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ECMO





1. Fel val av ECMO-system (va/vv)
2. Bridge to what?   Recovery, transplant or assist device.
3. Uttalad AI och typA-dissektion
4. Refraktär septisk chock trots bevarad vä-kammarfunktion
5. Allogen stamcellstransplantation
6. Hög ålder (>60 år, >70 år med allvarlig ARDS)
7. ARDS med multiorgansvikt
8. Mekanisk ventilation före ECMO >7 dagar
9. Sjukhus med låg volym av ECMO-patienter
10. ECMO-HLR utanför sjukhuset, ffa vid längre ROSC-tider



E-CPR

• Hela kedjan måste funka
• Team-arbete
• Följa PM strikt – välja räb pacent
• Minska cden från hjärtstopp ->ECMO (load & 

go)
• Opcmera HLR och utvärdera den





Preoperativ bedömning

• Operaconsindikacon, operaconsmetod, klaffval, kanylering…
• Bakgrund
• Aktuella sjukdomar
• Allergi/överkänslighet
• Rökning
• Tidigare anestesi & ev cdigare hjärtkirurgi
• Lugväg, tandstatus
• Esofaguspatologi?
• Pacemaker?
• Lab och utredning/diagnosck - eko, arbetsprov
• Informera, lugna pacenten



Mediciner

Tas operationsdagen:

Betablockad
Nitrater
Inhalationer
Kortison (+ glöm ej ge extra peri/postop)
Digitalis
Statiner
Diuretika (?)
Ca-flödeshämmare (troligen)

Tas ej operationsdagen:

Metformin
ACE/ATII-hämmare (?)

Insulin: Kvällsdosen som
vanligt före op

Premedicinering:

T Oxascand 5-10 mg (??)
Ev T Alvedon, T Oxycontin



Antikoagulantia

NOAK

FIIa-hämmare
Dabigatran (Pradaxa®) 2-4 dagar

<-> Idarucizumab (Praxbind®)

FXa-hämmare
Rivaroxaban (Xarelto®) 2-3 dagar

Apixaban (Eliquis®) 2-3 dagar

Edoxaban (Lixiana®) 2-3 dagar

<-> Andexanet alfa, PER 977

Trc-hämmare

ASA (Trombyl®) 0-1 dagar

Ticagrelor (Brilique®) 3-5 dagar

Clopidogrel (Plavix®) 5 dagar

Prasugrel (Effient®) 7 dagar

Dipyradimol (Persancn®) 2 dagar

GP IIb/IIIa antagonister
Abciximab (ReoPro®) 2 dagar

Tirofiban (Aggrastat®) 8 h

Epcfibacd (Integrilin®) 8 h
Fondaparinux (Arixtra®) minst 24h



Op=mering
• Anemi – korrigering? Anckroppar, Jehovas, Blodbeställning
• Risk stor blödning: Blodbeställning, Cell saver, Belmont
• Re-do: Ökad op-risk, externa def plabor, blödningsrisk
• Njursvikt: Postop CRRT?
• Endokardit: Ancbiocka? Trasylol?
• Operacon i arrest: INVOS (= In-Vivo OpOcal Spectroscopy)
• Anckoagulacon: Koagulaconskonsult, Platelet works 
• Vänsterkammarsvikt EF<30%

- Pre-op simdax
- GIK
- Milrinon

• Kronisk smärta: Ketanescnfusion peri-op med start op-dag 
• Pat i svikt/höggradigt instabil: Preop på THIVA?
• Minimalinvasivt ingrepp: Ext def plabor, introducer för transvenös pm



Förberedelser

• ID-kontroll, kort avstämning med patienten
• Monitorering: 5-avl EKG, pulsoxymeter, a-nål

Ibland: dubbla a-nålar, INVOS, NPH-temp, ext def plattor

• Pat sövs ned, intuberas (fäst tuben!)+ TEE-probe ned
• CVK (+ ev Sekalon, PA-introducer) + Urinkateter
• AB-profylax: Cloxacillin 2g + Targocid 400 mg/600 mg

• Tvättning och drapering
• TEE 
• Cyklokapron 2 g bolus + infusion 300-500 mg/h

• Time out och operationsstart

http://www.medkitservice.com/argon-secalon-t-
akuuttikatetri-16g-130mm-25-kpl-ltk





