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NORDIC INVASIVE CARDIOLOGY 
CONFERENCE, 

OSLO 21.-22. JANUAR 2019

Nordic Invasive Cardiology Conference (NICC) ble første gang avholdt i 
Oslo i 2013, og i år var kongressen tilbake i byen. NICC er en non-profit-
organisasjon med et styre bestående av representanter fra Norge, 
Sverige, Danmark og Finland, og viktigste aktivitet er å arrangere et 
årlig møte som går på rundgang mellom deltakerlandene. Formålet med 
møtet er etterutdanning av og økt samarbeid mellom nordiske invasive 
kardiologer. Årets møte ble arrangert på Scandic Hotel Holmenkollen 
21.-22. januar 2019. Den lokale arrangementskomiteen besto av Ketil 
Lunde (leder), Bjørn Bendz, Christian H. Eek, Cecilie Halvorsen Egeland, 
Eigil Fossum, Anders Opdahl, Siv-Eli Simonsen og Lars Aaberge. Det 
ble deltakerrekord med totalt 208 påmeldte, hvorav 66 fra industrien. 
Totalt 19 firmaer hadde utstilling. Nytt av året var en egen sesjon 
for «NAP» (Nurses and Allied Professionals) og «workshops» med 
«hands-on»-trening for ultralydveiledet karpunksjon (sponset av GE) 
og CT-planlegging av transkateter aortaklaffimplantasjon (TAVI)-
prosedyrer (sponset av Medtronic/VingMed). Møtet var organisert 
med både felles sesjoner og delte sesjoner for koronar og strukturell 
intervensjon. Tilbakemeldingene fra deltakere og industriansatte var 
generelt gode, men fordi mange er involvert i både koronar og struktu-
rell virksomhet er det utfordrende å organisere programmet. Muligens 
vil det være bedre å holde seg til hovedsakelig felles sesjoner og dekke 
færre temaer. Neste års møte blir arrangert i Helsinki 20.-21. januar.

Ketil Lunde
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Professor Lars Søndergaard fra København 
holdt et spennende åpningsforedrag om 
utvikling, status og fremtiden for invasiv 
kardiologi. Det har vært en rivende utvikling 
siden den første selektive koronarangiografi 
ble utført i 1958, første PCI i 1977 og første 
TAVI i 2002. Det har vært en dreining fra 
kirurgi mot perkutane prosedyrer og fra kor-
onar mot strukturell virksomhet. Denne ten-
densen vil trolig fortsette. Blant fremtidige 
muligheter ble det f.eks. nevnt muligheten 
for intrauterin ballongdilatasjon av aorta-/
pulmonalstenose. Resten av sesjonene ble 
brukt til å presentere pågående nordiske 
samarbeidsstudier. Evald Høy Christiansen 
fra Aarhus presenterte OCTOBER-studien 
der pasienter med bifurkasjonslesjoner blir 
randomisert til optisk koherens-tomografi 
(OCT)- eller angiografi-veiledet revaskula-
risering. Felix Bøhm la fram FULL REVASC-
studien. Dette er en studie der over 4000 
hjerteinfarkt-pasienter med flerkarsykdom 
blir randomisert til fraksjonert flow-reserve 
(FFR)-styrt full revaskularisering eller 
«culprit-only»-PCI. Tidligere studier har 
vist at full revaskularisering er trygt og 
reduserer behov for ny PCI, men har ikke 
hatt statistisk styrke til å vise reduksjon 
av harde endepunkter som død eller nytt 

hjerteinfarkt. Lars Søndergaard orienterte 
om NOTION-2-studien som vil randomisere 
1000 yngre (≤ 75 år) lavrisiko-pasienter 
(STS-score ≤ 4 %) med aortastenose til 
TAVI eller kirurgisk hjerteklaffoperasjon. 
Tidligere studier har vist gode resultater for 
TAVI for lav-, middel- og høyrisiko pasienter, 
men gjennomsnittsalder i disse studiene har 
vært rundt 80 år. Lukking av venstre atriums 
aurikkel (LAAO) er et alternativ til antikoa-
gulasjon (AK) for å forebygge tromboemboli 
ved atrieflimmer. Jens Erik Nielsen-Kudsk 
fra Aarhus leder to studier som ser på effek-
ten av LAAO. I STROKE-CLOSE-studien blir 
750 atrieflimmerpasienter med indikasjon 
for antikoagulasjon (CHA2DS2-VASc-skår 
≥ 2) og som har hatt hjerneblødning siste 
6 måneder randomisert til LAAO eller 
medisinsk behandling – som i praksis som 
regel betyr ingen form for blodfortynnende 
behandling. OCCLUSION-AF vil randomi-
sere 750 pasienter med indikasjon for AK 
og som har hatt hjerneslag siste 6 måneder 
til antikoagulasjon eller LAAO. Felles for alle 
disse studiene er at de vil bidra til å avklare 
viktige medisinske spørsmål, at resultatene 
vil bli etterspurt internasjonalt og at pasien-
tinklusjon på norske sentre gjennomgående 
har vært sparsom.

