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Implanterbare portable 
hjertepumper

comIng soon to a hospItal near you
Einar Gude, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Hjertesvikt er et stadig økende helseproblem 
med en insidens opp mot 0,5 % og en preva-
lens på 1-2 % i den vestlige verden. Moderne 
hjertesviktmedisinering, resynkroniseringsterapi 
og intrakardial defibrillator har medført økt 
overlevelse og bedret prognose. Cirka 10 % av 
hjertesviktpasientene er i NYHA-klasse IV med 
svært redusert livskvalitet, gjentatte sykehus-
innleggelser og ett-års mortalitet på nærmere 
50 %(1).

Hjertetransplantasjon har lenge vært 
et etablert behandlingstilbud for pasienter 
med svært alvorlig hjertesvikt og som for øvrig 
tilfredsstiller kravene for transplantasjon(2). 
Hjertetransplantasjon regnes fremdeles som 
gullstandard for behandling av denne type pasi-
enter, men mangel på organer gjør imidlertid at 
kun 30-40 pasienter per år kan tilbys transplan-
tasjon i Norge. I mange land oppleves en mangel 
på donorer og en nedgang i hjertetransplanta-
sjoner(3). Økende prevalens av hjertesvikt og 
donormangel innebærer derfor at hjertetrans-
plantasjon har minimal epidemiologisk betyd-
ning. Hos enkelte pasienter er hjertesvikten så 
langtkommen at optimal standard medisinsk 
behandling inklusiv aortaballongpumpe (IABP) 
ikke har kunnet opprettholde tilfredsstillende 
hemodynamikk før nytt organ er tilgjengelig(4). 
Dette har ført til en utvikling av behandlingstilbud 
for “varig” sirkulasjonsstøtte med ”Left Ventricu-
lar Assist Devices” (LVAD).

Formålet med LVAD er avlastning av 
venstre ventrikkel, økt minuttvolum og redusert 
lungestuvning for å forbedre organperfusjon og 
oksygentilbud i den systemiske sirkulasjon og 
dermed økt overlevelse og bedret livskvalitet(5). 
LVAD brukes ved sviktende venstre ventrikkel, 
men er avhengig av en fungerende høyre ventrik-
kel. Ved utalt høyre ventrikkelsvikt kan man 
bruke ”right ventricular assist device” (RVAD). 
Ved samtidig oksygeneringsprobler/lungepro-
blemer bruker man ”extra corporeal membrane 
oxygenation” (ECMO) som kan kanyleres i 
lyske eller legges inn i hjertet. Ved biventrikulær 
hjertesvikt brukes biVAD, mens man med ”total 
artificial heart” (TAH) fjerner hele hjertet og syr 

inn en kunstig pumpe med både høyre og venstre 
kamre(6;7). I denne artikkelen omtales de nye 
transportable LVAD.

Det ultimate målet for utvikling av LVAD 
er å skape systemer som kan gi sirkulasjons-
støtte i en ubegrenset tid som et alternativ eller 
bro til hjertetransplantasjon. Redusert varighet 
og uheldige bivirkninger av eldre typer LVAD har 
tidligere begrenset omfanget.(8). Nyere LVAD, 
som i prinsippet skal være evigvarende, kan 
imidlertid benyttes som bro til “decision”, bro til 
“recovery”, bro til transplantasjon og som varig 
behandling som et alternativ til transplantasjon 
(”destination therapy”). Det siste er et alternativ 
hvis ventetiden på et organ blir lang, pasienten 
utvikler antistoffer eller andre risikofaktorer 
under LVAD-behandling, malignitet mindre enn 
fem år før transplantasjonsvurdering (immun-
suppresjon ved hjertetransplantasjon øker risiko 
for malignitet) eller hvis alder eller annen komor-
biditet gjør transplantasjon uaktuelt(9).

