
Hjärtstopp på TIVA
Hjärtstoppsalgoritm & akut re-sternotomi på 
thoraxintensiven



Fallbeskrivning

Man 70 år. BMI 27. HT. Tablettbehandlad DM typ 2. Instabil angina. 
Bra VK-funktion. Ingen trombocythämning. CABG 4p2c. Lätt av hjärt-
lungmaskinen. ”Rutinfall”. Tas intuberad till TIVA kl 16.

Kl 18
AB: stabil i resp.
C: SR 75s/min. 0,03 NA som går. CVP 9. Blodgas ua. 150 ml i thx-
dränen vid ankomst till TIVA, ytterligare 275 ml i dränen första 
timmen och 200 ml andra timmen på TIVA. Håller Hb. Rotem ua. 
D: hålls forts sövd med propofol pga. blödning i överkant.
E: varm. Kissar 80ml/h. 

Kl 19 
AB: stabil i resp.
C: SR 85s/min. 0,08 NA. Laktat 1,8. 50ml i thx-dränen sista timmen. 
Fått 1000ml RAc.
D: minskad dos propofol.
E: kissar 20ml/h.

TIVA-ssk kontaktar jouren pga. skral diures och stigande laktat.

Kl 19.20 
AB: stabil i resp.
C: SR 110s/min, några SVES. CVP 16. NA 0,15. Laktat 2,4. Clot i 
dränen. 
D: fortsatt sövd.
E: har inte kissat något sista halvtimmen.

TEE bedside: misstänkt tamponadbild.
Telefonkontakt med thxkirurgbakjouren. Ringer in op-laget.



Fallbeskrivning forts.

Kl 19.30
AB: ökade syrgaskrav.
C: SR 50s/min, låga amplituder. CVP 20. NA 0,40, MAP 50. Laktat 3,0. 
Svarar dåligt på vasopressor.

Förbereder akutöppning på TIVA.

Kl 19.34 
Bradykardi som övergår i asystoli. Hjärtstopps-larm.
AB: Fungerande ventilation. 100% syrgas i resp. PEEP 0.
C: Hjärtkompressioner startas. MAP 20 på artärkurvan med 
pågående kompressioner. NA-infusionen stängs av.

Kl 19.36 
Akut re-sternotomi på TIVA där man hittar hjärttamponad och 
blödning från kanyleringsstället på aorta asc. Momentan ROSC då 
koagel runt hjärtat tas bort och finger sätts över hålet på aorta.

Till operation för suturering av aortotomin samt slutning av sternum. 
Pat väcks och extuberas 3 timmar efter reop. Neurologiskt intakt. 
Cirk. och resp. stabil. Går till intermediär-avdvelningen postop dag 1 
med förlängt antibiotikaprofylax. Övr. glatt postoperativt förlopp.



Dagens viktigaste slide!

VID HJÄRTSTOPP EFTER HJÄRTKIRURGI:

Vanlig a-HLR är ineffektiv vid TAMPONAD

Vanlig a-HLR är ineffektiv vid UTTALAD HYPOVOLEMI

IRREVERSIBLA HJÄRNSKADOR UPPKOMMER INOM 5 MINUTER

PATIENTEN KAN BARA HJÄLPAS GENOM EN AKUT RE-STERNOTOMI 



Hjärtstopp på TIVA skiljer sig från hjärtstopp på andra 
avdelningar

▪ Ofta postoperativa orsaker till hjärtstoppen.

▪ Ofta reversibla orsaker till hjärtstoppen.

▪ Utbildad personal och utrustning på plats.

▪ Hjärtstopp uppmärksammas omedelbart.

▪ Patienterna är redan uppslangade och ofta intuberade.

▪ Urakut re-sternotomi är en standardiserad del av återupplivningen.



Hjärtstopp på TIVA

▪ Incidensen av hjärtstopp efter hjärtkirurgi är 0,8-7%.

▪ God prognos efter hjärtstopp. Av de patienter som får hjärtstopp efter 
hjärtkirurgi kan hälften skrivas ut till hemmet.

