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Kjære leser.
Metodebok for Intensivmedisinsk seksjon, Kirurgisk Serviceklinikk, Haukeland Universitetsykehus (HUS) foreligger nå i revidert versjon 2015. Boken
inneholder nå 88 metoder/rutiner og nye i denne utgaven er:
Nevrologiske utfall. Tatt med for å gi en rask vurdring av nevrologiske
utfall ved ulike typer skader/sykdommer i medulla spinalis. Antibiotikavalg er
kortversjon av de nye nasjonale rettningslinjene for sepsis og pneumoni. Videre
er det kommet inn en tabell om anfefalt TV ved ARDS: ARDS respiratorinnstiullinger og et praktisk oppsett på Syre-base forstyrrelser-kompensering med
praktiske formler.
Mange metoder er oppdatert, Hyperbar oksygenbehandling samt bruk av
CVVH maskinpark da vi har byttet til Prismaflex maskiner igjen. Ny metode
om Hemofiltrasjon: citrat antikoagulering er inkludert her.
Metoden om Ekstrakorporal CO2 fjerning ved Novalung er tatt ut da vi fra 2014
bruker veno-venøs ECMO også til dette formålet. Ny prosedyre er utarbeidet.
Metodeboken er primært tilpasset HUS sine rutiner, og vår Intensivmedisinske
seksjon spesielt. Ikke alle metoder kan eller bør automatisk brukes i andre sammenhenger. Imidlertid er mange medisinske rutiner generelle av natur, og det er
hyggelig for oss at interessen for en slik metodesamling forsatt er stor. En trykket
versjon distribueres til ansatte på KSK/intensivmedisinsk seksjon, mens andre
kan kjøpe denne (telefon 55976850 - sekretariat KSK) så langt opplaget rekker.
Takk også til medarbeidere på intensivseksjonen for kommentarer og kritikk
og utarbeidelse av nye prosedyrer, samt til kolleger fra andre avdelinger som har
bidratt (disse er nevnt i prosedyre-hodet.)
Metodeboken finnes på intranett (HUS) og på Nafweb
Bergen
Våren 2015
Hans Flaatten
Overlege/professor
KSK Intensiv
hans.flaatten@helse-bergen.no
hans.flaatten@kir.uib.no

En vanlig inndeling brukt i Evidensebasert medisin (EBM) og som er brukt i noen
prosedyrer beskrevet i metodeboken.
Klassifisering av anbefalinger
Klasse 1

Bevis på, og/eller generell enighet om, at en diagnostisk prosedyre
eller behandling er til det gode, brukbar og effektiv

Klasse 2

Delt bevis på (conflicting evidence") og/eller divergerende synspunkter på anvendbarheten / effekten av behandlingen

Klasse 2a

Overvekt mot at behandlingen har nytte

Klasse 2b

Overvekt mot at grunnlaget for bruk er lite etablert

Klasse 3

Bevis på, eller generell enighet om, at behandlingen ikke er
brukbar/effektiv og kan være til skade

Nivå ("level of evidence")
Nivå A

Data kommer fra flere RCT eller meta-analyse

Nivå B

Data kommer ffra en enkel RCT eller flere store ikke RCT

Nivå C

Konsensus i opinionen (eksperter) eller små studier, retrospektive
analyser og registerdata

Om Intensiv

Seksjonens leger
Intensivseksjonen har 8 overlege stillinger (fordelt på 10 personer), som
også dekker intensivmedisinsk virksomhet på BSA + visittgang på MIO.
Seksjonsoverlegen har ansvaret for legevirksomheten og vaktorgánisering
for bakvaktene ved intensiv.
Overlege dr.med, professor Hans Flaatten. Leder ulike utvalg i regi av
HUS og Helse Vest og nasjonalt hvor intensivkompetanse er ønsket. Helse
Vest representant i styringsgruppen for Norsk Intensivregister (lagt til KSK/
Intensivmedisinsk seksjon). Co-editor Acta Anaesth Scand. I styringsgruppen
for den Skandinaviske Intensivutdanningen. Interesseområder: Kvalitetssikring, Outcome, Utdanning.
Seksjonsoverlege Stig Gjerde. Interesseområde: ECMO, nevrointensiv,
kvalitetssikring.
Overlege dr.med, professor Henning Onarheim er fagansvarlig for intensivmedisinsk virksomhet ved BSA.
Overlege dr. philos, professor Anne Berit Guttormsen. Medlem i sykehuset ernæringsråd. Redaktør i NAForum. Sitter i styringsgruppen for
den Skandinaviske intensivutdanningen og co-editor Acta Anaesth Scand.
Interesseområde: Klinisk ernæring Anafylaksi, utdanning.
Overlege dr. med Oddbjørn Haugen.
Overlege Gunhild Holmaas, Donoransvarlig lege i Helse Bergen
Overlege dr.med Reidar Kvåle, Daglig leder av Norsk Intensivregister
(halv stilling).
Overlege Jon Torsen
Overlege Fredrik Koller Lund
Overlege Brahm deHoog (50%)
Overlegevikar Leonie Schwartz
Seksjonen har også 3-4 utdanningskandidater på rotasjon på intensiv
eller BSA. Seksjonen har som mål for rotasjonen at utanningskandidatene
skal kunne fylle NAF krav til innhold av intensivmedisin i spesialistutdanningen i Anestesiologi. Opplæringen skjer sels som veiledning, supervisjon
av selvstendig arbeide, sertifisering på spesielt intensivmedisinsk utstyr og
gruppeundervisning.

Noen sentrale driftsdata fra intensivregistreringen (REGINA)
ÅR

2010

2011

2012

Intensivopphold

458

508

529

Pasienter

414

462

469

Reinnleggelser % opph

9,6

9,1

11,3		

Alder (snitt)

54,2

50,5

51,4

Liggetid sum

2384

2547

2657

Liggetid (døgn) snitt

5,3

5,0

5,0

Respiratortid (døgn) snitt 3,8

3,6

3,8

Respiratortid sum

1282

1502

Respirasjonshjelp %

74,7

88,8

86,7		

NEMS sum

81872

84818

87819

SAPS II snitt

45

44,2

45,7

2

2

15982

SOFA skår (snitt)

6

6

6,7

Intensivmortalitet1 %

15,5

12,3

16,2

Sykehusmortalitet1 %

22,7%

19,0%

25,6

SMR

0,60

0,54

0,66		

Trakeotomier

79

71

93

Pas. med CVVH/HD

43/29

41/25

52/31

1

regnet fra antall pasienter

2

eksklusive HFOV døgn, for 2010 er basistallet større, ukjent med hvor mye

Oversikt over prosedyrer og rutiner

Abdominalt kompartmentsyndrom
Abstinens
Akutt hjertesvikt
Akutt lungeembolisme
Akutt myokardinfarkt
Akutt nyresvikt
Akutt pankreatitt
Antibiotikaprofylakse
Antibiotika-valg av regime (ny)
Aortaballongpumpe
ARDS
ARDS behandlingsalgoritme
ARDS respiratorinnstillinger
Avslutning av intensivbehandling
Barn på intensiv
Blod, blodprodukt og volum
Brannskader, akuttbehandling
Brannskader, anestesi ved sårstell
Bukleie
CPAP med maske
Delir
Diagnostiske rutiner
Dokumentasjon og registrering
ECMO veno-venøs
Enteral ernæring (ny)
Epiglotitt
Feber og hypertermi
Fordeling av pasienter (MIO og Intensiv)
Forhøyet ICP, behandling (revidert)
Forsert alkalisk diurese
Guillain-Barré syndrome
Hemodynamisk overvåking (PiCCO)
Hemofiltrasjon (veno-venøs)
Hemofiltrasjon hos barn
Hemofiltrasjon-citrat antikoagulering
Hemofiltrasjon: Prismaflex maskinen
Hemostase og antikoagulasjon
Henvisninger og tilsyn
HFOV (oscillator ventilasjon)
Hodeskade
Hyperbarmedisinsk beredskap
Hyperbarmedisinsk behandling
Hyperkalemi
Hypotermi
Infeksjonsforebyggende arbeide
Informasjon til pasient og pårørende

Insulinbehandling-intensiv
Intubering av intensivpasienter
Isofluran inhalasjon (Anaconda)
Katastrofe og beredskapsplan
Kronisk obstruktiv luftveissykdom
Melding av skade, uhell og dødsfall
Metabolsk acidose
Mottak av nye intensivpasienter
Multitraumer
Nevrologiske utfall (ny)
NO-behandling
Normalverdier (voksne)
Organdonasjon-administrative rutiner
Organdonasjon-behandling av donor
Parenteral ernæring - voksne
Parenteral ernæring av barn
Postoperativ væske og elektrolyttbeh.
Profylakse
Prøvetagingsrutiner
Pulmonalarteriekateter
Respiratoravvenning
Respiratorbehandling
Respiratorpneumoni
Rutiner for vakthavende intensivleger
Rutiner på intensiv (dagtid)
Rutiner ved dødsfall
Sedering av pasienter på respirator
Sentralvenøs tilgang
Sepsis
Sepsis-tilleggsbehandling
Sepsis- handlingsplan A og B
Skade og sykdomsgradering
Smertelindring
Status epileptikus (voksne)
Subaraknoidalblødning
Syre-base vurdering: kompensasjon
Terapeutisk hypothermi
Tiltak mot hypoksemi
Trakeotomi
Trombelastografi
Trombocytopeni
Vasoaktive medikamentinfusjoner

Oversikt over noen forkorttelser brukt i Metodeboken
AMI

Akutt myocardinfarkt

BIPAP

Bilevel intermittent positive airway pressure

CO

Cardiac output

CVVH

Continous veno-venous hemifiltration

EVLW

Extra vascular lung water

FiO2

Fraksjon av oksygen i inspirasjonsluften (0,21-1,0)

GI

Gastrointestinal

HFOV

High frequency occillator ventilation

HOB

Hyperbar oksygenbehandling

ICP

Intra cranial pressure

IPPV

Intermittent positive pressure ventilation

ITBVI

Intrathorakal blodvolumindex

MAP

Mean arterial pressure

NIPPV

Noninvasive Intermittent positive pressure ventilation

PA

Pulmonal arterie

PCT

Procalcitonin

PiCCO

Periferal inserted continous cardiac output

PCWP

Pulmonary cappilary wedge pressure

RCT

Randomised Clinical Trial

SIRS

Systemic inflammation response syndrome

SVK

Sentralt venekateter

TaT

Troponin T

TD

Timediurese

VAP

Ventilator assosiert pneumoni

TELEFON & CALLINGER
Telefonnummer utenfra (55 9+ internnummer)
Intensiv sentral:

Postoperativ seksjon sentral:
TIO:
Seksjonsoverlege intensiv:
Seksjonsleder intensiv:
Seksjonsleder postop:
Medisinsk intensiv 6 etg, MIO
Brannskadeavsnitt 5 etg:
Brannskadeavsnitt, badet:
Med. avd. post 6 (infeksjon):
Med. avd. post 2 (dialyse):
Recovery KK:
Røntgenavdeling:
Med. undersøkelse:
Hjerteavdelingens poliklinikk:
MFH (bakteriologi):
MFH (virus)
Scintigrafi (vent/perf)

Tlf: 72450/72451/72410 Htf: 2450 		
Fax: 72468
Tlf: 72438/72440, Htf: 2438/2440
Tlf: 70391/70396
Tlf/htf/p-søk:7 6359/calling 9-6878
Tlf: 72443, Calling 9-2443
Tlf/htf: 72436 Calling 9-2436
Tlf/htf: 73660/3660
Tlf/htf: 73560, 73562/3560, 3562
Htf: 3568
Tlf/htf: 73720/3720
Tlf/htf: 73620/3620
Tlf: 74350
Tlf/htf/p-søk 2392 (radiograf)
Tlf/htf: 72130/2137
Tlf/htf 72220
Tlf/htf: 74629
Tlf/htf: 74626
Tlf/hft: 72199

Vaktcallinger & telefoner (personsøker nummer = 9 + nr)
Intensivlege (dag & natt):
Akuttsøker (dag & natt):
Bakvakt SOP
Bakvakt intensiv:
Bakvakt hjerteanestesilege:
Bakvakt OT anestesi
Bakvakt Hode/Hals
Anestesilege KK:
Kirurg forvakt
Bakvakt gastro:
Bakvakt kar:
Bakvakt hjerte:
Ortoped forvakt:
Ortoped bakvakt:
Nevrokirurg forvakt:
Nevrokirurg bakvakt:

2548
2547 (+ SOP vakt 15-08)
2236 (08-20) mob: 93230481
2453 mob.telefon: 93230451
2322 mob. telefon 93230452
2234
2235
4218
1: 2544, 2: 2545 (leder traumeteam)
3400
77382 (kun telefon)
3630
2546
3750
2540
2541

ØNH forvakt:
Plastisk kirurg forvakt:
Med. forvakt
Mellomvakt med:
Lungeavd. forvakt
Lungeavd. bakvakt
Bakvakt hjerte MIO:
Seksjonsvakt infeksjon:
Infeksjonslege intensiv
Hygiene-overlege
Seksjonsvakt nefro:
Seksjonsvakt gastro
Vakthavende røntgenlege:

2539
2800 Bakvakt 9-2801
1: 2535, 2: 2536 3: 3550
2542
3550
3551
2999
3720
3721 (dag)
2980
3620
3603
2391 (traume + døgn)

Vakthavende anestesisykepleier:

2741

Vakthavende operasjonssykepleier:

2300

Koder: ICD-10 Diagnoser intensivmedisin
Diagnose
ICD 10
CNS sykdom
Bevissthetstap
R40.0
Kramper (uspes)
R25.2
Kramper (epilepsi)
G40.9
Kramper (eklampsi)
O15
Status epileptikus
G41
Delirium (alkohol)
F10
Delirium (annet)
F05.8
Para/tetraplegi
G82
Brudd på skallebasis
S02.1
Commotio
S06.0
Kontusjon
S06.2
Epiduralblødning
S06.4
Sp. subarachnoidaslblødn I60
Tr. subarachnoidalblødn S06.6
Tumor cerebri
C71
Spontan hjerneblødning I61
Hjerneinfarkt
I63
Meningitt (ikke meningo.) G00
Meningokokk meningitt A39.0
Polyradiculitt (GBS)
G61.0
Spinal muskelatrofi
G12
Myastenia gravis
G70
Opphevet intrakran. sirk G93.5
Organdonor
Z52.9
Hydrocephalus
G94
Hjerneødem (traumatisk) S06.1
Hjerneødem (annet)
G93.6
Intensivnevropati (CIP) G62.8
Multippel sklerose
G35
Intrakraniell abcess
G06.1
Respirasjonsorganer
Obstruktiv lungesykd.
J44
Stridor
R06.1

Fremmedlegeme luftv
T17
Resp.svikt (akutt)
J96
Resp.svikt (postop thorax) J95.1
Resp.svikt (postop annen) J95.2
Lungestuvning/ødem
J81
Pleuraeffusjon (sekundær) J91
Empyem (uten fistel)
J86.9
Pneumoni, Strept. pneum J13
Pneumoni, Hemofilus
J14
Pneumoni, Klebsiella
J15.0
Pneumoni, Pseudomonas J15.1
Pneumoni, Staphylokokk J15.2
Pneumoni, Strept. gr. B J15.3
Pneumoni, Strept. andre J15.4
Pneumoni, E. coli
J15.5
Pneumoni, andre g.- bakt J15.6
Pneumoni, Mycoplasma J15.7
Pneumoni (viral)
J12.9
Pneumoni (uspesifisert) J15.9
Influensa pneumoni (spes) J10.0
Thoraxskade (indre)
S25
Thoraxskade (ytre)
S22
Pneumothorax (spontan) J93.1
Pneumothorax (traume) S27
Lungekontusjon
S27.3
ARDS
J80
Atelektase
J98.1
Aspirasjon med pneumoni J69.0
Laryngitt/Epiglotitt
J05.0/1
Tracheobrochiolitt
J21
Astma (akutt alvorlig)
J46
Sirkulasjonsorganer
Angina pectoris
I20
Infarctus cordis (1x og 2x) I21-I22
Dyp venetrombose
I80
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Koder: ICD-10 Diagnoser intensivmedisin
Lungeemboli
I26
Arrytmi
I49
Sirkulasjonssvikt
I50.9
Sirkulasjonsstans
I46
Endocarditt
I33.0
Hjerteskade
S26
Kardiogent sjokk
R57.0
Aortaaneurisme, buk
I71.4
Aortaaneurisme, thorax I71.2
Aortadisseksjon (ruptur) I71.0
Bukorganer
Akutt pankreatitt
K85
GI blødning (hematemese) K92.0
GI blødning (melena)
K92.1
Abd.traume
S36
Peritonitt/abcess
K65
Ileus
K56
Tarmperforasjon
K63.1
Akutt/subakutt leversvikt K72
Alkoholisk leversykdom K70.4
Toksisk leversykdom
K71.1
Kronisk hepatitt
K73.9
Leverabcess
K75.0
Milt/leverblødning
S36.0/1
Øsofagusperforasjon
K22.3
Tarmischemi
K55.0
Abdominal kompartment K92.8
Ogivies syndrom
K59.3
Nyre og urinveier
Akutt nyresvikt (postop.) N99.0
Akutt nyresvikt (andre) N17
Kronisk nyresvikt
N18
Urosepsis
A41
Cystitt/pyelonefritt
N30/N39.0
Nyresvikt v/ knusning
T79.5

Endokrine organ
Diabetes mellitus I
E10
Diabetes mellitus II
E11
Coma diabeticum
E10.0
Hypoglykemisk koma
E10.0
Medfødt met. sykdom
E70-90
Væske og el.lytt forst.
E86/87
Metabolsk acidose
E87.2
Diab.mel. m/ketoacidose E10.1
Fedme
E66
Underernæring (mod)
E44
Underernæring (alv)
E43
Bloddannende organ
HIV positiv
B20
Neutropeni
D70
Trombocytopeni
D69
Tumor/lyfom/leukemi
C81-96
DIC
D65
Muskel, sjelett mm
Multiple frakturer
T02
Bekkenfraktur
S32
Femurfraktur
S72
Ansiktsskade
S07.0
Brudd i underkjeve
S02.6
Columnafraktur cerv +utf S14
Columnafraktur.cerv –utf S12
Columnafraktur th/lumb + S22/32
Columnafraktur th/lumb – S32
Stort bløtdelstraume
T04
Nekrotiserende faceitt
M72.6
Myopati/myastenia gravis G73
Traumatisk iskemi muskel T79.6
Rhabdomyolyse
M62.8
Multiple organaffeksjoner
Anafylaksi
T88.6
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Koder: ICD-10 Diagnoser intensivmedisin
Multippel organsvikt
Sepsis (uspesifisert bakt)
Sepsis, Strept. gruppe A
Sepsis, Strept. pneum.
Sepsis, meningokokker
Sepsis, gule Staph.
Sepsis, hvite Staph.
Sepsis, Hemofilus Infl.
Sepsis, andre g-bakterier
Sepsis, anaerobe bakterier
Sepsis, Clostridum (gass)
Septisk sjokk
SIRS
Alvorlig sepsis
Multitraume
Syst. candidiasis
Diverse
Hypothermi
Hyperthermi
Nærdrukning
Anestesikomplikasjon
Kirurgisk komplikasjon
Postoperativ blødning
Postop. overvåking int.
Preeklampsi/eklampsi
Intox UNS
Strangulasjon
Dykkersyke
Sjokk under/etter inngrep
Toxisk virkning av CO

?
A41.9
A40.0
A40.3
A39.2
A41.0
A.41.1
A.41.3
A41.5
A41.4
A48
A41.9
R65
R65.1
T06-07
B37.7
T68
T67
T75.1
T88
T81.2-9
T81.0
Z04.9
O14
T4n
T71
T70
T81.1
T58
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Liste over aktuelle NCMP koder: intensivmedisin.
Tiltak respirasjon:

NCMP

Respiratorbehandling INA

GXAV01

Behandling med bifasisk positivt luftveistrykk med maske

GXAV20

Behandling med kontinuerlig positivt luftveistrykk, CPAP
Respiratorbehandling med høyfrekvensventilasjon

Respiratorbehandling med inhalasjonsgasser (NO, etc)
Manuell luftveisventilasjon

Oppstart av behandling med hjemmerespirator

Transkutan oksymetri med endetidalt CO2-måling
Transkutan noninvasiv måling av O2 og CO2
Bytte/fjerne/innleggelse av trakeostomitube
Fiberendoskopisk trakeal intubasjon
Flexibel bronkoskopi

Endotracheal intubasjon

Bronkioalveolær lavage, steril børste, vevsprøve (BAL)
Bronkialtoalett

Operativ trakeostomi

Perkutan trakeostomi
Minitrakeostomi

Utralydundersøkelse av pleura

Innleggelse av pleuradren (tykt med sug)
Innleggelse av "pigtail" kateter o.l.
Hyperbar oksygenbehandling

Ekstrakorporeal membranoksygenering, ECMO
ECCO2 fjerning (novalung)

Bukleiebehandling ved ARDS

Tiltak sirkulasjon:

GXAV10
GXAV24
GXAV25
GXAV28
GXAV35
GXFX15
GXFX20

GBGC00
GBGC05
UGC12

GBGC10
GCGS05

GCGX00
GBB00
GBB03
TGB10

GXDE00
GAA10
TGA30

WLGP20-80
FXE00

FXE00 (intil videre)
GXGX00

Innlegging av arteriekanyle

PXAA00

Innleggelse av SVK i v. jugularis interna

TPH15

Innleggelse av SVK (ikke videre definert)

PYGC00

Innleggelse av SVK i V. Subclavia

TPH20

Innleggelse/fjerning av pulmonaliskateter (Swan-Ganz)

FBGC00

Måling av sentralt venetrykk

Overvåking med Swan-Ganz

Måling av CO med termodilusjon eller PiCCO-teknikk
Elektrokonvertering av hjertearrytmi

