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HJERTEKIRURGI
Odd Geiran

Hjertekirurgi i Norge  
En oversikt

Hjertekirurgi er operative inngrep på 
hjertet, hjertenære blodårer eller perikard. 
Utvikling av en hjertelungemaskin gjorde 
det mulig å opprettholde vitale funksjoner 
selv om hjerte og lunger var koblet ut av 
kretsløpet. Med åpen hjertekirurgi mener 
man kirurgi hvor man anvender hjertelunge-
maskin. Begrepet henspiller på den tidlige 
utviklingen av hjertekirurgien når man for 
første gang kunne reparere intrakardiale 
misdannelser eller utførte operasjoner 
på hjerteklaffer under synets ledelse på 
blodtomt og stillestående hjerte. Lukket 
hjertekirurgi er kirurgi uten bruk av hjer-
telungemaskin for medfødte eller ervervede 
hjertefeil.

Det sykdomspanorama som behan-
dles i hjertekirurgien er under endring. 
Medfødte hjertefeil har fra første stund vært 
et viktig felt for kirurgisk behandling. Kirurgi 
kan ved behov utføres allerede i neona-
talperioden. Antallet nye pasienter med 
medfødte hjertefeil er imidlertid stabilt eller 
avtagende, mens antallet levende pasienter 
med medfødte hjertefeil er økende med 
et visst behov for nye inngrep. Ulike typer 
medfødte hjertefeil er hver for seg sjeldne 

og kan anatomisk og fysiologisk også være 
meget komplekse. Behandlingen blir derfor 
over hele verden sentralisert til dedikerte 
sentra med nødvendig infrastruktur, særskilt 
kompetanse og tilstrekkelig pasientvolum. 

Kirurgisk behandling av hjerteklaffe-
feil er veldokumentert både når det gjelder 
livsforlengende effekt og symptomlindring. 
Et viktig historisk element har vært utviklin-
gen av robuste hjerteklaffeproteser, men 
i de senere år er også utvikling av sikre 
reparative metoder av patologisk hjerteklaf-
fefunksjon (klaffeplastikker eller klaffekon-
serverende behandling) en viktig faktor. 
Behandlingen av hjerteklaffefeil er også 
under endring. Klaffekonserverende kirurgi 
og dermed redusert bruk av antitrombotisk 
eller antikoagulasjonsbehandling er ett for-
hold, andre faktorer er endring i etiologi og 
utvikling av nye behandlingsteknikker. Ren 
kateterbehandling, eller lukket kirurgi med 
kateterteknologi, er under utvikling og kan 
også gi pasienter som tidligere falt utenfor 
behandlingstilbudet, mulighet for effektiv 
behandling. 

Utviklingen av koronar bypass kirurgi 
for behandling av kronisk koronarsykdom ga 
støtet til en verdensomspennende økning av 
hjertekirurgien, og i antall var CABG var den 
dominerende hjerteoperasjonen. Endringer i 
koronarsykdommens epidemiologi, utviklin-

Figur 1. Hjertekirurgi Norge, samlet antall hjerteoperasjoner pr år 1995 – 2012.  
Kilde: Norsk Hjertekirurgiregister 2012. 
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gen i medikamentell behandling og mini-in-
vasive kateterbehandlinger har imidlertid 
medført store endringer i behandlingstilbu-
det. Venetransplantater har større okklus-
jonsrate enn arterielle transplantater. En 
mer komplett «arteriell revaskularisering» 
enn ved bruk av en a. mammaria interna 
(LIMA), er teknisk mer krevende og har ikke 
fått utbredt anvendelse i Norge. Koronar 
bypass operasjon er fortsatt en viktig 
behandling både for ustabilt og kronisk kor-
onar syndrom, men er et tilbud når annen 
behandling er forsøkt, eller ansees å være 
mindre effektiv eller gi dårligere prognose. 
Antallet koronar bypass operasjoner i Norge 
har vært avtagende etter 2004, mens 
antallet PCI behandlinger er stabilisert. 
Operasjoner for hjerteaneurysmer og andre 
mekaniske postinfarktkomplikasjoner er 
blitt en sjeldne etter at moderne infarkt-
behandling med tidlig revaskularisering 
reduserer remodeleringen og gir redusert 
behovet for senere inngrep. Behandling av 
funksjonell mitralinsuffisiens etter infarkt 
er en problemstilling som imidlertid kan bli 
mer aktuell.

Sykdommer i hjertenære kar, for-
trinnsvis aorta, er et utfordrende kirurgisk 
fagfelt. Elektiv behandling av patologi i 
proksimale aorta ascendens samtidig med 
behandling av klaffefeil, er veletablert. 
Behandling av akutte og kroniske tilstander 
som aortadisseksjon eller aneurismer i 
andre deler av thorakalaorta er fortsatt 

beheftet med større risiko og dårligere 
overlevelse enn ved standard hjertekirurgi. 
Problemstillingene er særlig relatert til cere-
brospinale- og blødningskomplikasjoner, 
samt organiskemi med flerorgansvikt. Nye 
«kateterteknikker», eventuelt i kombinasjon 
med åpen eller lukket kirurgi, kan her gi 
bedre og sikrere behandling.

Kirurgisk behandling av arytmier er i 
dag nesten utelukkende relatert til ablas-
jon av atrieflimmer ved samtidig annen 
hjertekirurgi, mens isolert operasjon for 
supraventrikulære eller ventrikkelarytmier 
er svært uvanlige i Norge.

Hjertesvikt er indikasjon for et flertall 
av de hjertekirurgiske operasjonene. Hjerte-
transplantasjon er indisert når man anser at 
kontraindikasjoner og risiko balanseres av 
overlevelsesgevinsten, som også i de fleste 
tilfelle er ledsaget av en betydelig symp-
tomlindring. Ved Rikshospitalet har man 
valgt også å bruke hjertelungemaskin ved 
lungetransplantasjoner.

