april 2018

Af: MD/PhD studerende Nicklas Vinter,
Regionshospitalet Silkeborg
Læge, ph.d. studerende, Anders Sjørslev
Schmidt, Regionshospitalet Randers
Den 23. april var der i regi af DCS’s arbejdsgruppe for atrieflimren indbudt til Atrieflimren Netværksmøde – denne gang var rammerne Medicinerhuset hos vores kolleger i
Aalborg. Omkring 100 sygeplejersker og læger med interesse for atrieflimren var samlet
for at bruge en dag på at blive klogere, diskutere og dele erfaringer om behandling af
patienter med atrieflimren.
Overlæge Albert Joensen fra Aalborg
Universitetshospital lagde ud med en klinisk
case om den komplicerede og besværlige
atrieflimren-patient, så de ‘små grå’ kom lidt
i omdrejninger til de følgende indlæg.
I første session var temaet elektrisk kar-

diovertering, en vigtig og hyppig behandlingsmulighed, der dog ikke er helt uden
risiko for patienterne. Overlæge, ph.d., Dorthe Svenstrup Møller fra Regionshospitalet
Viborg tog os igennem de hyppige og almindelige bivirkninger samt de sjældne, men
potentielt fatale.
Næste session og efterfølgende spændende diskussion om ablationsbehandling
og kirurgisk behandling af atrieflimren blev
faciliteret af professor, overlæge, ph.d. Sam
Riahi og thoraxkirurg Jesper Eske Sindby.
I sessionen gav Sam Riahi et spændende
indblik i atrieflimren-ablatørens arbejdsdag
med video-cases og grundig diskussion af
hvilke patienter, man bør overveje at henvise. Thoraxkirurgen gav en klinisk gennemgang af mulige behandlingsstrategier,
herunder ‘mini-MAZE’, MAZE IV og fjernelse
af auriklet.
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Overlæge, ph.d., Lars Frost fra Regionshospitalet Silkeborg bød på et kort intermezzo med en vigtig klinisk case om sjældne
årsager til atrieflimren, som altid bør haves
in mente.
Som altid byder atrieflimren netværksmøderne på spændende indlæg fra internationale foredragsholdere, og denne
gang hele to af slagsen. Den første var Ulla
Walfridsson, der er sygeplejerske, ph.d. på
Universitetssygehuset i Linköping, der med
det validerede atriefimren-specifikke detaljerede symptomskema ASTA bidrog med et
vigtigt perspektiv på, hvordan udviklingen
i livskvalitet og symptomer hos patienterne kan følges. Den strukturerede tilgang til
symptomvurdering blev bifaldet af mødedeltagerne. Ulla Walfridsson havde endvidere fokus på AMADEUS, som er en model
for struktureret behandling af patienter

Reportage fra AF netværksmøde

med atrieflimren. Der er ikke tvivl om, at
patientens synspunkt er en væsentlig faktor
i behandlingen af atrieflimren. Overlæge,
dr. med., Axel Brandes fra Odense Universitetshospital diskuterede shared decisionmaking, et bergreb som figurerer i de nyeste
ESC guidelines fra 2016. Fokus var vigtigheden af at lade både patienten og lægen
bidrage til beslutningsprocessen for at vi
kan undgå at bedrive mater-/paternalistisk
medicin.
Inden pausen fremlagde overlæge Ulla
Davidsen en case fra Bispebjerg Hospital om
udfordringer om at imødekomme patientens ønske om fortsat sinusrytme, når mange års stræben med ablationer og klasse 1C
antiarytmika ikke længere er nok.
Efter pausen havde organisationsgruppen bag netværksmødet rekrutteret den
verdensanerkendte ekspert inden for atrieflimren og thromboembolisme Gregory Lip.
Han er professor i Birmingham og har et tæt
samarbejde med Aalborg Universitetshospitals forskningsenhed for trombose, hvortil
han er knyttet som adjungeret professor.
Professor Lip sluttede dagen af med et lærerigt og opdateret foredrag om risikostratificering og tilgangen til behandling med
antikoagulantia. Fokus var bl.a. at patienternes tromboserisiko ikke er statisk, men

derimod en dynamisk proces, som løbende
bør evalueres. Desuden blev behandlingstilgangen ABC (Avoid stroke, Better symptom
management og Cardiovascular and other
comorbidities) fremhævet. En særdeles lærerig afslutning på en spændende atrieflimren-dag.
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Vi håber at se endnu flere af vores kolleger til næste opdatering på atrieflimren-behandling – en god mulighed for vidensdeling
og udveksling af erfaringer fra de enkelte
atrieflimren klinikker.