ÅPNINGSSESJON
Ledet av Ketil Lunde.
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MitraClip ble introdusert i 2003 og er pr i 
dag det eneste etablerte perkutane behand-
lingstilbudet til pasienter med mitralinsuf-
fisiens. EVEREST-studien randomiserte 
mitralinsuffisiens (MI)-pasienter (27 % 
funksjonell/73 % organisk etiologi) til 
MitraClip eller kirurgi og viste at kirurgi 
gjennomgående var mer effektivt for å redu-
sere MI, men at MitraClip hadde mindre 
komplikasjoner. I europeiske retningslinjer 
har MitraClip svak indikasjon (IIB) for både 
funksjonell og organisk MI, mens det i USA 
kun er IIB-indikasjon ved organisk MI. Per 
i dag er over 80 000 pasienter behandlet 
på verdensbasis, de fleste av disse har hatt 
funksjonell MI til tross for at retningslinjene 
gir bedre støtte for å behandle organisk enn 
funksjonell MI. Høsten 2018 ble to randomi-
serte kliniske studier der hjertesviktpasien-
ter med stor MI ble randomisert til optimal 
medisinsk behandling (OMT) + MitraClip 
versus OMT publisert i New England Journal 
of Medicine, den franske MITRA-FR med 
304 pasienter og den amerikanske COAPT 
med 614 pasienter. MITRA-FR var kom-
plett nøytral med lik forekomst av død og 
hospitalisering pga. hjertesvikt etter ett år. 
I COAPT var resultatene derimot sterkt til 
fordel for MitraClip. Etter 24 måneder var 
forekomsten av død 29,1 % versus 46,1 % (p 
< 0,001) og rehospitalisering for hjertesvikt 
per år 35,8 % versus 67,9 % (p < 0,001). 
Erik Packer fra Haukeland universitets-
sjukehus diskuterte mulige forklaringer på 
forskjellene. Det kan se ut som pasientene 
i COAPT hadde noe bedre venstre ventrik-
kelfunksjon og større MI ved studiestart enn 
pasientene i MITRA-FR, slik at MI i større 
grad kan ha bidratt til sykdomsbildet. Selve 
MitraClip-behandlingen var sannsynligvis 
også bedre utført rent teknisk i COAPT, med 
flere clips per pasient og mindre restlekka-
sje etter prosedyre. 

Magnus Settergren fra Karolinska 
Institutet diskuterte om tiden er kommet for 
skreddersydd perkutan behandling av MI. 

Konklusjonene ble at pasienter må vurde-
res individuelt. Ved anatomisk egnethet 
for MitraClip (EVEREST-kriterier) er dette 
førstevalget. Om ringdilatasjon er hoved-
årsaken til MI, typisk ved atrieflimmer med 
dilatert atrium, kan perkutan implantasjon 
av mitralring (Cardioband) være best egnet. 
Om pasienten ikke er egnet for verken 
MitraClip eller Cardioband, kan perkutan 
mitralventil være et alternativ. Cardioband 
er foreløpig ikke brukt i Norge, og kun et 
fåtall pasienter er hittil behandlet med per-
kutan mitralventil.

Pasienter med isolert trikuspidalin-
suffisiens har i dag et svært dårlig behand-
lingstilbud. Det er etter hvert akseptert 
at det er nyttig med trikuspidalplastikk i 
forbindelse med annen hjertekirurgi dersom 
det foreligger stor trikuspidalinsuffisiens og/
eller dilatert trikuspidalring. Isolert kirurgi 
for behandling av trikuspidalinsuffisiens er 
imidlertid forbundet med dårlige resultater 
med svært høy mortalitet. Det er derfor 
økende interesse for perkutan behandling 
av trikuspidalinsuffisiens. Karsten Veien 
fra Odense fortalte om deres erfaring med 
bruk av MitraClip for disse pasientene. 
Det kom fram at slik behandling er teknisk 
utfordrende, det er vanskelig å oppnå god 
visuell oversikt med transøsofagusekkokar-
diografi (TEE) for prosedyreveiledning og 
resultatene så langt har ikke vært impo-
nerende. Det er mange utstyrsvarianter 
under utprøving for perkutan behandling av 
trikuspidalinsuffisiens (blant annet Cardio-
band), og behandlingen må foreløpig anses 
som utprøvende.