Andre områder for hjertekirurgisk 
behandling er reseksjon av myokard ved 
hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati, 
operasjoner for kronisk lungeembolisme og 
operasjoner for intrakardiale eller hjer-
tenære tumores. Dette er sjeldne inngrep 
som stiller store krav til indikasjonsstilling, 
utredning og teknisk gjennomføring.

Historisk har problemstillinger 
knyttet til hjertekirurgiske inngrep ført både 
til utvikling av de første pacemakere og til 

Figur 2. Endring i operasjonstyper (i.e. pasientsammensetning og hoveddiag-
noser) ved de norske hjertekirurgiske avdelingene 2003 – 2012. Reduksjonen i 
kirurgi er knyttet til endret behandling av koronarsykdommen.  
Kilde: modifisert etter data fra Norsk Hjertekirurgiregister 2012.
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ulike former for mekanisk sirkulasjonsas-
sistanse. Ved sviktende sirkulasjon etter 
hjertekirurgiske inngrep har behandling med 
aorta ballongpumpe (IABP) vært en rutine 
ved alle norske hjertekirurgiske avdelinger. 
I de senere år har kardiologiske spesiala-
vdelinger tatt denne behandlingsmetoden 
i bruk ved alvorlig hjertesvikt eller akutt 
koronarsyndrom. Ny teknologisk produk-
tutvikling, bedre medisinsk kompetanse og 
store pasientgruppe har gitt interesse for å 
etablere programmer for sirkulasjonsassis-
tanse ved akutt og kronisk hjertesvikt, både 
som en temporær og permanent behan-
dling. De teknologiske løsningene er ulike, 
de er dels mini-invasive og kateterbaserte 
med eksterne styrings- og drivenheter, dels 
invasive med direkte kobling på hjertet, 
men hittil også med eksterne energikilder 
og styringsenheter. Implanterbare kun-
stige hjertepumper i.e. «ventricular assist 
devices» (VAD) er fortsatt svært kostbare 
og forbundet med relativt betydelige side-
virkninger i form av infeksjon og tromboem-
bolisme. For korttids behandling er ECMO 
(ekstracorporeal membrane oxygenation) 
en metode som har fått økende anvendelse 
også ved akutt og kritisk sirkulasjonssvikt.

Hjertekirurgisk behandling er et klas-
sisk «teamarbeid» hvor både indikasjonss-
tilling og utredning, forbehandling, anestesi 
og kirurgisk utførelse, samt postoperativ 
etterbehandling henger tett sammen hvor 
et flertall av ulike profesjoner og fagområder 
møtes i behandlin-
gen. I behandlingen 
av hjertesykdom 
hvor prognostikk, 
ulike behan-
dlingsmuligheter 
og forventning 
til resultater er 
sentrale elementer, 
anbefales i de 
fleste retningslinjer 
(«guidelines» - se 
www.escardio.com) 
at det etableres et 
«heart team» som 
skal vurdere hver 
pasient individuelt. 
Hjertekirurgen har 
en naturlig plass i et 
slikt team.

En viktig forutsetning for de gode og 
påregnelig resultater er adekvat preoperativ 
utredning både av hjerte-kar sykdommen 
og andre forhold ved pasienten (figur 3). 
En hjerteoperasjon skal ikke startes før 
alle momenter som kan påvirke behan-
dlingstilbudet er klarlagt og pasienten fullt 
informert om sin sykdom, prognose, risiko 
ved operasjon, samt perioperativt forløp og 
etterbehandling.

Hjertekirurgi utføres i Norge for 
tiden ved til sammen seks enheter, loka-
lisert i de fire regionsykehusene og ved den 
frittstående Feiringklinikken. Norsk Thorax-
kirurgisk forening startet i 1994 et nasjonalt 
kvalitetsregister som fra 2013 drives av Oslo 
universitetssykehus på oppdrag fra Helse 
og omsorgsdepartementet. Statistikken 
viser at det er endring i pasientvolum og 
pasientsammensetning fra 2003 – 2012. De 
årlige rapportene viser likeledes at resulta-
tene er gode i forhold til operasjonstyper og 
risikofaktorer, belyst ved morbiditet og 30 
dagers mortalitet (figur 4 og figur 5).

Hjertelungemaskin
Bruk av hjertelungemaskin omtales ofte 
som bruk av kardiopulmonal bypass (CPB) 
eller ekstrakorporeal sirkulasjon (x-corp.). 
Åpning av hjertet og utkobling av hjertet 
fra sirkulasjonen gir forblødning og etter 
kort tid tap av vitale funksjoner og død. Bruk 
av hjertelungemaskin («pump-oxygenator») 
muliggjør operasjoner på et stillestående 

Figur 3: Risikofaktorer i prosent av voksne pasienter ved hjerteoperasjon ved 
norske hjertekirurgiske avdelinger 2000 – 2012.  
Kilde: Norsk Hjertekirurgiregister 2012.
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organ i relativ blodtomhet. Man har tilgang 
til alle kamre og hjerteklaffer samt de sen-
trale blodårene via ulike tilganger. Den van-
ligste tilgangen er via median sternotomi, 
sjeldnere lateral thorakotomi. I de senere år 
er det utviklet metoder for mindre mutiler-
ende operasjonssnitt (mini-invasiv kirurgi) 

Pumpen med tilhørende oksy-
genator opprettholder gassutveksling og 
systemisk sirkulasjon og preserverer derved 
både cerebral funksjon og andre organ-

funksjoner. I de fleste tilfelle kombineres 
den ekstrakorporeale perfusjonen med 
å senke pasientens kroppstemperatur 
(hypotermi) via en varmeveksler innkoblet i 
sirkulasjonskretsen. 

