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Kardiogent sjokk og hjertestans er forbun-
det med høy mortalitet og morbiditet. Mens 
farmakologisk behandling har endret seg lite 
de siste årene, har ulike former for mekanisk 
støtte økt i omfang. IABP-SHOCK II-studien, 
som viste dårlige resultater for aorta-
ballongpumpe, har ført til økt interesse for 
annen mekanisk sirkulasjonsassistanse (1). 
Først og fremst dreier det seg om intra-
vasale (perkutan venstre ventrikkelstøtte: 
LVAD/Impella®) og ekstravasale (implan-
terbar LVAD) hjertepumper. I tillegg har vi 
i den vestlige verden sett en klar økning i 
bruk av ekstrakorporeal sirkulasjonsstøtte 
(ECMO) som fungerer både ved uni- og 
biventrikulær svikt samt sikrer oksygenering 
av pasienten. 

Vi vil i det følgende gi en kort beskri-
velse av ECMO-metoden, sentrale funn fra 
internasjonal forskning, vår 
erfaring ved Haukeland uni-
versitetssjukehus belyst med 
en kasuistikk, samt diskutere 
indikasjoner, overvåking og 
organisering ved denne res-
surskrevende behandlingen. 

ECMO
«Extra-corporeal membrane 
oxygenation» (ECMO) utføres 
med en portabel hjerte-
lungemaskin og en krets med 
spesialdesignet slangesett og 
oksygenator som kan brukes 
i opptil 30 dager. Det er flere 
synonyme begreper, bl.a. 
«extracorporeal life support» 
(ECLS) og «cardiopulmonary 

support» (CPS). Generelt er indikasjonen 
for ECMO livstruende hjerte- og/eller lun-
gesvikt. Ved ren respirasjonssvikt anven-
des veno-venøs ECMO hvor formålet er å 
fjerne CO2 og tilføre kroppen O2 (figur 1). 
Ved sirkulasjonssvikt med eventuelt tillegg 
av respirasjonssvikt utføres veno-arteriell 
ECMO som både gir sirkulatorisk pumpe-
støtte til systemkretsløpet og erstatter lun-
gefunksjonen samt avlaster høyre ventrikkel 
og lungekretsløpet (figur 1). 

Forskjellen mellom veno-venøs og 
veno-arteriell ECMO gjenspeiles i form av 
ulike kanyleringsmetoder. Veno-arteriell 
ECMO, som oftest innsettes perkutant i 
lyskene, er adskillig mer kompleks å drifte 
enn veno-venøs ECMO, og har hyppigere 
komplikasjoner (figur 2). Disse er dels pasi-
entrelatert, dels forårsaket av kanylerings-
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Figur 1. Veno-arteriell ECMO (venstre) med kanylering i lyskene via a. 
femoralis communis og v. femoralis communis og veno-venøs ECMO 
( høyre) med kanylering via v. femoralis communis og v. jugularis 
(illustrasjon : Atle Solholm).
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problemer eller relatert til hypoperfusjon av 
indre organer og underekstremiteter.

I starten var ECMO kun brukt hos 
nyfødte med respirasjonssvikt, og dette var 
internasjonalt den hyppigste indikasjonen 
inntil omkring 2010. Siden har ECMO hos 
voksne (≥ 18 år) blitt den største pasient-
gruppen, selv om den første vellykkede 
veno-arterielle ECMO hos en voksen pasi-
ent ble rapportert allerede i 1972. Tidligere 
ble nesten all ECMO i Norge utført ved Oslo 
universitetssykehus, Rikshospitalet, som 
fortsatt har det høyeste volumet. Rikshospi-
talet har imidlertid ingen nasjonal funksjon 
for ECMO hos voksne, og behandlingen 
utføres i dag ved alle norske hjertekirurgiske 
sentra. I 2015 ble det i Norge utført omkring 
100 ECMO-behandlinger. 

