
Kurs koronarsykdom og hjertesvikt 
Trondheim, 15. oktober 2019 

Kardiologen som intensivmedisiner 

Rune Fanebust 
Hjerteavdelingen  

Haukeland Universitetssykehus 



Hva er intensivmedisin? 

«når det foreligger truende eller manifest, akutt 
svikt i én eller flere vitale organfunksjoner, og 
svikten antas å være helt eller delvis reversibel».  

 

og hva er en intensivenhet? 

«en sykehusenhet som skal kunne behandle 
pasienter med svikt i flere vitale 
organfunksjoner» 

Hvorfor skal vi engasjere oss i intensivmedisin? 



Overvåkningsenhet                                                            Intensivenhet 

 

 

 

• Intensivmedisin er ikke en egen spesialitet 

• Intensivmedisin krever i dag et utstrakt samarbeid 
mellom ulike fagområder 

• Dette gjelder håndtering av akutte situasjoner,  
diagnostikk og valg av behandlingstrategier 

• Forene kreftene 

 



Hvem kan ha ansvaret for en intensivavdeling? 

Anestsileger? Indremedisinere? 

Leger med kompetanse i intensivmedisin 



Vi opplever ting forskjellig.... 
Og vi kan forskjellige ting...... 



Hvordan er intensivavdelingene rundt 
om i verden organisert? 



Hvorfor bør kardiologer drive med intensivmedisin? 

Fordi kardiologer har best kompetanse i diagnostikk og 
behandling av hjertesykdommer! 
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Stikkord:  
Brystsmerter 
Dyspne 
Sirkulasjonskollaps 



Årsaker til kardiogent sjokk (KS)  

AKUTT HJERTEINFARKT (75 % av alle KS) 
 

 Venstre ventrikkelsvikt (80 %) 
 Store infarkt (>40 % av ventrikkel) 
 Mindre infarkt med utbredt myokardiskemi og/eller 

tidligere infarkt 
 Reinfarkt/stentromboser etc 

 

 Mekaniske komplikasjoner 
 Akutt mitralinsuffisiens 

 Papilleruptur 
 Kordaruptur 
 Papillemuskeldysfunksjon 

 VSR 
 Ruptur av fri vegg 
 Hjertetamponade 

 
 Høgre ventrikkelinfarkt 

 
 Stressindusert kardiomyopati 

ANDRE TILSTANDER (25 % av alle KS) 
 

 Sluttstadium av kardiomyopati 
 Myokardit 
 Septisk sjokk med alvorlig 

myokarddepresjon 
 Obstruksjon av ve. ventrikkels utløpsdel 

 Aortastenose 
 Hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati 

 Obstruksjon av ve. ventrikkels fylning 
 Mitralstensose 
 Myksom i venstre atrium 

 Akutt mitralinsuffisiens (kordaruptur)  
 Akutt aortainsuffisiens (endokardit) 

 Myokardkontusjon 
 Langvarig hjerteoperasjon 
 Lungeembolisme 
 

Alle tilstander som kan føre til alvorlig nedsatt hjerteminuttvolum 



gggggkhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 



Stresskardiomyopati 



Men, å behandle hjertet alene godt er ikke nok....... 

Skal vi behandle hjertepasienten godt,  
må alle organer behandles godt 



Lunge Lunge 
Hjerte Hjerte 

Nyre Nyre 

Infeksjon Infeksjon 

Anestesi Anestesi 

Hematologi Hematologi Endo Endo 

Medisinsk intensiv        bred kompetanse Medisinsk intensiv        bred kompetanse 



Hvilke faktorer  bestemmer utfallet ved  
akutt alvorlig sykdom? 

Behandlingsstrategi 

   Timing   

Komplikasjoner 
o Pasientrelaterte 
o Behandlerrelaterte 

Komorbiditet 

Behandlingsmuligheter 

Rask og riktig 
diagnostikk 

   Alder 

Sykdom 



Eksempler på andre viktige områder Eksempler på andre viktige områder 



Pasient eksempel 
48 år gammel kvinne, gift, to tenåringsbarn 

Psoriasis 

Nylig forretningsreise, blant annet til London og Paris 

Akutt syk 

– 17.11.: Myalgi, hodepine, feber 

– 18.11.: tørrhoste, slappet og begynnende dyspnoe 

– 19.-20.11: feber, ↑dyspnoe, ortopnoe,  +/-svimmelhet, ubehag i brystet 

– Oppsøkte fastlege → innlagt 

21.11.: Innlagt  

– Våken, orientert 

– Puls 120/min, regelmessig; temp 37,4 

– BT 80/54, litt diffust ubehag i brystet 

– RF 24/min  -  metning 100 % på romluft 

– Lunge/hjerte: ingen fremmedlyder 

– Perifert kjølig, ikke klam  

 

Hva tenker dere om dette? 

