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Orion Pharma utbildning inom avancerad och akut hjärtsvikt har under 2019 uppdaterats
tillsammans med Bengt Peterzén, thoraxanestesiolog Linköping, Gerhard Wikström, kardiolog
Uppsala och Johnny Hillgren, anestesiolog/intensivvårdsläkare Gävle.
Läkare under specialistutbildning kan få intyg för dessa delmål:

Internmedicin:
Kardiologi:
Akutmedicin:
Anestesi och intensivvård:

b3, c1, c2, c3, c4, c6, c7
b3, c1, c2, c3, c6, c7, c8
b3, c1, c3, c5, c6
b3, c5, c6

Utbildningsmaterialet består av Powerpoint-presentationer enligt nedan:
•
•

•

Patofysiologi: som man kan ”plocka av som en bildbank” för vad som är aktuellt för den enskilda
avdelningen/avdelningarna.
Behandlingsalternativ i samband med avancerad och akut hjärtsvikt när basbehandling inte
längre är tillräckligt. Hur ska man tänka hemodynamiskt samt genomgång av olika
tilläggsbehandlingar. Den här modulen är också en bildbank där man hämtar det man behöver
för det aktuella undervisningstillfället.
11 olika patientfall. Hjärtsvikt kan ha många olika orsaker och det är viktigt att diskutera olika
problemställningar då de kräver olika handläggning. Se korta beskrivningar av dessa fall.

Patientfallen kompletteras med interaktiva frågor för att deltagarna ska vara aktiva. Diskussioner om
fördelar och nackdelar för olika behandlingsförslag är ett viktigt inslag i utbildningen. När det gäller
tilläggsbehandling är det inte lika självklart och tydligt vilken behandling man ska välja. I guidelines
har man viss hjälp, men de flesta tilläggsbehandlingar har inte starka rekommendationer - ändå är
det just dessa patienter man behandlar varje dag på sjukhuset. Därför är det viktigt med erfarenhet
och diskussion om bakomliggande orsaker, diagnostik för att ta reda på varför patienten är
försämrad, samt hemodynamiska förändringar i samband med försämring av kronisk hjärtsvikt.
Denna kunskap måste vägas in för att kunna individualisera behandlingen för den aktuella patienten.
Utbildningen kan skräddarsys för varje tillfälle
• Ett patientfall tar mellan 30 och 60 minuter att gå igenom och diskutera. Möjligt att lägga in vissa
läromoment med patofysiologi t.ex. Mera fakta – längre tid.
• Vill man ha en ren föreläsning om patofysiologi- och tilläggsbehandling bör man lägga minst 30
minuter på varje avsnitt. Det går även att lyfta specifika delar av patofysiologi och
behandlingsalternativ i samband med ett patientfall.
• Utbildningen kan hållas som heldagsmöte, halvdag eller 2-3 timmars kvällsmöte. Det går även att
ta ett fall under en lunch – dock lite stressigt om deltagarna blir tvungna att gå ifrån för sökare
etc.
• Vi kan bjuda in föreläsare från annat sjukhus om det önskas, annars går det bra att en lokal
föreläsare läser in sig på materialet och är diskussionsledare/undervisare.
• En blandad grupp bestående av anestesiologer/kardiologer/internmedicinare och akutläkare är
givande för diskussioner under mötet. Lagom grupp är 10-25 personer, för stor grupp kan
missgynna diskussion.
• Det går att göra en serie av utbildningstillfällen och ta upp två patientfall/gång. Ha kanske 2-3
tillfällen inplanerade med ett par månaders mellanrum.
Det ska vara enkelt att ordna denna undervisning – materialet finns redan – vi tillhandahåller den
interaktiva plattformen och ordnar det praktiska med lokaler/förtäring osv.
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Tilläggsbehandling vid akut och
avancerad hjärtsvikt
I den här modulen har vi samlat fakta och bakomliggande guidelines till behandlingsval. När det
gäller tilläggsbehandling blir behandlingen individualiserad och skräddarsydd för varje patient,
urifrån de problem som dominerar.
•
•
•
•
•
•

Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild

1−11: kort repetition samt guidelines om behanling av akut hjärtsvikt och kardiogen chock
12−13: stabilisera patienten
14−16: behandling av bakomliggande orsaker
17−21: korrigera volym
22−40: vasoaktiv behandling
41−53: mekanisk assist kort- och långtidsalternativ

Denna modul är, liksom patofysiologin, är tänkt som en bildbank där du som föreläsare kan plocka
bilder när du vill fördjupa diskussionen i fallet som du valt att undervisa.
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Patofysiologi
Denna modul är tänkt att vara en bildbank och inte något som ska gås igenom från bild 1−58. Fallen
har olika bakomliggande orsaker till hjärtsvikt och modulen är indelad så det ska vara möjligt att
diskutera patofysiologin bakom de olika typer av hjärtsvikt som fallen belyser.
•
•
•
•
•

Bild 3−23: allmänna bilder om hjärtsvikt, utveckling av kronisk hjärtsvikt till mera akut och
avancerad hjärtsvikt
Bild 24−34: dominerande vänsterkammarsvikt
Bild 35−40: dominerande relaxationsstörning
Bild 41−46: olika typer av chock, fokus på kardiogen chock
Bild 47−58: dominerande högerkammarsvikt

Patofysiologidelen är tänkt som en service till dig som föreläsare, har du andra bilder som du
föredrar att undervisa utifrån så är det fritt fram, men vi hoppas detta kan vara till hjälp.
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Alma 79 år − preoperativ hjärtsvikt
Alma har tidigare en kronisk hjärtsvikt, nu har hon ramlat och fått en collumfraktur.
Syfte med fallet:
• Hjärtsviktspatienter har en ökad risk för död i samband med icke-kardiell kirurgi
• Vi opererar idag äldre människor och hjärtsvikt är ett vanligt problem
• Bör man ägna större uppmärksamhet till dessa patienter pre op?
• Hur bör man monitorera en patient med hjärtsvikt inför icke-kardiell kirurgi?
• Går det att optimera mera för patienter som behöver akut operation?
• Hur ska vi jobba vidare med dessa patienter i framtiden? Vad kommer att krävas av vården?

För Alma finns några problem att ta hänsyn till:
• Hur ska man sedera/bedöva/söva en patient med hjärtsvikt?
• Hennes Hb är lågt, vad är optimalt?
• Hon har NOAK, när kan man lägga spinal eller epidural?
• Vilka behandlingar blir aktuella, samt vad gör man vid problem?
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Barbro 62 år − arytmiutlöst hjärtsvikt
Barbro har en arytmiinducerad hjärtsvikt. Fallet belyser hur viktigt det är att diagnostisera
bakomliggande orsak till hjärtsvikt, då det i det här fallet gör att hjärtsviktssymtomen går i regress
när arytmin är behandlad.
•
•

•
•

Hjärtsvikt i sig går inte att bota, men i de fall den bakomliggande orsaken är ”botbar” så har
patienten mycket att vinna. Så budskapet blir – glöm aldrig att kolla genes till hjärtsvikt.
Fallet tar även upp strokeprofylax som ju är viktigt för patienter med förmaksflimmer på grund
av ökad strokerisk. Här kan man välja att stanna upp och diskutera CHA2DS2VASc eller inte, samt
förstahandsval av NOAK. Detta är utifrån behoven på just din klinik.
(Barbro har initialt en vänsterkammartromb – har hon rätt antikoagulation?)
Diskussion om vilka patienter som i framtiden bör abladeras för att få rytmkontroll bör lyftas
fram.