Næste tema

Næste tema

Registerforskning,
metoder og perspektiver
Da vores efterårsmøde fokuserer på registerforskning og næste Cardiologisk
Forum udkommer op til mødet har jeg
valgt at lægge op til indlæg om registerforskning indenfor cardiologien. Vi er internationalt stærke på dette område og
jeg har forstået det er et område der er i
en fortsat udvikling både ifht metode og
ifht teknologiske muligheder. Jeg beder
om både indlæg der omhandler metoder
og indlæg der perspektiverer indenfor
dette emne.
Redaktøren

Husk deadlinen for
oktober-nummeret 2018
Indlæg til CF sendes til mikael.sander@gmail.com
som E-mail og billeder i JPEG.
Deadline for stof til Cardiologisk Forum oktober 2018
Debatindlæg: Mandag d. 17. september 2018 kl. 12:00
Øvrigt stof: Mandag d. 24. september 2018 kl. 12:00
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Yderligere sænkning af LDL-C
hos patienter med meget høj kardiovaskulær risiko 2

50% LDL-C REDUKTION 1

>60% LDL-C REDUKTION 1

Praluent er indiceret til voksne med primær hyperkolesterolæmi (heterozygot familiær og nonfamiliær) eller kombineret dyslipidæmi som tillæg til diæt: (1) I kombination med et
statin eller i kombination med et statin sammen med anden lipidsænkende behandling hos patienter, som ikke når deres mål for LDL-C med maksimalt tolereret dosis af et statin.
(2) Alene eller i kombination med anden lipidsænkende behandling hos patienter, der er statin-intolerante eller for hvem statinbehandling er kontraindiceret. Praluents effekt på
kardiovaskulær morbiditet og mortalitet er endnu ikke klarlagt.
*Praluent kan opbevares uden for køleskab (under 25 °C) beskyttet mod lys i en enkelt periode, som ikke overskrider 30 dage.
1) Praluent produktresumé.
2) Robinson et al. NEJM 2015. doi: 10.1056/NEJMoal1501031 (ODYSSEY LONG TERM)
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DCS årsmøde
Hotel Nyborg Strand
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Tre gode dage på hotel Nyborg Strand er en
årlig tradition i vores selskab. Der er er stor
deltagelse og der er både høj faglig kvalitet
og intensitet og samtidig en dejlig stemning.
Den nu afgåede formand Lene Holmvang
åbnede mødet og torsdagens »opening lecture« blev leveret af Stephan Achenbach, en
af 2 spidskandidater til at blive presidentelect i ESC efter ESC i august. Emnet var
»The Role of Cardiac CT in Stable Coronary
Artery Disease and Beyond!« og Achenbach
som både er CT-kyndig og invasiv kardiolog
leverede en god præstation.

»Rapid fire« sessionen præsenteret af moderatorerne Kristina Høeg Vinter og Lene
Holmvang var 8 unge forskere der leverede
præsentationer af deres forskning: 1) Ole
Møller-Helgestad, Odense Universitetshospital: Impella-CP eller veno-arteriel ekstrakorporal membran oxygenering (VA ECMO)
til kardiogent shock: belastning af venstre
ventrikel og organperfusion i en grisemodel;
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2) Philip Brainin, Gentofte Hospital: Post-systolisk kontraktion er en prædiktor for hjertesvigt efter akut koronart syndrom; 3) Edina Hadziselimovic, Rigshospitalet: Osborn
waves øger ikke arytmirisiko ved kølebehandling efter hjertestop uden for hospital;
4) Christoffer Polcwiartek, Aalborg Universitetshospital: Prognose af plasma-natrium på