Utviklingen innen mekanisk sirkulasjons-
støtte har vist svært lovende resultater siden 
begynnelsen av årtusenskiftet. Første kardiopul-
monale bypass ble utført av Gibbon i 1953(10) og 
ble benyttet med suksess av Kirklin på Mayokli-
nikken. Dette ga incitamentet for å kunne utvikle 
mekanisk sirkulatorisk støtte som kunne benyttes 
over lengre tid. På 60-tallet utviklet Clauss et al. 
en pumpe som var forløperen til IABP(11), mens 
DeBakey utviklet første LVAD noen år senere(12). 
I 1969 ble den første TAH implantert. Pasien-
ten overlevde 64 timer før hun ble vellykket 
transplantert(13).

Tidligere døde opptil 30 % av pasien-
tene på transplantasjonslisten i USA. Derfor 
tok National Institutes of Health i 1980 initiativ 
til å utvikle implantabel sirkulasjonsstøtte for å 
reversere kardiogent sjokk hos pasienter med 
terminal hjertesvikt slik at transplantasjon kunne 
gjennomføres. I 1984 ble første transportable 
LVAD (Novacor®, WorldHeart Corp., Oakland, 
California, USA) brukt som bro til transplanta-
sjon. I 1991 ble det implantert en HeartMate® 
VE hos en 33 år gammel mann som ventet på 
transplantasjon i 500 dager, derav mesteparten 
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i eget hjem. Han døde av en cerebral emboli før 
transplantasjon(14). I 1994 ble HeartMate® VE 
som første LVAD godkjent av FDA som bro til 
transplantasjon.

Utover 2000-tallet har det vokst frem en 
stor LVAD-industri. Pumpene har blitt mindre i 
størrelse, mindre energikrevende, har kontinuerlig 
blodstrøm samt portable batteri og styringsenhe-
ter i en håndvæske (figur1). Indikasjonsområdet 
har blitt utvidet, og resultatene er blitt markert 
bedre selv om det fremdeles er beheftet med 
betydelig komplikasjoner. REMATCH-studien 
(Randomized Evaluation of Mechanical Assis-
tance for Treatment of congestive Heart 
Failure), initiert i 1998, er den første stu-
dien som viste en 58 % overlevelse etter 
et års LVAD-behandling sammenlignet 
med 25 % ett-års-overlevelse ved optimal 
medisinsk behandling(15). Det var imid-
lertid over dobbelt så mange bivirkninger 
/komplikasjoner i LVAD-gruppen. Nylig 
ble det publisert en randomisert studie 
med 200 pasienter hvor den gamle typen 
LVAD (pulsatile pumper) ble sammenlig-
net med de nyere tredjegenerasjonspum-
pene (ikke-pulsatile pumper, kontinuerlig 
blodstrøm). Etter henholdsvis ett og to 
års LVAD-behandling var det 55 % og 
24 % overlevelse ved bruk av de gamle 
pulsatile pumpene sammenlignet mot 
68 % og 58 % ved bruk av moderne, ikke 
pulsatile tredjegenerasjonspumper (16).

Dette bekreftes av INTERMACS-
registret som er en amerikansk fellesda-
tabase for alle 94 LVAD-sentre i USA. De 
rapporterer en ett-års overlevelse eller 
vellykket transplantasjon på 56 % avhen-
gig av type LVAD, og med store forskjeller 
avhengig av klinisk bilde og antall risi-
kofaktorer før innleggelse. Det er en helt 
klar sammenheng mellom overlevelse 
og alvorlighetsgrad av hjertesvikt ved 
innleggelsestidspunktet (figur 2) samt 
komorbiditet, alder og BMI (17).

VentrAssist™ LVAD, som vi inntil 
nylig har brukt på Rikshospitalet ble CEA- 
og FDA-godkjent etter implantasjon på 33 
pasienter med en suksessrate 82 % etter 
197 ± 173 dagers LVAD-behandling (39 % 
hjertetransplantert og 43 % på transplan-
tasjonliste). Dette var i utgangspunktet 
en svært syk pasientpopulasjon i NYHA-
klasse IV hvor 60 % var inotropiavhen-
gige og 36 % hadde enten IABP eller 
ECMO. 80 % av pasientene ble utskrevet 
til hjemmet(18).