Hypotermi
Indusert systemisk og lokal hypotermi 
er viktige adjuvans ved hjertekirurgi. Ved 
normotermi oppstår hjerneskade allerede 
etter 4 - 5 minutters total sirkulasjonss-

Figur 5: 30 d. mortalitet 2000 – 2012 i prosent ved hjertekirurgiske inngrep av ulike 
typer. Resultatene er verifisert mot folkeregisterets tall  
Kilde: Norsk Hjertekirurgiregister 2012.

Figur 4: Morbiditet i prosent hos voksne pasienter 2001 – 2012.  
Kilde: Norsk Hjertekirurgisk register 2012
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topp, ved 28 °C etter 8 - 10 minutter og 
ved 15 °C 30 - 45 minutter. I noen tilfeller 
vil man på grunn av uforutsette hendelser 
eller spesielle kirurgiske problemer oppleve 
at sirkulasjonen stopper helt. For å øke 
sikkerhetsmarginen ved åpen hjertekirurgi 
kan kroppstemperaturen nedsettes til 25 - 
30 °C (moderat hypotermi) eller 15 - 25 °C 
(dyp hypotermi). Ved barnehjertekirurgi er 
det særlig fordelaktig med dyp hypotermi, 
fordi man da kan redusere pumpehas-
tigheten og dermed blodstrømmen til meget 
lave nivåer, eventuelt til fullstendig sirku-
lasjonsstans («deep hypotermic circulatory 
arrest» DHCA). Redusert systemisk tem-
peratur er også viktig ved hjertekirurgiske 
inngrep på aortabuen eller precerebrale kar. 
Normoterm perfusjon brukes imidlertid av 
en del kirurger i dag for å redusere ulem-
pene ved hypotermi relatert blant annet til 
koagulasjonsforstyrrelser.

Både ved barnehjertekirurgi og ved 
operasjoner på aortabuen kan man anvende 
en kombinasjon av systemisk hypoterm 
arrest, med selektiv kontinuerlig cerebral 
perfusjon med arteriekatetere som sikrer 
blodstrømmen i de precerebrale arterier.

Kardioplegi
Hjerteiskemi gir irreversibel hjertemuskel-
skade allerede etter 15 - 20 minutter ved 
normal kroppstemperatur. Når hjertet ikke 
arbeider og er ukontrahert, er energifor-
bruket lavt. Med kardioplegi forstår man 
en diastolisk, slapp lammelse av hjer-
temuskelen. Dette beskytter hjertemuskelen 
under den iskemiperioden som en hjer-
teoperasjon oftest medfører. Kardioplegi 
induseres ved en spesielt komponert elek-
trolyttoppløsning med buffer og eventuelt 
et membransstabiliserende medikament 
(krystalloidkardioplegi). En kardioplegi-
oppløsning kan også blandes med pasien-
tens blod før den infunderes (blodkardio-
plegi). Blodtilsetningen virker både som 
oksygenkilde og som buffer. Kardioplegi-
oppløsningen er avkjølt til 3 - 4 °C og 
infunderes i aortaroten, direkte i koronar-
arteriene, eller retrograd i sinus coronarius. 
Det er viktig å oppnå såvel en diastolisk 
lammelse som en nedkjøling av hjerte-
muskelen til ca. 15°. Ved å gjenta denne 
behandlingen og hindre lokal oppvarming, 

kan hjertefunksjonen preserveres selv ved 
flere timers iskemi.

Oppbygging av 
hjertelungemaskinen
Hjertelungemaskinen har i over 60 år vært 
hjertekirurgens spesielle arbeidsverktøy. 
Maskinen som betjenes av spesialutdannet 
medarbeider (autorisert perfusjonist) plas-
seres ved siden av operasjonsbordet under 
inngrepet.
Hovedkomponentene i maskinen er  
(figur 6): 

 y Arteriepumpe som pumper blodet gjen-
nom oksygenatoren tilbake til aorta

 y Oksygenator med varmeveksler og inte-
grert blod reservoar

 y Sugepumper for å aspirere blod fra ope-
rasjonsfeltet eller hjertet til maskinen

 y Arteriefilter og slanger som forbinder de 
enkelte blodførende elementer i maski-
nen med pasienten

 y Betjeningspanel med styring av pumper 
og gasstilførsler

 y Overvåkingsenhet med kontroll av pum-
pehastigheter, blodstrøm, temperatur, 
blodgasser

Det finnes flere typer pumper i bruk, ingen 
gir en fysiologisk, pulsatil blodstrøm, men 
non-pulsatil blodstrøm tåles godt. Som regel 
benyttes rullepumper, hvor en blodfylt myk 
slange klemmes mellom to roterende ruller, 
slik at det genereres et trykk i en bestemt 
retning. I en sentrifugalpumpe dreies en 
magnetdrevet rotor meget raskt, fritt fly-
tende inne i et pumpehus og rotoren driver 
på denne måten blodet gjennom systemet. 

Oksygenatoren er kalt maskinens 
«lunge». Den er som regel bygget sammen 
med en varmeveksler og et reservoar og 
har filtre som hindrer større partikler eller 
gassblærer å embolisere til pasienten. Det 
finnes flere prinsipper for å tilføre blodet 
oksygen. I dag er membranoksygenatoren 
nærmest enerådende. Blod og gassfase er 
atskilt med en semipermeabel membran 
eller kapillære rør. Gassvekslingen, tilfør-
sel av oksygen og CO2 eliminasjon skjer 
gjennom denne membranen som har en 
meget stor overflate. Membranoksygen-
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atorer skader blodlegemene (røde, hvite og 
blodplater) mindre enn bobleoksygenatorer 
som var mye brukt tidligere. Membra-
noksygenatoren reduserer også risikoen for 
embolier av gass og partikler. Det er oksy-
genatoren som er mest skadelig for blodets 
bestanddeler, men også pumpene, særlig er 
de pumpene som brukes til å aspirere blod 
fra operasjonsfeltet traumatiserende. Av 
dette følger at kortest mulig perfu sjonstid, 
dvs. tiden (antall minutter) på CPB og lavest 
tolerabel blodstrøm er viktig for å redusere 
det samlede operasjonstraumet. 

