
Bruk av assist device 
LVAD  

-og veien videre. 
Hvor langt skal man gå og når skal 

man stoppe? 
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Hjertesvikt.  
Fra velfungerende til kritisk syk 



Cardiac output (l/m) 
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Behandling ved hjertesvikt 



Akutt kardiogent sjokk.  

Mortality Risk with Inotrope Dosing 

Adapted from Samuels LE & al , J Card Surg. 1999 Jul-Aug;14(4):288-93 
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Impella 
Du må 
kunne akutt 
behandling 
av 
kardiogent 
sjokk 
pressor/inot
ropi. 
-bro til 
recovery» 
-bro til mer 
avansert 
behandling 

IABP= 
intraaortic 
balloon pump 
 
Impella= 
aksial hjerte 
pumpe 
 
ECMO= 
extracorpore
al membrane 
oxygenation 



NYHA kl IIIb og IV til tross for optimal 
medisinsk behandling, CRT, ICD 

HTx Inotropi IABP/Impella 

HTx LVAD 

HTx 

HTx 

LVAD 

Behandling ved langtkommen hjertesvikt 

Kirurgi 

Recovery 

ECMO 

Hvilken vei til hvilken pasient? 
LVAD og veien videre 

Recovery 





The HeartWare
®

 Ventricular Assist System   

– 160g, 50mm ytre diameter 

 Max 10 l/min. 

– Kun en bevegelig del, gull legert impeller. 
Bedre biokompabilitet og hemokompabilitet.   

– To elektromagnetiske motorer.  Impeller 
eleveres ved økt turtall og bruker blodet som 
smøring og kjøling (hydrodrodynamic 
suspension.) 

– Friksjonsløs, teoretisk evigvarende. 

– Percutan strømledning med to ledningsett. 
Hindre strømbrudd.  

 

 

 



-Avlaster venstre ventrikkel 

helt eller delvis.  

Fordel med delvis aorta 

åpning  

-Er preload dependent, dvs 

avhengig av fylling til venstre 

ventrikkel.  OBS RV funksjon 

-Afterload sensitive, dvs CO 

er avhengig av gradient 

mellom aorta og vv. (MAP-

LVP) 

-Venstre ventrikkelfunksjon 

reflekteres i flowmønster på 

monitor. 

-CardiacOutput estimeres ut 

ifra rpm, wattforbruk og hct. 
 

 

Balansere avlastning av 
venstre ventrikkel, oke CO, 
symptomlindring og fare for 
å suge venstre ventrikkel tom 
(sucktion) 
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Indikasjoner 
 

• Bridge to Tx (BTT)- 
• Bridge to decision (BTD) 
• Bridge to recovery 
• Destination therapy (DT) 

 
• I Norge har vi  flest BTT. Internasjonalt er det nå flere DT 

enn BTT. 
• Våre BTT pasienter skal være godkjent for HTx, men pga 

hemodynamisk eller biokjemisk  derangering, langligger på 
IABP, vansker med å finne hjerte eller Impella/(ECMO) så er 
konvertering til LVAD et godt og realistisk alternativ.  
 
 







BTT vs DT 

• DT: pas i NYHA 3-4, men klinisk stabile. Ingen 
rescue terapi 

• BTT: Tilbud til de som ikke tåler å vente på hjerte 
eller har relative kontraindikasjoner 
– Hemodynamisk detoriering 

– Antistoffer mot humant HLA 

– Store pasienter med blodtype O 

– Pulmonal hypertensjon eller annen reversibel 
kontraindikasjon mot HTx 

• Bridge to decision 



• BTT er ofte så kritisk syke med eller uten 
annen mekanisk støtte så de ikke har noe 
«valg».  Svært dårlig/redusert prognose 
«ubehandlet» og kan bli for dårlig for Tx. 

• DT skal være oppegående og ha et «liv», med 
svært redusert livskvalitet. Fallhøyden er 
større om komplikasjoner tiltreffer. 
Motivasjon. 