▪ VF är orsak till hjärtstopp i 25-50% av fallen.

▪ Hjärttamponad och stor blödning är andra vanliga orsaker.



Hjärtstoppsalgoritm efter hjärtkirurgi

▪ Sedan 2009 finns det ett speciellt hjärtstoppsprotokoll 
för patienter som genomgått hjärtkirurgi. The Cardiac
Surgical Unit Advanced Life Support (CSU-ALS eller CALS).

▪ Godkänt av the European Resuscitation Council (ERC), 
International  Liaison Committee On Resuscition (ILCOR), 
the European Association of Cardiothoracic Surgery
(EACTS) och the Society of Thoracic Surgeons (STS).

▪ Inklusionskriterier: Gäller patienter (barn och vuxna) 
som genomgått öppen hjärtkirurgi de senaste 10 
dagarna samt ligger på TIVA.



Hjärtstoppsalgoritm på TIVA

några skillnader från vanlig A-HLR:

▪ 3 st ”stack deffs” vid VT/VF. 

▪ Amiodarone (Cordarone) är enda läkemedlet i algoritmen. Inget adrenalin ges.

▪ Användning av epikardiella pacemakertrådar.

▪ Akut re-sternotomi genomförs oavsett hjärtrytm. Om ingen omedelbar 
reversibel åtgärd kan göras vid akutöppning (exempelvis åtgärda tamponad 
eller blödning) ger intern hjärtmassage och intern defibrillering mycket mer 
effektiv HLR jämfört med den externa motsvarigheten.



Person 1: Hjärtmassage

▪ Vid VF/VT ges 3 st defibrilleringar efter 
varandra innan hjärtkompressioner påbörjas 
(om defibrillering kan ske inom en minut).

▪ Vid asystoli/extrem bradykardi kopplas PM 
innan hjärtkompressioner påbörjas (om PM 
kan kopplas inom en minut).

▪ Mål: 100-120 kompressioner per minut. Håll 
arteriella blodtrycket över 60mmHg.

▪ Om pat är intuberad görs endast avbrott i 
kompressionerna för att kontrollera rytm och 
/eller ge defibrillationer. Om extuberad pat
ges 30 st kompressioner och 2 st inblåsningar.



Person 2: Luftväg och andning

▪ Skruva upp syrgasen till 100% och stäng av 
PEEP.

▪ Koppla bort pat från respiratorn. Kontrollera 
att du kan ventilera pat med rubenblåsa.

▪ Är pat extuberad, reintubera vid behov.

▪ Kontrollera tubläge, kuff. Titta på tracheas
position. Titta på andningsrörelserna. Lyssna 
på båda lungorna. Använd CO2-övervakning.

▪ Koppla tillbaka pat till respirator om luftväg 
och andning är säkrad. 



Person 3: Defibrillator och PM

▪ När defibrillator är redo, pausa 
hjärtkompressionerna och utvärdera 
hjärtrytmen.

▪ Vid VF/VT ges 3 st defibrilleringar efter varandra 
innan hjärtkompressioner åter påbörjas. (Ställ 
defibrillator i manuellt läge). Vid fortsatt VT/VF: 
2 min hjärtkompressioner och sedan 1 st
defibrillering.

▪ Förbered interna paddlar och ställ då 
defibrillatorn på 20J.

▪ Vid asystoli eller extrem bradykardi: anslut PM 
till de epikardiella trådarna, sätt på DDD-mode, 
skruva upp volten maximalt och ställ frekvensen 
på 100. Om epikardiella trådar saknas eller ej 
fungerar, överväg extern pacing via 
defibrillatorn.



Person 4: Teamledaren

▪ Teamledarens roll är att vara ansvarig för det 
medicinska handläggandet av hjärtstoppet.

▪ Person 4 deklarerar högt och tydligt att hen är 
ledare för gruppen.