Oksygenator, slanger og filtre er 
sterilt engangsutstyr som i ulike utgaver er 
tilpasset kroppsvekt. Moderne slange- og 
oksygenatorsett til hjerte lungemaskin er 
ofte overflatebehandlet for å øke biokom-
patibiliteten av utstyret.

Det øvrige utstyret er elektrome-
disinsk teknisk utstyr som er konstruert og 
vedlikeholdes etter vanlige retningslinjer for 
slik utrustning. Alt utstyr er i dag godkjent 
av offentlig myndighet. 

Før bruk fylles oksygenator og 
slanger med elektrolyttløsning og eventuelt 
blod hvis pasienten er anemisk eller har 
lite blodvolum i forhold til det ekstrakor-

poreale systemet. For små barn må 
blodet være ferskt for å unngå skadelig 
hyperkalemi og acidose fra bankblodet. 
Før maskinen kan startes skal alle 
gassblærer være fjernet fra systemet. 

Kardiopulmonal bypass 
(CPB)
Når hjertelungemaskinen startes ledes 
blodet via tykke kanyler og slanger fra 
hulvenene til hjertelungemaskinens 
venøse reservoar. I selve oksygenatoren 
blir blodet oksygenert, karbondioksyd 
fjernet til fysiologisk nivå og temperert 
til ønsket temperatur. Systemsirku-
lasjonen opprettholdes ved at blodet 
pumpes tilbake til pasienten via en 
slange til en kanyle introdusert i aorta 
ascendens eller i noen tilfelle i perifer 
arterie, oftest arteria femoralis eventu-
elt arteria axillaris. 

Total bypass 
Ved total bypass er det lille kretsløp og 
hjertet midlertidig frakoblet vekk det 

store kretsløp ved at alt venøst blod dre-
neres fra hulvenene, enten ved gravitet eller 
ved vakuumsug. Sirkulasjonen i det store 
kretsløp opprettholdes av arteriepumpen, 
som driver blodet gjennom oksygentoren til 
pasienten. Som oftest anvendes et enkelt 
grovkalibret venekateter i høyre atrium 
for drenasje. Hvis inngrepet krever at man 
åpner høyre forkammer eller hulvenene, 
eller det foreligger defekter i hjerteskilleveg-
gen, bruker man to venekanyler, en til hver 
hulvene, som avsnøres rundt katetrene, slik 
blodet tvinges til maskinen og veneslan-
gene hindres i å trekke inn luft. Total bypass 
teknikk brukes ved de fleste typer åpne 
hjerteoperasjoner. 

Partiell bypass. 
Ved partiell bypass understøttes sirkulasjo-
nen ved at en fraksjon av systemvenøst blod 
ledes til oksygenatoren og deretter pumpes 
tilbake til pasienten til arterietreet, mens 
hjertet pumper det blodet som returneres 
til venstre atrium. Denne teknikken brukes 
hver gang man skal starte eller stoppe 
hjertelungemaskinen, slik at maskinen, hen-
holdsvis hjertet, gradvis overtar pumpefunk-
sjonen i systemsirkulasjonen. Partiell bypass 

Figur 6. Prinsippskisse av hjertelungemaskin.
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brukes også ved operasjoner på aorta 
descendens, hvor man ikke trenger å stoppe 
hjertet for å utføre det kirurgiske inngrep. I 
slike tilfelle perfunderes underkroppen fra 
maskinen, mens øvre kroppshalvdel har sin 
blodforsyning fra hjertet. Partiell bypass 
prinsippet brukes også ved forskjellige 
former for akutt eller kronisk sirkulasjons-
støtte, hvor en sviktende ventrikkel (oftest 
venstre) avlastes for en del av sitt arbeid.

Betjening
Perfusjonisten betjener maskinen etter 
ordre fra kirurgen og samarbeider ellers 
nært med anestesilegen når det gjelder 
medikamenter som gis direkte i den ekstra-
korporeale kretsen, infusjoner og even-
tuelle transfusjoner. Perfusjonisten styrer 
hastigheten på arteriepumpen og dermed 
pasientens minuttvolum, og kontrollerer 
blodvolumet som dreneres fra pasienten 
ved hjelp av «veneklemme». Oksygenering 
og eliminasjon av karbondioksid justeres 
ved ulike gassblandinger og gassfot til 
oksygenbaren. Blodstrømmen reguleres 
svarende til pasientens beregnede behov 
(størrelse og temperatur), veiledet av 
vanlige hemodynamiske og respiratoriske 
overvåkingsparametere, inkludert kjerne-
temperatur i rektum eller blære, samt øsofa-
gus eller nasofarynks, eventuelt ytre øre.

Perfusjonisten betjener ved behov 
sugepumpene som aspirerer blod fra hjer-
tets hulrom eller operasjonsfeltet. I tilfelle 
hvor pasienten er betydelig hypervolemisk, 
eller det foreligger nyresvikt, kan det utføres 
ultrafiltrasjon eller hemodialyse via utstyr 
koblet i parallell på det ekstrakorporeale 
systemet. Ved noen klinikker administrerer 
perfusjonisten også kardioplegioppløsnin-
gen, dette gjelder alltid når det anvendes 
blodkardioplegi.

For å redusere risikoen for luftem-
bolisme (nitrogen) vil perfusjonisten også 
sørge for en kontinuerlig CO2 tilførsel til 
operasjonsfeltet ved kirurgi som medfører 
aortotomi eller kardiotomi.

Perfusjonisten overvåker trykk i 
slangesystem og oksygenator, blodstrøm, 
temperatur i blodet til og fra pasienten, 
blodgasser og pH både i desaturert blod 
som går fra pasienten og i det oksygenerte 
blodet i arterieslangen. 