tværs af plasma-kalium hos patienter med
hjertesvigt; 5) Simon Tholander, Aalborg
Universitetshospital: Umiddelbar effekt på
programmeringen af pacemaker ved DCkonvertering hos patienter med atrieflimren;
6) Charlotte Andreasen, Gentofte Hospital:
Incidensen af iskæmisk og hæmoragisk apopleksi blandt patienter med aortaklapsteno-
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se; 7) Ásthildur Árnadóttir, Herlev Hospital:
Induceret myokardiel iskæmi: serielle målinger af troponin T, troponin I og copeptin; 8)
Claus Kjær Pedersen, Aarhus Universitetshospital: Accelereret rule-out af AMI ved brug
af copeptin og troponin reducerer indlæggelsestiden. Det var velforberedte præsentationer og en god spørgelyst fra salen.
Dernæst blev der opstartet 3 aftensymposier planlagt af DCS arbejdsgrupper igen
i år: Arbejdsgruppen for kardiovaskulær farmakoterapi stod bag symposium1: Naturlægemidler: Kardiovaskulære interaktioner og
bivirkninger; Arbejdsgrupperne for arvelige
hjertesygdomme og arytmi, pacemaker og
ICD stod bag symposium 2:
Hvordan bruger vi en gentest i hverdagen på en kardiologisk afdeling?; Arbejdsgrupperne for arytmi, pacemaker og ICD,
hjerteinsufficiens og præventiv kardiologi
og rehabilitering stod bag symposium 3:
Nye aspekter ved behandling af atrieflimren.
Hvert symposium trak et godt publikum.
Tidligt fredag morgen var der så FYC-arrangement på stranden med morgenmotion I
solopgangen. En fantastisk morgen og billederne af dette arrangement må give endnu
flere mod og lyst til at deltage ved næste
arrangement. Det var simpelthen smukt. Fysioterapeut Anja Dü hrr Gade, var instruktøren på stranden.
Efter arbejdsgruppemøderne var det tid til
årets generalforsamling. Med Mogens lytken
som dirigent forløb det uden overraskelser.

De 2 posterwalks på hver 5 korte posterpræsentationer I bageste del af mødelokalet
trak endnu flere tilskuere end sidste år og
disse sessioner ser ud til at være kommet for
at blive. De 10 udvalgte postere til posterwalks var: 1) Carlo Alberto Barcella, Gentofte Hospital: Hjertestop udenfor hospitalet hos patienter med psykiatriske lidelse
– karakteristika og outcomes; 2) Martin
Heyn Sørensen, Slagelse Sygehus: Myocardial perfusion reserve index hos type 2
diabetikere med og uden komplikationer og
raske kontroller; 3) Daria Frestad Bechsga-
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ard, Hvidovre Hospital: Kvinder med angina
og uden signifikante koronararterie stenoser
har nedsat myokardieperfusionsreserve undersøgt ved hjerte-CT; 4) Jakob Josiassen,
Rigshospitalet: Mortaliteten for kardiogent
shock er stærkere associeret med kliniske
faktorer end biomarkører for kardiovaskulært- og neurohormonelt stress; 5) Annemie
Stege Bojer, Slagelse Sygehus: Karakterisering af late gadolinium hyper-enhenhancement forandringer med kardiovaskulær
magnetisk resonans hos type 2 diabetes
patienter – iskæmiske og non-iskæmiske
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forandringer; 6) Sofie Dannesbo, Herlev
Hospital: Ekkokardiografisk klassifikation af
interatrielle kommunikationer hos nyfødte;
7) Kenneth Bruun Pedersen, Odense Universitetshospital: Venstre atriums volumen og
venstre ventrikels horisontale deformation
prædikterer atrieflimren hos patienter med
transitorisk iskæmisk attack; 8) Charlotte
Stephansen, Aarhus Universitetshospital:
Association mellem QRS-bredden under ren
højre ventrikel-pacing og respons på cardiac
resynchronization therapy; 9) Troels H. Jørgensen, Rigshospitalet: 12-aflednings-EKG
som prediktor for sen bradyarytmi efter
transkateter aortaklapudskiftning; 10) Divan
Gabriel Topal, Roskilde Sygehus: Association mellem early q-waves og reperfusion
success i patienter med ST-segmentelevation-myocardial infarction behandlet med
primær percutaneous coronary intervention: En cardiac magnetic resonance studie.
Moderatorer var Steen Dalby Kristensen og
Christian Torp-Pedersen.
Emnet akut myokardieinfarkt blev dækket
af vores legende på området ifht defitioner, Kristian Thygesen og Bertil Lindahl
fra Uppsala som præsenterede MINOCA,
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myocardial infarction with non-obstructive coronary arteries. Efter frokost var der
præsentationer indenfor emnet »når den
syge bliver sygere«, hvor Pernille Brok Nielsen præsenterede »EWS, TOKS, medicinsk
akut kald- nytter det?«; Peter Karl Jacobsen
»Refraktær ventrikulær arytmi, og Jacob
Eifer Møller »Kardiogent shock«. Derefter
var der den tilbagevendende session om nye
nationale forskningsprojekter hvor NordicCTO-studiet blev præsenteret af Evald Høj
Christiansen; DANHeart af Henrik Wiggers;
og DANISH-CRT af Jens Cosedis Nielsen.
Traditionen tro blev prisen til årets forsker
subsidieret af hjerteforeningen og formanden for DCS kaldte i år på Professor Gunnar
Gislasson, som derefter leverede et glimrende potpouri af sine mange år som forsker
indenfor vores felt. En præsentation der på
en gang var imponerende og meget nærvæ-

