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Målsättning ST-fredag

• Erhålla kunskap om centrala begrepp och 
tekniker inom vår verksamhet (HLM, ECMO, 
TEE, DLT)

• Kunna applicera thoraxanestesikunskaper på 
”allmän” anestesi, ge några ”Dps & tricks”

• Förberedande för DESA



Verksamhet FO thorax/Tema Hjärta-Kärl NKS

• All anestesi och intensivvård inom Stockholm/Gotland för 
hjärt- och lungkirurgi. 

• 5 op-salar på NKS + extern verksamhet  (corangio, TAVI, elfys, PM)

• Ca 1000 hjärtop/år: CABG, klaffar, aortakirurgi, endokardit, 
tumörkirurgi, TEA pulmonalis

• Specialoperationer: TEA pulmonalis, TAAA
• Flest LVAD i Sverige
• Flest TAVI i Sverige, MitraClip, övr ingrepp elfys/kateterburet
• Stor volym Mitral repair
• Ca 500 lungop/år: Lungtumörer, pnthx, mediastinala tumörer
• Ca 8 platser på THIVA 
• 3 platser på HUA



Organisation FO Thorax Karolinska

• Juni 2016: Thoraxkliniken bryts upp
• Vi ingår numera i PMI (FO Thoraxanestesi och 

thoraxintensivvård) snart VO Intensivvård??
• Ca 20 narkosläkare fördelade på op/THIVA.
• 10 ST-läkare/år + 1-2 SSAI + ibland kardiolog-ST
• FOC: Björn Persson
• FEC op: Fredrik Bredin
• FEC THIVA: Andreas Lillieqvist
• ST-ansvarig: Martin Slettengren



Vad utmärker thoraxanestesi?

• Framförallt ec elekDvt op-flöde
• Välutredda paDenter med eko, lungrtg, spirometri etc
• Fokus på central hemodynamik + respiraDon
• Stor volym av kanylering med a-nål/CVK/CDK/PA etc
• Nära koppling op och THIVA
• Utpräglat teamarbete (kirurg, narkos/THIVA-ssk, perfusionist)
• Följer ”sin” paDent genom vårdförloppet
• 1-2 op/dag, mkt arbete på sal
• RelaDvt hög morbiditet/mortalitet
• Kräver speciell kompetens: TEE, ECMO, enlungevenDlaDon



Många vägar till Rom…
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LVAD = Left Ventricular Assist Device



Utveckling thorax

• Minimalinvasiv kirurgi
• Perkutana klaffar och tekniker
• Troligen ökat behov av lungkirurgi
• Vidgade ECMO-indikaDoner tex E-CPR
• Ny teknik för monitorering och diagnosDk
• Utveckling av eko (tex 3D) 
• Öppen hjärtkirurgi kommer på sikt minska men 

kommer allDd behövas som resurs





Transcatheter Aortic Valve
Replacement/Implantation (TAVR/TAVI)







Thoraxkursen NKS v. 36, 2020

• 5 dagars kurs
• Bred teoreDsk genomgång
• HLR-övningar
• ECMO-simulering
• TEE-simulering
• MCQ-test 

+ fria luncher och kursmiddag!