Kasustikk: refraktært 
kardiogent sjokk
En 41 år gammel mann ble innlagt 
med alvorlig hjertesvikt med et 
subakutt forløp. I anamnesen frem-
kom periodevis stort alkoholforbruk 
som var opphørt siste 1-2 uker før 
innleggelse pga. dårlig allmenntil-
stand og generaliserte symptomer. 
Etter innleggelse i kardiologisk 
overvåkingsenhet ble han raskt 
økende hypoksisk, hypotensiv og fikk 
begynnende tegn på multiorgansvikt 
uten effekt av vasoaktive medika-
menter. Blodprøver viste pro-BNP 
1800 pmol/l og INR 1,8. Transtora-

kal ekkokardiografi viste 
biventrikulær hjertesvikt 
med venstre ventrik-
kels ejeksjonsfraksjon 
(EF) 10 % og en trombe 
i venstre ventrikkel (figur 
3). Hjerteklaffene var 
strukturelt normale, men 
pasienten utviklet etter 
hvert funksjonell trikuspi-
dalinsuffisiens. Pasientens 
alkoholanamnese med-
førte avslag med tanke 
på implanterbar LVAD 
og hjertetransplantasjon. 
Vi oppfattet hans kardio-
myopati som alkoholisk 
betinget og forverret av 
interkurrent sykdom. 

Av denne grunn valgte vi å gi pasienten 
tilbud om avansert hjertesviktbehandling 
i egen thoraxkirurgisk intensivavdeling i 
den hensikt at tilstanden skulle gå tilbake 
(«recovery»). Implantasjon av venstresidig 
Impella® var kontraindisert pga. tromben i 
venstre ventrikkel. Etter koronar angiografi, 
som viste normale koronarkar, ble pasienten 
intubert og lagt på respirator. Samtidig ble 
veno-arteriell ECMO iverksatt med perku-
tan kanylering via henholdsvis venekanyle i 
høyre lyske og arteriekanyle i venstre lyske. 
I tillegg ble det lagt inn aorta-ballongpumpe 
via høyre lyske i den hensikt å redusere 
afterload og bedre tømningen av venstre 
ventrikkel. Kontinuerlig hemofiltrasjon ble 
koblet til ECMO-kretsen. 

Figur 2. Veno-arteriell ECMO med perkutant innlagte femorale kanyler for 
venøs drenasje (oppad) og arteriell perfusjon med distal shunt (nedad).

Figur 3. Transtorakal ekkokardiografi viser dilatasjon og trombe 
i venstre ventrikkel. 
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Forløpet viste lite bedring av myo-
kardfunksjonen de første fire dager vurdert 
med kontinuerlig invasiv blodtrykksmåling 
og daglig ekkokardiografi. Etter dette tilkom 
jevn og fin bedring av funksjonen til begge 
ventrikler, og tilbakegang av en stor trikus-
pidalinsuffisiens. Ved EF 30 % og tilfreds-
stillende sentralvenøs metning og fylnings-
trykk (CVP) kunne veno-arteriell ECMO 
avvikles etter sju dager. Det videre forløpet 
var tilfredsstillende, og pasienten kunne 
utskrives fra sykehuset i velbefinnende med 
et etterbehandlingsprogram. 

Indikasjoner for veno-arteriell 
ECMO 
Man skiller mellom primært kardiale indika-
sjoner og en stor gruppe av andre tilstander 
med kardiopulmonal svikt. Ofte er det en 
kombinasjon av ulike tilstander ved behov 
for veno-arteriell ECMO. 