I en ”state of the art” artikkel skrevet av 
Lahpor ble det fremhevet at over 70 % over-
levelse ved bruk av moderne pumper og med 
en akseptabel komplikasjonsrate gjør at LVAD 
nå bør tilbys selekterte pasienter med alvorlig 
hjertesvikt, enten som bro til transplantasjon eller 
kronisk terapi. “When outcomes are consistently 
good beyond 2 years the devices will be seen not 
only as a bridge to transplantation but as a feasi-
ble alternative to transplantation . . . ” (Editorial 
Comment: Journal of the American College of 
Cardiology Vol. 50, 748,51, 2007).

Figur 1. HeartWare® LVAD. Pumpen sys direkte på apeks med en kanyle 
inn i venstre ventrikkel. Pumpen lager en gradient som fører blodet opp 
gjennom et graft opp til aorta ascendens. Ut i fra LVAD går det en tynn 
strømledning ned til en datakonsoll som bæres rundt livet. To batterier 
på hver side.

Figur 2. Data fra INTERMACS-register. Overlevelse etter LVAD-innleg-
gelse er avhengig av klinisk bilde før implantasjon. Fra Kirklin et al., J 
Heart Lung Transplant 2008;10:1065-72.
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Indikasjoner for lVaD-
innleggelse
Å vurdere en pasient for innleggelse av LVAD 
innebærer en tilsvarende utredning som ved 
transplantasjonsvurdering (2;19). Indikasjon 
for transplantasjon er relativt enkel og mer 
innarbeidet, mens det for LVAD er noe mer 
komplisert. Internasjonalt opererer man med 
flere strategier hvor bro til transplantasjon er den 
vanligste (80 %),”destination therapy” (15 %), 
bro til ”recovery” (3-5 %) og bro til ”decision” 
(1-3 %)(20). I Norge har vi kun indikasjon bro til 
transplantasjon. En av våre pasienter har kunnet 
fjerne LVAD da venstre ventrikkels funksjon 
normaliserte seg etter en gjennomgått akutt 
myokarditt (recovery). Dette er imidlertid van-
skelig å forutse og avhenger av klinisk status før 
LVAD-inplantasjon(21).

Tradisjonelt har man hatt kliniske og 
hemodynamiske kriterier for innleggelse av 
LVAD(22;23):

 y  EF < 25 %
 y  NYHA klasse IV de siste 60 av 90 dager
 y  Inotropi-avhengig til tross for flere 
nedtrappingsforsøk eller annen type 
sirkulasjonsstøtte

 y  Minuttvolum < 2 l/min/m2, middel-lungear-
terietrykk > 25mmHg, sentralt venetrykk < 15 
mmHg

 y  Maksimalt O2-opptak <10 ml/kg/min
 y  Leverprøver < 3x øvre normalområde
 y  Kreatinin < 2,5 x øvre normalområde

Det er imidlertid ingen internasjonale ret-
ningslinjer for innleggelse av LVAD. Basert på 
INTERMACS-registeret ble det derfor utarbeidet 
indikasjon ut fra klinisk alvorlighetsgrad og sjanse 
for overlevelse før implantasjon (figur 3). Etter-
som resultatene har blitt betydelig bedre, har det 
naturlig blitt en diskusjon rundt tidspunktet for 
LVAD-implantasjon. De beste risikomarkørene 
ved innleggelse er klinisk status og biokjemiske 
markører. For mange pasienter oppleves det 
derimot som et paradoks at man må bli så dårlig 
at man øker risiko ved inngrep og dermed senker 
suksessraten for å bli vurdert for LVAD(24). 
I de fleste land prøver en derfor å implantere 
mens pasienten er i INTERMACS 2-4 (fig. 3). 
Det er imidlertid store praksisforskjeller mellom 
forskjellige sentra. Pga. donormangel er det i de 
store sentra i USA og Tyskland få som transplan-
teres uten først å ha blitt behandlet med LVAD.