Bruk av hjertelungemaskin
Pasienten tilføres heparin i en dose etter 
kroppsvekt før hjertelungemaskinen tilkobles 
for å hindre at blodet koagulerer i slanger, 
oksygenator eller i pasient. Det gis senere 
reduserte doser for å sikre en «aktivert 
koagulasjonstid» (ACT) > 460 sekunder 
under hele den ekstrakorporeale perfus-
jonen. Dersom det anvendes et fullstendig 
«heparinisert system», vil man kunne 
anvende lavere ACT verdier og dermed ha 
mindre risiko for blødninger. De moderne 
trombinhemmerne har foreløpig ikke fått 
noen plass i rutinebehandlingen, men kan 
anvendes i spesialsituasjoner hvor heparin 
er kontraindisert og det foreligger tvingende 
operasjonsindikasjon. 

Pasienten tilkobles deretter hjerte-
lungemaskin og man starter partiell bypass 
ved gradvis drenasje av blod fra pasienten 
samtidig som arteriepumpen startes. 
Venedrenasjen fra pasienten økes inntil det 
foreligger en total bypass av hjertet og pasi-
enten frakobles respirator, mens man kjøler 
til ønsket temperatur. Hvis det er nødven-
dig å stoppe hjertet for å utføre inngrepet, 
setter man på tang på aorta ascendens og 
gir kardioplegioppløsning til koronar sirku-
lasjonen, samtidig som hjertet avlastes ved 
en intern drenasje fra venstre atrium eller 
venstre ventrikkel. Mange kirurger anvender 
også ekstern kjøling av hjertet med kald 
væske, evt. tilsatt issørpe for å få rask og 
vedvarende nedkjøling av hjertemuskelen. 
Deretter utføres den egentlige kirurgiske 
prosedyrene.

Heparinet i sirkulasjonen hindrer 
blodet å levre seg i operasjonsfeltet. Blodet 
kan dermed suges tilbake til hjertelunge-
maskinen ved hjelp av egne pumper så 
lenge det er full heparineffekt (autotransfus-
jon). Denne formen for blodsparing bidrar til 
at det i dag er få pasienter, voksne og barn, 
som trenger transfusjon av blod eller blod-
komponenter etter hjerteoperasjoner.

Frakopling av 
hjertelungemaskinen
Når selve hjerteprosedyren går mot sin 
avslutning startes oppvarmingen av 
pasienten. Tangen på aorta fjernes ved 
avsluttet reparasjon. Før hjertet skal 
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overta sin pumpefunksjon, må det fjernes 
luft og fremmedlegemer fra alle blod-
førende hulrom. Signifikante arytmier 
elektrokonverteres og langsom hjerterytme 
behandles med ekstern pacemaker via 
elektroder koblet rett på hjertemuskelen. 
Når lufteprosedyrene er ferdige startes 
respirator og venedrenasjen fra pasienten 
obstrueres, mens pumpehastigheten grad-
vis reduseres når hjertet kontraherer seg 
med økende kraft. Partiell bypass fortset-
ter inntil pasienten har nådd normotermi, 
hjerteaktiviteten er blitt regelmessig med 
tilfredsstillende systemisk blodtrykk og 
akseptable fyllingstrykk. Deretter reduseres 
venedrenasjen fra pasienten ytterligere til 
full stopp, mens man parallelt reduserer 
pumpens minuttvolum til null.

Når kirurgisk blødning er under kon-
troll og pasientens eget hjerte opprettholder 
stabil og adekvat sirkulasjon, kobler man 
fra maskinen. Heparinvirkningen reverseres 
med injeksjon eller infusjon av protamin. 
Det blodet som er igjen i hjertelungemaski-
nen samles i blodposer og gis så tilbake til 
pasienten. 

Hjertelungemaskinen kan oppret-
tholde systemsirkulasjon og god organ-
preservasjon i flere timer om nødvendig. 
Dette gir god tid for alle vanlige hjerteinn-
grep. De fleste operasjoner kan utføres med 
60 - 90 minutters maskintid og en aorta-
avklemningstid på 30 - 60 minutter. Hvis 
pasienten trenger flere prosedyrer samtidig, 
for eksempel koronar bypass og klaffekirurgi 
eller det er behov for kjøling til svært lave 
temperaturer, øker disse tidsangivelsene. 

Intraoperativ diagnostikk og 
kontroll av operasjonsresultatet
Selv om operasjonsindikasjon, valg av 
operasjonsmetode og operativ taktikk skal 
være fastlagt før operasjonen, er det i visse 
situasjoner nødvendig med supplerende 
diagnostikk under operasjonen etter inn-
ledning av anestesi. Dette gjelder problem-
stillinger som det ikke var mulig å avklare 
preoperativt og skal ikke erstatte manglende 
diagnostikk i utredningsfasen! Dette kan 
være supplerende ultrasonografisk diagnos-
tikk med åpen thoraks, trykkmålinger eller 
blodprøvetagning fra ulike hjerteavsnitt. 
Ved en ateromatøs eller forkalket aorta, kan 

epi-aortal «scanning» gi kirurgen kritisk 
informasjon om hvor man skal plassere 
arteriekanylen eller insidere aorta. 

Ved inngrepets avslutning er det god 
praksis både å utføre transøsofageal ekko-
diagnostikk med dopplerundersøkelser både 
med henblikk på gjenværende embolikilder 
og utlufting av hjertet, myokardfunksjon 
regionalt og globalt, samt funksjonelle 
klaffelekkasjer. Dette er særlig viktig hvis 
man klinisk observerer svekket pumpe-
funksjon eller har uventete problemer ved 
maskinavgang.