Hvilke undersøkelser vil  dere gjøre først? 

 



Syrebase: 
– pH  7,49 (7,36-7,44) 

– PaCO2   3,0 kPa (4,5-6,1) 

– HCO3 21,1 (22-26) 

– BE -5,4 (-3 til +3) 

– paO2  13,5 kPa  

– paO2/FiO2 64,3 kPa  

 

– Hb  12,6 g/dl 

– Glukose 8,8 mmol/l 

– Natrium 125 mmol/l 

– Kalium 4,2 mmolp/l 

– Laktat  3,0 mmol/l 

 

Andre blodprøver 
• LPK         11,2 

• TPK       166 

• Kreatinin        89 

• ALAT     1030 

• LD     1399 

• Troponin I         69188 

• CRP        110 

 

• Hurtigtest influenza       negativ 

• Legionella                 negativ 

 

 



EKG innkomst 

Frekvens 130/min 

Rytme  SR (?) 

QRS  100 ms; abnormt utseende 

Akse  -60  



Rtg thorax front:  
Moderat høystand av høgre diafragma.  

Ingen konsoliderte fortetninger, frie sini.  

Usikker hjertestørrelse. 

 

Ekkokardiografi 
Sterkt nedsatt kontraktilitet i det meste av venstre ventrikkel, EF 
15 %. Stiv og ødematøs vegg, ikke dilatert.  

Doppler: som ved høye endediastoliske fylningstrykk 

Bra høgre ventrikkel 

Noe perikardvæske 

 Hva tenker dere nå? 



Videre forløp 

• Overflyttet til HUS (med pågående dobutamin) 

• Koronar angiografi; normal 

• 6 myokardbiopsier → sendt til RH 

• Innlagt Impella® -  ECMO beredskap 

• Acyclovir 

• Hemodynamisk overvåkning 

– Pulmonalkateter  →  VT → 

– PiCCO kateter 



Videre forløp 2 

• Hemodynamiske målinger 
– Høy perifervaskulær motstand (PVR) →  

– Vasodilaterende (nitroprussidnatrium)  → fall i PVR →             

CO steg fra 3,6 til 5 l/min ila noen timer (uten BT fall) 

• Svar biopsi: Uttalt lymfocytær myokardit 

• Bedring ila 3 - 4 døgn 

• Impella fjernet etter 7 døgn 

• Troponin T maks dag 2     5 225 ng/l 

• NT-proBNP maks dag 2 26 050 ng/l 



EKG og ekkokardiografi ved tilbakeflytning  

5. desember 



Poliklinisk oppfølging 6.januar 



Poliklinisk oppfølging 6. mars  



  

Noen kardiologer bør interessere seg for 
intensivmedisin fordi pasientene også trenger 

den kompetansen!  
 

o Pasient må være i sentrum for diagnostikk og 
behandling →  tverrfaglig tilnærming 

o Tverrfaglig behandlingsteam – men unngå «krangel» 
o Bedre å være ansvarlig lege enn konsulent 
o Viktig å utvikle og bevare kompetanse i akutt kardiologi 
o Lettere å «bygge på» indremedisin/kardiologi med 

intensivmedisin enn å «bygge på» anestesiologi med 
indremedisinske fag? 

o Organisering av intensivmedisin må ”skreddersys” på 
ulike sykehus/regioner: 
o Mindre/mellomstore sykehus 

o Felles intensivressurser 

o Store sykehus 
o Kirurgiske intensivenheter (blandet kir/med) 

o Overvåkning og intermediær 
o Egne medisinske intensiv enheter 

o Overvåkning og intermediær 

 
 
 



  

SÅ: Kardiologer kan også lede og drive medisinske 
intensivenheter. Så hva kreves? 
 