Langtids EKG med hendelsesregistrering

Innleggelse eller bytte av temporær pacemaker
Ekkokardiografi transthorakal

Transøsofagal Ekkokardiografi
Lukket hjertekompresjon

Tiltak fordøyelse/ernæring:

FAFM00
FYAA04
FYFF00

FPGX24
FPFE30

FPGC05

FYDE30
FYDE32

WDAB80

Gastroskopi

UJD02

Innleggelse av PEG

JDB10

Nedleggelse av nasogastrisk sonde
Måling av blæretrykk (intra-abdominal trykk), cystometri
Parenteral ernæring med eller uten tilsetningsstoffer

Total enteral ernæring med eller uten tilsetningsstoffer
Indirekte kalorimetri

Vurdering av ernæringsstatus IKA

Måling av buktrykk via urinblære (vann)

Tiltak endokrinologi

TJD00

KCFM03
WJAT00
WJAT10

WJFX10
WJFX99

KCFM03

Synaktentest

BCFX00

Innlegging/bytte/fjerning av ikke tunnelert dialysekateter

PHGX05

Akutt hemodialyse

KAGD47

Tiltak nefrologi

Kronisk hemodialyse

Hemofiltrasjon (alle typer)
Akutt peritoneal dialyse
Plasmautskiftning

Måling av døgnurin, evt veiing av bleier

Tiltak blod/blødning

KAGD40
KAGD46
JAGD32

KAGD48
KXFC00

Transfusjon av SAG

REGG00

Transfusjon av plasma

RPGG05

Transfusjon av autologe erytrocytter (cell saver etc.)
Infusjon av albumin

Transfusjon av trombocytter

Infusjon av koagulasjonsfaktorer

Infusjon av rekombinante koagulasjonsfaktorpreparater*
•

eks. aktivert faktor VII (NovoSeven)

Tiltak: legemidler (ATC-kode skal oppgis):

REGG05
RPGM00
RTGG00

RKGM00
RKGM05

Intravenøs injeksjon/infusjon av legemiddel

WBGM00

Intratekal injeksjon av legemiddel

WBGM30

Inhalasjon av legemiddel

Tiltak CNS

WBGM20

Standard EEG

AAFE00

Hjernestamme undersøkelser (evoked potential)

AAFE89

EEG langtidsregistrering

Kontinuerlig måling av intracerebralt trykk
Lumbalpunksjon

Epiduralanestesi med ikke tunnelert kateter
Epidural blodlapp (bloodpatch)

Andre tiltak intensivmedisin

AAFE10
AAFM00
TAB00

WDAL36
ABGX00

Intensivovervåking under transport

WDAB50

Ekstern hypothermibehandling

PXAB01

Invasiv hypothermibehandling

Overflateoppvarming v/hypotermi
Ekstrakorporeal oppvarming
Peritoneal oppvarming
Isolasjonstiltak

Trykkmåling i muskulatur

Dyp sedering v/anestesiologisk spesialpersonell
Generell anestesi m/inhalasjonsmidler

PXAB00

WDGX30
WDGX35
WDGX40
WLGX50

NMFM00
WDAJ15

WDAG20

Abdominalt kompartment syndrom

Lars Mehlum & Hans Flaatten
Intraabdominal hypertensjon (IAH) er en akutt og vedvarende økning av det
intra-abdominale trykket (IAP) normalt 5-7 mmHg. Forhøyet IAP forekommer
hyppig hos intensivpasienter, og er i økende grad erkjent som en selvstendig
risikofaktor for økt morbiditet og mortalitet.

Intraabdominal hypertensjon (IAH):

IAH defineres som vedvarende eller gjentagende økt IAP > 12 mmHg, IAH
graderes slik: Grad I: IAP 12-15 mmHg, Grad 2: IAP 16-20 mmHg. Grad 3: IAP
20-25 mmHg og Grad 4: IAP > 25 mmHg. Eller abdominalt perfusjonstrykk
(APP= MAP-IAP) < 60mmHg.
Postoperativ IAP etter bukkirurgi : 3 – 15 mmHg

ACS

Definisjon: Vedvarende IAP > 20 (grad 3) og kombinert med minst en nyoppstått organdysfunksjon/svikt. I kontrast til IAH graderes ikke ACS men er et
”alt eller intet” fenomen.
•
Primær ACS: ACS assosiert med sykdom eller skade i buk eller bekken.
•
Sekundær ACS: ACS ved tilstander uten utgangspunkt i buk eller bekken.

Risikofaktorer for IAH/ACS:
1.
2.
3.
4.

Nedsatt compliance i bukveggen: Akutt respirasjonsvikt med økt intrathorakalt trykk, Abdominal kirurgi med primær fascielukking, Større
traumer og brannskader.
Økt innhold i ventrikkel-/tarmlumen: Gastroparese, Ileus, Pseudoobstruksjon av colon (Ogilvies syndrom)
Økt intraabdominelt innhold: Hemoperitoneum / pneumoperitoneum,
Ascites / leverdysfunksjon
Kapillærlekkasje / Væskeretensjon: Acidose, Hypotensjon, Hypotermi,
Transfusjon av > 10 enheter / 24t, Koagulopati, Massiv væskeresuscitering
> 5 liter/24t, Oliguri, Sepsis, Større traumer og brannskader, ”damage
control” laparatomi med eller uten pakning.

Diagnostikk:

Klinisk vurdering av økt IAP er vanskelig og unøyaktig. Klassisk ACS omfatter
tegn på utspilt øm buk, forhøyede luftveistrykk, inadekvat ventilasjon og oksygenering, nedsatt nyrefunksjon og økt IAP kan enkelt måles indirekte via urinblæren,
se figur. Nøkkelen til håndtering er å identifisere risiko-pasienter, og tidlig erkjenne
tilstanden. Økende IAH er et kontiuum som leder frem til fullt ACS.

Indikasjoner for måling av IAP:
1.
2.

Alle nye intensivpasienter som har to eller flere risikofaktorer for IAH.
Pasienter i klinisk forverring som har to eller flere risikofaktorer for IAH.
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3.

Gjenta måling hver 6. – 12. time ved IAP eller ved klinisk forverring-

4.

Bedre bukveggscompliance: Økt sedering/analgesi, Leieendring (senke
hodeenden), Nevromuskulær blokkade.
Evakuer intraluminalt innhold: Nasogastrisk dekompresjon med sonde,
Rectal dekompresjon med sonde og/eller klystér, Prokinentiske medikamenter (metoklopramid, erythromycin, neostigmin).
Evakuer intraabdominale væskeansamlinger : Percutan drenasje
Korriger overvæsking (hvis mulig): Væskerestriksjon, Diuretika, Kolloider, Hemodialyse/-filtrasjon.
Oppretthold abdominalt perfusjonstrykk (APP = MAP – IAP) ≥ 60
med væskerescusitering og vasoaktive medikamenter hvis nødvendig.

5.
6.
7.
8.

Behandling av IAH:

Behandling av ACS:

1. Fortsett og intensiver behandling av IAH som beskrevet over.
2. Mål IAP hver 4. time ev. kontinuerlig
3. Oppretthold abdominalt perfusjonstrykk (APP = MAP – IAP) ≥ 60 med
væskerescusitering og vasoaktive medikamenter.
4. Abdominal dekompresjon er indisert hvis det er vanskelig å opprettholde
APP≥ 60, kontakt kirurg!
5. Ved primær ACS bør abdominal dekompresjon vurderes tidlig.
- Tøm blæren godt
- Sett inn 20 ml isoton NaCl
- Null transducer i mid aksilær nivå
- Mål IAP i ende ekspiriet
- Verifiser måling med perkusjon over
blære (skal gi ocillering på kurve)

Referanser

Cheatham ML et al: Results from the International Conference of Experts in
IAHT and ACS II, Reccomendations. Int Care Med 2007: 33: 951-62
www.wsacs.org (world society of the abdominal compartment syndrome),
en meget god nettside bl.a. med nedlastbare slides og annet undervisningsmateriale
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Abstinens

Gunhild Holmaas, Jon Thorsen, JE Bødker

Abstinens kan oppstå ved brå seponering av vanedannende medikamenter
eller nytelsesmidler.
• Bruk av opiater og benzodiazepiner som sedering og behandling på intensiv, kan gi abstinens ved seponering. Faren for abstinens øker med antall dager
pasienten har fått sedering, med økende dose sedativa og ved kort seponeringstid. Etter mer enn en ukes sedasjon, vil ca 30% av pasientene få symptomer på
abstinens ved seponering.
• Brå seponering av illegale nytelsesmidler som anticholinergika,
psykedelica(ecstasy, LSD, ketamin), stimulantia(amfetamin, cocain), cannabis,
opioider eller sedativa.
• Brå seponering av alkohol.
• Brå seponering av tobakk.
• Brå seponering av legale vanedannende medikamenter som opioider og
beroligende medikamenter.
• Brå seponering av andre medikamenter som for eksempel antidepressiva,
betablokkere, clonidin eller antiepileptika kan gi ubehag, kvalme, tachycardi,
kramper etc.

Symptomer på abstinens
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Angst, fobi og insomnia
Irritabilitet og aggresjon
Parestesier, hyperestesi eller følelse av å være varm og kald
Kramper, ataxi og tremor
Synsforstyrrelser og mydriasis
Gåsehud, svetting, rhinore og tåreflod
Magesmerter og muskelsmerter
Kvalme, diaré og oppkast
Tachycardi og bradycardi

Behandling og forebygging

Generelt kontinueres vanedannende medikamenter under oppholdet på
intensiv, dersom det er mulig.

Alkohol

Benzodiazepiner (midazolam eller diazepam) i minste effektive dose. Trapp
sakte ned over flere dager.
Vitamin B1 (Tiamin) 100mg x 1 i.m./i.v. i 3-5 dager.
Afi B total 1-2 tabletter x 3 p.o eller Beco-5 2 ml x 1 i.m/i.v. i 1-2 uker.
Magnesiumsulfat dersom pasienten har lav s-magnesium.
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Hos våkne samarbeidende pasienter har vi hatt god effektr av kontrollert
alkoholinntak 3-4 ggr daglig (ref. BSA)

Bezodiazepiner

Gi benzodiazepiner i minste effektive dose. Ved fare for abstinens, trappes
dosen sakte ned over dager til uker.

Opioider

• Ved tegn på abstinens ved seponering av opioider gitt på intensiv, gis opioider
i minste mulige effektive dose (morfin eller alfentanil i.v. eller perorale opioider,
helst som depotpreparater). Opioiddosen trappes ned med 20% av gårsdagens
dose daglig eller annenhver dag. Ved smerter eller abstinens, går man tilbake
til gårsdagens dose.
• Hos langtidsbrukere av opioider gis opioider tilsvarende pasientens faste
dose + eventuelle ekstra opioider som smertebehandling.
• Clonidin 75-1000μg per døgn s. c. eller p.o. fordelt på 4-6 doser eller i.v.
på pumpe kan også forsøkes hos voksne, og 0,75-5 μg/kg x 4 p.o. eller 0,15-1,0
μg/kg/time i.v. på pumpe hos barn. Ved seponering må Clonidin trappes ned over
2-3 dager for å unngå rebound-effekt.
• Det er mulig å bruke inhalasjonsanaestesi (Isofluran) over 3-5 dager mens
opioider seponeres helt for å kommer over "akutt" abstinensfase.

Nikotin

Nikotinplaster 7-21 mg/24 timer til pasienter med symptomer på tobakkabstinens, der andre årsaker til symptomene er lite sannsynlige. Profylaktisk
behandling av alle røykere anbefales ikke. Nikotin har en viss trombogen effekt.

"Party-drugs"

Anticholinergika, psykedelica (ecstasy, LSD, ketamin), stimulantia (amfetamin, cocain), cannabis
Behandling av delir som resultat av stoffenes effekt eller som resultat av brå
seponering hos intensivpasienter, er lite dokumentert. Generell konsensus i litteraturen anbefaler: Clonidin 75-2000μg per døgn s. c. eller p.o. fordelt på 4-6
doser eller i.v. på pumpe hos voksne. Benzodiazepiner.

Referanser
Delir

UKCPA Delirium Resource June 2006
Cammarano WB, Pittet JF, Weitz S, Schlobohm RM, Marks JD. Acute withdrawal syndrome related to tha administration of analgesic and sedative medications
in adult intensive care unit patients. Crit Care Med.1998 Apr;26(4):676-84
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Akutt hjertesvikt
Hans Flaatten

Akutt hjertesvikt (AHS) øker i forekomst, og sees ofte i en intensivsammenheng. Både hos eldre (med tidligere kjent hjerte/kar sykdom) og hos yngre
(akutt hjertesvikt av ulike geneser) møter vi slike pasienter.
Vanlige årsaker til AHS
•
Dekompensering av preeksisterende kronisk hjertesvikt
•
Akutte koronar syndrom (med uten AMI)
•
Hypertensive kriser
•
Akutte arrytmier
•
Klaffe-insuffisiens
•
Akutt myocarditt
•
Hjertetamponade
•
Aortadisseksjon
Diagnostikk
Diagnosen baserer seg på en kombinasjon av symptomer (dyspnoe og økt trettbarhet) og kliniske funn, støttet av objektive undersøkelser som EKG, rtg. thorax
og Doppler-ekkocardiografi (disse tre undersøkelsene er nærmest obligatorisk).
Husk også blodprøver som ckMB og TnT samt arteriell blodgass.
Ut fra vurdering av ventrikkelfunksjon bedømt ved Doppler-ekko (Left Ventricular Ejection Fraction-LVEF) kan pasientene deles inn i to:
1. Redusert LVEF (< 40%)
* Systolisk LV dysfunksjon
2. Preservert LVEF (> 40%)
* Forbigående LV dysfunksjon
* Diastolisk dysfunksjon
* Feil i vurderingen, andre årsaker til hjertesvikt etc
Hos intensivpasienter kan alternativt kontinuerlig monitorering av CO være
til hjelp i behandlingen, enten med PA kateter eller PiCCO.
Behandlingsprinsipp
De umiddelbare mål er å bedre symptomatologien samt stabilisere den hemodynamiske situasjonen.
Behandlingen baserer seg på ulike tilnærminger, og algoritmene på neste side
kan være en god hjelp.
Respirasjonssvikt. Bruk av CPAP eller NIPPV ved akutt lungeødem vil signifikant redusere behovet fore intubering og mekanisk ventilasjon (IIa anbefaling)
Vasodilator behandling. Indisert hos de fleste som førstelinje behandling.
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Nitrater. Lavdose (start 20µg/kg/min) gir mest venodilatering, høyere doser
kommer også dilatering av arterier (inklusive koronarkar). Anbefaling: Klasse
2a, nivå B.
Natrium nitroprusside (0,3 - 5µg/kg/min) kan være aktuelt ved alvorlig AHS,
spesielt ved økte after-load (hypertensive kriser). Anbefaling: Klasse 2b, nivå B
ACE hemmere: Ikke indikasjon i den tidlige stabiliseringsfasen ved AHS
(Klasse 2b, nivå C).
Diuretika: Indisert ved tegn på væskeretensjon (Klasse 1, nivå B)
Inotrope agens: Eks dobutamin, Indisert ved hypotensjon med tegn på lav
organperfusjon (eks lav diurese). (Klasse IIa, nivå C).
Dobutamin brukes for å heve CO, vanlig start 2-3 µg/kg/min. Phosfodiesterase inhibitorer (Milrinone og enoximone) har inotrope, lusitrope og gir
perifer vasodilatering med økt CO. Profilen ligger mellom en ren vasodilator og
dominerende inotrop agens . Levosimendan, øker trolig følsomheten for Ca++
i Kaliumkanaler. Dose: Opplading 12-24µg/kg over 10 min, fulgt av infusjon
0,05-0,1 µg/kg/min. (Klasse 2b, nivå C).

Referanser
Akutt myocardinfarct.

ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart
failure 2008. European Journal of Heart Failure 2012 14:803-869 (illustrasjon
fra denne artikkelen)
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Akutt lungeembolisme
Hans Flaatten

Diagnosen akutt lungeemboli (LE) kan være vanskelig. Symptomene kan
være små og “drukne” i annen problemstilling, eller de kan være dramatiske
og forveksles med andre akutte sykdommer (eks akutt myokardinfarkt). De
klassiske symptomer med plutselig innsettende hemoptyse, sting i brystet og
dyspnoe sees sjeldnere.
Høy grad av mistanke sammen med riktig billeddiagnostikk, vil oftere gi
sikker diagnose av denne tilstanden.

Klinikk og sykehistorie

Virchows triade (venestase, endotelskade og hyperkoagulopati) disponerer
for dyp venetrombose (DVT). DVT og LE er ofte knyttet til hverandre, men
tenk òg på fett-, gass- og fostervannsemboli. Immobiliserte og pasienter med
intravaskulære fremmedlegemer er høyrisikogrupper. Pulmonalvaskulaturen
har stor reservekapasitet, og hos friske må embolus oftest dekke > 30% av PA
lumen før kliniske symptomer oppstår. Typisk er akutt takypnoe/dyspnoe/uro,
hypotensjon/ takycardi (pga ↓CO), cyanose og halsvenestuvning (h. ventrikkelbelastning). Brystsmerter er mindre fremtredende. Klinikken varierer fra det
asymptomatiske (de fleste LE) til det dramatiske (med hjerte- & respirasjonsstans).
Pleural gnidningslyd kan høres.
Funn ved enkle undersøkelser
Arteriell blodgass tas straks . Tåler pasienten det; ta blodgass etter ventilasjon på romluft i > 5 min. (deretter O2 på maske). PaO2 < 9 kPa betyr hypoksi,
< 5,5 kPa alvorlig hypoksi (PaO2/FiO2 ratio < 26 kPa). Ofte sees respiratorisk
alkalose (hypoksisk betinget) med lav pCO2 (< 3 kPa) og høy pH (>7,50). Perifer
oksygenmetning er lav (< 85%).
Hypoksi sammen med normal lungecompliance taler for LE.
Andre blodprøver gir lite, men normal FDP/D-dimer taler sterkt mot LE.
Forhøyet troponin I og T kan sees, sammen med økt BNP og pro-BNP. Begge
er prognostiske indikatorer (økt mortalitet).
EKG bør utføres raskt ved mistanke om LE. Det er viktig i differensialdiagnostikken vs arytmier og akutt myokardinfarkt, og kan vise LE-typiske forandringer (=cor pulmonale) som "low voltage" Q-takk i II og aVF, P-pulmonale,
høyre grenblokk, høyre akse og SVT.
Røntgen thorax skal tas. LE uten lungeinfarkt har ofte normalt rtg thorax, men
alle typer forandringer kan sees (infiltrat, pleuravæske og atelektase). Hyperklare
lunger (uten normale kartegninger) gir mistanke om LE. Rtg. thorax er ikke
diagnostisk!
Ekkokardiografi kan gi mistanke om akutt hø. ventrikkelsvikt (RV dysfunksjon).
Ved alvorlig hypoksi uten annen forklaring, skal akutt LE mistenkes. Er
pasienten samtidig hypotensiv skal han antas å ha LE til det motsatte er bevist.
Videre diagnostikk utføres uten unødig forsinkelse. Observasjon og behandling
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Diagnostikk
Spiral-CT av thorax overtatt som rutinediagnostikk ved mistanke om LE.
Denne undersøkelsen avslører i også embolier i mindre pulmonalarterier, ikke
bare de store og/eller sentrale LE. US er tilgjengelig hele døgnet på radiologisk
avdeling.
Alternativ diagnostikk er pulmonal angigrafi og ventilasjons/perfusjons
scintigrafi. Undersøkelsene brukes i dag i liten utstrekning.
Ved stor embolus vil PA kateter vise høye PA trykk og øket PVR.
Behandling
I akutt fase behandles hypoksi og hypotensjon. Gi oksygen, bruk evt. ekstern
CPAP. Blir pasienten sliten: vurder intubering og respiratorbehandling. Arteriell
hypotensjon behandles med væskeinfusjon (høyt fylningstrykk på høyresiden
er nødvendig) og vasoaktive medikamenter. Gir ikke dette normotensjon og
normalisert PaO2, skal videre behandling styres ved hjelp av måling av hjertets
minuttvolum.
Antikoagulasjonsbehandling.
Kan startes på mistanke om LE. Gi Fragmin bolus 200IE/kg sc, fulgt av
vedlikeholdsdose på 100IE/kg x 2 sc. Vanligvis startes også med Marevan som
er vedlikeholdsbehandlingen.
Pasienter med blødningsfare (og behov for styrbarhet og reverseringsmulighet)
skal fremdeles ha heparin iv. Dette inkluderer pasienter som kan tenkes å trenge
fibrinolytisk behandling.
Trombolytisk behandling.
Vurderes individuelt, spesielt ved mistanke om stor embolus med kardiopulmonal påvirkning. Embolus må ikke ha stått > 48 timer. Actilyse (rt-PA) 100 mg
iv gis over 2 timer (sprøytepumpe). Halveringstiden er kort (5 minutter) Behandlingen følges opp med antikoagulasjon (se over) . Ved kontraindikasjoner mot
trombolyse (pågående/nylig indre blødning, nylig større kirurgi , kontraindisert
etter nevrokirurgi & hodeskade) gis kun heparinbehandling.
I spesielle tilfeller (yngre pasienter, liten/ingen effekt av trombolyse og
påvist massiv LE) er det aktuelt med kirurgisk trombektomi eller kateterbasert
trombektomi. Konferer med hjertekirurg eller invasiv kardiolog.
Legg inn nødvendige kanyler/katetre FØR oppstart av trombolyse.
Let etter samtidig DVT! Behandlingen blir imidlertid den samme som ved
LE alene.