Kardiale indikasjoner
 y Refraktært kardiogent sjokk 
 y Hjerteinfarkt med refraktær 

ventrikkelarytmi 

Andre indikasjoner
 y Postkardiotomi-sjokk (etter hjertekirurgi)
 y Aksidentell hypotermi 
 y Intoksikasjon
 y Lungeblødning (etter resuscitering og 

thoraxtraume)
 y Massiv 

lungeembolisme 
Primære kardiale indi-
kasjoner utgjør største-
delen av den betydelige 
økning i veno-arteriell 
ECMO hos voksne 
som har funnet sted 
både internasjonalt og 
nasjonalt de siste 5-10 
år. Refraktært kardio-
gent sjokk med primær 
kardial årsak sees 
typisk ved myokarditt, 
ulike kardiomyopatier 
og etter hjertestans. 
Kardiomyopati har 
heterogen etiologi, bl.a. 

infeksjon, hjerteklaffesykdom, iskemisk hjer-
tesykdom, alkoholmisbruk eller kan være 
idiopatisk. Ved INTERMACS-gradering av 
alvorlig hjertesvikt med NYHA-funksjons-
klasse verre enn IIIB er veno-arteriell ECMO 
indisert ved de kritiske såkalte «crash and 
burn»-situasjoner (2) (figur 4). 

Konvensjonell kardiopulmonal 
resuscitering (CPR) som ikke lykkes innen 
en times tid, vil vanligvis føre til at pasi-
enten dør. Veno-arteriell ECMO har fått 
økende anvendelse som «extracorporeal 
cardiopulmonal resuscitation» (ECPR), dvs. 
som mekanisk hjerteassistanse, i tillegg til 
konvensjonell hjerte-lungeredning, spe-
sielt ved refraktær ventrikkelarytmi etter 
hjerteinfarkt. 

Ved refraktært kardiogent sjokk av 
ulike årsaker gir veno-arteriell ECMO en 
tenkepause med muligheter for «bridge-
to-decision», mens en vinner tid for videre 
utredning eller annen behandling. I neste 
omgang er målet «bridge-to-recovery», men 
dette avklares nesten alltid først etter flere 
dager til opptil et par ukers veno-arteriell 
ECMO-behandling. Selekterte pasienter blir 
etter strikte kriterier vurdert for langtids 
implanterbar LVAD og/eller hjertetrans-
plantasjon (3) (figur 5). 

ECMO ved Haukeland 
universitetssjukehus
Utviklingen i bruk av ECMO ved Haukeland 
universitetssjukehus, som dekker et omland 
på over 1,1 million innbyggere, samsvarer 

Figur 4. Veno-arteriell ECMO kan være livreddende hos pasienter med avansert 
hjertesvikt som ved INTERMACS-kategori 1-2. 
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med utviklingen internasjonalt både 
når det gjelder økning i volum og 
endring i indikasjonsstilling. Fram til 
2008 ble ECMO hos voksne ved de 
fleste sentra utført sporadisk og helst 
ved aksidentell hypotermi eller ved 
problemer med å komme av hjerte-
lungemaskin ved åpen hjertekirurgi. 
Teknologisk utvikling, bedre kommer-
sielt tilgjengelig utstyr og mer kunn-
skap om ECMO har ført til en stor 
økning i antall ECMO-behandlinger. 
Ved Haukeland universitetssjukehus 
ble det i perioden 2008 – juni 2016 
utført 73 ECMO-behandlinger, herav 
to ganger til én pasient ved ulike 

tilstander. Av 65 
veno-arterielle 
ECMO-behandlin-
ger ble det samti-
dig utført mekanisk 
sirkulasjonsassi-
stanse med enten 
Impella® hos 15 
eller aorta-bal-
longpumpe hos 23 
pasienter, vesentlig 
for å bidra til avlas-
ting og tømning 
(«venting») av 
venstre ventrikkel 
(figur 6, 7). 

Alle våre 
ECMO-pasienter 
hadde samtidig 
respiratorbehand-
ling, og mange 
fikk kontinuerlig 
hemofiltrasjon. 
Ved Haukeland 
universitetssjuke-
hus har Impella® 
blitt anvendt i flere 
år ved refraktært 
kardiogent sjokk, 
spesielt ved ensidig 
venstre ventrikkel-
svikt, mens andre 
sykehus ved tilsva-
rende situasjoner 
trolig har behand-
let flere pasienter 
med veno-arteriell 
ECMO i stedet. 