Sövning thorax

• Om stressad: 1-5 mg Midazolam
• Artärnål innan indukcon
• Noradrenalin-infusion i pvk (alt. NA-spruta cll hands)
• 0,25-0,5 mg Fentanyl
• Propofol långsamt clls sömn. Ev + ketalar
• Vänta in effekten av läkemedlen
• Bolus NA, Efedrin profylakcskt/eger behov
• Tracrium eller Esmeron
• Gas på mask vb
• Xylocainspray och intubera
• Innan op-start yberligare 0,5 mg Fentanyl

Ø Bibehåll blodtrycket för ab säkerställa 
coronarperfusion (CPP = DBP-LVEDP) (DO2)

Ø Minska hjärtarbetet (VO2)

Ø Dilatera coronarkärlen



Viktiga principer

• Monitorera väl

• Använd läkemedel och metoder du är van vid

• Vänta ut effekten av läkemedlen – ingen stress!

• Konsultera kollega hellre en gång för mycket



• Tät AS
• Huvudstamstenos
• Kraftigt nedsatt vk/hk
• Akut uttalad MI
• Pulmonell hypertension
• Kongenital hjärtsjukdom



Aortastenos
• Vanligaste hjärtklaffssjukdomen i västvärlden
• Kliniskt signifikant aortastenos hos ca 2% > 65 år
• Aortaskleros hos ca 25-50% > 65 år
• 50% av pat har samcdig koronarsjukdom

82%

6% 11%

1%

Etiologi aortastenos

Degenerativ
Bikuspid
Reumatisk
Övriga

Euro Heart Survey on Valvular Heart Disease. Lung B et 
al. Eur Heart J. 2003; 24; 1231.



• Ökade fyllnadstryck i vä-kammaren -> koncentrisk hypertrofi
• Hypertrof vä-kammare -> lägre compliance -> förmaksfyllnaden mer 

vikcg (cave FF!)
• Systole förlängs -> diastole förkortas -> minskad MDO2
• Hypertrof vä-kammare har ökad MVO2
• Relacv subendokardiell ischemi

• ”Fixed output state”

• Ansträngningsdyspné, angina (2/3), syncope, hjärtsvikt, plötslig död
• Symtomacsk AS har en förväntad livslängd på endast 2-5 år!
• Smalt pulstryck (<30 mmHg – ubalad)
• Strävt systoliskt blåsljud
• Ubalad AS: Klaffarea <1 cm2, Vmax >4 m/s, 

VTI-kvot<0,25

Patofysiologi



Anestesimål vid AS
• Upprätthåll SVR och diastoliskt blodflöde

Om SVR sjunker risk att coronargenomblödningen minskar
Upprätthåll preload och undvik vasodilatation

• Upprätthåll kontraktiliteten
• Bibehåll SR och undvik takykardi

Elkonvertera vid FF

I praktiken: 
• Preop på avd: Undvik tung premed. Ge extra syrgas.
• Fyll patienten initialt med tex RA
• Adekvat monitorering (A-nål, bra infarter, CVK?)
• Uppkopplad noradrenalininfusion bör övervägas
• Inducera långsamt under noggrann monitorering, låt läkemedlen få tid att verka 

(lägre doser). Öka ev dos fentanyl/midazolam. Ge profylaktiskt bolus
noradrenalin för att förebygga BT-fall.

• T ex: Fentanyl 0,2-0,3 mg + Midazolam 2 mg + Propofol 50-100 mg + Tracrium
• Intubera vid tillräckligt narkosdjup.
• Externa def-plattor och beredd defibrillera vb
• Cave: centrala blockader



Aortainsufficiens
• Akut eller kronisk 
• Klaffstruktur (bikuspid, reumacsk sjd, endokardit, degeneracv) eller

aortarotspatologi (Marfan, dissekcon, trauma)

• Vä-kammar volymsbelastning -> vä-kammardilatacon och 
eccentrisk hypertrofi -> vä-kammardysfunkcon

• Ökad vä-kammarcompliance
• Lågt diastoliskt aortatryck -> lågt perfusionstryck i koronarkärlen
• Medellivslängd vid symtomacsk AI: ca 9 år.
• Gradering med bl a regurgitaconsfrakconen