• TIMING IS ESSENTIAL 



LVAD strategi 

Typical times of 

referral for VAD 

Advanced HF 

Wait too long 

and pay a 

heavy price 



Ideal times to 

implant a VAD 

LVAD strategi 



Close collaboration between surgeons and HF 
cardiologists is fundamental 

- better risk stratification of advanced HF 
- early referral of advanced HF patients to  
LVAD center 

LVAD strategi 



For god? For dårlig? NYHA klasse korrelerer med 
prognose etter implantasjon 



Formålet med LVAD 

• Å kunne stabilisere og «preparere» pasienten slik 
at vedkommende er i best mulig fysisk, psykisk, 
biokjemisk og hemodynamisk balanse. 

• Mulighet for å transplantere riktig pasient, til 
riktig tid med riktig hjerte. 

• Våre LVAD pasienter som transplanteres har lik 
overlevelse som våre «stabile» transplanterte 
pasienter.  

• Et selektert antall destination pasienter 

 

 



LVAD eller Tx 

• Hyllevare vs begrenset ressurs 

 

• Men begge behandlingsalternativer krever 
store helseressurser 

 

• Ingen epidemiologisk impact 



Norsk sosialdemokrati 

• Likeverd, dvs at alle skal ha samme mulighet 
for å få behandling (organer, LVAD) 

• Prioritere de med dårligst prognose 
ubehandlet? 

• Prioritere de med best prognose behandlet? 

• DERFOR ER ALLE LVAD BRIDGE TO DECISION. 
Vi transplanterer ikke LVAD som ikke har god 
prognose post-HTx. Konverteres fra BTT til DT 



Survival by treatment groups 
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                     LVAD resultater bedres. 
 

87 % lever eller transplantert 

(268+ 88 dager med LVAD) 
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71.4% Alive on Device  

21.6% Transplanted*  

7.1% Death  

ADVANCE Outcomes for BTT and CAP Patients (n = 241) 

92.9% Transplanted or Alive  

* includes one 

patient that was 

explanted for 

recovery.  

M Slaughter  EACTS 





Systolisk AP 70 mmHg, 
CO 5.5 L/Min 

Systolisk AP 70 mmHg, 
CO 3.5 L/Min 

Systolisk AP 35 mmHg, 
CO 3.5 L/Min 



 

• LVAD i høyre ventrikkel med 
outflow graft til pulmonalarterien. 

• Pulmonal motstand og trykk lavere 
enn systemisk. 

• Banding av RVAD outflow graft. 

 

• Når venstre ventrikkel avlastes 
synker pulmonaltrykk og motstand 
og RVAD rpm eller banding  må 
justeres. Vanskelig balanse. 

 

LVAD+RVAD 

Heartware HVAD 

 

Narrowing of 
Outflow Graft = 

Increase of 
Afterload 

 

RIGHT 
Assist Device 

LEFT 
Assist Device Strueber, M., et al., Successful use of the HeartWare HVAD rotary blood pump 

for biventricular support. J Thorac Cardiovasc Surg, 2010. eprint. 

Hetzer, R., et al., Long-term biventricular support with the Heartware implantable 
continuous flow pump. J Heart Lung Transplant, 2010. 29(7): p. 822-4. 
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HW, trombe TGJ 
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Hva skal dere vite for henvisning 

• Kandidat for HTx eller DT? (De fleste pas er kjent over 
tid og avgjørelsen skal være diskutert/besluttet før det blir 
kritisk) 

• Komorbiditet skal være utredet i stabil fase. 

• Infeksjonsfri 

• Høyre ventrikkel (Ekko, CVP, SPAP, RV funksjon, 
TI, høyre kateterisering (MPAP-CVP, TPG, PVR)) 

• Pas må være maksimalt avvannet/behandlet 
og balansert hemodynamisk.  



Fremtiden, veien videre 
.. 

 

Mindre devicer 
Alternative devicer 
Minimalt kirurgisk inngrep 
Foreløbig kun indikasjon 
for HFrEF 



VAD vs. Htx 
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treatment 



Transplantasjon eller LVAD? 

