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Dette er en kortfattet oversikt over 
sirkulatorisk overvåking av intensiv-
pasienter. Artikkelen er løst basert på min 
prøveforelesning over samme tema og 
tiltenkt kollegaer som ikke daglig jobber 
med intensivmedisinske problemstillinger.

Kortfattet fysiologisk 
bakgrunn for 
vevsoksygenering
For hvert slag pumper hjertet et trykksatt 
volum til kartreet. Avhengig av karmotstand 
fordeler denne energileveransen seg i en 
balanse mellom trykk og flow (figur 1).

Hjertets ytelse (cardiac power) kan derfor 
beskrives som produktet av middelarterie-
trykket (MAP) og hjerteminuttvolum (1, 2).

Oksygenleveranse (DO2) 
er produktet av hjerteminuttvolum, 
hemoglobinkonsentrasjon og 
oksygenmetning i arterieblod (3). 
Fysiologisk løst oksygens bidrag til 
leveransen er i de fleste tilfeller ubetydelig. 
Organers gjennomblødning (Q) er 
produktet av trykkforskjell og kapillær-
radius i forhold til blodviskositet og kapillær-
lengde (4). Sammenfattet til klinisk bruk 
kan man forenklet si at hjerteminuttvolumet 
ivaretar oksygenleveransen, mens 
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Figur 1. Hjertet pumper et trykksatt volum til kartreet. Forholdet mellom slagvolum og blodtrykk er avhengig 
av karmotstand. Figur tegnet etter referanse (2).
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blodtrykk er distribusjonsmekanismen som 
ivaretar vevsperfusjon. Begge deler er helt 
nødvendig for adekvat vevsoksygenering 
(figur 2).

Sentrale organer, som hjerne, nyre 
og lever har autoreguleringsmekanismer 
som fungerer innenfor en øvre og nedre 
terskel. Ofte er intensivmedisinske 
behandlingsmål for MAP lagt til nyrens 
laveste terskel, omkring 65-70 mm Hg (5). 
Hypertonikere kan ha en høyreforskjøvet 
kurve, hvilket kan forsvare en høyere MAP-
grense i denne pasientgruppen. Dessuten 
kan ulike organers autoregulering bli svært 
forstyrret under kritisk sykdomsforløp, 
hvilket nødvendiggjør en skjønnsmessig 

vurdering av MAP-grense i hvert enkelt 
tilfelle. Dette faktum sammen med 
potente kardiovasoaktive medikamenters 
bivirkningsprofil gjør det helt nødvendig 
å titrere behandling basert på en klinisk 
undersøkelse av tegn på vevshypoksi (tabell 
1) (6, 7).

Den kliniske undersøkelsen har 
også som formål å avdekke årsak(ene) til 
sirkulasjonssvikt slik at de kan adresseres. 
I denne utredningen har ekkokardiografi 
en helt sentral rolle (9). Behandlingsmålet 
blir da laveste medikamentdoser som 
gir tilbakegang av vevshypoksi. I denne 
anledning er diuretika kun tiltenkt for å 
håndtere et problematisk væskeoverskudd 

Figur 2. Vevsoksygeneringen er avhengig av adekvat oksygenleveranse (DO2), hvor særlig hjerteminuttvolum 
er avgjørende, og tilstrekkelig organperfusjon hvor blodtrykk er viktigste distribusjonsmekanisme. Knekkpunk-
tet representerer antatt kritisk grense hvor forholdet blir lineært. 

Redusert bevissthet
Gusten, marmorert, klam hud
Kalde ekstremiteter
Nedsatt kapillærfylling
Hyperventilasjon
Nedsatt urinproduksjon
Metabolsk acidose med økt laktat1

Økt oksygenforbruk, reflektert i lav venøs oksygenmetning

Tabell 1. Tegn på manglende vevsoksygenering.

1 Det er mange årsaker til økt laktat i forbindelse med sjokk. Særlig er antakelig katekolaminindusert 
hypermetabolisme fremtredende (8). Derfor bør laktatemi ikke omtales kategorisk som tegn på ”ana-
erob” metabolisme, men heller som tegn på ”stresset” metabolisme.
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og ikke «kosmetisk» behandling av oliguri 
av andre årsaker, for eksempel tegn på 
sirkulasjonssvikt.

Sirkulatorisk overvåkning
Standard sirkulatorisk overvåkning av 
intensivpasienter består av kontinuerlig 
elektrokardiografi, pulsoksymetri, 
timediurese og invasiv arteriell 
blodtrykksmåling. Tidligere var invasiv 
sentralvenøs blodtrykksmåling (CVP) også 
mye brukt, men dette er i dag forbeholdt 
spesielle tilfeller. 