(>50% ubalad)



Anestesimål vid AI
• Undvik bradykardi (ger ökad regurgitation, högre vä-kammartryck, 

lägre diastoliskt aortatryck och sämre coronarperfusion)

• Mild takykardi ofta gynnsamt (efedrin)

• Undvik hypertension (ökar regurgitationen)

• Bibehåll preload (normovolemi) och undvik hypovolemi
• Låg afterload
• Bibehåll kontraktiliteten
• Obs ökad risk för myokardiell ischemi
• Spinal/EDA ok
• Mår ofta rätt bra av anestesi!



Mitralisstenos
• Vanligaste orsaken: reumacsk feber
• Andra orsaker: Myxomatös degeneracon, infekcös endokardit, 

kongenitala orsaker.
• Ökat tryck i VF -> VF-dilatacon (FF, tromboser) 

-> pulmonell hypertension-> ökat RVSP -> HK-svikt
• Minskad preload vä kammare
• Förmakets påfyllnad av vä kammare mkt vikcg (15 -> 40%)
• Klinik: Dyspné (lungödem), FF, angina, hö-kammarsvikt
• Gradering: 

Mild Måttlig Uttalad
Medelgradient >5 5-10 >10

PASP (mmHg) <30 30-50 >50

Klaffarea (cm2) >1,5 1,0-1,5 <1,0



• Undvik takykardi (ger sämre VK-fyllnad)
• Bradykardi inte heller bra, ger lägre CO
• Undvik ännu mer ökning av PAP (hyperkapné, hypoxi, acidos) 
• Normovolemi
• Normal SVR
• Undvik belastning på hö-kammaren
• Ge akt på hö-kammarsvikt
• Defibrillera vid nydebuterat FF (externa deff-plattor)
• Kan behöva förlängd postop respiratorvård

Anestesimål vid MS



Mitralisinsufficiens
• Funkconell eller strukturell orsak
• Akut (hjärcnfarkt och papillarmuskelruptur) eller kronisk (tex reumacsk)

• MV prolaps hos 2,4% av befolkningen
• VF dilatacon -> ↑LAP -> ↑PAP -> ↑RSVP
• Hö-kammarsvikt
• VK volymsbelastning och på sikt VK-svikt
• MV annulär dilatacon
• Obs! EF<60% vid ubalad MI kan indikera vä-kammarsvikt
• Klinik: Dyspné, tröbhet, sämre uthållighet, hö-kammarsvikt
• Gradering: Flera kriterier finns, bl a vena contracta (ubalad >7 mm), 

EROA och regurgitaconsfrakcon (>0,6 ubalad)



• Undvik premedicinering på avd (CO2-retention och ökande PAP)
• Undvik bradykardi, relativ takykardi kan vara gynnsam
• Bibehåll preload
• Minska afterload
• Optimera CO
• Undvik ↑ PAP (hyperkapné, hypoxi, acidos)

• Kan behöva inotropt stöd/IABP/ECMO postop

Anestesimål vid MI
Minimera regurgitationsvolymen och optimera cardiac output

”Faster”, ”Fuller”, ”Vasodilated”



Sammanfattningsvis

• Vid alla klaffvitier
- Akut vs. kronisk
- Strukturell eller funktionell
- Ta det lugnt med nedsövning
- Bibehåll SR
- Normovolemi och kontraktilitet

• Stenoser
- Upprätthåll SVR
- Undvik takykardi
- Vid AS ofta hypertrof kammare

• Insufficienser
- Mild takykardi ofta bra
- Kammarfunktion kan maskeras vid MI
- Anestesi oftast inget problem

• Vid mitralisvitier
- Ge akt på ökat PAP och hö-kammarsvikt



Biologisk vs. mekanisk klaff

Biologisk

+ Ej waran

- Degeneration

Mekanisk

+ Lång hållbarhet

- Trombogen och kräver 
waran



FreestylePerimount

Perceval
Hancock II





MV repair



Några kirurgiska begrepp (överkurs)

• Freestyleprotes: Stentless aortic graft (biol)

• Compositegraft: Mekanisk klaff i syntetiskt 
graft

• Davidplastik: Klaffbevarande kirurgi 