Pasienter som har fått klaffeimplan-
tasjoner og klaffekonserverende inngrep 
skal undersøkes intraoperativt etter maskina-
vgang for å redusere behovet for senere 
reoperasjon. Fokus er da malfunksjon av 
protese, gradienter større enn forventet i 
forhold til ventilstørrelse og pasient, samt 
paravalvulære eller transvalvulære lekkasjer. 
Ved klaffekonserverende kirurgi gjelder de 
samme forhold og klaffemorforlogi, men 
vurderingene må tilpasses metoden som er 
anvendt.

Blodstrømsmålinger på bypass 
transplantater med elektromagnetisk 
eller ultrasonografi, er en viktig del av 
kvalitetskontrollen ved bypasskirurgi. Både 
middelverdier og stimulerte verdier for 
blodstrøm, samt blodstrømskurvens form 
og amplituder med avledede parametere, 
kan gi verdifull informasjon. Direkte «scan-
ning» av anastomoser kan gi opplysning om 
tekniske problemer, som ikke avsløres av 
blodstrømsmålinger alene. 

Intraoperativ kontroll av operasjons-
resultatet gir kirurgen en unik mulighet til 
kvalitetskontroll og en revisjon av det gjen-
nomførte inngrepet der og da. Revisjonen 
kan utføres med redusert risiko og ulempe 
for pasienten, begrenset ressursbruk og et 
sterkt forbedret langtidsresultat.

Aortaballongpumpe
Intraaortisk ballongpumpe (IABP) er et por-
tabelt utstyr som anvendes hos pasienter 
med kritisk lavt hjerte minuttvolum (posto-
perativt eller ved infarktkomplikasjoner) 
og ved kardial iskemi (ustabilt koronarsyn-
drom). Pumpen kan med batteridrift flyttes 
med pasienten rundt i hospitalet eller ved 
transport mellom sykehus. 
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IABP er den første og mest utbredte 
metoden for kateterbaserte sirkulasjonsas-
sistanse for kort tids bruk. IABP er basert på 
«counterpulsation» prinsippet ved rytmisk 
inflasjon av en ballong i aorta descendens, 
mens nyere kateterpumper har en mekanisk 
rotasjonspumpe inkorporert i kateteret. 

Oppbygging og virkemåte  
av IABP
IABP utstyret består av 
to deler: ekstern pumpe 
med styreenhet, som står 
ved pasientens seng og et 
ballongkateter som føres 
via arteria femoralis til aorta 
descendens. I enden av 7 - 9 
F kateteret sitter en ballong 
som er ca. 20 - 25 cm lang 
og har et volum på inntil 50 
cc. Mindre størrelser finnes 
for små individer, 30 cc 
ballong kan være aktuell på 
småvokste kvinner. Ballon-
gen inflateres i diastolen når 
aortaklaffen lukkes. Høyere 
diastoletrykk i aorta gir øket 
koronargjennomblødning. 
Styrt av QRS-komplekset 
i EKG signalet tømmes 
ballongen raskt for gass tidlig 
i systolen, umiddelbart før 

eliminert. IABP kan også styres av arterie-
trykk, eller av impulser fra en pacemaker. 
Arterietrykk brukes særlig ved samtidig 
bruk av diatermi eller ved teknisk dårlige 
EKG signaler. Pacemakerstyring anvendes 
når styreenheten ikke registrerer forskjell 
på pacemakersignaler og EKG komplekser, 
slik at innstilling og frekvens blir korrekt i 
forhold til hjertekontraksjonene. 

 Figur 7. Aortaballong i aorta descendens. a) ballong inflatert,  
b) ballong deflatert. 

Figur 8. Arterietrykkskurve ved IABP når pumpen startes 
(skjematisk). A ikke assistert systole, B ballongen inflateres 
når aortaklaffen lukkes, C økt diastolisk trykk, D ballongen 
deflateres og aortatrykk synker, E presystolisk fall i aor-
tatrykk letter aortaklaffens åpning, F assistert systole,  
representerer ballonginflasjonen styrt av EKG signalet,
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Hjertesyklus

aortaklaffen åpnes. Dette medfører 
nedsatt trykk i aortaroten (redus-
ert «afterload») og mindre arbeid 
for venstre ventrikkel, med lavere 
oksygenforbruk i hjertet (redusert 
veggtensjon) (figur 7).

Styreenheten registrerer 
EKG, arterietrykk og viser param-
etere relater til heliumgassen som 
brukes i et lukket system   . Inflas-
jon og deflasjon av ballongen er 
synkronisert med pasientens EKG 
(figur 8). 

Ved uregelmessig 
hjerterytme med ekstrasystoler 
eller atrieflimmer, kan IABP behan-
dling være vanskeligere å gjen-
nomføre. Nyere ballongpumper 
har gode algoritmer for styring, slik 
at problemene med uregelmes-
sig puls er redusert, men ikke 
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Pumpene er automatiserte og meget 
driftssikre og krever får justeringer ved bruk. 
De fleste problemstillinger løses av intensiv-
sykepleier med ansvar for pasienten med 
kompetent personale (perfusjonist eller 
kliniker) i beredskap. 

God effekt av IABP behandling kan 
visualiseres ved redusert trykk i lunge-
arterien, inkludert kiletrykket og en økning i 
hjerteminuttvolum. Direkte måling av blod-
strøm i bypasstransplantater demonstrerer 
også effekten av pumpen.

Når IAPB behandlingen skal 
avsluttes bør pasienten avvennes gradvis. 
Under avvenning reduseres gassvolumet 
i ballongen gradvis inntil ca. 50 % fylling, 
deretter vil synkronisering med hvert 2. eller 
3. hjerteslag være aktuell hvis avvenningen 
må foregå over en lengre periode. 

Indikasjoner for IABP 
Perioperativ støtte og stabilisering av 
pasienter som har vanskeligheter med å 
komme av hjertelungemaskinen eller får 
postoperativ svikt var tidligere den vanligste  
indikasjonen. I de siste årene er IABP stadig 
mer brukt hos pasienter med akutt koro-
narsyndrom, inkludert kardiogent sjokk, 
vanskelig traktabel angina pectoris og i 
forbindelse med PCI hos høyrisikopasienter. 
Preoperativt benyttes IABP ved hjerteinfarkt 
komplisert med ventrikkelseptum- eller 
papillemuskelruptur, eller ustabile pasienter 
med iskemi. Tidlig applikasjon av denne 
behandlingsmetoden kan stabilisere pasien-
ten før operasjon. 