Figur 5. Veno-arteriell ECMO gir ekstra tid til å vurdere det 
videre forløpet i form av «bridge-to-decision», «bridge-to 
recovery», «bridge-to-LVAD» eller «bridge-to-transplant» 
(illustrasjon: Atle Solholm).

Figur 6. Samtidig bruk av veno-arteriell ECMO (til venstre) og Impella® (til høyre)

Figur 7. Antall veno-arterielle, veno-venøse og totalt antall ECMO-behandlinger ved 
Haukeland universitetssjukehus i perioden 2008 - juni 2016. 
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Kliniske erfaringer og resultater 
med veno-arteriell ECMO 

Generelt
Med de nye ECMO-enhetene kan veno-
arteriell ECMO iverksettes nærmest hvor 
som helst innenfor sykehuset, men det er en 
klar fordel dersom det skjer i et akuttmot-
tak, i en intensivenhet, på en operasjonsstue 
eller aller helst i forbindelse med hjerteka-
teterisering. Behandlingen kan etableres 
raskere dersom en har døgnkontinuerlig 
vaktberedskap og ECMO-kretsen alltid er 
oppkoblet og primet med væske. Siden 
januar 2015 har vi hatt ECMO-enheten klar 
til enhver tid. 

Prehospital ekstrakorporeal meka-
nisk support («extracorporeal cardiopul-
monary resuscitation» - ECPR) praktiseres 

Figur 8. Det har vært en betydelig økning i ECMO-behandlinger ved Haukeland universitets-
sjukehus i perioden 2008 - juni 2016.

Figur 9. Veno-arteriell ECMO ved Haukeland universitetssjukehus inklu-
derte 23 pasienter med primære kardiale diagnoser i perioden 2008 - juni 
2016. 

Figur 10. Veno-arteriell ECMO ved Haukeland univer-
sitetssjukehus har blitt utført hos fem pasienter < 18 år 
og 60 voksne. 

Utviklingen av antall 
ECMO-behandlinger 
siden 2008 sees i figur 8. 

Den største 
økningen i veno-arteriell 
ECMO-behandling har 
vært betinget i primære 
kardiale indikasjoner 
(figur 9), og det har vært 
stor spredning i alder 
(figur 10). 
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enkelte steder, men her har resultatene vært 
dårlige så langt. I en rapport fra Paris, hvor 
ECPR ble utført av utrykningspersonell, ble 
sju pasienter behandlet med ECPR. Kun 
én var langtidsoverlever, mens de øvrige 
fikk store nevrologiske utfall eller endte 
med organdonasjon (4). Man er i Paris i 
gang med en oppfølgende studie, der man 
sammenlikner pre-hospital ECPR med in-
hospital ECPR, og hvor det i begge grupper 
forutsettes at konvensjonell gjenoppliving 
(CPR) starter innen fem minutter fra bevit-
net hjertestans. 

Akutt versus kronisk etiologi
Det er viktig å skille mellom akutt og kronisk 
etiologi ved kardiogent sjokk, da forløpet 
og prognosen ved veno-arteriell ECMO kan 
være svært forskjellig. Hovedregelen er at 
reversibilitet («recovery») ved veno-arteriell 
ECMO-behandling bare sees ved akutt pri-
mært kardiogent sjokk og ikke ved kronisk 
hjertesvikt med tegn på forverring (5). Hvis 
en skal anvende veno-arteriell ECMO ved 
kronisk hjertesvikt, er det viktig å opprett-
holde øvrige organfunksjoner, samt at det 
foreligger en videre plan som inkluderer 
mulighet for implanterbar LVAD eller hjerte-
transplantasjon (3). 