Når det gjelder overvåking av 
hjerteminuttvolum på intensivenheter i 
Norge, har, foruten ekkokardiografi, de 
mest populære metodene vært basert på 
indikatorfortynning og pulskonturanalyse 
(figur 3). 

Man kan argumentere for at gjentatt 
ekkokardiografi, blodgassmålinger og 
klinisk undersøkelse også kan ansees som 
overvåking, men jeg har i denne artikkelen 
valgt å fokusere på indikatorfortynning og 
pulskonturanalyse.

Sammenliknet med kontinuerlig 
blodtrykksmålinger er kontinuerlig 

Figur 3. En kortfattet oversikt over ulike kliniske metoder for måling av hjerteminuttvolum. Med unntak av 
øsofagus-doppler er direkte estimeringsmetoder basert på et fysisk prinsipp mest nøyaktige og derfor å fore-
trekke. Metoder basert på indikatorfortynning og trykkbølger er invasive. Flytskjema basert på referanse 10.

Figur 4. I henhold til Frank-Starlings lov vil en økning i preload føre til økt slagvolum, men om denne økningen 
manifesterer seg også som en økning i blodtrykk, er avhengig av kartonus. Blodtrykk er derfor upålitelig til å 
vurdere væskerespons. Figur tegnet etter referanse 7.
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Figur 5. Skisse som illustrerer transpulmonal og pulmonal indikatoravlesing. I den transpulmonale metoden 
(PiCCO eller LiDCO) tilsettes indikator via en CVK og avleses av en sensor (modifisert arteriekran) i lyske eller 
håndledd. Den pulmonale metoden (Swan-Ganz-kateter) benytter et langt kateter med en proksimal port og en 
distal sensor beliggende i lungearterien. Illustrasjon av H. Langeland.

overvåking av hjerteminuttvolum mer 
invasivt, risikabelt og tungvint og derfor 
vanligvis forbeholdt mer kompliserte 
intensivpasienter.

I tillegg til å måle den viktigste 
forutsetningen for organperfusjon gir 
invasiv blodtrykksmåling mye verdifull 
tilleggsinformasjon (11). Særlig er 
tilstedeværelsen av pulstrykkvariasjon 
(pulsus paradoxus) hos overtrykksventilerte 
pasienter i sinusrytme et godt mål på antatt 
væskerespons (12). Det er også verdt å 
merke seg at å være en væskeresponder er 
fysiologisk og at tilstedeværelse av pulsus 
paradoxus i denne sammenheng ikke 
nødvendigvis er en behandlingsindikasjon 
per se, men kun hvis en klinisk vurdering 
av situasjonen indikerer at økt slagvolum 
er ønskelig. Disse forhold gjelder bare hvis 
andre årsaker til pulsus paradoxus, som 
tamponade, er utelukket. Uansett bør man 
være forsiktig med å bruke både ekstra- og 
intrakardielle trykkmålinger til å si noe om 
volumrespons da korrelasjonen ellers er 
dårlig (13).

CVP og kiletrykks manglende evne 
til å predikere væskerespons betyr ikke at 
informasjonen er uten verdi for å vurdere 
totalsituasjonen. Kanskje er CVP mer 
egnet til å vurdere væsketoleranse (antatt 
negativ effekt) enn væskerespons (antatt 
positiv effekt) av et væskestøt. Dessuten gir 
CVP et inntrykk av det globale mottrykket 
som arterielt blodtrykk må overvinne for å 
ivareta organperfusjon.

Mange mener at hos mer 
kompliserte intensivpasienter bør hjerte-
minuttvolumet overvåkes kontinuerlig 
(14). Særlig har to store retrospektive 
intensivstudier med pasienter i alvorlig 
hjertesvikt, eller kardiogent sjokk, her vist 
en overlevelsesgevinst (15, 16). Metoder 
som baserer seg på direkte estimering, er 
mest nøyaktige og derfor å foretrekke (figur 
2). For alle praktiske formål innebærer 
dette enten pulmonal (Swan-Ganz-
kateter) eller transpulmonal (PiCCO = 
pulse-induced continuous cardiac output) 
temperaturfortynning (figur 5).
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Temperaturfortynningsmålinger 
er (tilnærmet) kontinuerlig i Swan-
Ganz-kateteret, mens den er manuell 
og intermitterende i PiCCO (eller 
LiDCO). Begge metoder tilbyr nyttig 
ekstrainformasjon. 