• TX 
– Bedret overlevelse, 

langtidsprognose 
– Bedre livskvalitet og fysisk 

form, hvis vellykket HTx 
– Færre komplikasjoner og 

reinnleggelser 
– «Lettere» hverdag 

 
 

     MEN 
– Mangel på organer, lange 

ventelister 
– Langvarig immunsuppresjon 

 

• LVAD 
– LVAD «evigvarende» 
– God fysisk form 
– Bro til Tx kan bli bro til future……. 
– Fysisk, biokjemisk og 

hemodynamisk stabile før Tx 
– Ca 50% får en alvorlig 

komplikasjon 
– Antikoagulasjon. Balansere 

pumpetrombose mot 
blødningsfare 

 
 

-Vil i fremtiden bli et reelt 
supplement til 
hjertetransplantasjon 
 



 Det er viktig å ikke bruke LVAD som 
sovepute/unnskyldning for å drive god 
donoraktivitet.  Så langt kan ikke LVAD måle seg 
mot HTx når det gjelder livslengde, kvalitet og 
økonomi. 
Vi må passe på at det ikke blir et underforbruk av 
HTx og et overforbruk av LVAD. Viktig at gode 
donorhjerter ikke brukes til havarerte VAD, men til  
pasienter med god prognose.  
MEN, det er viktig å ikke ha underforbruk av LVAD 
til de som tilfredstiller kriteriene!!  
 



Hvor langt skal man gå? 

  



Stian f. 78  

• Glomerulonefritt, ulcerøs colitt, thyroiditt.  
Stabilt og helt frisk 

• Akutt hjertesvikt. Ålesund, St. Olav.  
Myocardbiopsi viste kjempecellemyocarditt 

• Ecmo og Impella. Respirator.  Tilfredstillende 
biokjemi. 



Muligheter og begrensinger 

• Recovery? 
• HTx? 

–  Stor risiko for residiv i graftet 

• LVAD? 
– Svært vanskelig å evalere RV. LV og RV svikt 

• BiVAD? 
– Eksprementelt.  Til hva? 

• TAH? 
– Sende pas til Stockholm.  

• Avslutte? 
 



BiVAD 

• LV til Ao.  Ao klaff lukket 

• RA til AP.  Trikusp åpner seg relativt godt.  

• Stabil med OK laktat, svo2, litt dårlig diurese 

 



Initialt stabile verdier.  RVAD litt ustabil.  Etterhvert utover natten blir RVAD 
flow og watt lavere og lavere og legger seg på 2.0 liter.  Trenger  volum og 
SAG 
Dagen etter LD 2600, P-Hb 2.3.  Bilirubinemi og mørk urin.  Kreat 300. Lite 
diurese.  LV virker godt avlastet.  RVAD virker å fungere dårlig.  
 
Avslutte eller åpne og se............. 
RVAD graftet for kort.  Avkemt.  Bytte graft og eller RVAD.  MOF.   
Avslutte eller fortsette.  Reop sannsynlig 50+% mortalitet 
 



Ble byttet outflow graft. 

• MOF 
• Intensiv opphold i 1 mnd.  GI blødning og 

vanskelig å balansere AC 
• Får RVAD pumpehus trombose 
• Ny økning av hemolyse parametre, økende RV 

svikt og kreat økning. 
• Ny RVAD bytte.  Mortalitet 50%+  
• Går til familien og forteller at vi avslutter. 
• Brukt 4 mill kr på denne pasienten (til ingen 

nytte?) 



Bytter RVAD 

• 1 mnd intensiv 

• Gradivis opptrening, avvenning av respirator 

• Intensiv pareser 

• Dro til Ålesund i går, klarte å gå opp trappa til 
flyet. 

• Tidspunkt for ny Tx? 



• Galskap? 

• Sprenge grenser? 

• Faglig utvikling? 

• Individuell avgjørelse? 

• Ressurs sløseri/belastning av helsevesen? 

 

• Settes på Tx liste? 

• Transplantert forsommer 2020. Vellykket 

 



Konklusjon 

• Assistert sirkulasjon både til akutt svikt og 
forverring av kronisk svikt.  

• IABP mest skånsom, Impella bedre unloading 
men kortere behandlingstid. ECMO for 
«irreversibelt» cardiogent sjokk 

• LVAD som BTT, DT. Riktig behandling til riktig 
pasient til riktig tid.  «Selection and timing» og 
pre-LVAD  vurdering og behandling!! 



• Oppfølging av LVAD pasienter er eget kapittel  

• Alle som får overført LVAD pasienter til sitt 
sykehus får tilbud om hospitering og det er 
eget personell som følger pasient over og 
driver opplæring. 