För Barbro går det bra, hon återhämtar sin hjärtfunktion när rytmen återgår till sinus. Hon har dock
återkommande paroxysmala attacker – vad blir rätt behandling för Barbro i framtiden?
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Fredrik 26 år − influensa med
komplikationer
Tidigare frisk man med influensa, han har en lätt astma i anamnesen. Han läggs in på infektion efter
5 dagar hemma och överförs till IVA med ökande andningsbesvär. På IVA behandlas han med NIV,
men får snabbt svårigheter med syresättningen och intuberas.
Diskutera hur farligt är det för en frisk ung person att få influensa och symtom som Fredrik. Vilka
läkemedel ska man försöka undvika respektive kunna använda?
Vilka behandlingar är prioriterade?
•
•
•
•
•
•

Vilka åtgärder ska prioriteras – diagnostik vad behövs mera?
Hur monitorerar ni patienten optimalt?
Hur snabbt ska man utvärdera sin behandling och om ingen bättring, vad blir nästa steg?
Vilka läkemedel ska sättas in akut?
Behandlingsalternativ, läkemedel och inotropa/vasoaktiva läkemedel – vilken nytta har man av
det i detta fall?
När är det dags för mekaniskt cirkulationsstöd? Vad ska man välja i första hand?

Efter några dödsfall i samband med influensaepidemier har alla inom vården fått större respekt för
att även unga patienter behöver urakut omhändertagande. Inte ens de klarar alltid den svåra
hjärtsvikt som kan komma i samband med akut sjukdom.
Viktigt att tänka på VO2/DO2-förhållandet och agera snabbt! Alla centra har inte ECMO, som kan
vara livsavgörande i ett fall som Fredrik. Framhåll vikten av tidig kontakt med specialistcenter så
att det går snabbt att få hjälp vid behov senare i förloppet.
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Harald 78 år − akut buk med sepsis
Harald är en i övrigt relativt frisk man som får buksepsis pga. perforation i ventrikeln efter NSAIDbehandling. Vid ankomsten till sjukhuset har han snarast en kall sepsis med vasokonstriktion och
hypovolemi. Han har från start en kombinerad systolisk och diastolisk hjärtsvikt.
Fallet belyser de hemodynamiska utmaningarna från ankomst till akuten till urträning ur respirator
på IVA. Vikten av att förstå grundpatofysiologi, monitorering och tolkning av värden samt val av
behandling poängteras. Att tänka diastolisk svikt är viktigt vid denna typ av patienter.
Syfte med fallet:
• Klargöra hur viktig tidsfaktorn är hos patienter med sepsis
• Tidig antibiotika och kirurgisk behandling är viktigt!
• Vilken övervakning och diagnostik behöver man för att kunna bedöma dessa patienter?
• När är det rimligt att göra ett EKO?
• Behövs hemodynamisk övervakning och i så fall vad?
• Sepsis är väldigt dynamiskt förlopp – behov av behandling, övervakning kan ändras timme för
timme ibland.
• Diastolisk svikt är vanligt på IVA.
Fokus är på hjärtfunktion och behov av olika inotropa LM. Hemodynamiken är central i dessa
resonemang både utifrån invasiva mätmetoder, EKO och kliniska värderingar enligt Forrester.
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Helena 26 år − preeklampsi med
komplikationer
Helena är en fullt frisk gravid kvinna som får preeklampsi/HELLP-syndrom. Dessa patienter FÅR det
inte gå fel med då det är friska, unga människor med mycket god prognos om det hanteras korrekt.
Dessutom finns det ett barn som kan fara illa av komplikationerna.
Syfte med att lyfta ett fall som detta i en hjärtsviktsutbildning:
• Stor tolerans för minskad diures. Mycket stor försiktighet med volymsbehandling.
• Vem ska ta beslut? När ska man kontakta sin bakjour?
Viktigt att ha stor respekt för detta, vara proaktiv och kontakta bakjour tidigt
• Patienter med preeklampsi blir helt friska efter förlossning då det är placenta som är genesen
till problemet.
• De är inte helt ovanliga.
• Göra alla uppmärksamma på vad som kan gå fel om man gör felval – då kan det bli väldigt
besvärligt och unga kvinnor kan hamna i svårigheter och livsfara i onödan.
• Viktigt med adekvat monitorering för att kunna styra behandlingen.
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Magnus 37 år − droginducerad hjärtsvikt
Fallet Magnus beskriver ett fall med spice. Han representerar en grupp av patienter som vi troligen
kommer se mera av i framtiden. Användning av partydroger har en tendens att öka bland
befolkningen. Centralstimulerande droger påverkar hjärtat. Hur ska man behandla patienter som får
svår påverkan på cirkulationen?
Spice är benämning på syntetiska kannabinoider.
Klinisk bild
• Lindrig takykardi och lindrig hypertoni. Kräkning, huvudvärk, yrsel, mydriasis, svettning,
ryckningar och domningar är vanliga symtom.
• CNS-depression, medvetslöshet, kramper och även stroke är beskrivet.
Akut psykos och uttalad hallucinos förekommer.
• Uttalad takykardi, kardiell ischemi och ST-höjningar.
• Hyperglykemi och hypokalemi förekommer.
• Akut njursvikt som krävt dialys (kannabinoider typ XLR-11).
Kannabinoiderna är ej i sig dialyserbara.
Takykardin sannolikt väldigt ogynnsam, men i det här fallet var det sannolikt det sätt som gjorde att
han bibehöll en hjärtminutvolym. Det är viktigt att diagnostisera vidare om bakomliggande orsak till
svår hjärtsvikt. Det kan finnas andra förklaringar än drogen och som kan behöva behandling. I det
här fallet fann man en myokardit vid biopsi.
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Oscar 69 år − lungemboli med
högerkammarsvikt
Tidigare hjärtsjuk patient som får ett akut bukaortaanerysm och kommer in i chock. Han behandlas
framgångsrikt för detta men råkar ut för en postoperativ komplikation med en DVT som ”släpper”
och blir en stor lungemboli. Detta leder till en högerkammarsvikt.
Syftet med fallet:
• Lungemboli är en vanlig postoperativ komplikation, men även en vanlig orsak till att patienter
söker akut på våra akutmottagningar.
• Högersvikt är svårbehandlat och inte alltid lätt att se på EKO
• Vilka diagnostiska metoder är viktiga att prioritera?
• Vilka behandlingar kan vara lämpliga?
• Hemodynamik vid behov av assisterad ventilation, vad bör man tänka på vid högerkammarsvikt?
För Oscar finns några problem att ta hänsyn till:
• Hur ska man behandla en sadelemboli på en nyopererad patient?
Vilken antikoagulantia kan man använda
• Risker kontra nytta med operation, embolektomi med hjärt- lungmaskin inkl fullheparinisering.
I Oscars fall är det en postoperativ komplikation, men problem med DVT och lungemboli är en
mycket vanlig orsak till att patienter söker akut på sjukhus. Fallet illustrerar vilka problem man ska
vara uppmärksam på, samt hur man ska prioritera diagnostik och behandling av dessa patienter.
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Peter 56 år − ST-höjningsinfarkt med
hjärtstopp och kardiogen chock
Tidigare frisk med akut insjuknande med ST-höjnings hjärtinfarkt. Diskutera hur dessa patienter ska
hanteras, vilka läkemedel ska man försöka undvika respektive kunna använda? Vilka behandlingar är
prioriterade?
•
•
•
•
•