Kontraindikasjoner 
Kontraindikasjonene er først og fremst 
signi fikant aortainsuffisiens og aortadis-
seksjon eller aortaaneurisme. Sepsis og 
alvorlige koagulasjonsforstyrrelser er andre 
kontraindikasjoner. Betydelig arteriosklerose 
i aorto-iliacal karene kan være en kontrain-
dikasjon, idet alvorlig bekkenarteriesykdom 
disponerer for komplikasjoner til behandlin-
gen eller hindrer innføring av kateteret.

Innlegging av kateter for IABP
Ballongkateteret kan oftest føres inn i lokal-
anestesi ved perkutan punksjon av arteria 
femoralis (Seldingerteknikk). Lykkes ikke 

dette, må arterien blottlegges. Innleggingen 
gjøres på den side der lyskepulsen er best. 

Ballongen som er sammenfoldet på 
kateteret føres opp til aorta descendens ved 
hjelp av en fleksibel ledesonde. Ballongen 
skal plasseres med kateter enden 1 - 2 cm 
distalt for arteria subclavias avgang fra 
aorta. Kateteret fikseres slik at det ikke kan 
forskyve seg når pasienten tillates moderate 
bevegelser.

Det skal være kontinuerlig gjennom-
skylling av kanalen for trykkregistrering 
i kateteret. Noen katetre har fiberoptisk 
trykkavlesning.

Overvåking under IABP
Innstikkssted overvåkes for blødning. 
Pasienten observeres for perifer sirkulasjon 
både i pumpeben og kontralateral ekstremi-
tet (pulspalpasjon, mikrosirkulasjon) samt 
i overekstremitetene. Neurologisk status 
kontrolleres regelmessig da cerebro-spinale 
komplikasjoner kan opptre. Det registreres 
arterielt trykk fra ballongkateteret.

Det skal registreres minst kontinuer-
lig EKG, arterielt blodtrykk og perifer oksy-
genmetning. Sentralt venetrykk og lungeart-
erietrykk med kiletrykk, hjerteminuttvolum, 
arterielle blodgasser og blandet venøs 
oksygenmetning registreres hvis pasienten 
anses kritisk syk.

Det tas regelmessig blodprøver med 
henblikk på koagulasjonsforstyrrelser og 
blødningstilstander samt infeksjon. Mikro-
biologiske undersøkelser gjøres ved lokale 
eller generelle infeksjonstegn.

Tekniske problemer
Knekk på ballongkatetre og stopp i pum-
pingen er ikke uvanlig hos urolige pasienter. 
Ruptur av ballonger kan forekomme (med 
tap av drivgass og synlig blod i gasskana-
len). Hjertearytmier og dårlige EKG signaler 
er hyppigste årsaker til tilkalling av spesial-
kyndig personale.

Komplikasjoner 
De fleste komplikasjoner skjer i forbindelse 
med innføring av kateteret. Aortadisseksjon 
eller perforasjon av arterietreet kan inntre, 
andre karkomplikasjoner er obstruksjon i 
bekkenarterier eller arterier distalt for innfø-
ringsstedet. Iskemi og fascie - losje syndrom 
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er indikasjon for umiddelbar fjernelse av 
ballongkatereret og karkirurgisk interven-
sjon kan være en aktuell øyeblikkelig hjelp 
prosedyre. 

Distal embolisering fra kateteret kan 
skje når pumpen er inaktiv i lengre perioder. 
Lokal blødning ved innstikkstedet i lysken 
skyldes karskade, koagulasjonsforstyrrelser, 
utvikling av trombocytopeni eller mekani-
ske karlesjoner. Lokal infeksjon og sepsis 
er sjelden, forutsatt kirurgisk aseptikk ved 
innleggelse og god hygiene under IABP 
behandlingen. Neurologiske komplikasjoner 
kan oppstå ved embolisering eller malpo-
sisjon av proksimale kateterende eller ved 
direkte karskade (disseksjon).

Andre former for  
assistert sirkulasjon

Det er i dag kommersielt tilgjengelig for-
skjellige systemer for sirkulasjonsassistanse 
både for kort og lang tids bruk. Tidligere 
var de fleste systemene utviklet for kritisk 
og akutt sirkulasjonssvikt, men kronisk 
hjertesvikt har nå blitt et satsingsområde 
for medisinsk teknologisk utvikling. Denne 
utviklingen har ikke på noen måte stagnert. 
Systemene baserer seg på ulike tilganger 
til blodårer og hjerte, og varierer fra å være 
lite invasive til maksimalt invasive, med 
tilvarende kompleksitet i innleggelsespro-
sedyrene. Den kommersielle interessen 
medfører at flere og flere syste-
mer er tilgjengelig og teknologisk 
enklere å betjene, men i forhold til 
IABP systemene relativt kostbare. 
Systemene for langtids bruk er 
fortsatt meget kostbare. Indika-
sjonsområde, effekt og komplika-
sjonsprofil varierer. Risiko ved de 
ulike produkter er til dels uavklart, 
da robuste og gode sammenlig-
nende studier mangler.

For kort tids bruk er 
kateterbaserte pumper og 
parakorporeale pumper med 
åpen eller perkutan innføring, i 
tillegg til arterio-venøs ECMO 
behandling, er de vanligst brukte 
metodene. I tillegg til IABP er det 
utviklet kateterpumper som har 
en roterende pumpe i form av en 
Arkimedes skrue eller liknende 

konstruksjon, plassert nær eller i venstre 
ventrikkel (figur 9). Denne type pumper 
traverserer hele aorta og til dels også 
aortaklaffen. Hvorvidt pumper, som gir en 
større sirkulasjonsstøtte enn IABP, vil få en 
betydelig plass i behandlingen av akutt og 
livstruende hjertesvikt, er uavklart, men vil 
også avhenge av teknisk robusthet, tids-
vindu for behandling og komplikasjoner.