rende, rørende. Jeg har hørt Gunnar holde
foredrag en del gange efterhånden men det
her var det bedste jeg har hørt fra Gunnars
side.
Så var det tid til den prestigefyldte, den
eftertragtede, den gyldne foredragskonkurrence, hvor 5 unge forskere bidrog
med deres meget velforberedte bud på et
vinder-foredrag. Vi hørte: 1) Biomarkører,
der afspejler neurohumoralt- og inflammatorisk respons, er prædiktive for udvikling
af sent kardiogent shock hos patienter med
mistænkt ST-elevations myokardieinfarkt af
Jacob Hartvig Thomsen som stedfortræder
for Martin Frydlund, Rigshospitalet; 2) Infusion af ketonstoffet 3-hydroxybutyrat øger
hjertepumpefunktionen hos patienter med
kronisk hjertesvigt uden at forringe hjertets
energieffektivitet af Bent Roni Ranghøj Nielsen, Aarhus Universitetshospital; 3) Højre
ventrikel funktion og effekten af implanter-
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bar cardioverter-defibrillator (ICD) hos patienter med non-iskæmisk systolisk hjertesvigt af Marie Bayer Elming, Rigshospitalet;
4) Randomiseret kontrolleret undersøgelse
af akut versus subakut koronarangiografi
hos NSTEMI patienter – NONSTEMI studiet
af Martin Bøhme Rasmussen, Aarhus Universitetshospital; 5) Pulmonal vasodilata-
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tion i en dyremodel for akut lungeemboli af
Jacob Schultz, Aarhus Universitetshospital.
Det var sidstnævnte Jacob Schultz som løb
af med prisen i år. Jacob blev valgt efter det
nu vanlige system med professor-vurdering
og SMS-stemmer fra tilhørerne. Tillykke
Jacob.
Inden middagen fik vi aftenforlæsning fra
filosof Anders Fogh Jensen, som gav os en
rundtur i »projektsamfundet«. Traditionen
tro var der derefter fællesmiddag og uddeling af de 2 vigtige priser: DCS’s hæderspris og DCS’s uddannelsespris. Hædersprisen gik til Jan Kyst Madsen som udover sin
store indsats for dansk kardiologi og dansk
kardiologisk forskning også specifikt har sat
sine klare aftryk i både FYC og i DCS hvor
Jan var særdeles aktiv gennem mange år.
Stort tillykke til Jan Kyst fra redaktøren. Uddannelsesprisen gik til overlæge Mirza Husic
fra Svendborg. Et stort tillyke til Mirza fra
redaktøren.
Vi oplevede derefter indlæg fra phd-studerende på Rigshospitalet og så spillede »de

utilsigtede hændelser« bestående af kardiologer fra København og omegn rock. Jeg var
på pletten og fotograferede, men desværre
har et korumperet memory-kort betydet at
disse billeder er gået tabt. Sååå I må jo nok
spille næste år igen så!
I det afkortede lørdagsprogram blev der
uddelt rejselegater fra morgenstunden, så
fik FYC præsenteret nyt fra deres gruppe.
Holdningspapiret »Hjertestop udenfor hospital« blev præsenteret af overlæge Jesper
Kjærgaard fra Rigshopitalet. Og som rosinen
i pølseenden fik vi præsenteret »kryptogent
stroke« set fra neurologen Dorthe Damgaards side, hvorefter Lars Søndergaard
og Niels Holmark Andersen præsenterede
en underholdende pro et con ifht at lukke
PFO med device hos stroke-patienter mhp
at nedsætte risiko for senere forekomst af
yderligere stroke.
Den nyvalgte formand Henrik Steen Hansen, sluttede mødet af i god ro og orden.
Endnu et succesfulgt DCS-arrangement.
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Foreningen af Yngre Cardiologer

Hjertestop
Efterårsmøde 2018
21. november 2018
Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg
09.30-09.50		