GUCH-pasienter med obstruksjon 
av pulmonalutløp er som regel operert i 
barnealder. Over tid vil de fleste av disse 
pasientene få problem med obstruksjon 
og/eller insuffisiens i pulmonalutløpet. 
Implantasjon av perkutan pulmonalventil 
ble utført allerede i 2000 med Melody-klaff 
(to år før første TAVI-prosedyre). Dette er 
nå en etablert metode, og slik behandling 

STRUKTURELL SESJON: MITRAL/
TRIKUSPIDAL/PULMONAL

Ledet av Ketil Lunde, Magnus Settergren, Karsten Tange Veien og Antti Saraste.
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reduserer antall kirurgiske inngrep for disse 
pasientene. Jaana Pihkala fra Helsinki gikk 
gjennom «state-of-the-art» for slik behand-
ling. Resultatene er gode, og etter vellykket 
implantasjon av perkutan pulmonalventil er 
det opp mot 90 % sannsynlighet for velfun-
gerende pulmonalutløp over 10 års obser-
vasjon. For pasienter med svært dilatert 
utløp er perkutan behandling utfordrende. 
Melody-klaffen kan i utgangspunktet kun 
dilateres opp til ytterdiameter på 24 mm. 
I de siste årene er TAVI-klaffer blitt brukt 
på større anatomi (Edwards Sapien), og 
man kan da behandle utløp opp til 31 mm i 
diameter. For pasienter med større utløp har 

kirurgi vært eneste behandlingsmulighet, 
men større klaffer for perkutan behandling 
er under utvikling. Endokarditt er et relevant 
problem både for kirurgiske og perkutane 
pulmonalklaffer (forekomst 1-9 % per 
pasientår). Det har vært bekymring mht. 
overhyppighet av endokarditt i Melody-
klaffer, men det er ikke utført randomiserte 
studier mellom kirurgiske og perkutane klaf-
fer, heller ikke mellom ulike typer perkutane 
klaffer. Nøye oppfølging av tannhygiene, 
endokardittprofylakse ved risikoprosedyrer 
og livslang bruk av acetylsalisylsyre kan 
muligens redusere problemet.

NURSES AND ALLIED PROFESSIONALS 
(NAP)-SESJONEN

Ledet av Cecilie Halvorsen Egeland (radiograf/forskningskoordinator ved Oslo 
universitetssykehus (OIUS), Ullevål), Siv-Eli Simonsen (radiograf ved OUS, 

Rikshospitalet), Petronella Torild (Instruktör/sykepleier ved Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset, Göteborg), Ellen Nyholm (Klinisk sygeplejespecialist, Odense 

Universitetshospital, Danmark).

I år var det for første gang en sesjon for 
NAP-er på NICC, med et godt oppmøte. 
Presentasjonene på sesjonen var følgende: 

RadComTrial (randomisert 
kontrollert studie)

Presentert av Nicole Due-Tønnesen 
(radiograf, OUS, Ullevål).

I denne studien (n=500) blir to a. radialis 
kompresjons-devicer (TR-band, Terumo og 
RYstop, Rymoen AS) sammenlignet. Radi-
alisokklusjoner og selvrapportert smerte 
(VAS 0-10) ble målt. Alle pasientene møtte 
opp 90 dager etter angiografi/PCI og fikk 
utført en ultralyd av a. radialis. Det var ingen 
signifikant forskjell mellom utstyrsvarian-
tene for smerte under kompresjon eller 
forekomst av radialisokklusjoner.