Referanser

Vasoaktive medikamentinfusjoner, Respirator-behandling, Pulmonal arteriekateter, Akutt myokardinfarkt.
Jaff M et al: Management of massive and submassive pulmonary embolism,
iliofemoral deep vein thrombosis, and chronic thromboembolic pulmonary
hypertension: a scientific statement from the American Heart Association.
Circulation 2011, 123: 1788-1830
ISBN 82-995190-0-4

Akutt myokard infarkt
Hans Flaatten

Primært akutt myokardinfarkt (AMI) legges sjelden på intensiv. Disse
går vanligvis til Hjerte post 3 (MIO). Men problemet AMI ikke uvanlig på
intensivseksjonen. Vi opererer hvert år et betydelig antall pasienter med kjent
(eller ukjent) hjertesykdom, vanligvis koronarsykdom med eller uten tidligere
hjerteinfarkt. Disse løper en betydelig risiko for kardiale komplikasjoner
perioperativt, ikke minst i form av AMI. Morbiditet og mortalitet av slike
perioperative infarkt er større enn ved “ordinære” infarkt. Perioperative AMI er
vanskelige å diagnostisere og behandle pga gjennomgått kirurgi.
Ofte inndeles AMI i to hovedgrupper:
1) AMI uten ST-elevasjon i EKG (NSTEMI = non ST elevation MI)
2) AMI med ST-elevasjon i EKG (STEMI = ST elevation MI)
Diagnostikk
Utføres av avdelingens egne leger med hjelp av hjerteavdelingens leger. Ved
mistanke om AMI perioperativt skal pasientene som rutine henvises kardiologisk
vurdering (ØH). Alternativt kontaktes kardiolog bakvakt på call 9-2999 (skal
journalføres!) Videre behandling i samarbeid med hjerteavdelingens leger. Ved
AMI under/etter små kirurgiske inngrep bør pasienten vurderes m.t.p. overflytting
til MIO. Ved AMI i ved større kirurgi behandles pasienten i intensivseksjonen.
Sykehistorie og funn står sentralt. Inngrep i thorax/buk gjør tolkning av
infarktsmerter vanskelig. Spør om evt tidligere brystsmerter og om hvordan
pasienten oppfatter smerten.
EKG . Som regel foreligger preoperativt EKG til sammenlikning. Se spesielt
etter ST-forandringer. ST-heving og ST-depresjon indikerer h.h.v. transmural- og
subendokardial ischemi Begge forandringer er i prinsippet reversible. Vær obs
på resiproke ST-forandringer. Observer også T- takken («tenting»), eventuelt
utvikling av Q takk (nekrosetegn) og tap av R-høyde (grove mål på infarktets
størrelse).
Enzymanalyser. Dag 1 (innkomst): CK-Mb, TnT. Dag 2 eller etter 12 timer:
CK-Mb, TnT, Dag 3: CK-Mb, TnT . Gjenta dette sett hvis verdiene fortsatt stiger.
TnT stiger innen 6-8 timer etter myocardskaden (normalområde < 15 ng/l), og
forblir høy lenger enn CK-Mb. Nyresvikt kan gi falsk høy verdi. CK-Mb skal ikke
lenger relateres til total CK. NB! AMI skal aldri stilles på TnT utslipp alene!
Akutt bedside ekko-doppler inngår i utredningen av perioperative infarkt. Stilles
infaktdiagnosen innen 4-6 timer post-infarkt, kan pasienten tilbys ØH PTCA. Til
dette blir enzymdiagnostikken for langsom og EKG alene for usikkert.
Monitorering
Standard monitorering. Innleggelse av PiCCO kan være indisert ved
«behandlingsresistent» MAP < 60 mmHg og ved lungesvikt/lungeødem.
Behandling
Trombolytisk behandling er vanligvis kontraindisert postoperativt.
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PCI er standardbehandling ved signifikante infarkt, og bør utføres innen 4
timer efter symptomstart. Dette er et særlig viktig tilbud for nyopererte, som
ikke kan få trombolyse.
Nitrater gis postoperativt vanligvis som nitroglycerin infusjon (0,5 - 1 ug/
kg/min). Effekten er ikke primært infarktreduserende, men smertelindrende.
Analgetika i form av morfin iv (2,5 - 5 mg). Ved thorax-/bukinngrep vurder evt.
epidural analgesi (OBS BT fall!). Unngå bradycardi og tachycardi, ventrikulære
arytmier og hypotensjon (se komplikasjoner). Bruk sedativa til stresset pasient.
Komplikasjoner
•
Pumpesvikt («kardiogent sjokk»).
Tilstanden har meget høy mortalitet selv ved maksimal terapi. Akutt PCI
må overveies. PA eller PiCCO kateter bør vurderes for å styre bruk av volum og
vasopressor. Rutinebruk av vasopressor unngås om ikke SVR er lav. Dobutamin
er å foretrekke der SVR er normal/øket og CO er lav.
•
Ventrikulære arytmier (Husk 12 avlednings EKG)
Som regel behandles kun arytmier med hemodynamisk påvirkning. Isolerte
VES er ikke indikasjon for antiarytmika. Primært velges Amiodarone iv 5mg/
kg over 30 minutter. Virker ikke dette: konferer med kardiolog om valg av andre
antiarytmika (amiodarone, sotalol). VT (> 30 sek) bør elektrokonverteres.
•
Supraventrikulær tachyarytmi (SVT) Atrieflimmer/flutter/atrietakykardi
Mål: redusere ventrikkelfrekvens til < 100/min. SVT: ensidig carotismassasje,
evt adenosin eller verapamil. AF uten svikt: verapamil 2,5 - 5 mg iv. Rask AF med
svikt digitaliseres: digitoxin 0,4 mg x 3 iv med 2 timer mellom dosene. Verapamil/
digitalis kan evt kombineres. Vurder også flekainid, sotalol eller amiodarone (kfr
kardiolog). Atrieflutter: behandles i hovedsak som AF. Refraktære tachyarytmier
med instabilitet må elektrokonverteres (hvis > 3 døgn gammel arytmi, antikoaguler
først). SVT med grenblokk forveksles lett med VT.
•
A-V blokk (III)
Temporær transvenøs pacemaker. Hvis pasienten allerede har SVK kan dette
tjene som inngangsport for introducer til elektroden hvis det haster. Evt isoprenalininfusjon i påvente av pacemaker.
•
Mitralinsuffisiens / VSR
Ved nyoppstått systolisk bilyd må mitralinsuffisiens eller ventrikkelseptumruptur mistenkes, særlig hvis pasientens tilstand forverres. Ekko-Doppler, om
nødvendig trans-øsofageal , kreves for å verifisere diagnosen. Kirurgi er eneste
definitive terapi.

Referanser
Overvåkning og monitorering, Pulmonalarteriekateter, Vasoaktive
medikamentinfusjoner.
Fleisher L et al: Lowering cardiac risk in non-cardiac surgery. NEJM 2001;
345: 1877-81
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Akutt nyresvikt (AKI)
Hans Flaatten

Akutt nyresvikt (acute kidney injury) hos intensivpasienter sees som regel
sammen med annen organsvikt. Nyresvikt forverrer prognosen. Isolert akutt
nyresvikt behandles vanligvis på medisinsk avdeling (Nefrologisk seksjon) Den
vanligste typen nyresvikt på intensiv skyldes akutt tubulær nekrose pga langvarig
hypoksi / hypotensjon oftest pga sepsis. En annen type er toksisk betinget, og
kan skyldes aminoglykosider, iv rtg. kontrastmiddel eller myoglobin (mest aktuelle hos intensivpasienter). En ledsagende mekanisme er tubulær obstruksjon.
Spesielle problem
•
Væskebalanse. Vedvarende positiv væskebalanse krever at pasientene
må trekkes for vann (diuretika eller hemofiltrasjon)
•
Hyperkalemi. Kan bl.a. gi arytmier (se egen prosedyre)
•
Metabolsk acidose. BE mellom -5 og –10 er vanlig. pH typisk 7,25-30.
Kan (delvis) motvirkes ved hydrogenkarbonatdialyse.
•
Ernæring. Gir problem med nitrogen og væskebalanse. Adekvat ernæring
krever ofte tidlig dialyse/hemofiltrasjon.
Diagnostikk.
Det finnes ingen universal definisjon av akutt nyresvikt. De fleste bruker en
kombinasjon av sviktende diurese og forhøyet s-kreatinin og karbamid (se SOFA
skår). Alvorlig ARF har SOFA skår 3 eller 4.
RIFLE og AKIN kriteriene øker i bruk og deler inn pasientene i Risiko, Injury,
Failure, Long-term failure og End-stage failure (se referanse) og bør brukes hos
alle pasienter med akutt nyresvikt.
Akutt nyresvikt hos intensivpasienter er som regel oligurisk/anurisk. Sjeldnere
sees polyurisk forløp initialt. Overvåkning av timediurese er essensielt. Normal
TD er 1 ml/kg/time. Andre diagnostiske moment:
•
sykehistorie, med klassisk utløsende årsak (sepsis, hypotensjon, hypovolemi, hypoksi, avklemt karforsyning, trykkskade mm)
•
s-kreatinin og karbamid, kreatinin clearance.
•
s-myoglobin og CK (ved mistanke om muskelskade/nekrose)
•
nitrogen/karbamid/natrium utskillelse i døgnurin
•
elektrolytter (NB! Kalium , Kalsium, Fosfat), syre/base, laktat, osmolalitet (serum/urin) og albumin.
•
evt konsentrasjon av aminoglykosid/vancomycin i serum
Terapeutiske tiltak.
1) Generelle
Nøyaktig væskeregnskap og vektmåling. Væskerestriksjon med konsentrasjon
av alle infusjoner kan gjøre behovet for ultrafiltrasjon mindre. Pasienten skal være
godt oksygenert (PaO2 > 9 kPa/SaO2 > 93%) og adekvat sirkulert (MAP > 65
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mmHg, eventuelt høyere) for å gi optimal sirkulasjon til skadde nyrer. Lavdose
dopamin (2-4 ug/kg/min) forebygger ikke nyresvikt eller bedrer progonsen. Det
samme gjelder bruk av furosemid infusjon.
Pasientene skal ernæres optimalt, helst eneralt. Adekvat ernæring skal ikke
«ofres» for å unngå dialyse. Akutt nyresvikt (ofte som ledd i multiorgansvikt) vil
som regel øke behovet for ernæring (mer uttalt katabolisme). Vær obs på redusert
fettoleranse ved akutt nyresvikt; s-triglycerider bør ikke overstige 5 mmol/l.
2) Nyreerstattende behandling (RRT)
Det finnes ikke god evidens for når en bør starte opp RRT, de fleste intensivavdelinger heller mot tidlig heller enn sen oppstart (se utvidede kriterier). Det er
viktig at standar kriterier for oppstart av HD ved kronisk nyresvikt ikke brukes
som kriterier for oppstart av RRT ved akutt nyresvikt.
* Hemofiltrasjon (HF) utføres av intensivseksjonen og velges primært når
pasienten er ustabil og/eller det skal trekkes mye væske.
* Dialyse (HD) utføres av dialyseseksjonen, og er aktuelt hos mer stabile
pasienter med behov for mobilisering og i sluttfasen av akutt nyresvikt etter
CVVH. HD har en stor fordel med at pasienten er mer mobil.
Klassiske kriterier for ØH RRT:
•
livstruende hyperkalemi (>7 mmol/l), HD mest effektivt!
•
overhydrering med lungeødem/lungestuvning
•
alvorlig metabolsk acidose (pH < 7,10) som ikke lar seg kontrollere
Andre kriterier (intensiv) for oppstart av RRT:
•
Metabolsk kontroll, s-karbamid > 30 mmol/liter
•
Oksygenratio < 26,6 kPa (pasient på respirator)
•
Akkumulert væskebalanse > 3-4000 ml med oliguri
•
Myoglobinemi (S-myoglobin > 10.000); HF
Ved akutt nyresvikt på intensiv følger nefrolog opp pasienten sammen med
intensivlege. Om det er forsvarlig kan en HD sløyfes en av dagene i helgen.
Karbamid, kreatinin og kalium skal dokumenteres før og etter hver dialyse, mens
pasienter på HF skal ha daglig kontroll.

Referanser
Forsert alkalisk diurese, Enteral ernæring, Sentralvenøs tilgang, Hyperkalemi
Hemofiltrasjon.
KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. Kidney Int.
2012;2(1):1–138.
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Akutt pankreatitt
Hans Flaatten

Diagnostiske kriterier
Akutt pankreatitt kan presentere seg på mange måter, fra de lette ( 90%) til
de fulminante (5-7%) . Det er enighet om at organsvikt definerer akutt alvorlig
pankreatitt (Atlanta kriteriene). Selve inflammasjonen vurderes proposjonal
med CRP stigningen. Pasienter med pankreatitt som behandles på intensiv har
vanligvis svikt i ett eller flere vitale organsystem. Noen diagnostiske holdepunkter
ved alvorlig pankreatitt:
* Anamnese: alkoholisme, gallesten
* Kliniske funn: buksmerter, ventrikkelretensjon, peritonitt, febrilia, dehydrering, SIRS og sirkulasjonssvikt.
* Laboratoriefunn: amylase i serum (> 1000 U/l) & urin (transitorisk fenomen)
er av mange ansett som spesifikk for pankreatitt. Andre uspesifikke funn: høy CRP,
leukocytose, lavt s-Ca , høy s-glukose. CRP stigning > 120 mg/l ila første døgn
eller > 200 mg/l andre døgn indikerer også alvorlig pankreatitt.
* Billeddiagnostikk: Abdominal CT med kontrast er "gullstandard" men også
ultralyd kan gi karakteristiske funn (ødem). CT og ultralyd er verdifullt i videre
sykdomsforløp, ikke minst for å vurdere utvikling av komplikasjoner (abscess,
pseudocyste etc).
Monitorering (alvorlig pankreatitt)
EKG, invasivt BT, sentralvenetrykk (flerløpet SVK), pulsoksimeter, PiCCO
(ved alvorlig sirkulasjons/respirasjonssvikt). Husk monitorering av oksygenering,
nyre- og leverfunksjon, samt infeksjonsparametre (temp, CRP, LPK).
Initial behandling
Pasienten skal følges tett av gastrokirurg for å vurdere komplikasjoner og
eventuell operasjonsindikasjon.
Væske- og elektrolyttbehandling
Væskebehov er ofte stort de første dagene (generell kapillærlekkasje), og
dekkes best med Ringer. Ved kolloidbehov skal albumin unngås. Evt hypokalsemi behandles med iv Calciumklorid. Væskebehandlingen kan evt styres efter
ITBWI de første dagene.
Vasopressor
Gunstig ved vasodilatasjon og relativ hypovolemi. Vasopressor kan redusere
væskebehovet (unngå for stor overvæsking).
Ernæring
Startes straks pasienten er hemodynamisk stabil. Enteral ernæring til ventrikkel
gis når retensjon er hevet. Kan næring gis distalt for lig. Treitz (jejunocat eller sonde
nedlagt endoskopisk), bør enteral ernæring administreres tidlig. Bruk hydrolysert
protein ( Peptison, Survimed e.l.). Det er ikke holdepunkt for at ernæring distalt
for Treitz´ ligament er pankreas- stimulerende. Kan ikke hele næringsbehovet
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gis enteralt, suppleres med parenteral ernæring. Både sukker- og fettmetabolismen kan være påvirket. Derfor må s-glukose og triglycerider følges tett. Ved
fulminant pankreatitt utvikles ofte diabetes; insulin blir nødvendig. Bruk av
probiotika ved akutt pancreatitt hos intensivpasienter er diskutert, og har ingen
bevist effekt ennå (se referanse).
Ventilasjon
Ofte er hypoksemi et problem som krever tiltak ut over passiv O2-tilførsel.
Samarbeider pasienten forsøkes ekstern CPAP eller -BIPAP sammen med
optimalisert smertebehandling, før invasiv overtrykksventilasjon.
Smertelindring
Morfin frarådes av enkelte, da det sies å kontrahere Odd´s sfincter (usikker
klinisk betydning). I stedet brukes fentanyl . Et godt alternativ er torakal epidural
med ropivacain/fentanyl spesielt hos ikke-intuberte pasienter.
Antibiotika
Initialt er prosessen steril, og det er betydelig usikkerhet om profylaktisk bruk
av antibiotika (ikke grad I evidens). I Norge praktiseres mange steder profylakse
med imipenem (Tienam) som i så fall skal gis i 7-14 dager.
Komplikasjoner
Infiserte nekroser/abcess, sepsis, alle typer organsvikt (hyppigst respirasjon
og sirkulasjon). Abdominal kompartmentsyndrom.
Prognostisk ugunstige faktorer
BMI > 30, CRP > 150 (dag 2), Økende SOFA skår (fra dag 1), vedvarende
organsvikt > 48 timer.
Videre behandling
Ikke sjelden må pasientene opereres mange ganger (vanligste indikasjon
nekroser/abcess og abdominalt kompartmentsyndrom). Kirurgene må følge tett
opp, og hyppig abdominal CT/ultralyd og veiledet punksjon av infiltrat rundt
pankreas (med mikrobiologiske US) er til god hjelp i diagnostikken.
Ved gjentatte laparotomier velger en av og til ikke å lukke buken, men pakker
med kompresser og dekker med graft. Dette letter inspeksjoner og fjerning
av nekroser & puss , men stiller store krav til pleiepersonalet. Ved første gangs
laparotomi kan det være en fordel å plassere et jejunostomikateter for videre
enteral ernæring. Dette må kirurgen minnes på!

Referanser

Abdominalt kompartmentsyndrom, Ernæring (enteral & parenteral),
Respiratorbehandling, Smertelindring.
Omdal T et al: Time trends in incidence, etiology, and case fatality rate of
the first attack of acute pancreatitis. Scand J Gastroenterol 2011: 46: 1389-98
UK guidelines for the management of acute pancreatitis. Gut 2005; 54: 1-9
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Antibiotika profylakse

Hans Flaatten
Forutsetning for antibiotikabruk:
At det foreligger verifisert- eller sterk klinisk mistanke om infeksjon. Vektlegg: klinikk, direkte mikroskopi (grampreparat), dyrkning og resistensmønster,
CRP pg PCT samt røntgen/CT. Falsk positiv blodkultur er et problem. Obs.
antibiotikaallergi!
NB! ikke start antibiotika før adekvate bakteriologiske prøver er tatt!
Antibiotika profylakse
Sykehuset har flere regimer for antibiotikaprofylakse, særlig i forbindelse med
kirurgiske inngrep. Generelt skal antibiotikaprofylakse kun gis operasjonsdøgnet,
og med høy serumkonsentrasjon peroperativt. Forlenget profylakse (>24 timer)
er kun unntaksvis indisert! Følgende grupper MÅ en kjenne til:
•
Endokardittprofyklakse. Pasienter med klaffeprotese, rørprotese (?),
kjent klaffevitium og tidligere endokarditt: Antibiotikaprofylakse ved
all type kirurgi og invasive prosedyrer. Standardregime er ampicillin
2g iv + 2g efter 4 timer (barn 50mg/kg x 2) OG netilmicin 2mg/kg iv
(barn 2mg/kg) gitt 30 min før prosedyren. Vancomycin v/ pc-allergi.
•
Pasienter til bukkirurgi med åpnet tarm: metronidazol 1,5g + doxycyklin
400mg operasjonsdøgnet.
•
Abdominalt traume (tarmperforasjon). Piperacillin-tazobaktam 4g iv
pre/per operativt, + 3 og 6 timer postoperativt.
•
Andre åpne traumer: Cefalotin 2g iv, ny dose hver 3. time inntil 4 doser.
•
Pasienter til åpen hjertekirurgi: cefalotin (Keflin) 2g før start, 1g v/
maskinstart og 2g v/ maskinslutt.
•
Pasienter som får implantert vaskulære graft: cefalotin (Keflin) 2g v/
operasjonsstart, og 3- og 12 timer derefter.
•
Pasienter til transsphenoidal hypofysektomi: cefalotin (Keflin) 2g v/
operasjonsstart og –slutt.
•
Pasienter som får VP shunt: cefalotin (Keflin) 2gx3 operasjonsdøgnet.
•
OT-pasienter til proteseoperasjon, glideskrue/vinkelplate, inngrep > 2
timer, åpne frakturer og v/ sviktende aseptikk: cefalotin (Keflin) 2g iv
hver 4. time i 12 timer, totalt 4 doser
•

Pasienter med åpne frakturer får cefalotin (Keflin) etter skaden.
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Referanser

Diagnostiske rutiner, Infeksjonsforebyggende arbeide. Respiratorpneumoni

http://helsedirektoratet.no/sites/antibiotikabruk-i-sykehus/Sider/default.aspx
(nye rettningslinjer 2013)
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Meropenemn

Alternativ*

Sepsis: abdomen-postop
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* CAP = Community aquired pneumonia, HAP = Hospital aquired pneumonia

1g x 3

4g x 3

1,5 g x 1 så 1 g x 1

Metronidazol
Piperacillin/tazobactam

5-7 mg/kg x 1

Gentamicin
Standard

2g x 4

Ampicillin

4g x 4

5-7 mg/kg x 1

Piperacillin/tazobactam

3g x 4

Gentamicin

250 mg x 4

Benzylpenicillin

+ erythromycin

Standard

Nyresvikt

Standard

= standard

Atypisk

2g x 3

5-7 mg/kg x 1

Cefotaxim

+ ev. Gentamicin
Nyresvikt

3g x 4

Benzylpenicillin

4g x 3-4

Piperacillin/tazobactam

nyrefunksjon

Standard

dose for redusert

Ciprofloxacin

5-7 mg/kg x 1

Benzylpenicillin

3g x 4

Gentamicin

Dose

Benzylpenicillin

Antibiotika valg

Nyresvikt

Nyresvikt

Standard

Regime

Sepsis:Abdomen-primær

Sepsis: HAP*

Sepsis: CAP*

Sepsis: Ukjent fokus

Infeksjon

Antibiotika valg ved sepsis
Antibiotika - valg av regime-sepsis & pneumoni
Hans Flaatten

Referanser

Alle valg og dosering er tatt fra:
Nasjonale faglige retningslinjer for bruk av antibiotika i sykehus. Helsedirektoratet 2013:
http://helsedirektoratet.no/sites/antibiotikabruk-i-sykehus/Sider/default.aspx
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Standard