Registrering og kaffe

09.50-10.00		

Velkommen v. FYC bestyrelsen

10.00-10.45 		

Hjertestop Anno 2018 – Bo Løfgren, Aarhus Universitetshospital

10.45-11.00		

Kaffepause

11.00-11.30		
				

AED og folkehjælpere/hjerteløbere: udlæsning og evidens
Finn Lund Henriksen, Odense Universitetshospital

11.30-12:15		
				

De første 24 timer efter genoplivning: hæmodynamik og kølebehandling
Jacob Eifer Møller, Odense Universitetshospital og Christian Hassager, Rigshospitalet

12.15-13.00		

Frokost

13.00-13.45		
				

Håndtering af arytmier under og efter hjertestop
Christian Gerdes, Aarhus Universitetshospital

13.45-14.15		
				

Diagnosticering og prognose ved ekkokardiografi under hjertestop
Rasmus Søndergaard Aagaard, Regionshospitalet Randers

14.15-14.30		

Kaffepause

14.30-15.15		
				

Behandlingsniveau og prognosticering efter succesfuld genoplivning
Jesper Kjærgaard, Rigshospitalet

15.15-16.00		
				

Nye behandlingsmuligheder ved hjertestop
Lars W. Andersen, Aarhus Universitetshospital

16.00-16.15

Kaffepause

16.15-17.00		
				

Pro-con akut KAG efter hjertestop udenfor hospital
Christian Juhl Terkelsen, Aarhus Universitetshospital vs. Lene Holmvang, Rigshospitalet

17.00-17.10		

Kort afrunding og sandwich to go

Tilmelding for medlemmer på www.fyc.dk
FYC medlemmer deltager gratis
Pris for ikke-medlemmer 1000 kr.
Tilmelding for ikke-medlemmer til fyc@fyc.dk samt indbetaling til konto: 6771–6204895.
Til- og afmeldingsfrist: 7. november
Afmelding efter denne dato vil medføre fuldt deltagergebyr for alle (1000 kr.).
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Foreningen af Yngre Cardiologer
CASE
Af Anna Axelsson Raja
55-årig mand, tidligere rask, henvendte sig i
skadestuen med hjertebanken og utilpashed
gennem en times tid.
Initial triagering med BT 123/65, P 180,
SAT 99. EKG ved ankomst med breddeøget,
uregelmæssig takykardi (Fig. 1).
I skadestuen blev der givet Adenosin 3
mg, hvorefter frekvensen steg til 280 og patienten blev cirkulatorisk påvirket. Han blev
DC-konverteret akut til sinusrytme og var
efterfølgende velbefindende og med upåfaldende vitale værdier.

EKG efter DC-konvertering var med kort
PQ-interval og deltatakker. Patienten gennemgik ukompliceret radiofrekvensablation

for accessorisk ledningsbundt (Wolff-Parkinson-White syndrom) under indlæggelsen.