Experiences with core curriculum 
education program for professional 
development of nurses and allied 
professionals

Presentert av Mette Storebø Skadberg 
(spesialsykepleier, Stavanger 

universitetssjukehus).
«Core curriculum for the continuing profes-
sional development of nurses and allied profes-
sionals” ble publisert i 2016 av arbeidsgrup-
per i European Society of Cardiology (ESC) 
og European Association of Percutaneous 
Cardiovascular Interventions (EAPCI). 
Formålet med kjernepensumet er å gi en 
standard utdannings-/utviklingsveiledning 
for spesialisering innen invasiv kardiologi for 
NAP-er i Europa. Ved kardiologisk avdeling 
ved Stavanger universitetssjukehus har man 
startet implementering av dette. Erfarin-
gene deres med implementeringen ble 
presentert.
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CT before TAVI:  
why and how we do it 

Presentert av Joanna M. Fenn 
Kristiansen (radiograf, OUS, 

Rikshospitalet).
TAVI er blitt en etablert metode for å 
behandle enkelte pasienter med aortas-
tenose. Før en TAVI-prosedyre er det flere 
undersøkelser som må gjennomføres: 
ekkokardiografi, koronar angiografi og CT. 
CT har en nøkkelrolle når det kommer til 
planleggingen av selve TAVI-prosedyren. 
Utviklingen innen CT-teknologien har gjort 
det lettere å overvinne utfordringer som 
arytmier og nedsatt nyrefunksjon ved hjelp 
av omfattende kartlegging og EKG-gating. 
CT-teknologien gir muligheter i dobbel-skrå 
multiplan-rekonstruksjoner for å kartlegge 
blant annet aortaklaffen og aortaroten, som 
er essensielt for planlegging av klaffestør-
relse. CT brukes også til å se på femoralkar 
og aorta for å planlegge blant annet det 
mest optimale punksjonsstedet.

MRI before TAVI for assessment of 
clinical benefit (clinical study)

Presentert av Jorunn Fraser-Green 
(radiograf OUS,Rikshospitalet)

Det har vært et stadig økende antall pasi-
enter som får utført TAVI. Det viser seg at 
ikke alle pasienter får symptombedring eller 
sikkert forlenget liv etter utført prosedyre. 
Ved OUS, Rikshospitalet undersøker TAVI-

gruppen om en kan selektere pasienter som 
profitterer på behandling. Metoder som 
brukes er bl.a. stress-ekkokardiografi med 
vevsdoppler for å undersøke om det forelig-
ger myokardial kontraktil reserve, og MR av 
hjertet for å kartlegge myokardfibrose før 
TAVI.

Patients’ experiences of TAVI in 
local anesthesia

Presentert av Barbara Wulff 
(spesialsykepleier, Rigshospitalet, 

København)
Ved Rigshospitalet i København gikk en i 
2015 fra å utføre TAVI i generell anestesi 
til lokal anestesi uten anestesipersonell til 
stede. En ønsket da å kartlegge pasientenes 
opplevelser og behov. Dette ble utført i kva-
litative forskningsintervju. I intervjuene kom 
det frem at det er stor variasjon i smerte-
opplevelse, men at pasientene allikevel føler 
seg trygge da TAVI-teamet har det «under 
kontroll». Noen av pasientene ønsket også å 
bli mer involvert. Konklusjonen ble at TAVI i 
lokalanestesi ble opplevd som en prosedyre 
med varierende grad av smerte og bekym-
ring, men dette er akseptert så lenge TAVI-
teamet oppførte seg profesjonelt. 

Kommentar: Det var et meget nyttig 
møte, og vi håper det blir en egen NAP-
sesjon på NICC også i fremtiden. Vi var 
fornøyd med at flere yrkesgrupper, sykehus 
og land var representert. Vi kunne ønsket 
oss en mer kjønnsbalansert sammensetning 
og vil i fremtiden anbefale å få flere menn 
involvert.

KORONAR AVBILDING OG FYSIOLOGI-
SESJONEN

Ledet av Lisette Okkels Jensen fra Danmark, Mattie Niemela fra Finland, Nils Witt fra 
Sverige og Eigil Fossum fra OUS, Ullevål (referent).

Sesjonen startet med at Niels Holm fra 
Aarhus ga et «state of the art»-foredrag 
om intrakoronar bildediagnostikk basert på 
«2018 Imaging expert consensus docu-
ment» (Räber L et al, Eur Heart J 2018,) 
hvor han er medforfatter. Dokumentet er 
meget informativt med oversiktlige tabel-

ler og nyttig figurer og anbefales for alle 
interesserte.

