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Arbeidsgruppen i Kardiologisk akutt og intensivmedisin har samme 
fagfunksjon som ESCs Acute CardioVascular Care Association.

Arbeidsgruppens medlemmer er NCS-medlemmer med interesse for 
kardiologisk akutt og intensivmedisin.



• Arbeidsgruppens funksjoner er å:  

• Fremme og organisere fagutvikling og forskning innen kardiologisk akutt og 
intensivmedisin. 

• Utarbeide og oppdatere standarder for kardiologisk akutt og intensivmedisin 
og å henvise til andre standarder der dette finnes. 

• Organisere en sesjon i kardiologisk akutt og intensivmedisin ved NCS 
høstmøte. 

• Være en faglig ressurs og en naturlig kontakt for NCS´s styre innen 
Kardiologisk akutt og intensivmedisin. 

• Representere NCS i internasjonale fora innenfor arbeidsgruppens spesialfelt. 



Har vi lykkes?



Hva er en kardiolog?

• Hva liker kardiologer?
• Å fikse det som (vi mener) betyr noe
• Være livredder
• En rask løsning der det er mulig

• Hva liker ikke kardiologer?
• Detaljer (arytmologer som hederlig 

unntak) 
• Lange samtaler
• Kompliserte anamneser
• Nøysomme pasientundersøkelser 

(hele pasienten i stedet for bare 
hjertet) 



Intensiv kardiolog
Fortid, samtid og fremtid

• I 60-årene implementeres 
defibrillator og kontinuerlig EKG-
måling. 

• Overvåkning og behandling av 
infarkt-arrymiter forandret 
behandlingen av 
koronarpasienter.

• De første «coronary care units» 
kom i 1962 både i Europa og USA

• Fire hovedsøyler:
1. Kontinuerlig EKG-analyse

2. Rask tilgang til HLR og 
defibrillering

3. Spesialisert personell

4. Dedikerte sykepleiere som 
selvstendig skal starte HLR



Intensiv kardiolog
Fortid, samtid og fremtid

• Gradvis overgang fra å kunne 
behandle potensielt fatale 
arrytmier til å overvåke 
pasienten slik at man kan 
forebygge kardiovaskulære
kalamiteter.

• Dette medførte at man kunne 
behandle et bredere spektrum 
av pasienter

• På 80-tallet var ikke arrytmi
lenger vanligste dødsårsak, men 
VV-svikt

• Samtidig kom PA-monitorering
og ekko som var et klart 
fremskritt, men overlevelse ved 
CCU ble ikke betydelig bedre

• Pasientdemografien dreide fra 
singel-organsvikt til 
multimorbide pasienter.



Intensiv kardiolog
Fortid, samtid og fremtid

• Kardiologiske problemstillinger 
var ikke lengre kun kardiologiske, 
men også «følgesvikter» i andre 
organ

• Forskjellen var ICU- pasienter og 
CCU-pasienter ble mye mindre

• Langsomt ble CCU endret til 
CICU og utrustet til å møte et 
langt mer omfattende 
sykdomsbilde

• Overlegen(e) på CICU må i dag 
kunne beherske avansert 
organstøttende behandling 
inklusiv
• Invasiv hemodynamisk

monitorering

• NIV/respirator

• Prisma

• Mekanisk sirkulasjonsstøtte

• Fremtiden blir mer avansert





Evidence based medicine





• 58 sider

• Veldig god retningslinje





Sviktretningslinje





sviktretningslinje



Oppsummering

• Akutt kardiologi er vi veldig gode på!

• Intensiv kardiologi er en svært spennende, relativ ny og stort sett 
udokumentert del av kardiologien. 
• Vi trenger mange flere dedikerte unge mennesker 

• Stort potensiale for utvikling

• Ingen poliklinikk

• Ingen kjedelige dager





Takk for meg!