FYC I KLINIKKEN
Vi vil gerne i FYC sætte fokus på de spændende kliniske udfordringer og patienter vi møder i vores arbejde som yngre kardiologer. Vi vil derfor gerne bringe en række cases, som stammer fra FYC medlemmernes erfaringer fra klinikken. Har du oplevet
et udfordrende patientforløb, et spændende ekg eller et uventet skanningsfund, så er du velkommen til at sende din case til
FYC på fyc@fyc.dk (max 500 ord). Casen må meget gerne være indenfor temaet i Cardiologisk Forum, men dette er ikke et
krav. Vi håber, at disse cases vil inspirere og vække den indre detektiv.
God læselyst!
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Pradaxa® (dabigatranetexilat)
Forkortet produktresumé
Dette produktresumé omhandler udelukkende indikationen forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos patienter med atrieflimren.
Indikation: Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos voksne patienter med nonvalvulær atrieflimren og med en eller flere risikofaktorer, såsom tidligere apopleksi eller transitorisk cerebral iskæmi (TCI), alder ≥ 75 år, hjertesvigt (NYHA-klasse ≥ 2), diabetes mellitus eller hypertension. Kontraindikationer:
Overfølsomhed over for aktivt stof eller et eller flere hjælpestoffer. Svært nedsat nyrefunktion (CrCl < 30 ml/min). Læsion eller tilstand med betydende risiko for
større blødning. Samtidig behandling med anden antikoagulans (UFH, LMWH, warfarin, rivaroxaban, apixaban osv.). Nedsat leverfunktion eller leversygdom,
som forventes at påvirke overlevelsen. Samtidig behandling med systemisk ketoconazol, cyclosporin, itraconazol og dronedaron. Kunstige hjerteklapper, der
kræver behandling med antikoagulans. Bivirkninger*: Meget almindelige (over 10%): Mindre blødninger. Almindelige (1-10%): Gastrointestinal blødning,
mavesmerter, diarré, dyspepsi og kvalme, unormal leverfunktionstest. Ikke almindelige (0,1-1%): Trombocytopeni, lægemiddeloverfølsomhed, udslæt, pruritus, intrakraniel blødning, mavesår, gastrooesophagitis, gastroesofagael reflukssygdom, opkastning, dysfagi. Sjældne (mindre end 0,1%) bivirkninger samt
bivirkninger med ukendt hyppighed er anført i det fulde produktresumé. Særlige advarsler og forsigtighedsregler*: Forsigtighed udvises ved alder mellem
75 og 80 år, ved moderat nedsat nyrefunktion, hos patienter med gastritis, øsofagitis eller gastroøsofageal refluks og hos patienter med generelt øget risiko for
blødning. Ved livstruende eller ukontrolleret blødning samt ved akutte operationer/procedurer, hvor det er nødvendigt hurtigt at modvirke Pradaxas virkning, er
den specifikke antidot Praxbind (idarucizumab) tilgængelig. Kirurgi og indgreb: Pradaxa skal evt. pauseres før operation eller invasiv procedure grundet øget
risiko for blødning – se produktresuméet. Interaktioner*: Grundet øget risiko for blødning bør der udvises forsigtighed ved samtidig anvendelse af NSAID (T½
>12 timer), acetylsalicylsyre, clopidogrel, ticagrelor samt P-glycoprotein (P-gp) induktorer og -inhibitorer. Ved behandling med amiodaron eller verapamil bør
indtagelse ske samtidig med Pradaxa og dosis for Pradaxa reduceres. Til patienter med moderat nedsat nyrefunktion, i samtidig behandling med verapamil, bør
yderligere dosisreduktion for Pradaxa overvejes. Graviditet og amning*: Pradaxa bør ikke anvendes. Dosering*: 150 mg to gange dagligt. Patienter (ptt) ≥ 80
år samt ptt i verapamil-behandling (indgives samtidigt) anbefales 110 mg to gange dagligt. Før opstart bør nyrefunktionen vurderes ved beregning af kreatinin
clearance (CrCl). Behandling anbefales ikke til patienter med en CrCl under 30 ml/min. Under behandling bør nyrefunktionen vurderes ved mistanke om et
fald i nyrefunktionen. Hos ptt > 75 år og hos ptt med nedsat nyrefunktion bør nyrefunktionen vurderes mindst én gang om året. Patienter kan behandles med
Pradaxa i forbindelse med kardiovertering. Der kan udføres kateterablation hos patienter, der får behandling med Pradaxa 150 mg to gange dagligt. Det er ikke
nødvendigt at seponere behandlingen med Pradaxa. Patienter med atrieflimren, der gennemgår PCI med stenting, kan behandles med Pradaxa i kombination
med trombocyt-hæmmende midler, efter der er opnået hæmostase. Kapslerne skal altid indtages uåbnede. Ved skift fra VKA til Pradaxa skal VKA seponeres,
og Pradaxa initieres når INR < 2,0. Overdosering*: Afhængig af den kliniske tilstand kan Pradaxa seponeres eller Praxbind anvendes. Lægemiddelform:
Hård kapsel. Pakninger og priser: 110 mg: 10 kapsler, 60 kapsler, 3 x 60 kapsler. 150 mg: 60 kapsler, 3 x 60 kapsler. Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk. Udleveringsgruppe: B. Tilskudsstatus: Tilskudsberettiget. Registreringsindehaver: Boehringer Ingelheim International GmbH. De med * markerede afsnit er omskrevet og/eller forkortet i forhold til godkendte produktresumé af 07. juni 2018. Yderligere information findes i produktresuméet (www.produktresume.
dk), som vederlagsfrit kan rekvireres hos Boehringer Ingelheim Danmark A/S (ansvarlig for markedsføring i Danmark), Strødamvej 52, 2100 København Ø, tlf.:
39 15 88 88, eller via info.cop@boehringer-ingelheim.com.
Praxbind® (idarucizumab) 50 mg/ml
Forkortet produktresumé
Indikationer: Praxbind er en specifik antidot mod dabigatran og er indiceret til voksne patienter, der behandles med Pradaxa (dabigatranetexilat), når det
er nødvendigt hurtigt at modvirke dabigatrans antikoagulerende virkning: 1) Inden akutte operationer/akutte procedurer, 2) Ved livstruende eller ukontrolleret
blødning. Kontraindikationer: Ingen. Bivirkninger*: Der er ikke påvist bivirkninger. Særlige advarsler og forsigtighedsregler*: Praxbind modvirker
dabigatrans antikoagulerende virkning ved at binde specifikt til dabigatran. Praxbind modvirker ikke virkningen af andre antikoagulantia. Praxbind kan anvendes
sammen med understøttende standardbehandling og monitorering, som bør overvejes alt efter klinisk relevans. Overfølsomhed: Risikoen ved at anvende
Praxbind til patienter med kendt overfølsomhed over for idarucizumab eller et eller flere af hjælpestofferne skal nøje afvejes mod den potentielle fordel af en sådan
akut behandling. Fructoseintolerans: Praxbind indeholder sorbitol. Risikoen ved at anvende Praxbind til patienter med arvelig fructoseintolerans skal afvejes
mod den potentielle fordel af en sådan akut behandling. Hvis Praxbind administreres til disse patienter, skal de holdes under intensivt opsyn under og op til 24
timer efter Praxbind-eksponeringen. Tromboemboliske hændelser: Ved antidotbehandling udsættes patienten for den trombotiske risiko ved den underliggende
sygdom. For at reducere denne risiko skal det overvejes at genoptage den antikoagulerende behandling, så snart det er klinisk hensigtsmæssigt. Proteinuri
test: Praxbind forårsager forbigående proteinuri, hvilket ikke er tegn på nyreskade; der skal tages højde herfor ved vurdering af urinprøver. Natriumindhold:
Praxbind indeholder natrium, hvilket der skal tages højde for hos patienter på natriumkontrolleret diæt. Interaktioner*: Klinisk relevante interaktioner med
andre lægemidler er usandsynlige grundet Praxbinds meget specifikke binding til dabigatran. Graviditet og amning*: Praxbind kan anvendes under graviditet,
hvis de forventede kliniske fordele opvejer de potentielle risici. Det er ukendt, om idarucizumab udskilles i human mælk. Dosering*: Kun til brug på hospitaler.
Den anbefalede dosis er 5 g (2 hætteglas a 2,5 g/50 ml). Endnu en Praxbind dosis på 5 g kan overvejes, hvis der igen forekommer klinisk relevant blødning
samtidig med forhøjede koagulationsparametre, eller hvis en eventuel ny blødning vil være livstruende, og der ses forhøjede koagulationsparametre, eller hvis
patienten skal have foretaget endnu en akut operation/akut procedure og har forhøjede koagulationsparametre. Genoptagelse af antitrombotisk behandling:
Behandling med Pradaxa kan genoptages 24 timer efter administration af Praxbind, hvis patienten er klinisk stabil, og der er opnået tilstrækkelig hæmostase.
Efter administration af Praxbind kan anden antitrombotisk behandling til enhver tid iværksættes, hvis patienten er klinisk stabil, og der er opnået tilstrækkelig
hæmostase. Nedsat nyre- og/eller leverfunktion: Dosisjustering er ikke nødvendig. Ældre: Dosisjustering er ikke nødvendig. Pædiatrisk population: Der foreligger
ingen data. Administration: Intravenøs anvendelse. 2 x 2,5 g/50 ml administreres intravenøst som to på hinanden følgende infusioner, der hver især indgives
over 5-10 minutter, eller som bolusinjektion. Lægemiddelform: Injektions-/infusionsvæske, opløsning. Pakninger og priser: Hætteglas: 2 x 2,5g/50 ml.
Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk. Udleveringsgruppe: Begrænset til sygehuse. Registreringsindehaver: Boehringer Ingelheim International
GmbH. De med * markerede afsnit er omskrevet og/eller forkortet i forhold til det godkendte produktresumé af 09. november 2017. Yderligere information findes
i produktresuméet (www.produktresume.dk), som vederlagsfrit kan rekvireres hos Boehringer Ingelheim Danmark A/S (ansvarlig for markedsføring i Danmark),
Strødamvej 52, 2100 København Ø, tlf.: 39 15 88 88, eller via info.cop@boehringer-ingelheim.com.