Det var deretter en pro et contra-
diskusjon mellom Ulf Kajermo fra Sverige 
(I use intracoronary imaging in most of my 
PCI-cases) og Olaf Rødevand fra LHL-syke-
huset Gardermoen (Intracoronary imaging 
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increases procedural time and cost, and 
should be limited to selected cases). Begge 
hadde gode argumenter for sine syn. Selve 
utgangspunktet for slike pro et contra-
diskusjoner er jo at man mangler de tunge 
studiene som avgjør dette en gang for alle, 
selv om flere metaanalyser nå trekker i ret-
ning av en fordel for «imaging»-basert PCI 
(ref. konsensusdokumentet nevnt over).

Jens Flensted Lassen fra Danmark 
viste i en dyremodell hvordan man kan følge 
og evaluere resultatet av bifurkaturstenting 
i koronarkar med videofilming fra kar i blod-
tomhet ved hjelp av saltvannsflush.

Sesjonens eneste innlegg om koro-
narfysiologi ble holdt av Thomas Engström 

fra Danmark: CFR and IMR, still a research 
tool or should it be applied in clinical deci-
sion making? I praksis bruker vi nærmest 
utelukkende FFR eller instantaneous wave-
free ratio (IFR) til koronarfysiologiske målin-
ger, selv om koronar flowreserve (CFR) og 
indeks for mikrovaskulær motstand (IMR) 
gir nyttig tilleggsinformasjon. Bruken av 
disse begrenses langt på vei av at mange 
laboratorier ikke har det nødvendige utstyr 
og delvis av mangel på tunge studier som 
viser nytteverdi. Engström gikk igjennom 
prinsippene for målingene og tilgjengelig 
litteratur og konkluderte med at man nå må 
trekke disse parameterne inn i den kliniske 
hverdagen for utvalgte pasienter.

KRONISK TOTALOKKLUSJON-SESJONEN
Ledet av Christian H. Eek (referent), Ulf Jensen, Evald H Christiansen og Risto Jussila.

Den første rene koronarsesjonen hadde PCI 
på kronisk okkluderte koronarkar (CTO-PCI) 
som tema. Første innlegg var av Tomi Kau-
konen som gjennomgikk strukturert hvordan 
angiografi for planlegging av CTO-PCI bør 
gjennomføres. Det er ikke nok kun å demon-
strere at karet er okkludert, men viktig å 
nøyaktig kartlegge hvor okklusjonen starter 
og slutter, kollateralsirkulasjon og mulig 
angrepsmåter for å åpne karet. Viktighet av 
å bruke liten forstørrelse, ingen panorering 
og multiple vinkler ble understreket, samt 
muligheten for å øke bildekvaliteten med 
økt stråledose og bildefrekvens.

Videre kom et par eksempler fra 
Ingibjorg Gudmundsdottir, som eksempli-
fiserte bruk av epikardiale kollateraler for 
retrograd PCI. Disse kasusene er ofte svært 
komplekse, mange av pasientene er tidligere 
bypassopererte. Hvilke muligheter og fare-
momenter som foreligger, ble godt illustrert. 

En lang rekke teknikker er spesifikke 
for CTO-PCI, som de fleste har sitt eget 
akronym. Eksempelvis BAM, LAST, STAR og 
BASE betyr ingenting for de fleste som ikke 
jobber med CTO-PCI. Erlend Eriksen holdt 
en svært god gjennomgang av de fleste 
teknikker, hva de betyr og når og hvordan de 
brukes. Mange av disse med gode illustre-
rende eksempler. 

Antegrad fremføring av PCI-wire i 
det okkluderte karet er fremdeles den mest 
anvendte måte å åpne okkluderte koro-
narkar på. Wirene som brukes har svært 
forskjellige egenskaper hva gjelder tyk-
kelse i tuppen, stivhet, penetrasjonsevne, 
styrbarhet og hvor hydrofile (glatte) de er. 
Karsten Veien hold en god gjennomgang av 
hvilke wirer som er tilgjengelige for denne 
metoden. 

Lange okklusjoner behandles ofte 
med teknikker der karet bevisst dissekeres, 
for så å bruke stump disseksjon i okklusjo-
nens lengde, med re-entring av sant lumen 
distalt. Denne teknikken medfører lavere 
risiko for perforasjon enn hvis man bruker 
kun stive wire. Metoden som brukes kalles 
«knuckle wire», og innebærer at wiren krøl-
les opp til den blir stiv nok til å kunne disse-
kere stumpt i karveggen. Gøran Olivecrona 
ga en fin fremstilling av metoden, med flere 
eksempler.