Høyre ventrikkel er sentral i diskusjonen 
rundt indikasjon for LVAD. Ved en sviktende 
høyre ventrikkel postoperativt øker mortalitet 
og morbiditet(25). Normalt eller lett forøket 
sentralt venetrykk og lett forhøyet pulmonaltrykk 
sekundært til venstre ventrikkelsvikt er tegn på 
en fungerende høyre ventrikkel, men uten sikker 
korrelasjon mellom preoperative parametre og 
hvordan høyre ventrikkel fungerer postopera-
tivt(26). En velfungerende pumpe har maksi-
mal blodstrøm på 10 l/min. Ved lav motstand i 
lungekretsløpet vil LVAD kunne redusere trykket 
i venstre ventrikkel tilfredsstillende slik at en 
”Fontan”-lignende hemodynamikk gjennom det 
lille kretsløp vil kunne reversere organskade 

og reetablere normal pulmonaltrykk selv ved 
ekkokardiografisk svært svekket høyre ventrik-
kelfunksjon. Det er også vist at pasienter som 
ikke er transplantable pga. fiksert for høyt 
pulmonaltrykk og økt pulmonal motstand ved 
konvensjonell behandling, kan få disse parame-
tre redusert til akseptable verdier og dermed bli 
revurdert for transplantasjon (25). Et redu-
sert bidrag fra høyre ventrikkel vil imidlertid 
medføre redusert ”preload” i venstre ventrikkel 
og dermed begrenset økning av blodstrømmen 
gjennom pumpen. Dette blir mest uttalt ved 
aktivitet. Ved våre tester postoperativt har vi 
oppnådd minuttvolum på 9 l/min og VO2 = 40 
ml/kg/min ved velfungerende høyre ventrikkel. 
Flere sentra opplyser om implantasjon av over 
10 % biventrikulære pumper pga. høyresvikt 
preoperativt(27). Dette er imidlertid beheftet 
med betydelig økt mortalitet, uvisst forårsaket 
av størrelsen på det kirurgiske inngrepet eller 
pasientens kliniske tilstand før implantasjon.

Figur 3. Data basert på INTERMACS-register. Syv kliniske 
stadier med økende alvorlighetsgrad og tilhørende overlevelse før 
innleggelse av LVAD. Fra: Kirklin et al., J Heart Lung Transplant 
2008;10:1065-72.
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Komplikasjoner
Komplikasjoner etter innsetting av LVAD er 
avhengig av type LVAD, pasientseleksjon og tid 
siden implantasjon (28). De vanligste kom-
plikasjoner etter LVAD-innleggelse er per- og 
postoperativ blødning, ventrikulære arytmier, 
infeksjoner og nevrologiske komplikasjoner. De 
fleste sykehus rapporterer om ca. 40 % alvorlige 
bivirkninger. Mekanisk pumpesvikt forekommer 
meget sjelden med de nye LVAD (29-31).

Infeksjoner har ofte utgangspunkt fra 
strømledningen som går inn under huden(32). 
Lokale infeksjoner behandlet med antibiotika 
fører ofte kun til midlertidig symptombedring 
og utvikling av resistens. Det er ofte vanske-
lig å skille mellom overfladiske infeksjoner og 
dypere hudinfeksjoner samt abscessdannelse 
rundt pumpen hvor sistnevnte er forbundet med 
økt mortalitet og morbiditet. Væske/hematom 
i disseksjonslommen eller rundt pumpen kan gi 
både feber og CRP-stigning. Nyere pumper kan 
plasseres i perikardhulen slik at den kirurgiske 
sårflaten blir mindre. Systemiske infeksjoner/
sepsis forekommer da i noe mindre grad, men 
dannelsen av bakteriell mikrofilm på pumpen gjør 
at infeksjonen kan være vanskelig å sanere (33).