Referencer: 1. Pradaxa® produktresume 2. Praxbind® produktresume 3. Eliquis (apixaban) produktresume 4. Xarelto (rivaroxaban) produktresume 5. Lixiana
(edoxaban) produktresume 6. Connolly SJ et al. NEJM 2009 Sep 17; 361:1139-1151 [Erratum: NEJM 2010 Nov
4; 363:1875-1876 and NEJM 2014 Oct 9; 371(15):1464-1465]. 7. Connolly SJ et al. Circulation 2013 Jul 16; 128(3):237-243. 8. Deitelzweig S et al. Curr Med
Res Opin 2016 Jan 1; 32(3):573-582. 9. Graham DJ et al.Circulation 2015 Jan 13; 131(2):157-164. 10. Larsen TB et al. Am J Med 2014 Jul; 127(7):650-656.
11. Larsen TB et al. Am J Med 2014; 127:329-336.e4. 12. Lauffenburger JC et al. J Am Heart Assoc 2015; 4(4):e001798. 13. Seeger et al.Thromb Haemost.
2015 Nov 25;114(6):1277-89. 14. Villines et al. Thromb Haemost. 2015 Nov 25;114(6):1290-8. 15. Gorst-Rasmussen A et al. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2016
May 27. 16. Larsen TB, et al. BMJ 2016; 353:i3189. 17. Graham DJ et al. JAMA Intern Med 2016, 1662-1671. 18. Pollack CV et al. Idarucizumab for dabigatran
reversal. NEJM 2015 Aug 6; 373(6):511-520, including supplementary appendix
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Ansøgning om individuelt
tilskud til ENTRESTO
®

