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• Anamnese, NYHA, Klinisk undersøkelse (BT, 
bilyder), EKG , Kroppsvekt

• Hvert 3-6 måned: Elektrolytter/Nyrefunksjon, 
NT-proBNP (ved symptomer/endring av 
NYHA-klasse/klinisk forverring)

• Årlig: Leverfunksjon, Hgb, Thyroidea, 
Jernstatus (ferritin < 100 ng/ml (absolutt 
jernmangel) eller ferritin 100- 299 ng/ml og 
transferrinmetning < 20 % (funksjonell 
jernmangel))

Vurdere innleggelse
• Ung alder
• Arytmi
• Rask symptomprogresjon
• Endring av NYHA- klasse
• Nyresvikt/elektrolyttforstyrrelser

Poliklinisk utreding
• EKG
• NT-proBNP
• Lab: Nyre, lipid, Gluc, Hgb,  
• BT
• Oppdatert medikamentliste
• Røntgen thorax
• Spirometri

Usikker vedr. kriterier for innleggelse
• Konferer hjertesvikt pol
• Kardiolog 14-15
• Dialogmelding

• NYHA KLASSE:
• NYHA I: Asymptomatisk hjertesvikt.
• NYHA II: Lett hjertesvikt. Dyspné og tretthet 

ved moderat til høy grad av fysisk aktivitet (for 
eksempel gange i oppoverbakke, trappegange
tre etasjer, tyngre husarbeid, snømåking).

• NYHA III: Moderat hjertesvikt. Dyspné og 
tretthet ved lett fysisk aktivitet som gange på 
flat vei. 

• NYHA IV: Alvorlig hjertesvikt. Dyspné og 
tretthet i hvile. Økende symptomer ved små 
anstrengelser, som for eksempel av- og 
påkledning. Pasientene er ofte sengeliggende.

Mistanke om nyoppstått hjertesvikt

Kjennskap om type hjertesvikt, NYHA-klasse, NT-proBNP nivå



Oppfølging av kjent hjertesvikt

Opptitrering av medikasjon (se slide 4)
• Forutsatt utfyllende epikrise med opptitreringsplan (max dose/tolerert)
• Ved behov konferer hjertesvikt poliklinikk
• Konsultasjon kardiolog (telefontid 14-15)
• Dialogmelding

Ustabil hjertesvikt 
• Forverring av symptomer/Endring NYHA-klasse, 

ødemer
• NT-proBNP
• EKG, BT,
• Nyrefunksjon
• Vurdere innleggelse (evt kontakt kardiolog/hjertesvikt 

pol.)

Stabil hjertesvikt 
(se rutiner for oppfølging i allmennpraksis)
• Følges av fastlege (forutsatt utfyllende epikrise) 

(1) ACE/ARB opptitrering:
• Start lavdosering: 
• Doble dose hver 2 uke poliklinisk (sjekke 

elektrolytt/nyre 1-2u)

• Usette/forsiktighet ved oppstart:
• K >5 mmol/L eller kreatinin >221 μmol/L / 

eGFR <30 
• (A)symptomatisk hypotensjon 

BT<90mmHg
• Interaksjoner? (NSAID, Bactrim etc.) 

• Potensielle komplikasjoner:
• Symptomatisk hypotensjon
• Hyperkalemi
• Akseptabelt; K ≤5,5 
• Nyresvikt 
• Akseptabelt; kreat <266 / eGFR <25 eller 

<50% fra baseline 
• Seponer; kreat <310 / eGFR <20 eller 

>100% fra baseline 
• Hoste (vurdere skifte til ARB)

• Ved hyperkalemi eller nyresvikt: 
• Reduser /seponer ACE/ARB
• Nøyaktig elektrolytt/nyrefunksjonsktrll

under ny forsiktig opptitrering

Loop-diuretika: 
• Slyngediuretika viktig ved symptomatisk 

hjertesvikt i NYHA-klasse II-IV
• Dog ikke vist effekt på 

mortalitet

• Alltid kombiner m. RAAS-hemmer og 
betablokker 

• Potensielle komplikasjoner:
• Hypokalemi (K ≤3,5) 
• Hypotensjon/hypovolemi
• Urinsyregikt

• Sjekke pasient compliance mht
væskeinntak (mange drikker mye for å 
«rense kroppen» 

(2) Beta-blokkere:
• Kontraindikasjon:
• 2 og 3. grads AV-blokk (CRT?) 
• Astma?
• Utsettes dersom dekompensasjon/først 

avvæsking
•

ARNI (Entresto®):
• Blodtrykk:
• Systolisk BT≤95 mmHg eller symptomatisk

hypotensjon anbefales justering av 
samtidig brukte legemidler,         
midlertidig nedtitrering eller seponering
av Entresto

• Serumkalium:
• >5,4 mmol/l bør seponering av Entresto

vurderes
• Nyrefunksjon:
• Dosereduksjon vurderes klinisk         

signifikant reduksjon i nyrefunksjonen
• Biomarkører:
• Bruk NT-proBNP (BNP ikke egnet hos      

pasienter behandlet med Entresto fordi 
det er et neprilysin substrat). 2,3

Kjennskap om type hjertesvikt, NYHA-klasse, NT-proBNP nivå

(3) Mineralreseptor antagonister:
• Som for ACE/ARB
• Obs! Antiandrogene bivirkninger



Medikamentell behandling av hjertesvikt med redusert EF (HFrEF)
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