PCI är idag ”gold standard” men kan vara en utmaning vid långa transporter.
Diskutera gärna även hur man ska göra om det är för lång transport till PCI-center.
Han utvecklar kardiogen chock – lyft behandlingsalternativen för det, samt prioriteringen av
insatser.
Övrig diagnostik och övervakning – hur bör en patient med kardiogen chock övervakas och var
bör de vårdas?
Behandlingsalternativ: inotropa/vasoaktiva läkemedel.
När är det dags för mekaniskt cirkualtionsstöd? Vilka ska man välja på?

Vården av hjärtinfarktspatienter har förbättrats mycket under de senaste årtiondena och PCI finns
tillgängligt på ett flertal centra i Sverige idag. Trots snabb handläggning vid hjärtinfarkter idag,
riskerar mellan 5 och 10 % av patienterna att utveckla hjärtsvikt som kräver någon form av
behandling. Ca 4 % av STEMI-patienter utvecklar kardiogen chock. Fallet är ett exempel på när det
börjar krångla direkt på PCI –labbet, i andra fall kommer inte problemen förrän på vårdavdelningen.
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Randi 88 år − AKS som kommer sent,
hjärtsvikt och njurpåverkan
Gammal magerlagd kvinna som liksom alltför många äldre inte vill vara till besvär. Hon har haft
diarré och kräkningar 2−3 dagar, inte orkat äta och dricka. Hon har även haft akut retrosternal
smärta åtföljd av dyspné. Smärtan klingade av spontant, därför ligger hon hemma och avvaktar att
söka vård.
Eftersom hon inte har kunnat äta och dricka och är uttorkad när du träffar henne på akuten.
•
•
•
•
•