Konvensjonell (CPR) versus 
ekstrakorporeal (ECPR) 
kardiopulmonal resuscitering 
Konvensjonell kardiopulmonal resuscitering 
har sin begrensning dersom pasienten enten 
har refraktær ventrikkelflimmer, uttalt bra-
dykardi eller alvorlig myokarddysfunksjon. 
En rekke rapporter har vist at ekstrakorpo-
real mekanisk støtte kan være et effektivt 
supplement til CPR. Desto tidligere resusci-
teringen starter etter akutt hjertestans, og 
desto mer effektiv denne er, desto større er 
sjansene for overlevelse. I forbindelse med 
koronar angiografi og eventuell PCI kan en 
under pågående optimalisert konvensjonell 
resuscitering legge inn mandrenger for 
perkutan plassering av venekanyle, arterie-
kanyle og for distal shunt til den under-
ekstremiteten som arteriekanyleres. I et 
kateteriseringslaboratorium kan en redusere 
sjansen for komplikasjoner og optimalisere 
resusciteringen med ECPR. Dette antas å gi 
størst muligheter for overlevelse og redusert 

hjerneskade ved akutt hjertestans som er 
refraktær ved konvensjonell behandling. 

Det finnes ingen klare retningslinjer 
for når og hvordan veno-arteriell ECMO 
skal utføres, men et utgangspunkt er de 
nye europeiske retningslinjer fra 2016, som 
tilsier at korttids sirkulasjonsassistanse med 
ECMO er indisert for å stabilisere pasienter 
som er i kardiogent sjokk med INTERMACS-
kategori 1-2, dersom det ikke er cerebrale 
kontraindikasjoner mot behandlingen (2).

Det er en svakhet at det fortsatt ikke 
eksisterer randomiserte studier som sam-
menligner behandling av kardiogent sjokk 
med og uten veno-arteriell ECMO. De fleste 
prospektive studier er små, og kunnskaps-
grunnlaget er i stor grad basert på regis-
terstudier via den internasjonale Extracor-
poreal Life Support Organisation (ELSO), 
oversiktsartikler og metaanalyser (6–8). 
Mangelen av gode studier tilsier at indika-
sjonsstillingen må baseres på best mulig 
tverrfaglige vurderinger i de enkelte tilfelle, 
men den endelige beslutning om veno-arte-
riell ECMO bør ligge hos ledelsen ved den 
kliniske enheten som får hovedansvaret for 
behandlingen, vanligvis den hjertekirurgiske 
avdelingen. Ved iverksetting av denne svært 
ressurskrevende og kostbare behandlingen 
inntreffer umiddelbart krevende utfordringer 
mht. utsettelser og prioriteringer i forhold til 
andre operative inngrep og andre kom-
plekse pasienter. Beslutningene må derfor 
ta i betraktning det en vet om den enkelte 
pasient og den forventede kliniske effekt og 
overlevelse. 

En metaanalyse av pasienter med 
kardiogent sjokk etter hjertestans behandlet 
med veno-arteriell ECMO viste 30 dagers 
overlevelse på 36 % (9). Behandlingsti-
den på ECMO ved ECPR har variert i ulike 
studier fra 2-7 dager for overlevere og 1-4 
dager for ikke-overlevere (10, 11). 

I en stor enkeltsenterstudie økte 
overlevelse til utskrivning ved sykehus-
behandling av akutt hjertestans fra 27 % 
med CPR alene til 50 % med ECPR. Det var 
også redusert andel av nevrologiske skader 
ved ECPR (12). 

