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Etter hjertestans –
når avslutte?

Pål Klepstad
Intensivavdelingen
St Olavs Hospital
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NTNU

Bakgrunnsmateriale generelt

Kap. 10 Palliasjon i en intensivavdeling

Klepstad. Haavind, Hevrøy

“Veilederen”
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Hva er nødvendig for beslutte å avslutte livsforlengende behandling?
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Etter hjertestans – to relevante situasjoner
• Avslutte pga varig anoksisk hjerneskade
• Avslutte pga multiorgansvikt uten håp om bedring 
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Prognose 1

• Kan tilstanden reverseres?

Epiglottit Intrakraniell blødning
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Prognose 2
Alvorlighet av sykdom før stans

pO2 - ¯ pO2 - ¯¯¯

Moderat ARDS Alvorlig ARDS
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Prognose 3

Hvit – ikke kreft, Svart - kreft, Grå – hematologisk malignitet
Taccone et al. 2009

• Grad av organsvikt
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Prognose 4
• Mangel på respons på behandling

Begreper for beslutning
“Event limited” f.eks hvis ny hjertestans eller dialysebehov oppstår
“Time limited” f.eks hvis ikke bedring innen 3 dager
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Prognose 5
• Allmenn status før akutt sykdom – Frailty index
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Oppsummert prognose
• En samlet vurdering av kronisk sykelighet, akutt

sykdom, organsvikt og respons på behandling.

• Krever ofte sammensatt kompetanse
- Kunnskap om akutt sykdom
- Kunnskap om kroniske sykdommer
- Kunnskap om organsvikt
- Kunnskap om spesielle us. 
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Spesielt etter hjertestans
• Høy risiko anokisk hjerneskade
• Tall varierer men ofte 50-70 % av de som blir innlagt etter hjertestans
• Viktig av mange grunner med tidligst mulig diagnostikk

• Avklare situasjon for pårørende
• Ikke bruke unødvendige mange intensivdøgn

• Men obs risiko selvoppfyllende profetier. 
• Kan godta lav sensitivitet
• Kan ikke godta høy andel falske positive 
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Mye litteratur – to ferske review
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Mye litteratur – to ferske review

52 tabeller som dette!
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Oppsummert
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Oppsummert fra guidelines

Noen poeng
- Unngå confounders f.eks. sedasjon
- Bruk mer enn en metode
- GCS–Motor 3 er fleksjonbevegelser
- CT injury er generelt ødem eller 

utvisket skille grå-hvit substans
- MR – spesfikke diffusjonsforandringer
- Obs hvis tidlig tegn på herniering - gjør 

klinisk us mht hjernedød
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Vår fremgangsmåte i EQS

• Mottak / dag 1
• Avslutt hvis total sykelighet tilsier ikke intensivmedisinsk livsforlengende 

behandling
• F.eks. langkommet kreftsyksom eller uttalt demens

• Dette er pasienter en med bedre informasjon ikke ville gjenopplivet. Det er 
etisk likeverdig å avslutte som å ikke starte en behandling

16

Vår fremgangsmåte i EQS

• Dag 3-4 
• Bevisstløs pasient med ekstensjon eller ingen motorisk respons på 

smertestimuli: 

• Manglende pupillerefleks og cornearefleks og / eller opphevet SEP

• Vurder å avslutte livsforlengende behandling
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Vår fremgangsmåte i EQS

• Dag 4-5
• Bevisstløs pasient med ekstensjon eller ingen motorisk respons på 

smertestimuli:

• To eller flere av følgende tegn
• Myoklon status < 48 timer etter ROSC
• Høy NSE (> 60) dag 2 eller 3
• Ikke reaktivitet eller funn av status epilepticus på EEG 
• CT viser nedsatt skille grå/hvit substans og grunne sulci ved innkomst.

• Vurder avslutt livsforlengende behandling
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Vår fremgangsmåte i EQS

• Dag 10
• Ikke bedret bevissthetsnivå

• Vurder å avslutte livsforlengende behandling
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Vår fremgangsmåte i hverdagen
• Dvs forenklet i praksis
• Dag 1 
• Var det i ettertid feil å gjenopplive?

• Dag 4 
• Klinikk: Bevissthet, pupiller, cornearefleks, myokloni, reaksjon smerte
• NSE
• SEP
• Entydig avslutt. Divergerer funn avvent eller utvid undersøkelse med EEG / MR

• Dag 10
• Ny evaluering
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Og viktigst
• Å ikke gi behandling som ikke er nyttig bør være like sentralt som å gi 

behandling som er nyttig
• Vurdering av behandlingsnivå er ikke en enkeltmannsoppgave. Følg “4 

eyes principle”.
• Aksepter at en initialt overbehandler men ta konsekvens av det så 

raskt som mulig
• Følger en retningslinjer så er en tryggere enn hvis en synser
• Omsorg for pårørende er sentralt men de har ingen rett til å kreve 

behandling som ikke er nyttig

21


