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ACUTE CARDIOVASCULAR CARE 
2015, WIEN 17-19. OKTOBER 
Denne årlige kongressen i regi av ESCs Acute Cardiovascular Care 
Association (ACCA) ble i år arrangert i Wien, og kongresslokalet var 
selveste Hofburg (bilde). Det var ca. 1000 deltakere, og som vanlig ble 
mange viktige temaer innen akutt kardiologi diskutert. Kongressen ble 
avsluttet med en eksamen for de spesielt interesserte. Denne eksamen 
er ment som en sertifisering for leger som jobber innen feltet akutt 
kardiologi/intensivmedisin, og består av 2 deler: en skriftlig eksamen 
som tester kandidatens teoretiske kunnskaper, og en praktisk del hvor 
man må fremlegge en loggbok med dokumentasjon på gjennomførte 
prosedyrer og erfaring. Den neste skriftlige eksamen vil bli holdt under 
den neste ACCA-kongressen i Lisboa (15.-17. oktober 2016). Noen nor-
ske kardiologer har allerede tatt denne skriftlige eksamen, og herved 
oppfordres flere til å gjøre det samme! Les mer om dette på: http://
www.escardio.org/Guidelines-&-Education/Career-development/
Certification/Acute-cardiac-care/ACC-certification-for-individuals.

Da det var få norske deltakere på denne kongressen i år, har vi 
dessverre ikke noe komplett referat fra kongressen. Men det vedlegges 
et fyldig referat fra en viktig sesjon om Hjertestansbehandling, som 
anbefales lest.

Sigrun Halvorsen, stedlig redaktør
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OPPDATERING INNEN 
HJERTESTANSBEHANDLING

Kristin M Kvakkestad,Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål

Tobias Graf (Lübeck, Tyskland) holdt et 
opp summerende innlegg om evidens for 
administrering av i.v. adrenalin, endeti-
dal-CO2 (etCO2)-måling og mekanisk 
brystkompresjon ved avansert hjerte-
lungeredning (AHLR) etter hjertestans. 
Han konkluderte med at det fortsatt er 
anbefalt å gi adrenalin ved hjertestans, på 
grunnlag av økt andel pasienter som oppnår 
ROSC ved denne behandlingen, på tross av 
manglende evidens for økt overlevelse (1). 
EtCO2 er anbefalt for å sjekke tubeposisjon 
og kvalitet på HLR, men ikke for å avgjøre 
om gjenopplivingsforsøket skal avsluttes 
(1). Bruk av automatisert mekanisk kom-
presjonsutstyr (eks. LUCAS) kan vurderes 
spesielt under transport til sykehus, ved 
langvarig resuscitering og ved hjertestans 
under hjertekateterisering, men er ikke 
anbefalt brukt rutinemessig (1). Gøran 
Olivecrona (Lund, Sverige) konkluderte med 
at anbefalingen om å indusere hypotermi 
på sykehus etter hjertestans (32-36° C i 24 
timer) bør opprettholdes (target tempe-
rature management, TTM). G. Fuernau 
(Lübeck, Tyskland) oppsummerte prinsip-
per for sykehusbehandling etter gjenoppli-
ving av hjertestans og akutt angiografi. Han 
understreket betydningen av god kontroll 
med oksygenering og ventilering (eks. SaO2 
94-98 %, PaCO2 35-45 mm Hg) og akutt 
koronar angiografi etter hjertestans med 
og uten ST-segment-elevasjoner i EKG som 
viktige for overlevelse. 

Videre følger et mer fullstendig refe-
rat fra innlegget til Walter Speidl fra Wien, 
Østerrike:

Ekstrakorporal membran-
oksygenering (ECMO) ved 
hjertestans (ECPR)
Med hjertestans menes her pasienter 
uten livstegn som forsøkes behandlet med 
defibrillering og/eller hjerte-lungeredning 
(HLR). Man skiller mellom mistenkt kardial 
og ikke-kardial årsak. ECMO er ekstrakor-

poral støtte av respirasjon og sirkulasjon og 
består av kanyler som kobles til sirkulasjo-
nen, en membran som oksygenerer blodet 
og fjerner CO2, og en pumpe som driver sir-
kulerende blodstrøm. Ved mistenkt kardial 
hjertestans kan veno-arteriell (VA) ECMO 
opprettes for kardiopulmonal sirkulasjon 
under AHLR-behandling (extracorporeal 
cardiopulmonary resuscitation (ECPR)). Det 
kan kjøpe tid til f.eks. å gjennomføre koronar 
angiografi med PCI eller pulmonal trom-
bektomi ved lungeemboli, når det ikke er 
oppstått spontan sirkulasjon (ROSC) (2).