Nedre luftveier: HAP*
multiresist. bakt. ja

1gx3
5-7 mg/kg x 1
5-7 mg/kg x 1
400 mg x 3

Gentamicin eller
Tobramycin eller
Ciprofloxacin

Pluss enten

1 g x 3-4
Meronem,

1,5 g x 3

Cefuroxim

4g x 3-4

2,2 g x 3

Amoxicillin-klavulansyre evt

Ceftazidim eller

5-7 mg/kg x 1

Gentamicin, evt

Piperazillin/tazobactam eller

1,2g x 3

Benzylpenicillin +

500 mg x 4

* CAP = Community aquired pneumonia, HAP = Hospital aquired pneumonia

Standard

+ erythromycin

= standard

Atypisk

1-2 g x 3

5-7 mg/kg x 1

Cefotaxim

Gentamicin
Nyresvikt

3gx4

Benzylpenicillin

Alvorlig

1.2 g x 4 (5-7 dg)

Dose

Benzylpenicillin

Antibiotika valg

Standard

Regime

Nedre luftveier: HAP*
multiresist. bakt. nei

Nedre luftveier: CAP*

Infeksjon

Antibiotika valg ved pneumoni

Aortaballongpumpe (IABP)
Mai-Elin Koller

Generelt.
Aortaballongpumpe (IABP) brukes i tilfelle der en vanskelig kommer
av hjerte-lungemaskin tross optimaliserte fylningstrykk (vurdert etter PAtrykk og PWP) og maksimal medikamentell støtteterapi ( afterloadreduksjon,
positiv inotropi). Pumpe kan òg være aktuelt for pasienter i kardiogent sjokk
(feks postinfarkt VSD) under forberedelse til operasjon. IABP kan bidra til det
lille «ekstra arbeidet» som svarer til f.eks 0,5-1 liter maskinflow. Alternative
hjelpemidler er v/h «assist devices».
IABP kan være aktuelt hos følgende pasienter:
* EF < 0,30
* Alvorlig klaffelidelse med myokardaffeksjon (ikke ved AI)
* Alvorlig koronarsykdom
* Luft- eller annen emboli til coronar arteriene
* Lang maskinkjøring
* Stor ventriculotomi/ventrikkelaneurismectomi
Plassering
Ballongen plasseres i thorakale aorta descendens (perkutant via a femoralis) I
diastolen inflateres ballongen med heliumgass. Dermed øker diastolisk aortatrykk,
koronart perfusjonstrykk og koronar blodflow. Under systole klapper ballongen
sammen. Resultatet er redusert ve ventrikkel afterload, redusert veggtensjon
(dermed redusert O2-behov) og bedre tømning.
«Kjøring» av pumpen
Pumpen kjøres oftest EKG-synkronisert . Har pasienten pacemaker må
denne stå i «fixed rate» om pumpen skal kunne trigges av EKG. Ved pacemaker
i «on-demand» funksjon kan maskinen kjøres med trykktrigging.
Perfusjonist klargjør og kjører pumpen. Detaljert bruksanvisning finnes på
SOP og Hjerteavsnittet. Perfusjonistene har bakvakt. Vakt og telefonlister finnes
på Hjerteavsnittet.
Retningslinjer for antikoagulering ved bruk av IABP
I den umiddelbare «post-bypass» fasen er ikke antikoagulasjon nødvendig.
Senere, når blødningen er under kontroll kan heparin, dextran eller Marevan
brukes.
Avvenning fra IABP:
Skjer ved gradvis reduksjon av forholdet mellom pumpe-slag og pasientens
egne hjerteslag (1:1, 1:2, 1:4, 1:8). Evt kan inflasjonsvolumet reduseres.
IABP kan seponeres når pasienten klarer seg med minimale pressordoser,
samtidig som MAP≥70, cardiac index (CI)≥2,2 og PWP<18. Seponer pressor
først og pumpen deretter!
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Komplikasjoner.
* Sirkulasjonsforstyrrelser i underekstremitetene
* Trombedannelse på ballongen
* Blødning
NB! Ikke skru av pumpen mens den er plassert i aorta!

Referanser
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ARDS

Hans Flaatten
ARDS (adult respiratory distress syndrome) er en samlebetegnelse for bilateral
lungesykdom som oppstår kort tid etter akutt traume eller sykdom. Vi ser ARDS
hyppigst etter sepsis, multitraume eller thorakstraume. Høsten 2011 ble nye
kriterier for ARDS gjort kjent (ESICM kongressen Berlin 2011):
Lett
Timing

Moderat

Alvorlig

Akutt debut i løpet av 1 uke etter kjent klinisk insult

PaO2/FiO2

39,9 - 26,6 kPa

≤ 26,6 kPA

<13,3 kPa

PEEP/CPAP

≥ 5 cm H2O

≥ 5 cm H2O

≥ 10 cm H2O

Årsak til ødem

Respirasjonssvikt skal ikke helt kunne forklares av
hjertesvikt eller stort væskeoverskudd (objektiv u.s.)

Radiologi

Bilaterale
infiltrat

Annen patologi

N/A

VFcorr= VF x PaCO2/3

Bilaterale
infiltrat
N/A

Infiltrat i ≥ 3 kvadraneter
VFcorr > 10 l/min
C < 40 ml/cm H2O

Monitorering av utsatte pasientgrupper.
•
PaO2 / FiO2 ratio.
•
pasienter på respirator, oksygenindeks (OI) = (Paw x FiO2) / PaO2
•
TPK & laktat
•
PiCCO kateter ev PA kateter (ved meget alvorlig hypoksemisk ARDS)
•
rtg. thorax, forandringene ligger ofte noen dager etter klinikken.
•
liberal bruk av CT pulm (High resolution) (gir bedre oversikt over aktuelle
forandringer). Alle pas. med ARDS bør få tatt CT ila de første 2-3 dager.
Forebyggende tiltak.
1) Lavt TV ≈ 6 ml/kg/idealvekt må settes som mål (se egen tabell)
2. Rask og adekvat behandling av primær sykdom/skade og komplikasjoner
3) Både hyper- og hypovolemi antas skadelig. Pasienten skal derfor om
mulig holdes normovolemisk. Følg diurese og monbitorer data på væskevolum.
Behandling.
•
hvis sirkulatorisk stabil pasient: Initialt aggressiv rekruttering 1-2
minutter med store tidevolum (TV) og høy PEEP ( TV kan gjerne være
opptil 15ml/kg (max inspirasjonstrykk ikke over 55-60cmH2O) og PEEP
INTENSIVPROSEDYRER OG RUTINER 2015

•
•
•
•
•

15cm. En slik ventilasjon har som siktemål å gjenåpne atelektatiske
områder i lungen, og holde disse åpne.
videre overtrykksventilasjon (vanligvis trykkstyrt/BiPAP). Mål: PaO2 > 8
kPa (SaO2 > 90%). Hold FiO2 < 0,6, tidevolum ≈ 6 ml/kg og platåtrykk <
30 cm H2O. I:E forhold 1:1. PaCO2 kan holdes på 8-9 kPa hvis pH > 7,20.
recruitment kan med fordel utføres regelmessig så lenge FiO2 > 0,5
adekvat smertelindring. Epiduralblokkade ved thorakstraume.
ved alvorlig oksygeneringsproblem skal pasienten holdes dypt sedert/
eventuelt også muskelrelaksert (senker oksygenbehovet).
aggressiv behandling av hyperthermi senker også O2 behovet. Ev kan
lett hypothermi (til 35-36 oC) vurderes der FiO2 > 0,8.

Monitorering.
Ved alvorlig ARDS må vurderes:
•
fiberoptisk PA kateter. PVR og SvO2verdier er viktige variabler (SvO2
>55% og PVR < 250) , alternativt kan PICCO brukes.

Hvis oksygeneringen likevel er utilfredsstillende (FiO2 > 0,65)
•
vurder behandling i bukleie (se egen prosedyre).
•
aksepter suboptimal PaO2 dersom pasienten ikke utvikler metabolsk
acidose/laktatemi (PaO2 ned til 6 kPa kan aksepteres). Terapien styres
etter SvO2 som bør > 50-55% hvis global lakatat er normal
•
forsøk PEEP verdier > 15 cm H2O. NB! pass på at platåtrykket ikke
blir for høyt (< 35 cm H2O). Vær obs på ev. pneumothoraks og BT fall!
•
forsøk invers ratio ventilasjon (IRV) med I:E forhold 1:1 eller 2:1
•
cisatracurium infusjon: 15 mg støt fulgt av 37,5 mg/t i 48 timer
•
høyfrekvent oscillator ventilasjon (se egen prosedyre); avdelingen har
oscillator Sensormedic 3100B til voksne og 3100A til barn.
•
nitrogenmonoksyd (NO), se egen prosedyre.
•
Ekstracorporal CO2fjerning, bruk ECMO utstyret
•
metylprednisolon vurderes ved ”sen ARDS”. Lavdose MP (støt 2 mg/
kg) og videre 2 mg/kg/døgn x 4 i 14 dager og deretter 1mg/kg/døgn i
nye 14 dager kan ha effekt i den firbroproliferative fasen etter ARDS.
•
Hvis alt svikter kan utvalgte pasienter være aktuelle for ECMO (ekstrakorporal membran oksygenering), spesielt barn/unge voksne.
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Papazian L et al: Neuromuscular blockers in early ARDS. NEJM 2010;
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ARDS - respiratorinnstillinger
Hans Flaatten

Innstillinger i henhold til ARDSnet
1. Beregn forventet kroppsvekt (PBW) fra pasientens høyde:
•

Menn = 50 + 2.3 [(høyde i cm/0,394) - 60 ]

•

Kvinner = 45.5 + 2.3 [(høyde i cm/0,394) - 60]
Høyde (cm)

Menn (PBW) Kvinner (PBW)

Vt menn*

Vt kvinner*

155

52,5 kg

48 kg

315

290

160

57 kg

52,5 kg

340

315

165

61,5 kg

57 kg

370

340

170

66 kg

61,5 kg

400

370

175

70,5 kg

66 kg

425

400

180

75 kg

70,5 kg

450

425

75 kg

480

450

185
79,5 kg
* mål: 6 ml/kg

2. Ventiler med tidevolum (Vt) 8 ml/kg PBW de første 2 timer (uavhengig av
ventilator modus)
3. Reduser Vt med 1 ml/kg PBW hver 2. time til målet 6 ml/kg PBW nås
4. Sett Respirasjonsfrekvens(RR) slik at ønsket minuttvolum oppnås (ikke > 35)
5. Juster Vt og RR slik at mål for pH og platåtrykk (Pplat) oppnås.
Mål for oksygenering
PaO2 7-9 kPa. SpO2: 88-95%

6. Forhold PEEP og FiO2 kan leses ut av de to tabellene
Tabell for lav PEEP/Høy FiO2
FiO2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

PEEP

5

5-6

8-10

10

10-14

14

14-18

22-24
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Tabell for høy PEEP og lav FiO2
FiO2

PEEP

0.3

0.4

0.5

0.6-0.8

0.9

1.0

5-14

14-16

16-18

20

22

22-24

7. Mål for Pplat: ≤ 30 cm H2O, juster som følger
•

Hvis Pplat > 30 cm H2O: senk Vt med 1ml/kg trinnvis til 4 ml/kg

•

Hvis Pplat < 25 og Vt < 6 ml/kg: Øk Vt med 1 ml/kg til Pplat > 25 cm
H2O eller Vt = 6 ml/kg

•

Hvis Pplat < 30 og dyssynkroni oppstår: Vt kan økes trinnvis til 8 ml/kg
hvis Pplat ≤ 30 cm H2O

8. Mål for pH: 7.30-7.45
Håndtering av acidose:
•

Hvis pH 7,15 - 7.30: Øk RR til pH > 7.30 eller PaCO2 < 3,3 kPa (max
RR 35)

•

Hvis pH < 7.15: Øk RR til 35. Hvis pH fortsatt er < 7.15 øk Vt trinnvis
til pH > 7.15 (Pplat kan da møtte økes > 30 cm H2O)

Referanser
NHLBI ARDS Network: http://www.ardsnet.org
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ARDS-behandlingsalgoritme–hypoksi
Hans Flaatten

Optimal respirator
"setting"?
Ja

Nei
- alveolær rekruttering
- tidalvolum ≈ 6 ml/kg
- optimalisere PEEP
- øke I:E ratio (>1:1)
- permissive hypoksi

PaO2/ FiO2 < 15kPa?

Nei

Ja
Fortsett IPPV og
bukleie. Infusjon med
cisatracurium

Bukleie 18-24 timer
O2-ratio økt ≥ 20%?

Ja

Nei
Fortsett HFOV og
bukleie ±
cisatracurium

HFOV
O2-ratio økt ≥ 20%?

Ja

Nei
PaO2/ FiO2 < 10kPa?
SvO2 < 60%

Hyperkapni med pH < 7,15

Ja

Ja

Vurder bruk av NO
5-20 ppm. "bridge to
ECMO"

v.v. ECMO

HUS 2014
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ECMO manual: HUS 2014

Indikasjoner
1. Forventet 50 % mortalitets risiko med konservativ behandling definert
ved PaO2/FiO2<150 og FiO2>0,9 og/eller Murray score 2-3
(www.lshtm.ac.uk/msu/trials/cesar/murrayscorecalculator.htm)
2. Forventet > 80 % mortalitets risiko med konservativ behandling definert
ved PaO2/FiO2 < 80 ved FiO2>0,9 og Murray score 3-4.
3. Akutt forverring: PaO2< 6,7 kPa i 2 timer ved FiO2=1,0 og PEEP> 5
cm H2O
4. Statisk lunge-compliance > 30 ml/cm H2O
5. Alvorlig barotraume
6. CO2 retensjon (pCO2 > 10,7kPa)
Kontraindikasjoner
• Respiratorbehandling >10-14 dager
• Alder >60 år (kan vurderes opp til 65 år), vekt >125 kg
• PCWP > 25 mmHg eller klinisk hjertesvikt (gjelder VV lunge- ECMO)
• Kronisk systemsykdom (relativ - ikke absolutt kontraindikasjon)
• Irrversibel skade på sentralnervesystemet, (gjelder ikke Down syndrom)
• Terminal cancer
• Store brannskader er en alvorlig, men ikke absolutt kontraindikasjon
• Pågående blødning (men ECMO brukes i andre land ved store traumer)
• Relativ kontraindikasjon hos pas. med stor sannsynlighet for dårlig prognose
• Det vil alltid kunne oppstå situasjoner hvor det ikke er tid til fullstendig
evaluering av prognosen. Hvis man etter diskusjon og evaluering likevel ikke
finner at ECMO-behandling er til det beste for pasienten, bør ECMO behandling
avsluttes.

Referanser

Peek G et al: Efficacy and economic assessment of conventional ventilatory
support versus extracorporeal membrane oxygenation for severe adult respiratory failure (CESAR): a multicentre randomised controlled trial. Lancet 2009;
Volume 374: 1351 - 1363
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Avslutning av intensivbehandling
Hans Flaatten & Olav Hevrøy

Avslutning av intensivbehandling skjer vanligvis når pasienten har kommet
seg av sin kritisk sykdom, og tilstanden er stabilisert. Det er da vanlig enten å
sende pasientene til sengepost eller til en mellomstasjon ("intermediær enhet").
Dette byr sjelden på de store etiske problemer, selv om det pga knapphet på
plasser ikke er sjelden at pasienter skrives ut for tidlig til post, med økt risiko for
reinnleggelse i løpet av 1-3 døgn.
En annen pasientgruppe som vanligvis ikke skaper store etiske problem, er
pasienter der hjernefunksjonen permanent er ødelagt (= opphevet intrakraniell
sirkulasjon). I følge norsk lov er slike pasienter døde, selv om vi ofte opprettholder
andre vitale organfunksjoner en tid etterpå (enten for å vente på at organdonasjon
kan gjennomføres, eller på at pårørende skal komme til seksjonen).
Pasientgruppen som kan by på både store etiske og praktiske utfordringer
er pasienter hvis prognose anses så håpløs at de til tross for optimal behandling
med all sannsynlighet ikke vil overleve. Fortsatt intensivbehandling hos slike
pasienter vil for de fleste, ofte også av de pårørende, oppleves som meningsløs
("futile intensive care"). Ofte blir intensivbehandling hos slike pasienter trappet
ned eller avsluttet, og årsakene til dette er flere:
1. Hensyn til, og respekt for, pasienten selv. Når behandlingen ikke har noen
mening og mister et positivt mål, skal vi ikke påføre pasienter belastningen som
tung intensivbehandling medfører.
2. Hensyn til de pårørende. Så lenge behandling fortsetter vil pårørende alltid
oppfatte at "det er fortsatt håp". Hvis vi ikke lenger har noe håp om at pasienten
kan overleve kan det være galt å ikke ta de fulle konsekvensene av dette.
3. Hensynet til andre pasienter. Intensivbehandling er i Norge en knapphetsfaktor, og hvis ressursene kan brukes mer effektivt til å behandle andre pasienter
må vi prioritere dette.
4. Hensyn til samfunnet generelt. Vi plikter å stå til rette for vår ressursbruk
på en etterrettelig måte. Å bruke en stor del av våre intensivressurser til pasienter
som likevel dør (hvor stor kan alltid diskuteres) vil vanligvis ikke oppfattes som
god ressursbruk. Vi må også passe på slik at befolkningen får den oppfattning
at vi uansett "holder liv i pasientene" hvordan. Intensivmedisin skal tjene livet,
ikke forlenge døden!
Pasientgrupper
Det er ikke enkelt eksakt å karakterisere hvilke pasienter dette gjelder og
ofte blir dette en rent klinisk avgjørelse som vanligvis modnes/utvikles over tid.
Imidlertid er det flere forhold som karakteriserer slike pasienter:
* de har vanligvis flerorgansvikt (>2) eller alvorlig irreversibel CNS svikt
* organsvikten er alvorlig (SOFA skår 3 eller 4)
* til tross for maksimal behandling av organsvikt observeres ikke noen
bedring (ingen respons som medfører at behandling kan trappes ned)
* Pasienten er vanligvis uten kontakt med behandlere eller pårørende
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* Ofte har pasienten andre alvorlige systemsykdommer (hjerte, kar. lunge,
CNS, cancer etc) som var tilstede før perioden for intensivbehandling
* Ofte (men langt fra alltid) er pasienten gammel (> 70 år)
Konsensus
Når tanken om nytteløs behandling dukker opp/fester seg er det viktig at dette
tas opp på bred basis og i riktig rekkefølge.
Først tas dette opp internt på intensivseksjonen (diskusjon blant leger og
sykepleiere med god innsikt i pasientens totalsituasjon).
Hvis det internt blir enighet om at behandlingen er nytteløs, tas dette opp
med pasientansvarlig(e) leger ved "moderavdeling". De fleste intensivenheter har
pasienter som er innskrevet ved annen sykehusavdeling. Det er viktig å diskutere
dette med leger (og andre) fra denne avdelingen/klinikken med god kjennskap til
pasient, diagnose og prognose (grunnsykdommer). Hvis det fortsatt er enighet
om at behandlingen er nytteløs er turen kommet til nære pårørende.
Pårørende (ektefelle, barn, foreldre) må innkalles til et formelt møte med
behandlere. Møtet må være på intensivseksjonen på avtalt tid og i skjermet lokale (samtalerommet). Tilstede (minimum) er intensivlege og intensivsykepleier,
men det er ønskelig at også lege fra "moderavdelingen" deltar. Dette møtet skal
(bør) aldri være det første møtet med pårørende! På dette møtet må status for
pasienten legges frem på en saklig, men direkte og ærlig måte. Som regel er det
en fordel å "kalle en spade for en spade". Det er viktig at pårørende forstår at
videre intensivbehandlig fra nå av bare vil føre til at dødsprosessen forlenges,
med de plager og ubehag dette kan ha for pasienten.
Det kan være nødvendig med tid for at pårørende skal forstå dette, og mer
enn ett møte kan bli en konsekvens av prosessen. Det er viktig å legge vekt på
at avgjørelsen om og gjennomføring av redusert behandling blir behandlingsapparatets ansvar, og at pårørende ikke vil bli bedt om noen formell "godkjenning".
Vi ønsker imidlertid at de skal forstå hvorfor vi gjør dette.
Praktisk gjennomføring
Forklar hva som vil bli gjort/ikke gjort og de konsekvenser dette sannsynligvis vil få. Hos våre pasienter vil det som regel være nok å seponere vasoaktive
medikamenter, samt redusere FiO2 til luft (på respirator). Det kan hos spontant
pustende være aktuelt med å la pasienten ventilere selv på tube (luft). Vi har ikke
erfaring for at det er nødvendig med ekstubering.
Rutinemessig seponeres all annen behandling som væske/ernæring, antibiotika
etc. Sedativa og analgetika kontinueres (og må medeles til pårørende).