o Høy legekompetanse - tverrfaglighet 

o Balanse mellom detaljer og oversikt 
o Høy sykepleierkompetanse 
o Godt arbeidsmiljø 
o Gode behandlingsstrategier og behandlingsplaner 
o Kvalifisert vaktpersonell: for- og bakvakt 
o Nært samarbeid mellom ulike fagmiljøer - gjensidig respekt 
o Nært samarbeid (skriftlige avtaler) med anestesilegene som driver med 

intensivmedisin 
o OG: noen må være villige til å ta den tilleggsutdannelsen som kreves;             

for eksempel «Nordisk Intensiv utdannelse – ettårig – åpen også for andre 
enn anestesileger 
 

o Intensivmedisin er krevende, men veldig givende! 
o Ikke en trist avdeling å joppe på! 
o Men vi trenger å engasjere oss mer enn vi har gjort til nå!! 

 





TWJJ f. 1953   

 Tidligere frisk 
 14.5.12:  Treningsstudio 
 Etter ferdig trening uvel, brystsmerter 
 EKG tatt i ambulanse 
 Ventrikkelflimmer i ambulanse 18.40 
 Ankomst AM 1850, fortsatt VF, pågående resusitering NLA 
 Videre resusitering på angiolab 
 Angiografi: Okkludert LAD  
 ASA iv, prasugrel 60 mg ps., heparin 
 ROSC 19.40 
 Stentet: Resolute Integrity 3,0 x 15 mm 
 Fortsatt sjokk: EF 10-15 % ekkokardiografisk (øyemål), ikke sett mekanisk 

komplikasjoner 
 Impella 2,5 l/min 
 Medisinsk Intensiv- og Overvåkningsavdeling til  videre behandling 
 Inkludert i TTM studien 

 



Medisinsk Intensiv- og Overvåkningsavdeling til  videre behandling 
14.5-15.5.2012 

• MAP>70 mmHg 
– Impella 1,8-2,0 l/min 

– EF ca 25 % 

– Noradrenalin 0,04-0,07 µg/kg/min  

• Respirasjon 
– Fullt maskinstyrt ventilasjon 

– støtte 20 inkl PEEP 5, Fi O2  70 % →  25 % på 12 timer 

– rtg thorax 

 

• Urin 
– anuri 

 



Blodgassanalyser av TWJJ    første timer etter innkomst  Blodgassanalyser av TWJJ    første timer etter innkomst  

 



Blodgassanalyser av TWJJ    første timer etter innkomst  Blodgassanalyser av TWJJ    første timer etter innkomst  



TWJJ: Blodprøver 4, 12 og 36 timer etter innkomst TWJJ: Blodprøver 4, 12 og 36 timer etter innkomst 

• LPK:  28,7 – 24,7 - 17,4 

• Hb   14,5 – 14,7 - 13,4 

• TPK:  242 – 206 - 139 

• CRP:  2 – 13 - 88 

• Kreatinin:  155 – 234 - 455 

• karbamid:  12,6 – 14,7 - 19,6 

• Natrium  135 – 136 - 132 

• Myoglobin:  ? - 38730 – 36109 

• CK:   3819 – 10181 - 21926 

• CK-MB:  124 – 320 – 326 

• Troponin T: 4466 – 10334 – 13407 (ng/l) 

• INR:  1,1 – 1,2 – 1,1 

 



 Daglig dialyse  

 Stabil sirkulatorisk – bedring av kontraktilitet – Impella 
fjernet 18.5. (3,5 døgn) 

 Ventrikkelblødning 16.5, 18. og 20.5: 
  10 SAG 

  4 plasma 

  1 trombocyttkonsentrat 

 Apirasjonspneumoni 

 Ekstubert 21.5 

 Kunne gå selv til toalettet 25.5. 

Mentalt svært bra, etter hvert helt restituert 

 Ekkokardiografi 25.5.: Moderat infarktsekvele anteroseptalt, 
EF 50 %. 

Medisinsk Intensiv- og Overvåkningsavdeling -  videre forløp Medisinsk Intensiv- og Overvåkningsavdeling -  videre forløp 



Medisinsk Intensiv- og Overvåkningsavdeling -  videre forløp Medisinsk Intensiv- og Overvåkningsavdeling -  videre forløp 



TWJJ, EKG 30.05.12 TWJJ, EKG 30.05.12 