▪ Kontrollerar rytmen, verifierar att luftväg och 
andning är säkerställd. Utvärderar effektiviteten 
i hjärtkompressionerna. Fortsätter HLR enl
thorax hjärtstopps-algoritm.

▪ På jourtid är thoraxprimärjouren initialt 
teamledare, när anestesi/IVA-jour kommer är 
det ofta lämpligt att de tar över den medicinska 
ledningsrollen så thx-jouren kan påbörja akut 
re-sternotomi istället.



Person 5: Läkemedel och pumpar

▪ Stäng av alla pågående läkemedelsinfusioner. 

▪ Amiodarone är enda läkemedlet i 
hjärtstoppsalgoritmen. Vid resistent VF/VT ge 
bolusdos med 300mg Cordarone (helst i 
CVK).

GE ENDAST ADRENALIN OM EN SENIOR LÄKARE 
SÄGER ÅT DIG ATT GÖRA DET!



Person 6: TIVA-koordinator

▪ Ansvarig för logistiken kring hjärtstoppet.

▪ Vanligtvis senior TIVA-sköterska.

▪ Ser till att relevant personal rings in. Förvarnar 
operationsavdelningen.

▪ Ser till att förberedelser inför akutöppning 
påbörjas och delegerar två personer som börjar 
klä sig sterilt. Kontrollerar att korrekt utrustning 
finns på plats: thorakotomi-set, sterila 
kläder/handskar, sug, interna deffpaddlar, 
belysning, frigör plats kring sängen mm. 

▪ Personer som fått uppgifter tilldelade sig av 
TIVA-koordinatorn återkopplar till hen när 
uppgifterna är genomförda.



Värdering av 4T&4H? De reversibla orsakerna till 
hjärtstopp är redan inbakade i hjärtstoppsalgoritmen

Tamponad

Tensionspneumothorax

Tromboembolism

Toxiner

Hypoxi

Hypovolemi

Hypo/hyperkalemi

Hypo/hypertermi

- re-sternotomi

- utvärdera A/B

- re-sternotomi

- sätt ut alla pågående läkemedel

- utvärdera A/B

- re-sternotomi

- gå på hjärtlungmaskin

- gå på hjärtlungmaskin



Re-sternotomi

▪ 2st sterilklädda personer och en 
assistent som packar upp re-
sternotomisetet.

▪ Ingen sprittvättning av pat. All-in-one
drape (kom ihåg att ta bort förbandet 
först).

▪ Skalpell för att ta sig igenom 
hudsuturerna.

▪ Ståltrådsavbitare (vanligtvis 6-8st 
ståltrådar) och op-assistent som drar 
bort de avklippta ståltrådarna.

▪ Sug bort blod och koagel. För försiktigt 
ner sternumhaken och vidga 
bröstkorgen.



5 instrument är allt som behövs…



Hjärtstopp efter re-sternotomin är genomförd

▪ När bröstkorgen är öppnad, sug försiktigt bort blod och koagel. Flytta undan 
thoraxdränen. Identifiera grafterna, titta efter blödningskällor.

▪ Påbörja 1 minuts intern hjärtmassage.

▪ Utvärdera hjärtrytmen.

▪ Om VF/VT: intern defibrillation 20J+20J+20J. Därefter 20J x 1.

▪ Om fortsatt hjärtstopp: fortsätt interna hjärtkompressioner. Överväg upprepad dos 
Amiodaron. Överväg Adrenalin (i reducerade doser). Om hypovolemi: fyll på med 
vätska/blodprodukter.

▪ Om patienten fortfarande befinner sig i en hjärtstoppssituation överväg att lägga 
pat på hjärtlungmaskin eller ECMO.



Intern hjärtmassage



Efter re-sternotomin är genomförd

Om pat återfår bärande cirkulation:

▪ Utred orsaken till hjärtstoppet. Blödningskälla? Ischemiskt myokard? Behov av re-
grafting? 

▪ Planera för att ta pat till operation alt PCI-lab. Överväg ECMO, aortaballongpump 
eller vänsterkammarassist.