I tillegg til å tilby kontinuerlige 
målinger av hjerteminuttvolum er 
fordelen med Swan-Ganz-kateteret at 
den tilbyr kontinuerlig blodtrykksmåling 
i lungekretsløpet, måling av blandet 
venøs oksygenmetning (SvO2) og 
intermitterende (manuelle) kiletrykk. 
Ettersom global oksygenekstraksjonsratio 
(O2ER) er tilnærmet (1 – SvO2) gir 
kateteret kontinuerlig informasjon om 
oksygenleveransen er adekvat (3). Samtidig 
begrenses bruken av at metoden er invasiv 
og krever ekstra opplæring. 

Til sammenlikning er PiCCO (eller 
LiDCO) mindre invasivt og tilbyr en rekke 
volumetriske estimater. Særlig har måling 
av ekstravaskulært lungevann (EVLW) vist 

seg å være en god prediktor for mortalitet 
(17). Ulempen er at pålitelige målinger 
av hjerteminuttvolum krever manuell 
kalibrering og er derfor intermitterende. 
Resultatet fra kalibreringen legger 
grunnlaget for kontinuerlig prediksjon av 
hjerteminuttvolum via pulskonturanalyse. 
Prediksjonsmodellen antar at systemisk 
karmotstand (SVR) er konstant mellom 
kalibreringene (18). Denne antakelsen 
begrenser nytten av pulskonturanalyse 
hos ustabile intensivpasienter eller i 
andre situasjoner med mye påvirkning av 
hjertekarsystemet, som anestesi-innledning, 
arytmier eller traumekirurgi (19). I slike 
(og kanskje alle?) situasjoner bør man kun 
stole på de kalibrerte resultatene og følgelig 
kalibrere svært hyppig.

Et mye brukt estimat på SVR er 
forholdet mellom arteriell-til-venøs-
trykkdifferanse og hjerteminuttvolum. 
Estimert karmotstand kan være nyttig i 
mange sammenhenger, men ensidig fokus 

Figur 6. Skisse som illustrerer indikatorfortynning hvor temperatur er indikator. Kjent indikatormengde 
tilsettes og flyter med blodstrømmen forbi et målepunkt nedstrøms. Konsentrasjonsendring over tid brukes til 
estimat for flow. Illustrasjon av H. Langeland.

Uansett plassering av temperaturmålere er prinsippet for temperaturfortynning likt (figur 6).
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på å ”normalisere” SVR uten å forstå 
samspillet mellom variablene som inngår 
kan være uheldig for den klinisk forståelsen 
av situasjonen (20).

Oppsummering
Innledningsvis skrev jeg at energileveransen 
er en balanse mellom trykk og flow. For 
å ivareta kroppens behov for adekvat 
vevsoksygenering er både tilstrekkelig 
oksygenleveranse og vevsperfusjon 
nødvendig. Forenklet kan man si 
at dette sikres med henholdsvis et 
hjerteminuttvolum og blodtrykk som gir 
tilbakegang av vevshypoksi (figur 7).

Selv om dokumentasjonen er 
sprikende, vil mange mene at for mer 
kompliserte intensivpasienter bør 
hjerteminuttvolumet overvåkes kontinuerlig. 
Metoder som baserer seg på direkte 
estimering, som varmefortynning, er 

mest nøyaktige og derfor foretrukket. 
Ekkokardiografi spiller selvsagt en sentral 
rolle i undersøkelse og overvåkning av 
kritisk syke pasienter.

Uavhengig av om hjerteminutt-
volummålingen kommer fra ekkokardiografi, 
Swan-Ganz-kateter eller kalibrert PiCCO 
er det forfatterens personlige anbefaling å 
ikke falle for fristelsen til å estimere SVR. 
Derimot anbefaler jeg å beholde blodtrykk 
og hjerteminuttvolum som en brøk. Da 
kan man lettere kan se hvordan samspillet 
mellom variablene fungerer når man 
tilstreber å optimalisere balansen mellom 
vevsperfusjon og oksygenleveranse (figur 
6).

Takk til Bjørnar Grenne og Audun Eskeland 
Rimehaug for verdifulle innspill.

Figur 7. En oversikt hvor hjertets ytelse (cardiac power) settes i sammenheng med kroppens behov. Linjene 
representerer konstant cardiac power og viser hvordan balansen mellom trykk og flow varierer med endret 
afterload. Figur basert på referanse 2.
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