Du er færdig, før teen er klar!

Mulighed for at reducere risikoen for kardiovaskul ær død og hospitalisering
som følge af hjerteinsufficiens med 20%1,2
• ENTRESTO er indiceret til behandling af voksne patienter med symptomatisk kronisk hjertesvigt2
®
• > 95% af enkelttilskudsansøgningerne godkendes på ENTRESTO
• Den elektroniske ansøgning indeholder klare kriterier anbefalet af Dansk Cardiologisk Selskab
• Lægemiddelstyrelsens sagsbehandlingstid er maksimalt 2 uger
®

I tilfælde af spørgsmål vedrørende enkelttilskudsansøgning på ENTRESTO® kan
henvendelse rettes til: Medicintilskudssektionen i Lægemiddelstyrelsen kl. 8.30-15.30,
tlf. 44 88 96 96 eller e-mail: medicintilskud@dkma.net

Ansøg via
www.fmk-online.dk (kræver NemLog-in).

Scan koden

Baseret på tilskudsansøgninger bevilliget til ENTRESTO fra 1. juni 2016- 1. april 2017, oplyst af Lægemiddelstyrelsen i henhold til enkelttilskudskriterierne for ENTRESTO
angivet på lægemiddelstyrelsens hjemmeside: https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/tilskud/individuelle-tilskud/enkelttilskud/vejledende-kriterier/hjertesvigt-entresto/
Behandlingen med ENTRESTO skal initieres i specialistregi eventuelt på henvisning fra praktiserende læge.
Reference 1. McMurray JJ et al. Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. N Engl J Med. 2014;371:993-1004. 2. ENTRESTO Produktresumé 16-03-2017.
®

®

®

Novartis Healthcare A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S,
Telefon 39 16 84 00, Fax 39 16 84 01, www.novartis.dk
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DIT FREMSYN

HANS FREMTID
PRADAXA

®

E N E S T E N OA K *
M E D E N A N T I D OT 1-5

En grundig valideret effektog risikoprofil6-17
Data fra RE-LY® bekræftet i real
world studier - også fra Danmark6-17
Mulighed for omgående
revertering2,18

*Gruppen af NOAKs (novel oral anticoagulant) udgør Pradaxa® (dabigatran), Xarelto (rivaroxaban),
Eliquis (apixaban) og Lixiana (edoxaban).
Pradaxa® indikation: Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos voksne patienter med nonvalvular
atrieflimren og med en eller flere risikofaktorer, så som tidligere apopleksi eller transitorisk cerebral iskami (TCI),
alder ≥ 75 år, hjertesvigt (NYHAklasse ≥ 2), diabetes mellitus eller hypertension. Behandling af dyb venetrombose
(DVT) og lungeemboli (LE) samt forebyggelse af recidiverende DVT og LE hos voksne.
Praxbind® indikation: Praxbind er en specifik antidot mod dabigatran og er indiceret til voksne patienter, der
behandles med Pradaxa (dabigatranetexilat), når det er nødvendigt hurtigt at modvirke dabigatrans antikoagulerende
virkning: 1) Inden akutte operationer/akutte procedurer, 2) Ved livstruende eller ukontrolleret blødning.
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