Perforasjon av koronarkar er den 
vanligste komplikasjonen til CTO-PCI. Olli 
Kajander holdt en fin forelesning om de 
forskjellige typer perforasjoner, hvordan de 
kan unngås og ikke minst hvordan de skal 
behandles hvis komplikasjonen oppstår. 
Bruker av dekkete stenter, coiler, lim og 
mikroballonger ble diskutert.
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KOMPLIKASJONER OG SUKSESS - 
KASUISTIKKSESJON

Ledet av Christian H. Eek (referent), Leif Thuesen og Thomas Kellerth.

På møter for invasive kardiologer er alltid 
komplikasjonssesjoner godt besøkt, så også 
denne gang. Det er mye læring i å se hvilke 
problemer som kan oppstå, og hvordan folk 
kommer seg ut av dem. Sesjonen startet 
med et pasienteksempel fra Nigussie Bogale 
og Erlend Eriksen, der en pasient med iatro-
gen aortadisseksjon ble overført til region-
sykehus for operasjon, men komplikasjonen 
lot seg behandle perkutant med stenting av 
høyre koronararterie. 

Karkomplikasjoner etter TAVI er ikke 
uvanlig. Ole deBacker presenterte en pasi-
ent der man lukket karet med Manta-utstyr, 
som så løsnet og emboliserte. Karet ble 
lukket med dekket stent, hvorpå man brukte 
en ny dekket stent og låste Manta-proppen 
i vegg. Oppfølging med ultralyd viste at 
Manta-en var resorbert fra karveggen, 
med utmerket sluttresultat. Det ble også 
kommentert at man nå har opptil syv års 
oppfølging av pasienter som har fått dekket 
stent (Viabahn) i lyske. Dette har vært kriti-
sert grunnet antatt risiko for fraktur, men så 
langt har man i København ikke sett fraktur 
eller andre komplikasjoner til bruk av dekket 
stent under lyskebåndet.

En interessant ST-elevasjons-myo-
kardinfarkt-pasient ble presentert av Cedric 
Davidsen. Under en intervensjonsradiolo-
gisk prosedyre der det var planlagt stenting 
av en stenotisk a. subclavia, ble stenten 
feilaktivt plassert i venstre arteria mamma-
ria interna (LIMA) hos en tidligere aorto-
koronar bypass-operert pasient. Den store 
stenten førte til LIMA-okklusjon og et akutt 
fremreveggsinfarkt. Behandlingen besto i å 
åpne native LAD, elegant!

Thor Trovik presenterte en pasient 
med store aneurismer på et venegraft. Det 
ble utført kompleks PCI av en nativ koro-
nararterie, med påfølgende plugging av 
venegraftet. Etter noe tekniske vanskelighe-
ter oppnådde man et godt resultat. 

Thomas Kellerth presenterte en 
pasient som fikk omplassert en aurik-
kelplugg som hadde dislosert. Prosedyren 
var åpenbart teknisk vanskelig, og man 
hadde god hjelp av 3D ekkokardiografi for 
veiledning.

Eric Packer og Anja Øksnes pre-
senterte to pasienter med svært vanskelig 
tilgang for TAVI. Begge ble behandlet med 
tilgang fra subclavia, og blant annet ble bruk 
av ECMO fra subclavia umiddelbart etter 
klaffeimplantasjon belyst. 

Avslutningsvis fikk vi en presenta-
sjon av Ola Kleveland, der man brukte 
intravaskulær bildediagnostikk (OCT) for 
å forsikre seg om at det ikke var plakk i et 
koronarkar. Resultatet ble en stor disseksjon 
som måtte stentes i et langt område. Mora-
len i historien ligger i at alle undersøkelser, 
inkludert intravaskulær bildediagnostikk, 
har en risiko, og man bør forsikre seg om 
at indikasjonen er god før man finner fram 
utstyr.

Det var egen sesjon for «Young 
investigators». Truels H. Jørgensen fra Rigs-
hospitalet i København vant prisen for beste 
vitenskapelige abstrakt, Anna Björkenheim 
fra Universitetssjukhus Örebro hadde 
beste kasuistikk. Begge fikk 25 000 SKR i 
premie. Det var i tillegg sesjoner for TAVI, 
sirkulasjonsstøtte og for aurikkel-okklusjon/
perkutan lukking av paravalvulær lekkasje/
persisterende foramen ovale.