Referanser

Informasjon til pasient og pårørende. Organdonasjon. Skade og
sykdomsgradering.
Flaatten H, Hevrøy O: Det vanskelige valget.
http://www.bt.no/meninger/kronikk/article262927.ece
Nasjonal veileder for beslutninger om livsforlengende behandling hos alvorlig
syke og døende (høring under behandling). Hjemmsiden: Helsedirektoratet.
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Barn på intensiv

Hans Flaatten
Vi møter barn på intensiv i to ulike sammenhenger; som pasienter og som
pårørende. Avdelingen må ha ha opplegg som er tilpasset barns behov.
Barn som pasienter
Vi deler vanligvis ansvaret for kritisk syke barn med Barneklinikken. Spesielle
pasientgrupper hører imidlertid til andre avdelinger. Når det gjelder nyfødte
(inklusive premature) tar Barneklinikken seg av all intensivbehandling, også
respiratorbehandling, med unntak av barn med RS virus infeksjoner hvor vi
overtar for å redusere faren for nosokmial smitte av RS virus!
Større barn (over kuvøsestørrelse) som trenger intensivbehandling behandles på
intensivseksjonen. Behandlingen skjer i nært samarbeid med leger fra Barneklinikken, blant annet ved felles visitt 1-2 ganger daglig. Det er vanligvis bakvakt på
Barneklinikken som på vakttid har dette ansvaret (calling 9-5204).
Bakvakt (intensiv og/eller hjerte) skal alltid varsles når dårlige barn er underveis,
og skal som hovedregel være tilstede når barnet ankommer intensiv.
Sykdomspanorama. Akutte infeksjoner (sepsis, meningitt, pneumoni, bronkiolitt), status epileptikus, medfødte stoffskiftesykdommer akutt hjertesvikt og akutt
dialysetrengende nyresvikt er blant det som hyppigst behandles. I tillegg kommer
traumatologien (som vanligvis hører til en av de kirurgiske spesialiteter).
Det er vanligvis svikt i vitale funksjoner som respirasjon, sirkulasjon og CNS
som bringer barna til intensiv. Stabilisering og behandling av slik organsvikt har
derfor høy prioritet.
Vaskulær tilgang. Som regel kommer barnet til intensiv med perifer venflon(er).
Det er viktig tidlig å sikre sentralvenøs tilgang, bruk ultralyd til å lokalisere vener
og arterier før punksjon! Vanligvis legges sentralt venekateter fra v. femoralis
(Arrow tre-løp kateter). For barn under 15 kg (2 år) passer spesielle barnekatetre
best, for større barn er det ofte mulig å legge inn voksenkateter fra v. femoralis.
Arterietilgang velges også enklest fra lysken (a femoralis). Bruk et enkelt løpet
polyuretankateter (SVK) til dette (ikke vanlige arteriekanyler). Vaskulær tilgang
på barn med etablert sirkulasjonssvikt kan være meget krevende, og bakvakt skal
alltid være tilstede under prosedyren!
Hvis metoden beherskes kan både v. jugularis interna og v. subklavia være
alternative tilganger (i denne rekkefølgen).
Respiratorbehandling. Oftest kan vanlige retningslinjer mtp intubering og
IPPV for voksne også brukes hos barn. Barn kompenserer hypoxi meget godt til
et visst punkt, så går det raskt «utfor». De kan ha en uttalt hypoksisk hyperventilering, og lenge opprettholde en tilnærmet normal PaO2. PCO2 verdier < 2kPa
kan sees, og er en tydelig indikator på sviktende oksygenering og/eller metabolsk
acidose. Når barnet blir trett inntrer respiratorisk acidose raskt og pH kan falle
dramatisk. Barnet bør være intubert før dette skjer!
Vanligvis intuberes barn oro-trakealt, med mulig bytte til nasotrakeal tube når
situasjonen tillater det (husk aspirering fra ventrikkel mellom tubebytte). For barn
< 7 år velges vanligvis tube uten cuff. Det kan være nødvendig å bytte tube om
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lekkasjen er høy (> 25% av inspirert minuttvolum). En bruker trykkstyrt ventilasjon
med initiale tidalvolum på 8 ml/kg og frekvens på 20-40/min. Dräger Evita XL
har egen barneinnstilling som muliggjør tidalvolum ned til 40 ml.
Væskebehandling. Ved sirkulasjonssvikt gis volum i form av krystalloider
og kolloider. BT, puls, timediurese ( ≥1 ml/kg/time) og perifer hudtemperatur
forteller mye om hydrering, og brukes for å styre terapien.
Vedlikeholdsvæske. En god «oppskrift» er 1000 ml glukose (50mg/ml) tilsatt
30 mmol NaCl, 20 mmol KCl og 10 mmol KH2PO4. Dekkes væskebehovet med
denne gis samtidig nok glukose, natrium, kalium og fosfat (se tabellen).
Vekt

Basisvæske

4-10 kg

100 ml/kg/24t

Tilleggsvæske/24t

Væske /time

10-20 kg

1000 ml

50 ml/kg > 10 kg

2ml/kg > 10kg + 40 ml

> 20 kg

1500 ml

20 ml/kg > 20 kg

1 ml/kg> 20kg + 60 ml

4 ml/kg/time

Ernæring. Start enteral ernæring (ev. morsmelk) så snart pasienten kommer
til intensiv, og når dette trygt kan gjøres uten fare for aspirasjon.
Sedering og analgesi. Standard er bruk av midazolam og alfentanil (morfin).
I spesielle tilfelle kan tillegg av muskelrelaksantia være nødvendig. Langvarid
sedasjon er en utfordring, ikke minst pga rask utvikling av tachfylaksi.
Barn har krav på en av foreldrenes tilstedeværelse i avdelingen. På intensiv
gis som regel mulighet for at begge foreldre i perioder kan overnatte, da ofte
på ledig «enerom».
Husk samtale med foreldre snarest mulig. Etter en kort presentasjon og
informasjon tas foreldre med inn på rommet hvor videre forklaring gies (ikke
minst om teknisk apparatur). Vær alltid åpen og ærlig, innrøm gjerne usikkerhet
forbundet med diagnose og prognose. Slik informasjon kan som regel gis uten
at det skaper angst og usikkerhet.
Barn som pårørende
Barn bør fritt få komme på besøk til nære slektninger når disse er kritisk
syke/døende. Et nært samarbeide med foreldre er da viktig. Barn gjør seg likevel
fantasier og tanker om forholdene på intensiv som ofte overgår virkeligheten. Det
kan være godt for deres eget sorgarbeide at de får oppleve dette på egenhånd.
Forholdene skal tilrettelegges i avdelingen slik at barn som pårørende kan trives
(leker, tegnesaker, ev. skolegang mm).

Referanser

Informasjon til pasient og pårørende
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Blod, blodprodukter og volum
Hans Flaatten		

Å opprettholde en tilstrekkelig hemoglobinkonsentrasjon og et adekvat
blodvolum er viktig hos intensivpasienter. Totalt blodvolum kan i klinikken ikke
måles på en enkel og reproduserbar måte. Et estimat på intratorakalt blodvolum
kan måles vha PiCCO systemet hvor ITBVI skal være 850-1000 ml/m2. Vi er
ellers avhengige av indirekte variabler for å følge “volumstatus”:
•
arterielt blodtrykk (NB! svingninger i takt med IPPV)
•
sentralt venetrykk
•
innkilingstrykk i lungearterien (PCWP)
•
urinproduksjon
•
hudtemperatur
Bortsett fra ITBVI er ingen av disse parametre et direkte mål på blodvolumet.
En avvikende verdi betyr derfor ikke automatisk at blodvolumet er unormalt.
Mistenkes hypovolemi kan 500 ml (voksne, mindre til barn) Ringers acetat
infunderes i løpet av 20-30 minutter. Gir dette ønsket respons (eks. økt systemtrykk
og urinproduksjon), tyder det sterkt på at pasienten er hypovolem.
Krystalloider og syntetiske kolloider
Krystalloider (fremst Ringers oppløsning) er førstevalget ved hypovolemi.
Isoton NaCl brukes når det foreligger natriummangel eller pågående store tap av
Na+, samt ved hypokloremi. Det er ingen øvre grense for det volum som kan gis.
For store volum med isoton NaCl gir ofte en hyperkloremisk acidose!
Av syntetiske kolloider har vi dextran (Plasmodex, Macrodex, Rescueflow og
Rheomakrodex) og hydroxyetylstivelse (HAES steril, Voluven). Alle syntetiske
kolloider har restriksjoner på dosering, noe som begrenser bruken ved store
væskebehov. Dextran hemmer blodplateaggregeringen, og kan derfor brukes
som tromboseprofylakse (derfor også dosebegrensning pga platehemning); max
1,5g dextran/kgxdøgn. HES er vist å gi komplikasjoner hos intensivpasienter,
spesielt mtp nyrefunksjon. Bruken av HES skal derfor begrenses og ikke brukes
hos pasienter med sepsis.
Beste væskeregime ved behandling av hypovolemi er diskutert. Nylig en
meget stor RCT hvor albumin og NaCl ble sammenliknet. På dette grunnlag kan
vi si at det ikke synes å være forskjell i overlevelse om en bruker krystalloider
eller kolloider for væskeresucitering hos intensivpasienter. Krystalloidene er
betydelig rimeligere og er derfor førstevalg hos oss.
NB! ved hypovolemi og pågående blødning skal ikke blodvolumet substitueres
fullt ut før adekvat hemostase er sikret! («permissive hypovolemia»). Tilstreb
systolisk BT 80-90 mmHg.
Plasma og plasmaprodukt
Ferskfrosset plasma: Octaplas (virusinaktivert plasma) bestilles fra blodbanken.
Inneholder alle plasmaproteinene (+ noen av koagulasjonsfaktorene). Er vanlig
å bruke ved hypovolemi pga blødning (sammen med erythrocyttkonsentrat).
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Albumin. Finnes som 40- og 200 mg/ml, og distribueres av apoteket (Flexbumin). Er verken 1. eller 2. valg ved hypovolemi. Har en "nisje" ved bruk hos
lever og nyresyke spesielt. Vi aksepterer ofte en lav s-albumin, ned til 15 g/dl.
Trombocyttkonsentrat. Standardproduktet er konsentrat fra 4 blodgivere
(alternativet er plateafereseprodukt hvor alle platene kommer fra 1 giver).
Hvis pasienten reagerer mot tilfeldige platetransfusjoner må HLA forlikelig
plateafereseprodukt gis. Dette tar lenger tid, og må avtales spesielt med blodbanken.
Indikasjoner: pågående blødning hvor trombocytopeni eller trombasteni er en
medvirkende faktor (TPK bør >50 x 109. Uten pågående blødning: forebyggende
før invasiv prosdyre hos pasienter med lave TPK verdier (TPK bør >30 x109)
eller når TPK< 10 x 109/liter(fare for spontan CNS-blødning).
Koagulasjonsfaktorer: Protrominkompleks (Protromplex) er et konsentrat av
faktor II, VII, IX og X, som er indisert ved ØH operasjon eller blødningsepisoder
hos pasienter som behandles med orale antikoagulanter. VIII (Octavi) og IX
(Octanine) kan også rekvireres fra blodbanken.
Rekombinant faktor 7 (NovoSeven) er et spesialprodukt utviklet primært
til bruk hos blødere med antistoff mot faktor 8 og 9 konsentrat.Preparatet er
sporadisk brukt i forbindelse med store blødninger av annen årsak. Finnes pt
ikke på lager ved sykehuset, men må bestilles fra sentrallager i Oslo.
Immunoglobulin (Kiovig) lagerførs nå også av sykehusapoteket.
Blod
Blod fås som erythrocyttkonsentrat (SAG-M) hvor en enhet tilsvarer 450500 ml fullblod. På intensiv brukes filtrert, leukocyttfattig blod. Hb på 7-9 g/dl
aksepteres hos intensivpasienter som ikke aktivt blør.
Hvis ikke CO kan økes (som respons på volumtilførsel eller med sympatikomimetika), er Hb-konsentrasjonen en faktor som kan manipuleres for å øke
oksygenleveranse (DO2) gitt en SaO2 som er normal. Ved Hb > 11-12 g/dl øker
imidlertid viskositeten betydlig med økt motstand som følge. CO kan således
synke oga hyperviskositet.
En akutt transfusjonspakke med 6 SAG, 6 plasma og 2 trombocytter kan
bestilles fra blodbanken ved massive blødninger. (se metodebok anestesi).

Referanser
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Brannskader, akuttbehandling

Hans Flaatten, Henning Onarheim
HUS har landsfunksjon for alvorlige brannskader, og Kirurgisk serviceklinikk
har sammen med Plastisk kirurgisk seksjon (Kirurgisk klinikk) ansvar for
behandlingen (BSA = Brannskadeavsnittet)
Med unntak for brannskader fra vår region (Helse Bergen) vil de aller fleste
pasienter bli varslet oss fra primærsykehus. Varsling går vanligvis til primærvakt
på plastisk kirurgisk seksjon og skal umiddelbart meddeles dagansvarlig overlege
eller til 9-2548 (intensivvakt).
Brannskadepasienter som ankommer HUS går direkte til BSA ("badet") som
fungerer som akutt mottak for disse. Her gjøres i felleskap vurdering av pasienten
inklusive omfanget av skaden. Ikke sjelden vil omfanget revurderes betydelig i
forhold til primærmeldingen.
I akuttfasen bidrar KSK med intensiv/anestesilege i mottaksstell. Under
dette stellet er vanligvis også plastikk kirurg, 2 -3 sykepleiere fra BSA. Under
mottaksstellet gjøres de nødvendige vurderinger, og prøvetagning (NB! andre
samtidige skader må huskes på!). Det legges også opp en plan for det neste døgnet
mtp væskebehandling, analgetika, ernæring, behandling av vitale organfunksjoner,
samt når første operasjon planlegges. Brannskadebehandling er teamarbeide,
og hvor den enkelte har sine primærfunksjoner, også i mottaksfasen. Spesielle
funksjoner som ivaretas av intensiv/anestesilege er luftveishåndtering, intravenøs
tilgang (inklusive etablering av SVK, regne ut og dosere væske ihht Parkland
formel og bruk av analgetika/sedativa, også etter mottaksstell.
Før sedasjon og sårstell
•
Anamnese (aktuell, og tidligere) og generell undersøkelse
•
Ekstra volum-tilførsel (sedasjon gir ofte BT-fall), ha pressor tilgjengelig
•
Etabler gode venetilganger (før hevelsen blir for uttalt), fortrinnsvis
gjennom ubrent hud (ofte lyske). Vær liberal med flerløps SVK, og
bruk gjerne tynt SVK (1,1) som arteriekateter (lyske) eller PiCCO.
Sutureres fast.
Skadeutbredelse og skade-dybde
•
Delhudsskader: fuktige, med blemmer, hovne, røde til bleke av farge,
med intakt smertefølelse, og påvisbar sirkulasjon, hår sitter fast.
•
Fullhudsskader: mindre fuktige, eventuelt tørre/læraktige, «livløst»
hvite, sotete, eller høy-røde; ofte mindre smerter, og uten sirkulasjon.
Hår løsner fullstendig
Væsketilførsel første 24 timer, voksne: Parkland-formelen:
* Ringer acetat 4 ml / kg / % skadet areal (2. og 3. grad) de første 24 timer
etter skaden, halvparten i løpet av første 8 timer.
* Time-diurese 0,5 -1,0 ml/kg/time (voksne); rundt 1 ml/kg/time (barn).
Store delhudskader og inhalasjonsskader kan kreve mer enn formelen tilsier.
Ev lavdose dopamin og/eller dextran 70 i døgnets siste timer. PiCCO (eller PA
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kateter) kan bli nødvendig.
* Unngå diuretika de første 24 timer.
* Hos barn dekkes basalbehov (drikke/glukose 5%), dessuten Ringer acetat
3 ml/kg/% skadet areal. Beregn væsketilførsel etter kroppsoverflate (m2) for de
aller minste.
Brannskade i ansikt & hals. Inhalasjonsskade.
* Vurder luftveiene på nytt. Særlig oppmerksomhet ved heshet, sotet ekspektorat, begynnende stridor. Vær obs på CO intox (mål carboxyhemoglobin!)
* Plassforhold kontrolleres ved forsiktig laryngoskopi etter Xylocain-spray
* Intuber på spontant pustende pasient med sedasjon (morfin/Dormicum) og
lokalanestesi før intubasjon blir for vanskelig. Unngå Curacit (fare for K-frigjøring
og arytmi). Revurder luftvei etter få timer. Oral tube foretrekkes. Tube fikseres
med bendelbånd. (husk brunt plaster rundt tube, under båndet).
•
Bronkoskopi v/mistanke om inhalasjonsskade. Ev. steril børsteprøve.
•
CPAP ved inhalasjonsskade der respiratorbehandling ikke er nødvendig.
Initialt sårstell
Høyvoltskader har ofte omfattende dype skader, assosierte frakturer, hodeskade,
annen skade, arytmi-tendens. Tilstreb diurese 1,5 ml/kg/time; 2 ml/kg/t (barn
<30kg). pH i urin >7. Gi ev.natriumhydrogenkarbonat for å alkalisere urin. Bestem
CK og s-myoglobin. Fasciotomi vurderes av plastikkirurg.
Ikke glem:
•
Stressulcus (profylakse): mat, Zantac 50 mg x 3 ved større skader
•
Analgesi (etter sårstell): evt. morfin-infusjon + perifert virkende analgetika
•
Tromboseprofylakse: Fragmin 2500-5000 IE x 1 s.c.
•
GI: Drikke/ernæring (20-30 ml/t) på nasogastrisk sonde allerede 1. døgn
•
Laboratorieprøver:Hb, EVF, syre/base, laktat, Na, K, Cl, albumin, glukose
(ved store skader x 3-4 første døgn), LPK, TPK, Ca, karbamid, kreatinin.
Blodtyping. CK, s-myoglobin ved høyvoltskade eller dyp flammeskade.
•
Monitorering: diurese, pulsoksymetri, EKG, blodtrykk (invasivt), perifer
puls (ev. Doppler), revurder behov for escarotomi.
•
Oppfølging. Revurder selv jevnlig situasjonen og effekten av væsketerapi
•
CAVE profylaktisk antibiotikabehandling og steroider
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Brannskader, sårstell
Henning Onarheim

Stell med opiater (uten narkose)
Kan etter nærmere avtale med anestesi/intensivlege gjennomføres av
sykepleier. Legen må da på forhånd ordinere medikamenter og doser, og en
lege må raskt kunne komme til hjelp ved behov.
Vanligvis gis pasienten Oxynorm tbl eller morfin mixtur peroralt forut for
stell. ved behov suppleres (som regel nødvendig) med intravenøse opioider og
midazolam (for detaljer se Metodebok BSA)
* Sårstell krever sterktvirkende analgetika, ofte større doser enn hos «vanlige»
pasienter
* Ofte brukes Rapifen iv: individuell dosering, titrert etter effekt og etter
tidligere respons
* Start med bolusdose iv 2 minutter før fjerning av bandasje
* Overvåkes nøye (klinisk respons, respirasjonsfrekvens og SaO2

Stell i narkose
Som hovedregel skal anestesilege eller anestesisykepleier være tilstede på
rommet under anestesien.
Ketalar anestesi
* Ofte nødvendig ved større stell, fjerning av klips og hos mindre barn.
* Hurtig injeksjon av Ketalar gir respirasjonsdepresjon (eventuelt også
respirasjonsstans)
* Svært sjelden: respirasjonsstans lengre tid etter innledning. Anestesi-kyndig
personell skal være tilstede (ev. unntak dersom pasienten er på kontrollert
ventilasjon på respirator)
* Fastetid (drikke og sondemat): 4 timer unntatt pasienter som er intubert/
tracheostomert.
* Medikamenter, bag/maske, O2, komplett utstyr til suging og intubasjon og
monitoreringsutstyr må være bruksklart og på rommet
* Begrensete monitoreringsmuligheter må kompenseres med skjerpet
oppmerksomhet. Monitorering individualiseres: ofte vil pulsoksymeter samt
blodtrykksmåling etter innledning være tilstrekkelig.
Innledning:
Atropin 0,5 mg iv (behovet vurderes individuelt)
Dormicum (2,5-) 5 (-7,5) mg iv
Ketalar (0,5) 1-(2) mg/kg iv
Vedlikehold:
Ketalar 0,5-1 mg/kg iv, gjentatt hvert 10 -15. min, eller utblandet på
sprøytepumpe 5-10 mg/kg/time
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Barn:
alternativt gis Ketalar 4(-6) mg/kg i.m. («søvn» etter 3 min, varighet 20-30
min)
Propofol kombinert med Alfentanil
* Ved behov for anestesi/dyp analgesi, men der en vil unngå Ketalar (tidligere
ubehagelige opplevelser, psykotiske pasienter)
* Propofol kombineres med Rapifen med bevart spontan respirasjon
* Gir hyppigere respirasjonsdepresjon enn ved Ketalar; bruken krever
betydelig årvåkenhet
* Propofol-dosen må justeres hyppig, og må tilpasses intensiteten i
sårstellet
Gjennomføring:
* Rapifen 7-10 µg/kg iv, etterfulgt av
* Propofol 1-(1,5-2) mg/kg langsomt iv
* Vedlikehold startes samtidig (sprøytepumpe): Propofol 12 mg/kg/time
(1,2 ml/kg/time)
* Etterhvert reduseres vedlikeholdsdose mot 6 mg/kg/time (0,6 ml/kg/
time)
* Påfyll med Rapifen (à 0,5 mg) ved nbehov
* Mange trenger overraskende mye analgetika
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Bukleie

