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Innledning
Kronisk totalokklusjon (CTO) er et vanlig 
funn ved diagnostisk koronar angiografi. 
Opptil 20 % av pasienter med koronar-
sykdom har minst én CTO (1). En CTO 
defineres som 100 % okklusjon av en 
koronararterie av minst tre måneder varig-
het. Sammenlignet med perkutan koronar 
intervensjon (PCI) av ikke-okkluderte 
koronarkar har CTO-PCI lavere suksessrate 
og høyere forekomst av komplikasjoner. 
CTO-PCI er komplekse, tidkrevende pro-
sedyrer, der multiple teknikker og dedikert 
utstyr anvendes. For et PCI-senter krever et 
CTO-program systematisk trening, nøyaktig 
planlegging og dedikasjon (2). Proktorering 
innebærer systematisk én-til-én-opplæring 
og veiledning i kompliserte prosedyrer. 
Studier har vist høyere suksessrate og færre 
mindre komplikasjoner ved systematisk 
proktorering innen CTO-PCI (3).
            Tradisjonelt gjennomføres CTO-PCI-
proktorering ved at ekspert/proktor er fysisk 
tilstede under prosedyren. Forskere ved 
Sørlandet sykehus Arendal og Oslo univer-
sitetssykehus, Rikshospitalet har designet 
et prosjekt hvor moderne internettbaserte 
løsninger brukes i CTO-PCI-proktorering. 
Prosjektet er støttet fra Helse sør-øst (4), 
og planen er å teste om mixed realty og 
teknologi relatert til Microsoft HoloLens 
kan erstatte proktors fysiske tilstedeværelse 
ved å tilby audiovisuell interaksjon mellom 
operatør og proktor under hele prosedyren.

Microsoft HoloLens i inter-
vensjonskardiologi
Microsoft HoloLens er en hodemontert 
mixed reality-«brille» som tillater bruker et 

naturlig synsfelt, og samtidig får projisert 
hologrammer i synsfeltet (figur 1).

Høyttaler og mikrofon er integrert for verbal 
kommunikasjon. Et integrert kamera gjør 
at brukers synsfelt også kan sees av andre, 
i dette tilfellet proktor (figur 2 og 3). Mixed 
reality-teknologi i medisin er i oppstarts-
fasen, men foreløpige rapporter er lovende 
(5).

Etter det vi kjenner til har ikke Microsoft 
HoloLens tidligere blitt brukt innen interven-
sjons-kardiologi. Det er heller ikke beskrevet 
bruk av Microsoft-plattformen Remote 

Figur 1. CTO-operatør med påmontert HoloLens 2. 
HoloLens kan kombineres med blybriller.

Figur 2. Intervensjonsskjerm sett gjennom
påmontert HoloLens 2. Proktor kan annotere
holografisk i operatorens synsfelt.
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gjennomført en pilotprosedyre, der CTO-
operatør i Arendal hadde påmontert andre-
generasjon av HoloLens (HoloLens 2), mens 
proktor kommuniserte med operatøren via 
Microsoft HoloLens 2 Microsoftplattformen 
Remote Assist. Kommunikasjon og interak-
sjon med lyd og bilde ble gjort via virtuell 
holografisk skjerm samt hologrammer proji-
sert i synsfeltet til operatøren (figur 4). 
            Proktor kunne på en dataskjerm se 
operatørens synsfelt i sanntid og hadde i 
tillegg en slaveskjerm av operatørens ope-
rasjonsskjerm med fluoroskopi og hemody-
namisk informasjon. Kommunikasjonen gikk 
internettbasert, over en avstand på ca. 260 
km (Arendal-Oslo). 

Assist under andre medisinske intervensjo-
ner, men selve teknologien er testet innen 
kirurgisk innovasjon (6), opplæring i medi-
sin (7), visualisering i elektrofysiologi (8) og 
i barnekardiologi (9).

Kasuistikk
I forbindelse med oppstart av HOLO-CTO-
proctoring-prosjektet og planlagt klinisk tes-
ting ble det ved Sørlandet sykehus Arendal 

Figur 3. Proktor er synlig på en virtuell videoskjerm.

Figur 4. Datastrømmen mellom sykehuset
(operatør) og ekstern lokasjon (proktor).

Sykehus
Angiografilaboratorium

Pasienten var en 75 år gammel mann med 
kjent koronarsykdom. Han var nylig behand-
let for akutt fremreveggsinfarkt med PCI på 
en okkludert LAD. Koronar angiografi viste 
også stenose i venstre hovedstamme samt 
en kronisk okkludert høyre koronar-arterie 
med stort forsyningsområde. EKG og ekko-
kardiografi viste ikke tegn til gjennomgått 
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infarkt i høyre koronararteries forsynings-
område. Pasienten hadde funksjonsdyspné 
og angina pectoris, begge i funksjonsklasse 
2, og indikasjon for revaskularisering av 
høyre koronararterie (10, 11).
            Tidligere angiografifilm ble gjennom-
gått, og prosedyren ble nøye planlagt på 
forhånd. HoloLens 2 ble påmontert opera-
tør, deretter ble lyd- og bildekommunikasjon 
mellom operatør og proktor etablert. Med 
dobbel arteriell tilgang ble det utført ukom-
plisert PCI av en ostial stenose i venstre 
hovedstamme, veiledet av intravaskulær 
ultralyd (IVUS), med godt resultat. 
            Ved bruk av multiple teknikker som 
innebar blant annet IVUS-veiledet punksjon, 
subintimal disseksjon, retrograd wireføring 
gjennom tynne kollateraler, ballongdilata-
sjon og til slutt konvensjonell stenting, 
lyktes man med å åpne den okkluderte 
høyre koronararterien og oppnådde således 
komplett revaskularisering av pasienten. 
Prosedyren tok totalt 176 minutter, og 
pasienten var hemodynamisk stabil i hele 
forløpet. 
Enkelte tekniske utfordringer ble identifisert, 
blant annet måtte operatørs hodemonterte 
HoloLens 2 restartes underveis etter at 
bildet frøs. 

Diskusjon
Med denne kasuistikken demonstrer vi at 
mixed reality-teknologi og hodemontert 
datamaskin kan brukes innen komplekse 
prosedyrer i intervensjonskardiologi, uten 
store forstyrrelser for brukere. Til tross for 
at dette var en pilotprosedyre og tekniske 
oppsettet kun var testet én gang i forkant 
fungerte både lyd- og bildekommunikasjo-
nen mellom operatør og proktor godt. Etter 
det vi vet er dette den første demonstra-
sjon av teleproktorering innen interven-
sjonskardiologi via HoloLens 2 og Remote 
Assist software. Det tekniske oppsettet er 
så langt umodent, og vi forventer at teknisk 
støtte vil være nødvendig under noen flere 
prosedyrer. 
            Det er økende interesse for denne 
type teknologi som vi tror kan spille en 
viktig rolle i fremtidens medisin, ikke minst 
i situasjoner som under dagens pandemi 
med reise- og besøksrestriksjoner (12).
            Det er gjenstående tekniske utfor-
dringer som f. eks. avhengighet av teknisk 

støtte, personvern, batteritid og nett-
verksstabilitet. Vi planlegger ytterligere ti 
prosedyrer i dette forskningsprosjektet og 
ser frem til å kunne formidle resultatene fra 
disse.
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