Kostnader
At ECMO-behandling er svært kostbar er 
kjent fra tidligere også fra Norge hvor en 
blandet pasientgruppe av både barn og 
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voksne med både venovenøs- og veno-
arteriell – ECMO i 2009 hadde gjennom-
snittlig en total kostnad på ca. 1 300 000 
NOK for selve ECMO-behandlingen, mens 
de totale sykehusutgiftene var tredoblet 
(13). Utgiftene har trolig økt siden den gang. 
Den overlegent høyeste kostnad gjelder 
personellutgifter, mens de øvrige kostna-
dene er relatert til diagnostikk, operasjoner, 
perfusjonsutstyr, laboratorieprøver, medi-
kamenter og blodprodukter (13). Ved vår 
avdeling viser foreløpige beregninger at 
veno-arteriell ECMO koster 60-100 000 
NOK per døgn mens pasienten er tilknyttet 
ECMO-kretsen.

Komplikasjoner og intensiv overvåking 
ved veno-arteriell ECMO
Transfusjonstrengende blødninger, infeksjo-
ner, multi-organsvikt, nevrologisk skade og 
iskemi i underekstremitetene er hyppigste 
medvirkende årsaker til død ved ECPR. Vik-
tige prognostiske faktorer er tid fra hjerte-
stans til gjenopprettet spontan sirkulasjon 
(hjerterytme), alder > 65 år og underlig-
gende sykdom (9, 14-16). 

Veno-arteriell ECMO kan medføre 
cerebral hypoksi i form av såkalt «Harle-
quin syndrom» ved kombinasjon av dårlig 

lungefunksjon (shunting) og gode kardiale 
gjennomslag. Økt myokardskade kan fore-
komme ved «preload-afterload-mismatch» 
som medfører høyt veggstress og behov for 
avlastning av venstre ventrikkel med kateter, 
Impella® eller atrieseptotomi. Veno-arteriell 
ECMO krever derfor intensiv overvåking 
med kliniske observasjoner, blodgassana-
lyser, kontinuerlig hemodynamisk moni-
torering og ekkokardiografi for at ECMO-
behandlingen skal kunne optimaliseres 
underveis (17-19). 

ECMO hos voksne ved Haukeland 
universitetssjukehus
Av 60 veno-arterielle ECMO hos voksne 
(≥18 år) ved Haukeland universitets-
sjukehusuniversitetssjukehus i perioden 
2008 – juni 2016 var det 9 ECPR for akutt 
hjertestans med primær kardial etiologi. Tre 
(33 %) av pasientene kunne utskrives i live 
uten cerebral skade, noe som er i samsvar 
med resultatene i det internasjonale ELSO-
registeret med nær 3000 ECPR-pasienter 
hvor overlevelse til utskrivning var 29 %. 
Resultatene etter veno-arteriell ECMO ved 
andre kardiale indikasjoner var også sam-
menlignbare, med overlevelse til utskrivning 
på over 40 % (20) (figur 11). 

Figur 11. Overlevelse ved ECMO hos voksne (≥ 18 år) i ELSO-registeret og ved Haukeland 
universitets sjukehus (2008 – juni 2016).
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Retningslinjer ved veno-arteriell 
ECMO for ECPR ved akutt 
hjertestans
Ved gjennomgang av tilgjengelig litteratur 
og egne erfaringer kan følgende kriterier og 
retningslinjer anbefales ved veno-arteriell 
ECMO for ECPR hos pasienter med antatt 
lite komorbiditet og alder under 70 år: 

 y Bevitnet hjertestans ved antatt primær 
kardial årsak

 y Basal hjerte-lungeredning startet innen 5 
minutter 

 y Refraktær hjertestans på tross av optimal 
konvensjonell hjerte-lungeredning utført 
av helsepersonell i minst 20-30 minutter 

 y Veno-arteriell ECMO kan startes innen 
60 minutter (maksimalt 90 minutter) 
etter hjertestans