Hans Flaatten		

Bukleie er aktuell behandling ved ARDS og akutt lungesvikt.
Virkningsmekanismer
Infiltrat og væske som samler seg i lungene påvirkes av gravitasjon. Derfor
finnes fortetningene deklivt, i ryggleie vil det si dorsalt. Dette demonstreres
godt på CT-thorax ved ARDS. Pulmonal flow er vesentlig dorsalt distribuert
(uavhengig av leie). Det gir ugunstige ventilasjons/perfusjonsforhold (V/Q)
(dårlig ventilerte lungeavsnitt med god flow) når fortetningene også samler seg
dorsalt. V/Q blir lav (<<1).
Ved vending til bukleie bedres således V/Q forholdene, da væske og infiltrat
nå forflyttes ventralt med gravitasjonen. Andre patofgysiologiske mekanismer
er trolig også operative, og som regel sees betydelig bedret oksygenering i løpet
av den første timen etter vending .
Praktisk gjennomføring
Det kan være en fordel å snu pasienten på dagtid mens det er godt med
personell i avdelingen. Pasienten bør så ligge i bukleie til neste morgen (16-20
timer), om det ikke er kontraindisert. Behandlingen kan fortsette i flere dager
med vekselvis bukleie (16-20 timer) og ryggleie (4-8 timer). En daglig periode
med ryggleie kan være nødvendig for å få utført nødvendige rutiner (vask, pleie,
SVK-skift, etc) .
Pasienter i bukleie skal ligge på god og myk madrass. Vår erfaring er at
pasientene uten problem kan ligge i bukleie direkte på madrassen. Det er unødvendig med puter e.l. for å understøtte thoraks/bekken. Hodet skal vendes fra
side til side med jevne mellomrom (pasienten skal ikke ligge med ansiktet rett
ned). Bukleie kan være mer problematisk hos trakeostomerte enn hos intuberte,
men trakeotomi kontraindiserer ikke bukleie.
Vending (begge veier) krever fem personer ved senger, derav en intensivlege
(ved hode-enden). Aksidentell ekstubering er beskrevet, så ha alt klart til
intubering på forhånd. Enkelte pasienter bør muskelrelakseres før vending, og
alle bør få ekstra sedativa/analgetika. Alle slanger og ledninger ordnes i kroppens
lengderetning, og det kan være en fordel å vende mot respiratorsiden (gir minst
strekk på respiratorslanger). Et nytt laken legges over pasienten, som sammen
med laken under pasienten danner en «pose» som pasienten roteres i. Med
trening går selve vendingen raskt og uten mye stress. Husk nye EKG elektroder
på ryggen (fjern de gamle foran på thorax).
Ta alltid arteriell blodgass umiddelbart før vending, og 10- og 60 minutter
etterpå. Hvis mulig skal ventilasjonsparametre (respiratorinnstillinger) holdes
uforandret i denne fasen (med unntak FiO2 som kan reduseres ved bedret
oksygenering).
Både enteral ernæring og hemodialyse/hemofiltrasjon kan gjennomføres med
pasienten i bukleie. Enteral ernæring kan imidlertid være et problem ved volum >
1500 ml/døgn; reduser i så fall hastigheten. Rtg thorax kan tas av pasient i bukleie.
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Når vurdere bukleie?
Bukleie bør settes inn tidlig ved ARDS/akutt lungesvikt. Det er holdepunkt for
at flere pasienter har positiv respons ved tidlig innsatt bukleie, enn om en venter.
Det rapporteres i medisinsk litteratur om 75-100% respons. Som hovedregel bør
pasienter som krever FiO2 > 0,6 i > 24 timer vurderes med tanke på bukleie eller
hvis PaO2/FiO2 ratio er < 20 kPa over tid.
Vi har (2014) erfaring med behandling av > 200 pasienter i bukleie, uten
alvorlige komplikasjoner.
HFOV og NO-behandling kan kombineres med bukleie. Se forøvrig algoritmen
under ARDS for når vi har rutine for bruk av bukleie på intensiv.
Problem og komplikasjoner
Alvorlige komplikasjoner til vending i bukleie er beskrevet.
* Aksidentell ekstubering. Er trolig den alvorligste komplikasjon, og krever
umiddelbar reintubering. Dette fordrer rask vending tilbake i ryggleie skal en
unngå alvorlig hypoksemi. En god forebyggende regel er at én person kun har
som oppgave å vende hodet og sikre endotrakealtuben.
* Ansiktsødem. Spesielt rundt øynene utvikles ødem som gjør pasienten
hoven i ansiktet. Det går tilbake i ryggleie, og vi har ikke sett alvorlige problem
med dette.
* Trykksår. Tidligere, når pasienten lå på spesialputer, var det vanlig med
trykksår . Dette problemet er betydelig redusert ved bruk av myke madrasser.
Trykksår på setet og hælene har tvert om godt av bukleie.
* Hemodynamisk instabilitet. Er mer en teoretisk enn en reell fare. Vi har
tvert om sett bedret hemodynamikk hos mange pasienter i bukleie.
* Overvekt er vanligvis ikke noe problem, og vi har hatt pasienter på 170 kg
i bukleie med god effekt på oksygenreing.
Prognostiske forhold
Nyere data (Guerin 2013) tyder på en betydelig effekt på mortalitet når PP
settes inn tidlig og varer lenge nok per snuing!
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CPAP med maske
Hans Flaatten

CPAP (kontinuerlig positivt luftveistrykk) på maske har vist seg verdifullt i
behandling av pasienter med respirasjonssvikt og hypoksi.
Systemet finnes på intensiv/oppvåkning, MIO, brannskaden, med. post 6 ,
nevrokir. avd (obs.rom), akutt mottak og lungeavdelingen.
A) Dräger ekstern CPAP
Er basert på blanding av oksygen og trykkluft via to rotametre. På bakgrunn
av denne innstillingen kan FiO2 beregnes (se tabell på apparatet). Systemet har
et reservoar for gassblandingen (trekkspillballong), og apparatet kan festes på
veggskinne. Det er innebygget trykkmåler som viser aktuell CPAP nivå som
innstilles med valgt ventil på masken. Gassen føres til en tettsittende maske som
festes med «grime» til pasientens hode. Masken må tilpasses slik at den sitter godt
fast uten lekkasje. Forklar pasienten hensikten med masken og at den må sitte tett.
Ønsket CPAP ventil velges (ofte 5 cm H2O som start), og ønsket FiO2 innsilles
(justeres etter målt FiO2). Totalflow er adekvat hvis det også i inspiriet slipper litt
gass gjennom ekspirasjonsventilen. Typisk startflow er (vekt/2) liter/min.
B) Venturi CPAP
Er et enkelt system som består av et mellomstykke (beregnet tilkoplet
tettsittende maske eller på tube/trakeotomi, men da med eget adapter) med to
koplinger. Til den ene settes luft/oksygen blanding, den andre kan måle trykk
(eks. med cufftrykk manometer). Ved å sette luft/oksygen med høy flow dannes
undertrykk i mellomstykke. Det dras inn luft fra rommet mot pasientkoplingen
(venturi effekten). På denne måten dannes et kontinuerlig trykk mot både in- og
ekspirasjon (avhengig av flow, kan avleses på manometer). Systemet bråker mer
enn vanlig ekstern CPAP, og er engangs (følger pasienten). Utvalgte pasienter
med trakeotomi kan få dette med seg til post for å få en enkel CPAP kontinuerlig
eller interemitterende på poster uten mulighet for tradisjonell CPAP.
Indikasjoner
Er første alternativ ved hypoksi der pasientenhar behov for mer enn ren
tilførsel av oksygen på maske/kateter. Pasienten må:
* samarbeide
* forstår hensikten (og alternativet: overtrykksventilasjon)
* ikke være for sliten
De samme kriterier vi bruker for å legge pasienter på respirator pga hypoksi
kan anvendes for CPAP med maske. Lett hyperkapni kan aksepteres, men CPAP
er ikke noe alternativ ved ren ventilasjonssvikt (bruk da heller BiPAP med maske),
pasienten skal tross alt utføre pustearbeidet selv! I praksis har vi gode erfaringer
med bruk av systemet til:
* pasienter med lungeødem
* pasienter med thoraksskade
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* pasienter med lett/moderat ARDS
* pasienter med pneumoni
* pasienter med atelektase(r)
* pasienter med inhalasjonsskade
Monitorer effekten med pulsoksimeter og arterielle blodgasser. Vær spesielt
oppmerksom på stigning i respirasjonsfrekvens og pCO2 som uttrykk for at
pasienten ikke orker ventilasjonsarbeidet. Pasienten kan i korte perioder (max
30-60 sekunder) ta av masken for å drikke, snakke litt, klø seg på nesen etc). Fall
i SaO2vil avgjøre hvor ofte og hvor lenge dette kan tillates.
Pasienter med thoraksskade må ha god smertelindring for å utnytte systemet
fullt ut. Best er thorakal epiduralanalgesi.
Maske CPAP kan også vurderes hos pasienter som ligger på respirator, er våkne
og har god muskelkraft, og hvor indikasjonen for fortsatt respiratorbehandling er
hypoksi. De må da ekstuberes, og koples til systemet på vanlig måte.

CPAP maske med ekspirasjonsventil

CPAP system med reservoir og
rotametre
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Delir

Hans Flaatten

		

Definisjon: Akutt, reversibel mental og kognitiv svikt med øket eller nedsatt
psykomotorisk aktivitet, og forstyrret søvnmønster og oppmerksomhet. Rapportert hos 15-80% hos kritisk syke pasienter, og er assosiert med øket morbiditet,
mortalitet og forlenget sykehusopphold for denne gruppen.
ICD 10 kode F05: Delir som ikke er utløst av alkohol eller andre psykoaktive
stoffer, brukes på disse pasientene. Det er en betydelig underrapportering av denne
diagnosen. Inndeles ofte i:
Hyperaktiv:
Agitert, paranoid
Hypoaktiv:
Tilbaketrukket, paranoid.
Blandet:
Klinikk inneholder begge deler (varierende)
Årsaker: Smerter, hypoxi, acidose, sepsis, alder, immobilisering, rusmisbruk,
legemidler (interaksjoner, seponering, bivirkninger), sentralnervøs sykdom. Sepsielt er benzodiazepinbruk (Midazolam) satt i sammenheng med økt forekomst av
delir, mend dexmetetomidin ser ut til å redusere forekomst og varighet av delir.
Delir gir vanligvis senere amnesi for perioden. Vær oppmerksom på tidligere
psykiatrisk sykdom som kan forverres under et intensivopphold.

Forebygging

Farmakologisk: Se behandling
Unngå benzodiazepin som sedasjon, heller bruke dexmetetomidin
Ikke farmakologisk: Orientere pasienten gjentatte ganger for tid og sted. Korrigere sensoriske forstyrrelser med for eksempel briller og høreapparat. Klokke
på rommet, TV, kun nødvendige tiltak og medisinering om natten.
Behandle årsaker (se over)

Diagnose:

Hypoaktiv delir må ikke forveksles med depresjon. Intensiv nevropati kan
også være årsak til hypoaktivitet. Dersom en er usikker på om pasienten har
hypoaktiv delir eller er deprimert kan en konsultere psykiater.
En hjelp til diagnostisering er et standardisert spørreskjema: CAM-ICU (Confusion Assessment Method for the ICU ) som også foreligger i norsk versjon (en kopi
ligger bl.a. på F:\KSK\Intensivmedisinsk seksjon\Sentralvakt Intensiv\Skjema).
Et modifiserte scoringsskjema skal benyttes daglig (se neste side).
Dersom en scorer >=2 poeng skal pasienten i løpet av intensivoppholdet
vurderes ut ifra CAM-ICU når MAAS>2 (de 4 første punktene over er hentet
fra CAM-ICU, og kan overføres til dette skjemaet)
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Tror du pasienten har delir?

Ja (1)

Nei (0)

Er det tegn på en akutt forandring av pasientens mentale Ja (1)
tilstand sammenliknet med tidligere (uro, forvirring,
halucinasjoner, lite organisert tankemønster)?

Nei (0)

Har avvikende atferd vært fluktuerende siste 24 timer? Ja (1)
(kommer og går, varierende styrke)

Nei (0)

Har pasienten vansker med å opprettholde oppmerksomhet eller konsentrasjon?

Ja (1)

Nei (0)

Er pasientens bevissthetsnivå annet enn våken og klar? Ja (1)
Agitert, passiv, sløv, stuporøs (ikke effekt av sedativa)

Nei (0)

Differensial diagnoser:

Demens, abstinens, psykose, depresjon, CNS patologi

Behandling:

Det er ikke beskrevet sikker effekt av noe medikamentelt regime i behandling
av delir. Følgende medikamenter kan prøves:
Haloperidol (haldol) 0,5-10 mg iv/ enteralt. Doseres x2
Det er også beskrevet kontinuerlig infusjon med haloperidol til kritisk syke
som ikke responderer på intermitterende behandling (3-25 mg/time) (Crit Care
Med 1994). Når deliret er over redusere og seponere dosen i løpet av 1-5 dager.
Tenk på bivirkninger som forlenget QT intervall og ekstrapyramidale bivirkninger som akutte dystonier ved store doser.
Olanzapine (zyprexa): Oppstart 5-10mg po. (maks 20 mg). NB! Redusert
dose ved etablert lever og eller nyresvikt. Dosere x1
Levomepromazine (nozinan):Ikke anbefalt
Ved hypoaktiv delir vurderes medisinering. En bør også vurdere å medisinere
pasienten profylaktisk. Det er ikke evidens for at holoperidol virker bedre en
olanzapine i lavdose(2). Ved høye doser haloperidol (10 mg/dg) bør en gå over
til olanzapine. En bør ikke gi benzodiazepiner som behandling for delir.
Som sovemedisin kan alimemazin (vallergan), levomeproazine (nozinan),
benzodiazepiner og mianserinhydroklorid (Tolvon) benyttes.
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Diagnostiske rutiner

Hans Flaatten
		
Røntgen
Intensiv og oppvåkning har eget røntgenapparat primært beregnet på rtg.
thorax. Andre undersøkelser (unntak ultralyd) må utføres på røntgenavdelingen.
For alle røntgenprosedyrer fylles ut egen rekvisisjon. Rtg. thorax er den undersøkelsen vi bruker mest, og inngår i diagnostikk av lungeproblem (pneumoni,
ARDS, atelektase, thoraksskade etc). Undersøkelsen brukes også ved/etter
følgende prosedyrer.
•
intubering (tubeleie)
•
innleggelse av SVK eller PA kateter (kateterleie og komplikasjoner)
•
trakeostomi
•
pleuratapping og pleuradrenasje
Rutinebruk av rtg thoraks ved tubebytte eller innleggelse av SVK hos voksne
kan diskuteres. Hvis slik prosedyre foregår raskt og ukomplisert, og klinikken
taler for en vellykket prosedyre, kan undersøkelsen sløyfes. Husk å dokumentere
klinisk kontroll i et journalnotat som erstatning.
Hvis prosedyren har vært vanskelig, tatt lang tid eller ført til åpenbare
komplikasjoner under utførelse, skal alltid rtg. thoraks tas som kontroll.
Røntgenbilder kan granskes på alle sykehus PC`er vha PACS-Web.
Pulmonal angio og hjertekateterisering uføres på SPU (hjerteavd). Andre
angiografier utføres på røntgenavdelingen.
CT/MR
Vi har egen mobil CT til cerebrale undersøkelser. Pasienter hvor CT-cerebri
med stor grad av sannsynlighet vil bli nødvendig skal da legges på rom 118.
Røntgenavdelingens personale vil operere CT maskinen. De fleste cerebrale CT
kan tas på intensiv, men hvis problemstillingen er global hypoksi gir stasjonær
CT på rtg bedre bilder og pasienten bør undersøkes der (Ref. Jostein Kråkenes).
Forøvrig utføres CT på røntgen lab 8/9 (CT) og lab 6/7 (MR). Rekvisisjon via
PAS-EPJ, men ansvarlig røntgenlege bør også kontaktes muntlig (call 9-2391),
ved stor grad av hast. De fleste slike undersøkelser er av hode, buk eller thoraks.
Multitraumer skal (forutsatt at de er stabile) ta «helkropps CT» når de er på CT lab.
Dette sparer tid, og kan gi god oversikt over organ en «ikke hadde tenkt på». Husk
sjekkliste for MR, og at kun eget overvåkingsutstyr og egen transportrespirator
(MR kompatibel) som tåler magnetfelt skal brukes inne på laboratoriet.
Ultralyd
Intensiv har eget portabelt ultralydapparat, først og fremst beregnet på "bedside"
diagnostikk av pleuravæske (før punksjon) og til visualisering av kar. Vanligvis
utfører legene på intensiv sine egne ultralydprosedyrer, men i spesielle tilfeller
kan en be om hjelp fra vakthavende røntgenlege. Husk å dokumentere funn i et
journalnotat! Nytt apparat fra april 2012.
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Bronkoskopi (fleksibelt)
Kan utføres av intensivseksjonens egne leger (hvis vedkommende har erfaring
med prosedyren). Seksjonen har et eget bronkoskop som kan brukes . Ofte benytter vi oss av lungeavdelingens leger. Indikasjoner for bronkoskopi er terapeutisk
ved atelektase/sekretstagnasjon og dårlig oksygenering/ventilering. Brukes
lungeavdelingens leger lages intern spesialisthenvisning, og en tar muntlig kontakt
med vakthavende lungelege (calling 9-3550/51). De bringer med seg eget utstyr. Vi
må ha minst tube nr. 8 (oralt plassert) for samtidig bronkoskopi og ventilasjon. Det
finnes et spesialadapter beregnet på samtidig ventilasjon og bronkoskopi, også for
de lukkede sugesystemene vi har. God overvåkning av oksygenering/BT og EKG
er nødvendig under prosedyren. Pasienten skal være godt sedert og analgesert.
Steril børsteprøve
Er avdelingens rutine ved prøvetaging fra luftveiene. En beskyttet,
steril børste føres blindt ned gjennom tube/trakeotomi. Børsten klippes etter prøvetagning sterilt ned i eget medium for transport direkte til LKB.
Ekkokardiografi
Det er en målsetting at alle intensivleger skal kunne elementær ekkokardiografi
(FATE). Der det ønskes en grundig vurdering av hjerteavdelingen (poliklinikken på dagtid, vakthavende cardiolog på vakt) rekvireres dette på vanlig måte
og det kan tas muntlig kontakt med lege som skal utføre prosedyren. De fleste
pasienter med sviktende hjertefunksjon bør vurderes med ekkokardiografi.
Gastroskopi.
Utføres vanligvis «bedside» på intensiv. Medisinsk undersøkelse har utstyr
som kan flyttes på. Det skrives spesialisthenvisning, og tas samtidig kontakt
med medisinsk undersøkelse på tlf.72130. Både diagnostisk (ulcus) og terapeutisk (sclerosering/hemostase, plassering av sonder til enteral ernæring, (PEG)
endoskopi er aktuelt. Kontakt vakthavende gastroenterolog: 9-3603
Indirekte kalorimetri
Vi kan måle energiforbruk (indirekte kalorimetri). Metoden kan brukes både
på intuberte og spontant ventilerende pasienter. Mange intensivpasiener bør få
målt energiforbruket, slik at ernæring tilpasses den enkeltes behov.
Blodgassanalysator
Avdelingen har eget apparat til blodgassanalyse inklusive målt
oksygenmetning, methemoglobin og Hb-CO (ABL 520). Apparatet kan også
måle laktat, elektrolytter, ionisert Ca og glukose. Daglig vedlikehold fra LKB
som også kjører kvalitetskontroller

Referanser

Prøvetagningsrutiner, Pulmonalarteriekateter.

Om basal ekkokardiografi for anestesi og intensivleger se: http://www.
fate-protocol.com/portal/
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Dokumentasjon og registrering
Hans Flaatten

Dokumentasjon (medisinsk journal)

Journalnotat (Elektronisk journalsystem)
I den elektroniske pasientjournalen (EPJ) skal aktuell sykehistorie, prognose,
terapivalg og behandlingsstrategi fremgå, sammen med begrunnelser. Det er
viktig at komplikasjoner dokumenteres samt hva slags informasjon som gis
pårørende. Bare i begrenset grad trenger en å gjenta prøvesvar o.l. på kurver og
laboratorieark. Innkomstnotatet er spesielt viktig. Dette skal skrives av legen
som tar i mot pasienten (ofte primærvakt intensiv), og skal inneholde en kort
oppsummering av sykehistorie og årsak til intensivbehandling/overvåkning. Ellers
følger notatet samme mal som andre notat (respirasjon, sirkulasjon, væskebalanse,
ernæring, etc). Ustabile pasienter skal ha daglige journalnotat (også i helgene);
på mer stabile intensivpasienter kan en nøye seg med notat 2. hver dag.
Når pasienten skrives ut fra intensiv skrives et detaljert avslutningsnotat, hvor
terapi som skal videreføres på post betones. I avslutningsnotatet skal alle relevante
ICD-10 koder nevnes, samt viktige NCMP/NCSP terapikoder som trakeostomi
og alle pågående medikamentordineringer! I større grad bør primæravdelingens
leger også gjøre journalnotat på intensivpasienter.
Husk notat på pasienter som tilses på sengeposter inklusiv på MIO!
Notater bør være diktert før kl. 13.00 for å bli skrevet samme dag.
Prøver & diagnostiske prosedyrer
Legges nå inn elektronisk i EPJ, og oppdaterte lister ligger her.
Elektronisk intensivkurve (ICIP)
Fra November 2008 har intensiv hatt elektronisk informasjonssystem til erstatning både for den gamle "intensivkurven" og seksjonens virksomhetsregistrering.
Den elektroniske kurven overfører automatisk informasjon fra monitor, respirator,
sprøytepumper, og annet MTU med unntak av oscillator (som ikke har mulighet
for å gi elektronisk informasjon fra seg).
Systemet er videre koplet opp mot Net-lab + blodgassmaskin.
En logger seg på ICIP med det vanlige brukernavn og passord den enkelte
har. En kommer da rett i en liste over inneliggende pasienter, og kan herfra dobbeltklikke på den pasienten en vil "arbeide" med.
Legenes viktigste oppgaver i ICIP er:
1. Forordning av medikamenter og væsker
Dette finnes i fanebladet Forordninger. Legene skal alltid bruke type:
Legeforordning, de andre forordningstypene er til bruk for sykepleiere. Det
finnes 10 ulike forordninger: Medikamenter, Medikamentinfusjon, Fritekst
medikamentforordning, Væsker, Kolloider, Parenteral ernæring, Sondeernæring,
Blodprodukter, tilsetninger og Andre forordninger. Detaljer om hvordan dette
INTENSIVPROSEDYRER OG RUTINER 2015

skal brukes finnes i Brukermanual ICIP, For leger. Siste versjon legges inn på
EK sidene til intensiv.
2. Registrering av koder (ICD-10 og NCSP/NCSP)
Vi skal nå registrere koder i ICIP. Til hjelp er det laget en liste med ekstrakt
av de viktigste kodene som ligger bakerst i brukermanualen, og som også er
oppslått på legekontoret på intensiv. Det er viktig at denne listen er så komplett
som råd med tanke på koder og tiltak som er spesifikke for intensivoppholdet.
Ved utskrivelse fra intensiv er det meningen at disse skal overføres PAS-EPJ
automatisk, men fortsatt (høst 2011) fungerer ikke dette mot DIPS.
3. Skåringer
Alle skåringsverktøy er nå tenkt fyllt ut elektronisk i ICIP. De skåringene
vi har er:
SAPS II
Skåres etter 24 t. eller ved uskrivelse ved kortere opphold
SAPS III
Skåres etter 3 timer på intensiv
SOFA skår
Skåres daglig, første gang etter 24 timer
NEMS skår
Skåres daglig, første gang neste morgen kl. 08
GCS		
Skåres daglig, første gang (innleggelse) alltid av lege
Alle skåringer har felt som automatisk vil fylles ut ved at systemet henter data
direkte fra ICIP. Dette gjelder fysiologiske og biokjemiske parametre. NB! Ikke
hent opp SAPS II skjema før etter 24 timer, da det først da vil være hentet data i
henhold til algoritimene. Dette må så verifiseres og godkjennes.
Noen felt vil måtte fylles ut manuelt: Spesielt gjelder dette SAPS III som
har mange parametre knyttet til forhold rundt selve innleggelsen på intensiv og
ko-morbiditet.
GCS i SAPS II og III samt SOFA skår er programmert til å hente data fra
GCS skåring.det er derfor viktig at dette fylles ut ved ankomst intensiv, og senere minimum daglig (om ikke tilstanden krever nevrologisk overvåking med
hyppigere GCS målinger).