Nevrologiske komplikasjoner i form av 
hjerneinfarkt og/eller hjerneblødning fore-
kommer hos 10-20 % av pasientene (16). 
Pasientene behandles med 160 mg acetyl-
salisylsyre og warfarin med INR 2,0-3,0 som 
tromboemboliprofylakse.

lVaD eller transplantasjon?
Det er ingen randomisert studie som har vurdert 
effekten av hjertetransplantasjon, til tross for 
at det har anbefaling IB. LVAD-implantasjon 
har anbefaling IIa-C som bro til transplantasjon 
og IIb-B (ESC, Dickstein K, 2008) som kronisk 
behandling.

Gullstandard er fremdeles hjertetrans-
plantasjon da resultatene er bedre og kompli-
kasjonene færre. Det er også lettere å føre en 
normal livsstil uten pumpe (ledning og konsoll) 
til tross for bivirkninger ved immundempende 
medisiner. Ved Oslo universitetssykehus, 
Rikshospitalet, har vi siden år 2000 hatt 88 % 
ett-års overlevelse etter hjertetransplantasjon. 
Vi er per 2007 det landet i verden som har flest 
transplantasjoner per innbygger (7,7 per mill). 
Det er imidlertid en begrensning i donortilgang, 
og vi aksepterer pasienter med økende grad av 
komorbiditet. I en risikovurdering før transplanta-
sjon vet vi at for eksempel irreversibelt høyt trykk 

i det lille kretsløp samt preoperativt redusert 
nyrefunksjon eller leversvikt øker mortalitet 
ved hjertetransplantasjon. Det er derfor flere 
sentra har innført tilleggsindikasjonen ”bridge 
to decision” hvor målet er å redusere antall 
risikofaktorer og dermed vurdere om pasienten 
kan transplanteres med akseptabel risiko. Med 
de nye typer LVAD er overlevelse etter transplan-
tasjon like god som hos pasienter transplantert 
uten LVAD(34). Vi har gode erfaringer med IABP 
og har vært tilbakeholdne med å benytte LVAD 
så lenge pasienter som er akseptert for hjerte-
transplantasjon er stabile uten forverring på den 
sirkulasjonsstøtten som IABP gir (35).

Siden 2004 har Oslo universitetssyke-
hus, Rikshospitalet, hatt mulighet til å implantere 
6-8 internt plasserte LVAD årlig. Etter initialt å ha 
deltatt med 9 pasienter i en utprøvingsstudie(36) 
har vi nå etablert LVAD-implantasjon som et 
tilbud til pasienter som bro til transplantasjon. 
I forhold til utenlandske sentra har vi en noe 
mer konservativ indikasjonsstilling hvor 17 av 
23 pasienter har vært på IABP eller ECMO. Alle 
har i utgangspunktet vært transplantasjonskan-
didater med unntak av tre med cancer innen de 
siste 5 år og/eller irreversibelt for høye trykk i 
det lille kretsløp før LVAD behandling. Alder har 
variert fra 10 til 65 år. Middeltid på LVAD er 208 
± 176 dager. Per 1/3-2010 er det 14 pasienter 
som er transplantert, en LVAD er eksplantert, to 
pasienter døde og 6 pasienter er fremdeles under 
behandling. Tyve pasienter har fått VentrAs-
sist™, og tre pasienter har fått HeartWare® LVAD 
(www.heartware.com).