Behov for regionale ECMO-nettverk
Dersom veno-arteriell ECMO skal være et 
tilbud for en større populasjon enn dem som 
bor eller oppholder seg i byer med hjerte-
kirurgiske sentra, må en ha en nasjonal og 
regional strategi for dette. Dette fungerer 
godt i områder med stor befolkningstetthet 
og korte avstander (21). Da veno-arteriell 
ECMO kan øke overlevelse og redusere 
alvorlig hjerneskade ved akutt hjertestans, 
er det helt vesentlig at tiden fra hendelsen 
til effektiv behandling er kortest mulig. Selv 
om store avstander og spredt befolkning 
utgjør en stor logistisk og kostnadsmessig 
utfordring, er det flere mulige tiltak som kan 
forbedre tilbudet ved hjerte-lungeredning 
ved hjertesykdom i Norge:

 y Konvensjonell hjerte-lungeredning og 
effektiv ambulansetjeneste må fungere 
for hele landet

 y Veno-arteriell ECMO må kunne etable-
res raskt ved alle sykehus som utfører 
hjertekateterisering 

 y Det må bli en nasjonal satsning på ett 
regionalt ECMO-senter i hver helse-
region med tilstrekkelige ressurser og 
utstyr, samt utdannelse av personell 

 y Det må utvikles regionale behandlings-
planer og logistikk for veno-arteriell 
ECMO innenfor de fire helse-regionene 
med tilretteleggelse for transport av 

pasienter på veno-arteriell ECMO til det 
regionale ECMO-senteret

Konklusjon
Veno-arteriell ECMO er en effektiv metode 
ved refraktært kardiogent sjokk og som sup-
plement til konvensjonell kardiopulmonal 
resuscitering ved hjertestans. Klare ret-
ningslinjer for ECMO-behandling mangler, 
men ECPR bør begrenses til refraktært kar-
diogent sjokk eller ved bevitnet hjertestans 
med start av resuscitering innen 5 minutter 
og etter at konvensjonell resuscitering ikke 
lykkes innen 30-60 minutter. Seleksjon av 
pasienter med lite komorbiditet og yngre 
alder vil øke sjansen for overlevelse. God 
logistikk i alle ledd og regionale ECMO-
nettverk er viktige forutsetninger for et mer 
likeverdig behandlingstilbud for effektiv 
hjerte-lungeredning i hele landet. 

Referanser
1. Unverzagt S, Buerke M, de Waha A, 

Haerting J, Pietzner D, Seyfarth M, et al. 
Intra-aortic balloon pump counterpulsation 
(IABP) for myocardial infarction compli-
cated by cardiogenic shock. Cochrane 
Database Syst Rev 2015;(3):CD007398.

2. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno 
H, Cleland JG, Coats AJ, et al. 2016 ESC 
Guidelines for the diagnosis and treatment 
of acute and chronic heart failure. Eur Heart 
J 2016;37:2129-200.

3. Gude E, Fiane AE, Sørensen G. LVAD som 
varig behandling – muligheter, begrens-
ninger og status i Norge. Hjerteforum 
2014;27:17-22.

4. Lamhaut L, Jouffroy R, Soldan M, Phillipe 
P, Deluze T, Jaffry M, et al. Safety and 
feasibility of prehospital extra corporeal life 
support implementation by non-surgeons 
for out-of-hospital refractory cardiac arrest. 
Resuscitation 2013;11:1525-9. 

5. Tarzia V, Bortolussi G, Bianco R, Buratto E, 
Bejko J, Carrozzini M, et al. Extracorporeal 
life support in cardiogenic shock: Impact of 
acute versus chronic etiology on outcome.J 
Thorac Cardiovasc Surg 2015;150:333-40. 

6. Fagnoul D, Combes A, De Backer D. Extra-
corporeal cardiopulmonary resuscitation. 
Curr Opin Crit Care 2014;3:259-65. 

7. Schaheen BW, Thiele RH, Isbell JM. 
Extracorporeal life support for adult car-
diopulmonary failure. Best Pract Res Clin 
Anaesthesiol 2015;29:229-39. 