EKG visar misstänkt hjärtinfarkt
Högt troponin T och högt NT-proBNP och lågt Na+
Har ett högt laktat och ser ”torr” ut, men är stasad över lungorna.
Nedsatt njurfunktion – hur hantera detta? hur stor är risken med kontrast?
Sviktbehandling? Kardiogen chock?

Diskutera fortsatt diagnostik, Forresters klassifikation, val av att göra angio/PCI eller inte samt
behandlingsstrategier med läkemedel.
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Sigvard 76 år − avancerad hjärtsvikt
Sigvard är en vanlig patient på akutmottagningar och avdelningar på sjukhusen.
Behandlingsalternativen är mera begränsade än för den nydebuterade hjärtsvikten. Dessa patienter
plågas av försämring av QoL, täta symtomgenombrott och minskad fysisk förmåga. Deras prognos är
dålig och det blir viktigt att minska symtom och tid på sjukhus.
•
•
•
•
•
•
•
•

Han har en ischemisk hjärtsjukdom som orsak till sin hjärtsvikt.
Han har klarat sig i många år på peroral behandling och varit symtomfri.
För 7 år sedan drabbades han av upprepade försämringar, då hade han indikation för CRT vilken
inopereras och han klarar sig bra efter detta i ytterligare 5 år.
Sedan 2 år tillbaka är han i klinisk utförsbacke och hans hjärtsvikt försämras successivt.
Diskutera under fallet hur ska man fånga upp dessa patienter i tid?
Vilka behandlingsalternativ har man under resans gång?
Hur bör vården arrangeras för dessa patienter med avancerad hjärtsvikt?
Vilka ska ha mekaniska pumpar?
Är transplantation något för denna patient?

Bör det finnas checklista att man ”vänt på alla stenar”/övervägt alla tilläggs behandlingar och
försökt finjustera basläkemedel och annan behandling?
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Therese 35 år − peripartum
kardiomyopati
Nyförlöst trebarnsmamma, äldre barn är 5 och 3 år. Hon är tidigare frisk, hade BMI 36 före
graviditeten. Under graviditeten ökat i vikt ytterligare ca 15 kg. Hon har varit trött och andfådd
med hosta när hon legat ner de 3−4 sista graviditetsveckorna. Ingen har dock reagerat på något
onormalt i prover osv.
Bara 5 dagar efter förlossningen söker hon på VC med vilodyspné och benödem, hög hjärtfrekvens
och lågt blodtryck.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vad är budskapet till VC när dessa patienter kommer på besök?
Hur ser cirkulationsbelastningen normalt ut för en gravid kvinna?
Vilka differentialdiagnoser ska man tänka på hos en nyförlöst kvinna?
Dessa patienter SKALL till specialistklinik omedelbart!
Hur ska Therese utredas? Vad misstänker ni?
Vilka läkemedel ska sättas in?
Behandlingsalternativ om/när hon inte blir bättre: inotropa/vasoaktiva läkemedel
– hur ska man resonera?
Hur ska hon övervakas? Var ska hon behandlas?
När är det dags för mekaniskt cirkulationsstöd? Vad ska man välja i första hand?

Therese är ung och har tre små barn att ta hand om. Det är väldigt viktigt att tidigt ta kontakt med
specialister i hjärtsviktsteam så att hon får bästa möjliga vård – rätt insats i rätt tid. Samt att
utredningen för differentialdiagnoser går snabbt. Invasiv övervakning blir ett måste på en patient
som Therese så att tät uppföljning av åtgärder blir möjlig.
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Förklaringar av ST-mål för läkare under specialistutbildning
Kardiologi: b3, c1, c2, c3, c6, c7, c8
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