LVAD-pumpehuset er implantert i en 
lomme som på de minste pumpene ligger i 
perikard (HeartWare®) eller dissekert mellom 
diafragma, costa og perikard (HeartMate®, 
VentrAssist™) med en kanyle plassert gjennom 
apeks inn i venstre ventrikkel. Blod fra venstre 
ventrikkel suges inn i pumpehuset hvor en 
sentrifugalpumpe med elektromagnetisk drevet 
hydrodynamisk roterende impeller (tredjegene-
rasjonspumper) lager en trykkgradient og driver 
blodstrømmen fra venstre ventrikkel til et conduit 
anlagt på aorta ascendens 5 cm over aortaklaffen 
(figur 1 og 4). Rotoren er legert med diamant-
lignende karbonmateriale som skal gi minimal 
plateadhesjon og fibrindannelse (figur 5 og 6). 
Selve pumpehuset er på de minste pumpene 
under 5 cm. De nyeste pumpene har en impeller 
som roterer flytende i blodet av elektromagne-
tiske og hydrodynamiske krefter (figur 5 og 6). 
Pumpen er koblet til en perkutan ledning (figur 1 
og 5) utgående på høyre side av abdomen til en 
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ekstern kontroller og batterier. LVAD kan optimalt 
gi 10 l/min i blodstrøm, og den totale energief-
fekten er 85 %.

Kontrolleren bæres som ryggsekk, bag 
eller rumpetaske og veier 2,2 kg (HeartWare®). 
Den inneholder to batterier som avhengig av 
hastigheten på rotor varer i 3-6 timer hver. 
Batteriene kan byttes og lades, eller alternativ 
strømtilkobling kan benyttes. Et lite display viser 
rotorhastighet (rpm), blodstrøm gjennom pum-
pen (l/min) og strømforbruk (watt).

pumpebiologi, oppbygning 
og hemodynamikk
Kontaktflaten mellom blod og vev mot frem-
medmateriale utgjør sannsynligvis den største 
utfordringen innen LVAD-teknologi. Pumpema-
terialets biokompatibilitet er effekten pumpen 
har på omliggende vev, mens hemokompatibilitet 
er påvirkning på blod, koagulasjonssystem og 
trombedannelse. LVAD har derfor blitt mindre i 
størrelse, mindre energikrevende og varmeavgi-
vende, mindre kontaktflate blod/mekanisk over-
flate, forårsaker ikke hemolyse, stimulerer ikke 
koagulasjonssystemet og stimulerer til mindre 
dannelse av antistoffer (37;38). En LVAD skal i 
prinsippet være evigvarende, og antall deler med 
mekanisk stress og friksjon er minimalisert.

oppbygning av lVaD
Trykk gjennom en mekanisk sirkulasjonsstøtte 
kan genereres ved hjelp av pulsatile, pneumatisk 
trykkdannende eller roterende, turbodyna-
miske pumper med kontinuerlig blodstrøm. De 

eldre pulsatile pumpene etterligner kroppens 
pulsbølger ved å generere undertrykk for fylning 
og overtrykk for blodstrøm ut av pumpen. Store 
overflater mot blod og klaffer for å hindre tilbake-
strøm gir økt risiko for trombedannelse spesielt 
ved lav blodstrøm og med en trykkmembran hvor 
ruptur har fatale konsekvenser.

De nye tredjegenerasjonspumpene er 
mindre i design, har en fritt roterende impel-
ler som er elektromagnetisk drevet. Rotoren 
opptar relativt liten plass i et åpent kammer uten 
andre skillelinjer som medfører en kontinuerlig 
blodstrøm gjennom alle pumpedeler og dermed 
”skylles” alle kammerdeler med mindre risiko 
for trombose og embolier. Friksjon minskes ved 
at blod fungerer som ”smøring” for rotoren som 
flyter fritt i blodet og er avhengig av væsketrykk 
mellom kammervegger og bevegende deler. 
Høyere rotasjonshastighet gir høyere blodstrøm 
i kammeret og lavere friksjon som dermed 
balanserer fare for varmedannelse og skade på 
blodets komponenter og omkringliggende vev 
(figur 5 og 6).

hemodynamikk
Hensikten med LVAD er en kontinuerlig og lang-
varig avlastning av venstre ventrikkel for å gjen-
opprette tilfredsstillende hemodynamikk. I dette 
kapittel beskrives hemodynamikk hovedsakelig 
vedrørende de roterende, ikke pulsatile pumpene 
da dette er de mest moderne tredjegenerasjons-
pumpene som nå er på markedet.