Gjeldende retningslinjer 
Det foreligger ingen randomiserte, kon-
trollerte studier av ECPR ved hjertestans. 
Likevel har ECPR økende utbredelse i den 
vestlige verden på bakgrunn av flere obser-
vasjonsstudier som viser bedre overlevelse 
med ECPR sammenliknet med konvensjo-
nell AHLR (2-6). Retningslinjer fra Euro-
peisk resusitasjonsråd anbefaler å vurdere 
ECPR for pasienter der AHLR ikke lykkes og/
eller for å fasilitere spesifikke intervensjoner 
som angiografi og PCI (1). American Heart 
Association anbefaler ikke ECPR rutinemes-
sig etter hjertestans, men «kan vurderes 
i tilfeller der ECPR raskt kan startes opp, 
for selekterte pasienter, med mistanke om 
potensielt reversibel årsak til hjertestans 
der 10 minutter med AHLR ikke fører frem» 
(Klasse 2b, evidensnivå C (limited data) (7).

Publiserte observasjonelle 
data
Det er gjort en pilotstudie med prehospi-
tal ECPR hos pasienter med prehospital 
hjertestans, hvor 1 av 7 pasienter overlevde 
uten hjerneskade (8). Rasjonalet for å starte 
prehospitalt er å redusere tiden fra hjerte-
stans til ECMO, etter en publisert studie 
med bare 4 % overlevelse blant 51 pasienter 
som ble ECPR-behandlet på sykehus. Alle 
pasientene i denne studien hadde bevitnet 
hjertestans, kort anoksitid, automatiserte 
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mekaniske brystkompresjoner på vei til 
sykehus og VA ECMO ved ankomst syke-
huset. Imidlertid var tid fra hjertestans til 
ECMO lang (median 120 minutter, 25-75 
percentil 102-149 min) (9). Pre-hospital 
ECMO gjennomføres nå i Paris av erfarne 
leger innen akuttmedisin. 

Flere andre observasjonsstudier 
er publisert og også en metaanalyse av 
ECMO- behandling ved kardiogent sjokk 
eller hjertestans i perioden 2000-2014 (10). 
Tretti-dagers overlevelse i denne metaana-
lysen var 36,2 % i hjertestans-gruppen, men 
det var høy forekomst av komplikasjoner 
som nevrologiske utfall (13 %), infeksjon 
(25 %) og nyresvikt (47 %). Det var signifi-
kant heterogenitet mellom studiene, slik at 
resultatene må overføres med forsiktighet 
til hjertestanspasienter med ulike karak-
teristika (10). Andre studier av ECMO ved 
pre- og inhospital hjertestans med antatt 
kardial årsak har rapportert 24 % overle-
velse med velbevart nevrologisk funksjon 
(cerebral performance category (CPC) 1-2) 
etter 30 dager (3) og 12-15 % overlevelse 
etter 6 måneder (4, 5). CHEER-studien fra 
Australia er den studien som hittil har vist 
best resultater. I denne prospektive studien 
av 26 pasienter med i-hospital (n=15) eller 
prehospital (n=11) hjertestans ble pasien-
tene behandlet med mekaniske brystkom-
presjoner, hypotermi, og ECMO dersom 
ikke ROSC inntraff innen 30 minutter med 
AHLR. Det var liberal bruk av tidlig angio-
grafi og PCI ved mistanke om okkludert 
koronarkar. Inklusjonskriterier var bevitnet 
hjertestans, rask oppstart av HLR, ventrik-
kelflimmer som første rytme og alder 18-65 
år. Median tid fra hjertestans til ECMO var 
< 1 time (median 56 min, IQR 40-85 min). 
PCI ble utført hos 11 pasienter (42 %) og 
pulmonal trombektomi hos én pasient. Hos 
25 pasienter ble ROSC gjenopprettet, og 14 
av 26 pasienter (54 %) ble skrevet ut i live 
med normal nevrologisk funksjon (6).

Prognostiske faktorer
Dokumenterte prognostiske faktorer ved 
ECPR-behandling er alder, tid uten flow (9), 
tid fra hjertestans til ECMO (2), varighet av 
HLR før avgjørelsen om å overflytte pasien-
ten til ECMO (11) og serum-laktat (12).

Komplikasjoner og 
utfordringer
Nevnte komplikasjoner og faktorer knyttet 
til ECMO-behandlingen som krever ekstra 
oppmerksomhet, er iskemi i ekstremiteter, 
trombose og blødninger. Valg av innleggel-
sesmetode (åpen versus perkutan teknikk), 
kanylekaliber og anleggelse av perfusjons-
kateter til underekstremitet kan påvirke 
dette. I tillegg kan komplikasjoner knyttet 
til lavt eller fravær av kardialt minuttvolum 
oppstå, i form av lungeødem, watershed-
fenomen eller myokardial iskemi. Det er 
da avgjørende med en god post-resuscite-
ringsprotokoll med klare mål for intensivbe-
handlingen, i tillegg til spesifikke tiltak mot 
eventuell pumpesvikt.

Speidl avsluttet med å nevne at i til-
legg til utfordringer i behandlingen av disse 
pasientene i akuttfasen, er det utfordringer 
når man eventuelt skal avgjøre når det er 
riktig å avslutte behandlingen. Resultater fra 
de pågående randomiserte og kontrollerte 
studier i Wien og Praha (ClinicalTrials.gov 
NCT01605409 og NCT01511666) vil gi oss 
mer data om hvilke pasienter som har mest 
nytte av ECPR etter hjertestans, og hvordan 
behandlingen kan optimaliseres. 
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