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Anbefaling for oppfølging av klaffeopererte pasienter. 
 
Utarbeidet av: Arbeidsgruppe for ekkokardiografi, tilpasset etter referanse 1.   
 
Generelt: Det sykehus som foretar operasjonen har ansvar for å skissere kontrollopplegg for den 
enkelte pasient. Kontrollopplegget vil måtte tilpasses lokale ressurser og tradisjon.  Kliniske kontroller 
utover rutine, bestemmes etter behov av behandlende kardiolog som henviser til opererende sykehus 
om nødvendig. Det foreligger indikasjon for ekstraordinær ekkokardiografi ved utvikling av 
symptomer eller nye bilyder.  
 
 
1. Anbefalte rutinekontroller 
 
Alle klaffeopererte pasienter bør få utført ekkokardiografi postoperativt før utreise.  
3 måneders kontroll vil fungere som en standard for senere målinger av gradient/areal.  
 
Rutinekontroller fra og med 2-3 mnd inkluderer:  

• Klinisk undersøkelse 
• EKG, Rtg. Thorax (2-3 + 12 mnd) 
• Blodprøver: Hgb, leukocytter, urea/kreatinin, LDH, bilirubin, INR v/warfarin, CRP 

 
1.2 Mekaniske hjerteventiler: 

• Kontroll med ekkokardiografi etter2-3 mnd og 1 år. 
• Deretter årlige kliniske kontroller så lenge dette ansees medisinsk hensiktsmessig.   
• Ekkokardiografi ved utvikling av symptomer eller nye bilyder. 
• Det anbefales en kontroll med ekkokardiografi hvert 10. år som sammenlignende standard. 

 
1.3 Aortaconduit: 

• Kardiologisk kontrollopplegg som for mekanisk ventil, biologisk ventil eller plastikk etter hva 
som er benyttet hos den enkelte pasient. 

• I tillegg: Karkirurgisk vurdering (vanligvis med CT aorta) etter 2-3 og 12 mnd. Senere 
aortakontroller tilrås av karkirurg. 

 
1.4  Biologiske hjerteventiler: 

• Kontroll med ekkokardiografi etter 2-3 mnd og 1 år, deretter etter 5 år.  
• Hos yngre pasienter anbefales årlig ekkokardiografi deretter.  
• Årlige kliniske kontroller hos alle så lenge dette ansees medisinsk hensiktsmessig. 
• Hos alle pasienter ekkokardiografi ved utvikling av symptomer eller nye bilyder. 

 
1.5 Klaffeplastikker. 

• Kontroll med ekkokardiografi etter 2-3 mnd, 1 år, 3 år og 5 år. 
• Deretter hvert 5. år så lenge dette ansees medisinsk hensiktsmessig. 
• Hos alle pasienter ekkokardiografi ved utvikling av symptomer eller nye bilyder. 

 
1.6 Endokardittopererte 

• Kontroll med ekkokardiografi etter 2-3 mnd, 1 år, 3 år og 5 år. 
• Senere kontroller følger opplegg for mekanisk ventil, biologisk ventil eller plastikk etter hva 

som er benyttet hos den enkelte pasient. 
 
 
2. Anbefalt sted for kontroll 
 
2.1 Opererende sykehus:  

• Mekaniske og biologiske ventiler: postoperativt.  
• Klaffeplastikker:  

 Mitralklaff: postoperativt , 2-3 og 12 måneders kontroll. 
 Aortaklaff: alle kontroller foreløpig 

• Endokardittopererte: postoperativt, 2-3 og 12 måneders kontroll 
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Kopi av journalnotat og ekkobeskrivelse sendes til lokal-sykehus. 
 
2.2 Lokalt sykehus 

• Ansvar for alle øvrige kontroller, som kan delegeres til praktiserende spesialist 
utenfor sykehus.  

 
Kopi av journalnotat, ekkobeskrivelse og CD med ekko sendes til operasjons-sykehuset ved funn av 
betydningsfull patologi. 
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