Den hydrodynamiske effekten av 
roterende pumper er invers relatert til trykkgra-
dienten mellom pumpens inngang (”preload”) 

Figur 4. HeartWare® hjertepumpe. Syringen (Sewing ring) 
sys på apeks og kanylen legges inn i venstre ventrikkel. 
Blodet suges inn i LVAD og føres opp gjennom et goretex-
graft til aorta ascendens. Pumpen legges i perikard. Det 
ses også en strømledning til to elektromagnetiske felt som 
roterer impeller.

Figur 5. Pumpehus med impeller. Strømledning ut til ven-
stre og aortagraft settes på utgangen til høyre.
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og utgang (”afterload”/systemisk blodtrykk) og 
direkte avhengig av pumpehastighet. Pumpe-
hastigheten er det dominerende verktøy som 
varierer blodstrømmen og avlastning av venstre 
ventrikkel. For best balanse mellom avlastning og 
volumstatus vil ekkokardiografisk og klinisk vur-
dering, LVAD-verdier, AKG og blodprøver utgjøre 
en sum av opplysninger som avgjør pumpehas-
tigheten. Venstre ventrikkels diameter reduseres 
oftest av LVAD, og avhengig av myokardfunk-
sjon vil trykket inn i pumpen variere gjennom 
hjertesyklus. Pasienter med noe restfunksjon i 
venstre ventrikkel kan ha egen puls, mens andre 
må måle middelblodtrykk med doppler. Det er 
ikke uvanlig med LVAD som sørger for 100 % av 
minuttvolum. Det er en fordel med delvis åpning 
av aortaklaffen da det gir bedre coronarperfu-
sjon, mindre risiko for embolier, samt at man 
har en volumbuffer i venstre ventrikkel som gjør 
”suction”-problemet mindre sannsynlig. Mitral- 
og trikuspidalinsuffisiens vurderes fortløpende 
som tegn på økende behov for avlastning ved 
økende lekkasjer. Aortainsuffisiens lager ”et 
tredje kretsløp” eller ”shunt” som hindrer avlast-
ning av venstre ventrikkel. Pumpekanylen bør 
kunne identifiseres i apeks av venstre ventrikkel. 

Ved ventrikkelflimmer eller negativt venstre ven-
trikkeltrykk registreres konstant blodstrøm som 
da også er svært redusert. Dette siste fenomenet 
er kalt ”suction” og gjenspeiler ubalanse mellom 
pumpehastighet/avlastning av venstre ventrik-
kel og fylning. Tromber rundt inflow-kanylen i 
apeks sees hos mange pasienter, og kan obstru-
ere blodstrøm, hvilket kan være indikasjon for 
trombolyse(39).

Utviklingen innen medisinsk teknologi 
går stadig fremover og LVAD har etter hvert blitt 
et tilbud til selekterte pasienter med terminal 
hjertesvikt i NYHA-klasse IIIB eller IV. I Norge er 
LVAD foreløpig kun akseptert med indikasjonen 
bro til transplantasjon. Resultater så langt på Oslo 
universitetssykehus Rikshospitalet viser god 
suksessrate (91 %), men det er beheftet med høy 
andel potensielt alvorlige komplikasjoner (40 
%) som gjør at behandlingen kun er aktuell for 
alvorlig syke selekterte pasienter. I Norge har vi 
hatt gode resultater på grunn av godt samarbeid 
innad på sykehuset, men ikke minst ved god hjelp 
av lokalsykehus og kardiologer som har vist inter-
esse og opparbeidet nødvendig kunnskap for at 
pasientene med terminal hjertesvikt skal kunne 
leve et godt liv utenfor sykehus.
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