I de internasjonale fagmiljøene oper-
erer man ved flere begreper (strategier) for 
mekanisk sirkulasjonsassistanse i.e. «bridge 
to decision», «bridge to recovery», «bridge 
to transplant», «bridge to bridge», «desti-
nation therapy», «alternative to transplant», 
se senere.

Ekstrakorporeal 
membranoksygenering (ECMO)
ECMO systemene er videreutviklet fra den 
tradisjonelle hjertelungemaskinen for kar-
dio-pulmonal assistanse over dager og uker. 
ECMO har først og fremst vært benyttet ved 
alvorlig lungesvikt. Nå er imidlertid ECMO 
ved alvorlig hjertesvikt mer vanlig. Man 
benytter «heparinisert» engangsutstyr slik 
at den systemiske heparindoseringen kan 
reduseres for å gi mindre risiko for blødning-
skomplikasjoner. Man tilstreber da en ACT 
på 180 – 200 sekunder. Likeledes tilstreber 
man perkutan kanylering ved Seldinger 
teknikk. 

Figur 9. Eksempel på transarteriell kateterpumpe (Impella ™), 
hvor innløpet til pumpen ligger i venstre ventrikke,l mens selve 
pumpen og utløp ligger i aorta ascendens.
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Ved lungesvikt benyttes oftest veno-
venøs kanylering. Blodet dreneres fra øvre 
hulvene og infunderes fra oksygenatoren i 
nedre hulvene. Blodgjennomstrømningen 
gjennom lungene er ikke affisert, og lungene 
perfunderes med delvis oksygenert blod. 

Ved veno-arteriell kanylering (figur 
10) utfører man en partiell kardiopulmonal 
bypass og lungesirkulasjonen er derfor 
redusert. Denne metoden er særlig aktuell 
hvor hjertesvikt er hovedindikasjon, men 
anvendes også på spedbarn og småbarn 
hvor veno-venøs kanylering og perfusjon er 
teknisk vanskelig å gjennomføre. 

Ved kanylering i a. femoralis er distal 
iskemi en problemstilling, slik at man alltid 
skal vurdere også å anlegge en distal shunt 
for ekstremitetsperfusjon. 

Indikasjonen for ECMO har tid-
ligere vært reversibel lungesvikt eller 
hjertesvikt hvor grunnsykdommen kan 
kontrolleres. Ukontrollert sepsis, maligne 
tilstander og permanent organskade er 
kontraindikasjoner.

Det er imidlertid nå sterkt økende 
interesse for å tilby pasienter med akutt 
hjertesvikt, eller hjertestans av uavklart 
årsak, ECMO behandling inntil relevant 
diagnostikk kan gjennomføres («bridge til 

decision»). Det videre forløp vil så bestem-
mes av diagnose, prognose og videre 
behandlingsmuligheter er avklart.

Kunstige hjertepumper (VAD)
For langvarig bruk er det utviklet, og under 
videreutvikling, kunstige hjertepumper og 
totale kunstige hjerter. Internasjonalt er 
interessen størst for pumper som assisterer 
en sviktende ventrikkel. Prinsipielt baserer 
teknologien seg på å gjennomføre en «par-
tiell bypass av venstre ventrikkel» hvor en 
overveiende del av slagvolumet pumpes fra 
venstre ventrikkel av en implantert pumpe 
direkte til aorta eller annen perifer arterie.

Man kan for postoperativ hjerte-
svikt enten kjøpe et kommersielt eksternt 
tilsvarende system eller improvisere en 
slik pumpe med utstyr for hjerte-lunge-
maskin. For kronisk terminal hjertesvikt er 
kommersielt tilgjengelige spesielt kon-
struerte hjertepumper («ventricular assist 
device» = VAD) et valid, men kostbart 
behandlingsalternativ. Energikilden for 
pumpene er i dag oftest eksterne, elektriske 
batterier hvor energioverføringen skjer 
perkutant med en strømledning. Dette er 
første trinn i en utvikling som vil lede frem 

Figur 10. ECMO krets med veno-arteriell kanylering og distal shunt til 
ekstremiteten.
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til totalt implanterbare hjertepumper for 
permanent behandling. Man kan med slike 
pumper opprettholde adekvat sirkulasjon 
og reversere truende flerorgansvikt, inntil 
pasienten kan hjertetransplanteres («bridge 
to transplant») eller hjertesykdommen 
eventuelt bedrer seg («bridge to recovery»). 
Pumpene har foreløpig fått en begrenset 
anvendelse både på grunn av kostnadene 
og, de begrensede indikasjoner som fore-
ligger, de ikke ubetydelige komplikasjonene, 
og fordi den teknologiske utviklingen enda 
er i sin begynnelse. I Norge er slikt utstyr 
godkjent som bro til transplantasjon knyttet 
opp mot hjertetransplantasjonsvirksom-
heten (figur 11). 

I 2014 har Rikshospitalet fått tilsagn 
om også å drive en begrenset utprøv-
ing av slike pumper på pasienter som er 
«transplantasjonstrengende», men har 
kontra indikasjoner til transplantasjon 
(«destination therapy» eller «alternative to 
transplant»).

Figur 11. A. Implanterbar hjertepumpe (Heartware ™ VAD). B Røntgen bilde som viser 
plasseringen av centrifugalpumpen med innløp fra venstre ventrikkels apex (returkanylen 
til aorta ascendens er ikke synlig på bildet). Energitilførsel og styring skjer ved en perku-
tan ledning fra eksterne batterier og styringsenhet.

A B
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