Referanser

Mottak av nye intensivpasienter, Rutiner for vakthavende leger, Rutiner på
intensiv (dagtid). Skade og sykdomsgradering.

ICD-10 kodeverk. Helsetilsynet 1998. Klassifikasjon av medisinske prosedyrer
og kirurgiske inngrep. Sosial og Helsedirektoratet 2009.
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ECMO: veno-venøs

Hans Flaatten, Stig Gjerde, Rune Haaverstad

Fra sommeren 2014 har HUS/Intensiv tatt i bruk veno-venøs ECMO som et ledd
i behandlingen av alvorlig lungesvikt/ARDS. Se ARDS algoritmen for hvordan vi
vurderer ECMO i forhold til andre behandlingsalternativ.
Vi har samme utstyr (Maquet Cardio-Help) som brukes på postoperativ thoraksenhet til veno-arteriell ECMO. Det er utarbeidet en detaljert ECMO manual som
ligger på EK, og dette er et kort resyme av instruksen.
Hvem skal tilbys vv-ECMO?
Generellt:
•
Pasienter som har en alvorlig men potensielt reversibel lungesvikt
•
Pasienter hvor annen og mindre invasiv behandling har vært forsøkt uten
stabilisering av situasjonen
•
Pasienter med ARDS og gjennomsnitt Murray score ≥ 3 (se ref)
•
Vedvarende hypoxi med PaO2/FiO2 ratio < 13.3 kPa
•
Pasienter med betydlig respiratorisk acidose (pH < 7.1) potensielt reversibel
•
Små barn skal diskuteres med Rikshospitalet mtp overfltting dit før eller
rett etter etablert ECMO
Pasienter som ikke bør få ECMO:
•
Pasienter med alvorlig kronisk organsvikt med Karnofsky score < 80
•
Pasienter med meget kort forventet levetid pga grunnsykdom (< 3 mnd)
Prosedyre ved oppstart ECMO
All ECMO behandling, også på intensiv, gjøres i forståelse med og i samarbeide
med thoraks-kirurgisk seksjon ved HUS. Ved priming og oppstart av maskin skal
perfusjonist delta, men når maskinen er tilkoplet og går greit er det ikke behov for
bedside perfusjonist som imifdlertid skal være tilkallbar.
I utganspunktet legger intensivlege (bakvakt/superbruker) kanyle til v. jug. int
og thorakskirurg (hvis tilgjengelig) legger kanyle til v. femoralis.
Fortrinnsvis velges dobbeltkanylering fra vena femoralis via membran med
retur til vena juguklaris interna kanyle. Distale ender av disse to katetre skal ligge
opp i høyre atrium, men unngå overlapp.
Membran og slanger er heparincoated, men det skal likevel gies systemisk
heparinisering (sikt på ACT tid på ca. 180 sek).
Posisjoner av katetre skal dokumenteres vha ekko kardiografi og/eller rtg
thoraks etter kanylering.
Det skal gjennomføres et daglig samarbeidsmøte ca 10.30 mellom intensivleger
og vakthavende perfusjonist.
Når vv ECMO er godt i gang kan respiratorinnstillinger reduseres til et minimum, men det er en fordel med et en moderat-høy PEEP, lite tidevolum og en lav
frekvens mtp lungefunksjon. Ev kan HFOV brukes i redusert modus.
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Prosedyre ved kjøring av ECMO
Det er intensivpersonalet (lege og sykepleier) som er ansvarlige for ECMO
behandlingen på intensiv, men vakthavende perfusjonist og thorakskirurg må
kunne konsulteres per telefon. Disse skal alltid være informert om at det befinner
seg en pasient på ECMO på intensiv.
Pasienten legges fortrinnsvis på rom 118 i 1 sengen, men enerom kan brukes om
nødvendig. Hvis pasienten også er på CVVH vil det kunne bli trangt på enerom,
vurder da bruk av større stue.
Under vv ECMO justeres oksygenering ved blodflow og FiO2 mens CO2
eliminering i større grad er avhengig av oksygenflow (sweep-gass) gjennom
membranen. For mer detaljer om oppsett se ECMO manualen.
Nødprosedyrer
Aksidentell dekanylering: Klem av kateter med tang for å hindre bløsning.
Maskinhavari: manuell pumping (alle skal ha gjennomført trening på dette)
Koagulasjon i filteret: nytt filter/sett må primes. Vurder å bruke manuell pumpe
mens nytt sett primes på maskinen, så foretas bytte av sett
Ved alle nødprosedyrer: start optimal respiratorbehandling igjen med 100%
oksygen inntil kontroll med situasjonen.

Referanser

RH ECMO manual 2013-15: http://www.oslo-universitetssykehus.no/SiteCollectionDocuments/Om%20oss/Avdelinger/Hjerte-lunge-kar/Thoraxkirurgisk/
ECMO%20MANUAL%202013-2015.pdf
HUS ECMO manual, Intensiv 2014 (se EK: ECMO)
Murray score calculator: http://cesar.lshtm.ac.uk/murrayscorecalculator.htm
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Enteral ernæring

AB Guttormsen, Harald Pirholt, Hans Flaatten
Enteral ernæring (EE-sondeernæring) er seksjonens rutine for ernæring.
Kun der EE ikke kan brukes (kontraindikasjoner, ikke mulig) brukes parenteral
ernæring. Alle intensivpasienter skal i utgangspunktet ernæres, forutsatt at de er
hemodynamisk stabile (bruk av vasoaktive medikamenter aksepteres).
Enteral ernæringssonde.
Standard sonde "Clinifeed" er beregnet på nasogastrisk bruk. Materialet er
av polyuretan og sonden kan ligge i flere uker. Dersom enteral ernæring startes
raskt (< 24-36 timer etter ankomst intensiv) vil ofte ernæring til venrikkel være
vellykket, og slik sonde til ventrikkel er da første valg.
Jejunostomi. Anlegges peroperativt. Dette er rutine ved stor GI kirurgi. Vi kan
be om at jejunostomi legges på intensivpasienter som likevel skal laparotomeres,
eller som eneste prosedyre der andre sonder ikke fungerer. Fordelen med sonden er
at den går inn distalt for ligamentum Treitz, og at pasienten avlastes for en slange
i nesen. Da sonden er tynn, er den utsatt for okklusjon (unngå knuste tabletter).
Jejunalsonde kan plasseres via gastroskopisk teknikk utført av gastroenterolog.
Anmodning om dette rettes til Medisinsk undersøkelse (72130/31)
Perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG) anlegges også vha gastroskopi
(rekvisisjon: se over). Er et godt alternativ der behovet blir langvarig (> 3-4 uker),
spesielt ved intrakranielle sykdommer/skader eller nevromuskulære sykdommer
uten tendens til ventrikkelretensjon. Metoden kan trolig brukes mer!
Enterale ernæringsoppløsninger.
Detaljer om innholdet i de løsninger avdelingen bruker foreligger som egen
liste i hver intensivperm.
Andre spesialpreparat. Energiforsterket ernæring: Brukes der pasienten har
forventet behov for > 2000 kcal/døgn. Inneholder 50-100% mer kalorier og mer
nitrogen/ml enn standard. Oppløsningen egner seg ikke ved oppstart av enteral
ernæring. Gå fra standardpreparat til energirik over 2-3 dager.
Peptidbasert ernæring: Er en oligopeptidbasert spesialblanding til bruk
ved gastrointestinal malfunksjon (lever/pankreas sykdom, kort-tarm, inflammatorisktarm) samt til pasienter med kateter til jejunum. Den inneholder ikke
helproteiner. Fett delvis som MCT fett. For tiden bruker seksjonen Survimed
OPD (Fresenius Kabi).
Standardpreparat. Brukes der pasienten har en normal GI kanal (funksjonelt og
anatomisk) og pasienten ikke har vært > 3-4 dager uten enteral føde. Bruk gjerne
løsning med fiber, dette gir best effekt (også for colon). Standardpreparatene er
isoosmolære og har 1 kcal/ml. Etter gjennomført intensivbehandling kan pasientene
rutinemessig settes på standard enteral ernæring (ved utskrivelse til avdeling).
Gjennomføring: se flytskjema neste side
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Ernæring ankomst intensiv
JA

Fare for refeeding syndrom?
NEI

Gi Thiamin
2-300 mg iv
JA

Start glukose 100 mg/ml med
Soluvit & Tracel: 42 ml/t
Kontraindikasjoner EE?

Ikke start EE

NEI
Start EE 21ml/t

Aspirat > 300 ml?
Fortsett EE 21ml/t

Sett tilbake minst 150 ml

DAG 2: Beregn protein og energibehov
JA
2-4
intensivdøgn:
Glukose 100-200
mg/ml med
soluvit&Tracel
42 ml/t

Kontraindikasjoner EE?
JA

Aspirat > 300 ml?

Sett ned minst 150
ml. Fortsett EE 21
ml/t + afipran iv
Kastet aspirat > 2
døgn?

Fra 5
intensivdøgn:
Gi behovet som
PE

NEI

Gi Abboticin 250
mg x 2 iv, vurder
laxantia

NEI

Øk EE med 500 ml/
døgn til ønsket
døgnbehov. Spl øker
med 21 ml/t kl. 22.00

2-4 intensivdøgn: om
EE < 50% av behovet
gis Glukose 200 mg/ml
42 ml/t

FOM 5 intensivdøgn: Om EE < 80% av
energibehov: gi resten som PE

Referanser
Optimisation of energy provision with supplemental parenteral nutrition in
critically ill patients: a randomised controlled clinical trial.Heidegger CP, Berger
MM, Graf S, Zingg W, Darmon P, Costanza MC, Thibault R, Pichard C. Lancet.
2013;381:385-93.
Determining energy requirements in the ICU. Curr Opin Clin Nutr Metab
Care. 2014;17:171-6. Guttormsen AB, Pichard C.
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Epiglotitt

Hans Flaatten
Akutt epiglotitt er idag sjelden, og sees hos barn som ikke er vaksinert (innflyttere) eller voksne. Metoden inkluderes fortsatt da korrekt initialbehandling
er viktig og bygger på den erfaring vi opperbeidet for flere år siden.
Akutt epiglotitt behandles i første fase alltid på Intensivmedisinsk seksjon,
etter ekstubering utskrives pasienten til ØNH avdelingen.
Initial behandling & diagnostikk
Når det meldes pasient med mistanke om epiglotitt (i dag like ofte voksne som
barn) skal både vakthavende ØNH lege og intensivlege motta pasienten i akutt
mottak. Vakthavende anestesisykepleier skal også være tilstede. Primærvakt/SOP
kan med fordel delta (i opplæringsøyemed), men er vanligvis ikke den som har
ansvar for initial behandling alene. I den grad det er tid til/ønskelig at bakvakt
er tilstede må denne varsles tidlig.
Pasienten undersøkes først når alle forberedelser til intubering er utført (alt
utstyr på plass, apparatsjekk etc), og utstyr til bronkoskopi/akutt trakeotomi er
funnet fram (R113-Undersøkelse ØNH). ØNH lege gjør så en rask inspeksjon
av øvre luftveier og avgjør om det foreligger epiglotitt eller ikke. Ved påvirket
almentilstand og dyspnoé skal pasienten alltid intuberes!
Intubering utføres i dyp maskeanestesi med sevofluran (fluothane er
avregistrert) Forut for dette bør det anlegges venøs tilgang (om mulig), og
pasienten gis atropin iv. Ingen andre medikamenter skal gis før tuben er på plass!
Det skal ikke gis muskelrelaksantia!!
I første omgang intuberes pasienten oralt. Intuberingen kan være krevende. Se
etter liten luftboble som kan markere inngangen til larynx. Bruk endotrakealtube
som er 0,5 mm mindre enn normal størrelse for alder. Denne kan skiftes til nasal
tube hvis bytte kan skje trygt (kan være praktisk å gjøre i forlengelsen av samme
anestesi). Nasal tube tolereres bedre.
Umiddelbart etter intubering tas bakteriologisk prøve fra epiglottis, samt
blodkultur. Antibiotika bør ikke gis før disse prøver er tatt. Andre blodprøver
taes samtidig når laboratoriet er tilstede (Hb, LPK, CRP, Na, K, Cl og glukose).
Deretter flyttes pasienten umiddelbart til intensiv. Er pasienten i ferd med å
våkne, kan det med fordel gis analgetika (opiater) før en forlater akutt mottak.
Det kan være nødvendig med assistert ventilasjon under transporten.
Behandling på intensiv
A) Antibiotika
Som rutine gis Cefuroxim intravenøst. (dosering barn: 60-100 mg/kg/døgn
delt på tre doser), efter dyrkning evt overgang til pivampicillin
B) luftveier & respirasjon
Pasienten holdes intubert til hevelsen på epiglottis har gått tilbake så mye
at fri luftvei er sikker uten tube (avgjøres av ØNH lege). Pasienten skal ikke
overtrykksventileres, men spontanventilere på tube (T-piece med fukting),
eventuelt CPAP hvis oksygenering er vanskelig. På intensiv tas røntgen thorax.
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Pasienten bør holdes spontantventilerende, slik at sedasjon må tilpasses dette
målet. Som regel vil intermitterende bruk av sedativa/analgetika føre til målet
som er ekstubering ila 24-48 t.
D) væske & elektrolyttbehandling
Vanligvis kommer pasientene inn uten store deficit (kort sykehistorie).
Væsketerapi tar sikte på å dekke løpende behov (obs. tillegg for feber) og vanlig
formel for væskebehandling av barn kan brukes:
* 4-10 kg: 4ml/kg/time
* 10-20 kg: 40 ml/time + 2ml/kg/time > 10 kg
* 20-30 kg: 60 ml/time + 0,5-1 ml/kg/time > 20 kg
En god løsning er å bruke glukose 5 % 1000 ml tilsatt 30 mmol NaCl, 20
mmol KCl og 10 mmol KH2PO4. Da vil nevnte infusjonsmengder også dekke
døgnbehovet for Na, K og fosfat. I tillegg gis glukose tilstrekkelig for basalt
behov.
E) kontroll og monitorering
Barnet overvåkes med EKG og pulsoksimeter og EtCO2. Det tas blodgass etter
en time på spontanventilasjon, deretter 1-2 ganger i døgnet. Respirasjonsfrekvens
telles hver time. Temperaturmåling hver 2. time. Etter ca. 12-18 timer vil ØNH lege
på nytt inspisere larynx (kan som regel utføres med sedasjon som over, eventuelt
med tillegg av penthotal iv - husk assistert ventilasjon). Ekstubering er vanligvis
mulig etter 24-36 timer (ny inspeksjon). Ved ekstubering skal narkoseapparatet
være klargjort. Barnet overvåkes 8-12 timer etter ekstubering, og kan så utskrives
til post hvis det er våkent og har stabile vitale funksjoner. Barnet kan få drikke
når det er våkent.
I løpet av de siste to årene har også vi registrert en betydelig nedgang i antall
barn med akutt epiglotitt. Dette skyldes rutinemessig vaksinering mot Hemofilus
Influenza hos alle barn. Vaksinen er meget effektiv, og trolig vil denne sykdom i
fremtiden kun sees hos voksne og ikke vaksinerte barn (obs innvandrere).
Av samme grunn ser vi relativt sett tilstanden hyppigere hos voksne, som
pga større luftvei sjelden blir like dårlige, og ofte kan behandles uten intubering,
men med antibiotika og tett overvåking.

Referanser

Barn på intensiv.

ISBN 82-995190-0-4

Feber og hypertermi
Feber

Hans Flaatten

Med feber forstås sentral kroppstemperatur på > 38,3 oC. Feber er et vanlig
funn hos intensivpasienter og kan grovt inndeles i infeksiøse og ikke-infeksiøse
årsaker. All feber skal utredes og en årsak skal forsøkes funnet.
Temperaturmåling.
Kan utføres på ulike måter. Bruk av øretermometer er usikker og varierende.
Det samme gjelder aksillær temperatur (som alltid viser for lav måling). Hos
pasienter med mistanke om temperatur utenfor normalområde (36 - 38oC) skal
det legges inn blærekateter med termistor til kontinuerlig måling av temperatur.
Unntaket er pasienter som har intravasal temperaturmåling (PA kateter eller PiCCO).
Pasienter som forventes å ligge på intensiv >48 timer skal ha innlagt blæretemperaturmåling ved ankomst intensiv. Temperatur føres på overvåkingskurve
en gang/time som standard.
Ikke infeksiøs feber.
Har mange årsaker, av de mest aktuelle for intensivpasienter nevnes: postoperativ feber, posttransfusjons feber, medikamentfeber, myocard infarkt, pankreatitt, iskemisk tarm, ARDS, SAH, DVT, lungeemboli, hematom, GI blødning,
kontrastreaksjon og neoplasmer. Slik feber når sjelden over 39 oC med unntak
av medikamentfeber.
Infeksiøs årsak.
Er vanligste årsak til feber hos intensivpasienter. Hyppigst ses pneumoni, fulgt
av UVI, sepsis og sårinfeksjon. Glem ikke sinusitt og invasive katetre!
Nevrogen årsak
Temperaturendringer er vanlig etter hodeskader såvel som ved spontane
intrakranielle blødninger, spesielt aneurismeblødninger. Selv om det ikke finnes
robuste data som støtter bruk av hypothermi som ledd i behandlingen sv aslike
pasienter, vil de fleste ønske å behandle hyperthermi i denne gruppen uten at det
heller her finnes evidens for at dette er nyttig (se referanse).
Utredning.
Adekvat mikrobiologisk diagnostikk skal utføres (blodkultur, steril bronkial
børste, urin til dyrkning og prøvetagning fra åpenbart infeksiøse overfladiske
prosesser. CRP (utvikling) og LPK med diff.telling kan også være til hjelp til å
skille infeksiøs og ikke-infeksiøs feber.
Behandling
Kausal behandling viktigst. Det er sjelden indikasjon for å senke temperatur
som er < 39,5 oC pga feber i seg selv(det må i så fall foreligge tilleggsindikasjon
som betydelig økt ICP eller alvorlig lungesvikt med hypoksi).
Antipyretisk behandling kan forsøkes, men har av og til (spesielt ved ikkeinfeksiøse årsaker) liten effekt.
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Hypertermi

Med hypertermi forstår vi en kjernetemperatur over 40 oC (målt vha blærekateter eller via invasiv temperaturprobe). Faren for celleskade øker med økende
temperatur, og er over 42 oC overhengende.
Hypertermi kan ha mange uheldig virkninger, ikke minst metabolsk: økt
energiforbruk (økt O2 behov og CO2 eliminering). Hypertermi kan videre være
uheldig for en skadet hjerne (traume, blødning, ødem).
Inndeling
A. Hypertermi syndromer
•
heteslag (utløst av fysisk aktivitet)
•
heteslag, ikke utløst av fysisk aktivitet (oftest hos eldre)
•
malign hypertermi (MH)
•
neuroleptika syndrom
•
medikamentindusert hypertermi
B. Infeksjoner
•
meningitt
•
encephalitt
•
sepsis
C. Endokrinopatier
•
thyroid storm
•
pheokromocytom
D. CNS utløst
•
blødning (hypothalamusnært)
•
akutt hydrocephalus
Behandling.
Vi er liberale med å senke kroppstemperaturen ved hypertermi som varer
ut over 1 time. Avkledning og "spritvask" er ofte ikke effektivt nok. Vi kan da
bruke kjøledrakt (TermoWrap). Drakten er beregnet brukt 24-48 timer på en
pasient. Vann sirkulerer fra et reservoir (Allon kjølesystem) og styres automatisk
til innstilt temperatur. Systemet har vist seg effektivt med et avvik på + 0,5 oC.
Ved å senke temperaturen fra ca 40 til 37 oC kan en oppnå ca 15% reduksjon
i oksygenforbruk og CO2 eliminering (se referanse).