8. Pujara D, Sandoval E, Simpson L, Mallidi HR, 
Singh SK. The state of the art in extracorpo-



hjerteforum   N° 4/ 2016 / vol 29 30

real membrane oxygenation. Semin Thorac 
Cardiovasc Surg 2015;27:17-23.

9. Xie A, Phan K, Tsai YC, Yan TD, Forrest P. 
Venoarterial extracorporeal membrane oxy-
genation for cardiogenic shock and cardiac 
arrest: a meta-analysis. J Cardiothorac Vasc 
Anesth. 2015;29:637-45.

10. Cardarelli MG, Young AJ, Griffith B. Use 
of extracorporeal membrane oxygenation 
for adults in cardiac arrest: meta-anal-
ysis of observational studies. ASAIO J 
2009;55:581-6.

11. Combes A, Leprince P, Luyt CE, et al. 
Outcomes and long-term quality-of-life of 
patients supported by extracorporeal mem-
brane oxygenation for refractory cardiogenic 
shock. Crit Care Med 2008;36:1404-11. 

12. Siao FY, Chiu CC, Chiu CW, Chen YC, Chen 
YL, Hsieh YK, Lee CH, Wu CT, Chou CC, Yen 
HH.Managing cardiac arrest with refractory 
ventricular fibrillation in the emergency 
department: Conventional cardiopulmonary 
resuscitation versus extracorporeal car-
diopulmonary resuscitation. Resuscitation. 
2015;92:70-6. 

13. Mishra V, Svennevig JL, Bugge JF, Andre-
sen S, Mathisen A, Karlsen H, et al. Cost 
of extracorporeal membrane oxygenation: 
evidence from Rikshospitalet University 
Hospital, Oslo, Norway. Eur J Cardiothorac 
Surg 2010;37:339-342.

14. Stub D, Bernard S, Pellegrino V, Smith 
K, Walker T, Sheldrake J el al. Refractory 
cardiac arrest treated with mechanical CPR, 
hypothermia, ECMO and early reperfu-
sion (the CHEER trial). Resuscitation. 
2015;86:88-94.

15. Thiagarajan RR, Brogan TV, Scheurer MA, 
Laussen PC, Rycus PT, Bratton SL. Extracor-
poreal membrane oxygenation to support 
cardiopulmonary resuscitation in adults. 
Ann Thorac Surg 2009;87:778-85. 

16. Cheng R, Hachamovitch R, Kittleson M, 
Patel J, Arabia F, Moriguchi J, et al. Com-
plications of extracorporeal membrane 
oxygenation for treatment of cardiogenic 
shock and cardiac arrest: a meta-analysis 
of 1866 adult patients. Ann Thorac Surg 
2014;97:610-6. 

17. Rupprecht L, Lunz D, Philipp A, Lubnow 
M, Schmid C. Pitfalls in percutaneous 
ECMO cannulation. Heart Lung Vessel. 
2015;7:320-6. 

18. Hong TH, Byun JH, Yoo BH, Hwang SW, Kim 
HY2, Park JH. Successful Left-Heart Decom-
pression during extracorporeal membrane 
oxygenation in an adult patient by percuta-
neous transaortic catheter venting. Korean J 
Thorac Cardiovasc Surg 2015 48:210-3.

19. Chaparro SV, Badheka A, Marzouka GR, 
Tanawuttiwat T, Ahmed F, Sacher V, et al. 
Combined use of Impella left ventricular 
assist device and extracorporeal membrane 
oxygenation as a bridge to recovery in fulmi-
nant myocarditis. ASAIO J 2012;58:285-7.

20. https://www.elso.org/Registry/Statistics/
InternationalSummary.aspx.

21. Aubin H, Petrov G, Dalyanoglu H, Saeed D, 
Akhyari P, Paprotny G, et al. A SupraInstitu-
tional Network for Remote Extracorporeal 
Life Support: A Retrospective Cohort Study. 
JACC Heart Fail 2016;4: 698-708. 