Referanser

Metodebok SOP: Malign hyperthermi (dosering av Dantrolene)

Manthous CA et al: Effect of cooling on oxygen consumption in febrile
critically ill patients. Am J Respir Crit Care Med 1995; 151: 10-4.
Childs C et al: Report of a consensus meeting on human brain temperature
after severe traumatic brain injury. Frontiers in Neurology 2010, Volume 1;
Article 146; 1-8
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Fordeling av pasienter (Int-MIO)
Hans Flaatten & Rune Fanebust

Vi har i fellesskap kommet frem til en fordeling av ulike pasientgrupper
som trenger intensivbehandling/intensiv overvåking ved Haukeland Sykehus. Prosedyren er godkjent av avdelingsoverlegene ved Hjerteavdelingen,
Lungeavdelingen, Medisinsk avdeling og Anestesi og intensivavdelingen (siste
versjon desember 2005)
I følge denne "fordelingsnøkkel" (se baksiden) har vi tre hovedgrupper av
pasienter:
1) Hjertepasienter (tradisjonell akutt kardiologi)
2) Akutte indremedisinske og lungemedisinske tilstander
3) Intensivmedisinske pasientgrupper
Pasientgruppe 2 er igjen delt i tre, noen behandles på MIO og noen på intensiv,
mens en gruppe fordeles etter behov og kapasitet (bl.a. KOLS med exacerbasjon
som trenger invasiv ventilasjon)
Følgende "kjøreregler" for plassering av pasienter er vedtatt:
a) Pasientplassering bestemmes primært etter konferanse mellom vakthavende
leger på intensiv og MIO, ved behov bringes bakvaktene inn i avgjørelsen.
b) En avgjørelse om plassering skal tas i løpet av maksimalt 10 minutter
c) MIO har ikke ordinært kapasitet for mer enn 3 respiratorpasienter, Intensiv
8. Med. post 6 kan brukes til pasienter som ikke har behov for invasiv ventilasjonshjelp (tube), dvs CPAP. Lungeavdelingen tar seg av egne pasienter som trenger
"non-invasiv" respirasjonsstøtte ("akutt på kronisk respirasjonssvikt").
Mulige intensivpasienter skal meldes etter følgende system:
1. Pasient som sikkert skal behandles på MIO (se neste side): 9-2535
2. Pasienter som skal behandles på intensiv, eller kan behandles begge
steder: 9-2548. Vaktahvende intensivlege konferer med vakthavende på MIO
om fordeling ved behov.
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Kritisk syke (intensivpasienter)
MIO

Akutt kardiologi
Hjertestans
Intoksikasjoner
GI-blødninger
Akutt lunge-emboli
Akutt leversvikt
Akutt endokrinologi:
* diabetes ketoacidose
* thyreotoksikose

Fordeling

KOLS
Pneumoni
Akutt respirasjonssvikt
Anafylaksi
Alvorlig sepsis

Intensiv

Postoperative pas.
Traumatologi
Drukning
Hypothermi
Barn
Nevrointensiv
(Nevroklinikken)
Akutt obstetrikk
Akutt gynekologi
Hyperbarmedisin
Akutt nyresvikt *
ARDS
Pancreatitt
Luftsmitte pasienter
* i behov av CVVH

Referanser
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Forhøyet ICP - behandlingsalgoritme
Stig Gjerde, Hannes Steffensen & Hans Flaatten

PRIMÆRBEHANDLING OG MONITORERING (alle med GCS < 9 skal ha ICP måler!)

20 -(25)
ller
P < 50

1. Invasivt BT (orbitanivå). MAP-ICP = CPP > 50 (40 barn). Før ICP: MAP > 80 (barn syst 70 + 2 x age)
2. Leie: 20-30o hevet hodeende. Unngå obstruksjon av halsvener: ikke rotasjon!
3. Hydrering: Normovolemi, lav terskel for PiCCO. e.l. Bruk gjerne isoton NaCl
4. Respirasjon: SpO2 > 96%, PaO2 9-10 kPa, PaCO2 4,6-5 kPa. Bruk ETCO2
5. Temperatur: 36-37oC. Unngå hypertermi. Kjøledrakt om tp > 37,5 hvis ICP > 20 mmHg
6. Blodparametre: Glukose 5-9 mmol/l, S-osmolalitet 290-305, Hb > 8 g/dl
7. Gastro: Tidlig enteral ernæing, Ulkusprofylakse. Følg ernæringsprotokoll
8. Kramper/epilepsi: EEG, fenytoin førstevalg. Konferer med nevrolog
9. Sedasjon: RASS vanligvis -4 initialt med dyp sedering. Følg sed.prot. Konferer med n-kir.
10. Væskebalanse: Følg mtp Cerebral Salt Wasting/DI/SIADH og væskeoverskudd

NEI
THIPENTAL-NA (LOADING)
& INFUSJON 1-4 MG/KG/T
VURDER CFM (BURST
SUPPRESSION)

1

5

VURDER
NY CT

ICP > 20 (25)
ELLER
CPP < 50
4
NY CT

2

DEKOMPRIMERENDE
KRANIECTOMI?

EVAKUER ROMOPPFYLLENDE
PROSESSER/DRENER CSF

3
VURDER
NY CT

VURDER
NY CT

- OSMOLARITETSBEHANDLING
NaCl 1 mmol/ml til s-Na 148-155 S-osmol < 330
Unntaksvis (kortvarig) Mannitol 150mg/ml, 1g/kg i bolus
- RESPIRASJON
senk PaCO2 ≈ 4,0 kPa, IKKE lavere
- VURDER CEREBRAL BLODFLOW

Veiledning utarbeidet av Nevrokir. avd og Intensivseksjonen 2014 og er
primært beregnet til bruk ved alvorlige hodeskader (traumer) på respirator og
med initial GCS < 9. En mer omfattende prosedyre ligger i EK.
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Forsert (alkalisk) diurese

Hans Flaatten
Indikasjon
Forsert diurese, eventuelt med alkalisering, skal vurderes ved alle tilstander
der det foreligger dokumentert (eller sterk klinisk mistanke om) muskelskade
med frigjøring av myoglobin intravasalt.
Myoblobin skilles ut via nyrene, og kan i store konsentrasjoner forårsake
akutt nyreskade (akutt tubulær nekrose). Ved visse intoksikasjoner kan metoden
også være indisert, samt ved akutt hemolytisk reaksjon (transfusjonsreaksjoner).
Litteraturen er uklar på eksakte grenser), normalverdi myoglobin < 90 µg/l
Profylakse (risikopasient uten kjent s-myoglobin: Forsert diurse alene
S-myoglobin 1.000- 10.000 µg/l: Forsert diurese alene
S-myoglobin > 10.000 µg/l: Forsert alkalisk diurese
A. TRAUMER
•
brannskader
•
høyvoltskader
•
«compartment» skader (ekstremiteter og buk)
•
klemskader (ekstremiteter)
•
komatøs pasient med langvarig leie på hardt underlag
•
status epileptikus
•
postoperativt etter avklemming av aorta (aneurysme kirurgi)
B. NON-TRAUMATISK RHABDOMYOLYSE
•
myopatier
•
heteslag, malign hypertermi, neuroleptisk malignt syndrom
•
infeksjoner
•
medikamentelt utløst (kombinasjon Sandimmun & Mevacor)
Sykehistorie som gir mistanke om muskelskade, rødfarget («kjøttfarget») urin
som er negativ på hemoglobin og erythrocytter. Myoglobin analyseres som en
ØH prøve og behandling kan vente til svar på analysen foreligger. Hvis analysen
svar likevel ikke kan skaffes kan et godt alternativ være å analysere CK som ved
slike tilstander oftest er betydelig forhøyet (> 5000 U/l)

Gjennomføring
Det aller viktigste ved myoglobinemi er å gi tilstrekkelig væske. Målet er en
spontan diurese på 2-300 ml/time, da dette kan det behøves 10-12 liter Ringer/24
timer. Start derfor med 500 ml Ringer ila den første timen og vurder responsen.
Hva som oppnås med i tillegg å alkalisere urinen er uavklart. Teoretisk vil en
alkalisk urin redusere sjansen for nedslag av myoglobin i nyrene (bedre løselighet
i urinen) og derved risiko for nyreskade.
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Urinen alkaliseres enklest ved å gi alkaliserende infusjoner (i.v). Både
Hydrogenkarbonat og Tribonat kan brukes. I det følgende beskrives bruk av
kontinuerlig infusjon med Hydrogenkarbonat.
Hydrogenkarbonat 500mmol/l (250 ml) administreres i.v. via infusjonspumpe.
Det skal etter en bolusdose (eks 50 mmol) gies nok til at urin pH > 7 uten for
stor metabolsk alkalose (pH i blod helst < 7,50). Etter en time kontrolleres urin
pH og arteriell blodgass.
Noen anbefaler bruk av mannitol for å opprettholde høy diurese, dette kan også
gis som kontinuerlig infusjon (25-50 ml/time etter en bolus på 100 ml) men først
etter at pasienten har normalt intravasalt volum og en adekvat spontandiurese.
Ved svært høye myoglobinverdier og "borderline" nyrefunksjon: vurder også
kontinuerlig høy-volum veno-venøs hemofiltrasjon for å fjerne myoglobin raskere.
Behandlingen fortsetter til s-myoglobin < 1000 ug/ml. Som tommelfingerregel
halveres s-myoglobin på 24 timer (f eks. vil en pasient med s-myoglobin på
7000 trenge tre dagers behandling for å komme under 1000). Daglig kontroll av
s-myoglobin, s-kreatinin, kreatinin clearance og karbamid.
NB! Samtidig hypovolemi og sjokk øker faren for utvikling av nyreskade.
Vær aktiv i væsketerapien!

Referanser

Akutt nyresvikt. Hemofiltrasjon

Huerta-Alardin AL et al: Bench to bedside review: Rhabdomyolysis - an
overview for clinicians. Critical care 2005; 9: 158-69
Sever M. Management of Crush-related Injuries after disasters. NEJM
2006;354:1052-63
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Guillain-Barré Syndrom
Hans Flaatten

Guillan-Barré-Syndrom (GBS) er i vår del av verden den vanligste akutte
polynevropati som krever intensivbehandling . Hos de fleste kommer sykdommen
en til to uker etter en banal infeksjon (bakteriell eller viral-ofte gastroenteritt,
spesielt må nevnes infeksjon med Campylobacter jejuni), immunisering eller
kirurgisk prosedyre. Incidensen blir oppgitt til 1-2/ 100.000/år. Barn rammes
også.
Karakteristiske patologisk anatomiske funn er segmental demyelinisering
og perivaskulær inflammasjon med mononukleære celler. Sykdommen antas å
være autoimmunt betinget.
Pasientene er innskrevet ved Nevrologisk avdeling (alternativt Barneklinikken),
og behandles i samarbeid med disse avdelinger.
Klinikk
Smerter i axiale muskelgrupper og distale sensoriske utfall (inkl parestesier)
er ofte tidlige symptomer . Symmetrisk, progredierende muskelsvekkelse (først i
underex) er det dominerende kliniske funn. Det oppstår arefleksi. Hjernenervene (
V, VII,IX og XII) rammes hos inntil 50%. Respirasjonssvikt pga muskelsvekkelse
(hos 20-25%) fører pasienten til Intensiv. Hos disse finnes typisk dårlig hostekraft
og sekretstagnasjon.
En annen potensielt livstruende utvikling ved GBS er autonom dysfunksjon
(hos inntil 50%), med arytmi/asystoli) og ustabilt blodtrykk.
Recovery kan ta flere måneder ved uttalt muskelsvekkelse, og opp til 25%
kan ha mén etter ett år. Rask utvikling (dager) til respirasjonssvikt, samt alder
> 60 år er assosiert med langsom recovery.
Prognosen er god, og mortaliteten angis til 1-3%, oftest sekundær til
lungeemboli eller alvorlige infeksjoner.
Diagnostikk
Stilles på klinikken (se over). EMG undersøkelser kan være et godt
hjelpemiddel også i tidlig sykdomsfase.
Undersøkelse av CSF viser et klassisk bilde hos ca halvparten av pasientene:
øket proteininnhold uten øket celletall.
Ved involvering av respirasjonsmuskulaturen kan daglige målinger av
vitalkapasitet (VK) være av nytte. Ved VK < 15 ml/kg vil de fleste pasienter
med GBS trenge respirasjonshjelp, vanligvis med respirator.
Behandling
I første fase av sykdommen er nøye overvåking av bulbære, respiratoriske
og autonome funksjoner viktig. Spesielt må en ha et våkent blikk for tidlig
respirasjonssvikt.
Daglige blodgasser vil vise om ventilasjonen er effektiv (normal PCO2).
Respiratorbehandling kan bli nødvendig ved truende eller manifest respirasINTENSIVPROSEDYRER OG RUTINER 2015

jonssvikt. Respirasjonssvikt vil vanligvis gi hyperkapni (høy PCO2 sjelden
primært hypoksi).
Selv om vi ennå ikke har mye erfaring er det aktuellt å forsøke non-invasiv
ventilasjonsstøtte før en tyr til intubering.
Hvis pasienten må intuberes, bør trakeotomi i løpet av første uken vurderes
dersom tilstanden ikke raskt bedres. Hos pasienter med sekretstagnasjon og
nedsatt hostekraft vil anleggelse av minitrakeostomi være et godt alternativ og
kan holde enkelte unna intubering og respirator (i alle fall en tid).
Bruk tid på respiratoravvenning, ikke «slit ut» pasientene
Ved automom dysfunksjon kan termoreguleringen svikte. Hyper- og
hypotensjon kan inntre. Vær varsom med for aggressiv behandling av
hypertoni!
Noen pasienter plages av nevrogen smerte noe som ofte bedres ved bruk av
perifert virkende analgetika (inklusive NSAID). Hvis dette ikke er tilstrekkelig
kan amitryptilin eller gabapentin forsøkes.
Pasientene skal ha rutinemessig tromboseprofylakse og fysioterapi.
Urinretensjon behandles best med intermitterende kateterisering.
Ernæring med fiber gis enteralt via nasogastrisk sonde. Slik sonde legges
ved ankomst intensiv.
Som regel kan pasientene behandles uten bruk av SVK (unntak kan være
dialysekateter). Arteriekran er en fordel.
Plasmautskifting
Er vist å redusere sykdomsintensitet og forkorte sykdomsvarighet og tid
på respirator. Dette brukes ved GBS i progresjon. Nytten er størst ved plasmautskifting i løpet av de to første ukene etter sykdomsdebut. Vanligvis utføres
fem plasmautskiftinger via vanlig hemodialysekateter. Barn ligger på intensiv
minst ett døgn etter første plasmautskifting.
Høydose gammaglobulin
Likeverdig effekt har høydose gammaglobulin. Valg av behandling tas i
samråd med nevrolog. Kombinert terapi gir ingen additiv effekt.
For tiden har vi Octagam (octapharma) 50 og 100 mg/ml: 0,4g/kg/dag i 5 dager.

Referanser
Respiratorbehandling,trakeotomi, trombose-profylakse, enteral ernæring.
Nobuhiro Yuki, Hans-Peter Hartung. Guillain–Barré Syndrome. NEJM 2012;
366: 2294-2304
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Hemodynamisk monitorering:PiCCO
Hans Flaatten

PiCCO metoden.
PiCCO (Pulse contour continous cardiac output) bygger på samme prinsipp
som pulmonalarterie (PA) kateter til mål av CO: varmefortynning. Systemet
skiller seg imidlertid fra PA kateter på ulike måter:
1.
Det er ikke behov for kateter til a. pulmonalis
2.
Arteriekanyle legges i a. femoralis (og erstatter annen arteriekanyle).
Denne brukes til å måle temperturfallet (og derved beregne CO), samt til
vanlig invasiv arterietrykkkurve. Via pulstrykkonturen kan kontinuerlig
CO estimeres (CCO)
3.
Injeksjonen foretas via standard SVK som ender i vena cava superior.
Det brukes vanligvis 20 ml injektatvolum med romtemperert væske
(isoton NaCl eller glukose). Bruk av kaldere injektat øker påliteligheten.
Dette skal finnes i blodkjøleskapet på intensiv. Målinger skal gjøres ved
behov, og minst en gang/8 time.
4.
Metoden beregner også ekstravaskulært lungevann (EVLW) og intrathorakalt blodvolum (ITBV). Disse mål kan brukes som veiledning av
volumterapi (i stedet for kiletrykk).
Utstyr til PiCCO måling ligger sammen med PA kateter. De samme CO
modulene som vi bruker til PA kateter kan også brukes til PiCCO, men det brukes
en egen kabel til måling av injektattemperatur (blå).
Husk før første måling å legge inn vekt og høyde på pasienten da verdiene
vi bruker er justert etter m2 overflate (index).
Etter å ha brukt systemet en stund ser det ut til at dette er pålitelig når det
gjelder CO og trender, gitt at systemet regelmessig kalibreres. Verdier for ITBV
og EVLW må tolkes i lys av annen klinikk, og bør ikke ukritisk brukes alene
for terapivalg.
Normalverdier
Cardiac Index
Intrathorakal blodvolum index
Ekstravsakulær lungevann index
Cardiac function index
Hjertefrekvens
Sentralt venetrykk
Middelarterietrykk
Systemvaskulær motstand index
Slagvolum index

CI
ITBVI
EVLWI
CFI
HR
CVP
MAP
SVRI
SVI

3,0–5,0
850–1000
3.0–7.0
4,5–6,5
60-90
2–10
70–90
1200-2000
40–60

l/min/m2
ml/m2
ml/kg
1/min
1/min
mmHg
mmHg
dyn s cm m2
ml/m2
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Algorime for valg av væske/vasoaktive medikament basert på PiCCO
målinger

CI

< 3,0

> 3,0

ITBVI

EWLVI

Volum

< 850

< 10

> 850

< 10
> 10

–

< 850

< 10

++

> 10

(+)

> 850

< 10

OK

> 10

–

> 10

++

(+)

Katekol
+
+
+

Mål for behandlingen vil bl.a. være en normalisering av både ITBVI og
EVLWI, den siste responderer langsomt.
ITBVI ser ut til å være et bedre mål for preload enn både CVP og PCWP
(kiletrykk), se ref. under.

PiCCO kateter i a. femoralis

Injeksjon i SVK i v. subclavia

Referanser

Isakow W, Schuster D. Extravascular lung water measurments and
hemodynamic monitoring in the critically ill: bedside alternatives to the pulmonary
artery catheter. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol 2006; 1118-31.
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Hemofiltrasjon- (veno-venøs)

Hans Flaatten, Stig Gjerde & Gunhild Holmaas

Kontinuerlig veno-venøs hemofiltrasjon (CVVH = continous venovenous
hemofiltration) er en teknikk for kontinuerlig nyreerstattende behandling (CRRT).
Avdelingen bruker fra 2013 Prismaflex maskiner (Gambro). Sett med filter
monteres og "primes" av intensivseksjonens leger, og seksjonens leger og sykepleiere er ansvarlig for daglig drift. Se egne prosedyrer for oppsett og priming.
Maskinen har innebygget en detaljert grafisk trinn for trinn veiledning.
Da CRRT hindrer mobilisering bør teknikkene så snart det er mulig og medisinsk
forsvarlig, skiftes til intermitterende hemodialyse.
Fordeler med kontinuerlig hemofiltrasjon:
•
Bedre hemodynamisk stabilitet (gunstig hos sirkulatorisk ustabile).
•
Væske kan trekkes over hele døgnet. Gir stor fleksibilitet og styrbarhet.
•
Store væskemengder kan trekkes om ønskelig.
•
Mindre svingninger i s-osmolalitet.
•
Mer stabile s-elektrolytter, mindre svingning i s-kalium.
•
Høyvolum CVVH kan forsøkes ved alvorlig sepsis ("off-label use")
Ulemper med kontinuerlig hemofiltrasjon
•
kontinuerlig antikoagulasjon nødvendig. Å kjøre maskinen uten antikoagulering går an, men filterets levetid reduseres.
•
kompliserer forflytning og mobilisering av pasienten
•
er ikke like effektivt som dialyse (per tidsenhet).
Indikasjoner
Er som for akutt dialyse (se akutt nyresvikt). Indikasjonen stilles om mulig i
samråd med vakthavende nefrolog (9-3620). CVVH vurderes ved:
•
hemodynamisk ustabil pasient (flere vasoaktive medikamentinfusjoner)
•
pasient som tidligere har tolerert intermitterende hemodialyse dårlig
•
behov for stort væsketrekk
•
fulminant sepsis (forsøksvis for å fjerne mediatorer, bruk høyvolum)
Hvordan fungerer hemofiltrasjon?
Ved hemofiltrasjon «presses» blod gjennom et filter, vha blodpumpe og et
negativt trykk på «utsiden» av filteret. Trykkgradienter og blodflow (ml/min)
samt filter-egenskaper avgjør mengdena av væske som filteres (Qufr), vanligvis 25
ml/kg/t. Væsken (effluent væske Qeff) inneholder elektrolytter og slaggprodukter
som kreatinin og karbamid, samt medikamenter og andre større molekyler. Hele
eller deler av ultrafiltratet erstattes med hemofiltrasjonsvæske. Differansen (utinn) avgjør netto trekk av væske ≈ 100 ml/time. Hvis en gir kombinert filtrasjon
og dialyse (CVVHDF) består Qeff også av dialysat (Qdial): altså Qeff= Qufr+ Qdial
a) venøs tilgang
Mahurkar Q Plus 13,5 F) brukes (primærvalg: vena femoralis alternativt v.
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jugularis interna dx). Tre lengder: 13,5 16 og 24 cm (siste til v. femoralis)
b) priming av filter
Som priming brukes 2-literpose NaCl 9 mg/ml tilsatt 10.000 IE heparin.
Filter
Priming vol
Flow range
Pt. weigth
Prismaflex M150
189
100-450 ml/min
> 30 kg
c) Substitusjonsvæske
Vi bruker som standard Prismasol med 4 mmol/l K (5 liters poser).
d) blodflow
Maksimalt kan en oppnå flow på 450 ml/min. Standard er 300 ml. Unngå
filtrasjon > 20%. Vanligvis brukes filtrasjon 25 ml/kg/time ( 70 kg ≈ 1750 ml).
Både pre- og postfilter dilusjon kan brukes. Økes pre-senkes viskositeten og filterets levetid økes, men effekten kan avta. Vi bruker ofte 1/3 pre-og 2/3 postfilter
som standard. Filtersett skal skiftes etter 72 timer (ved sepsis skiftes oftere).
e) antikoagulering
Heparin iv. Støtdose 5000 IE (juster etter klinikk) deretter 1000 IE/time (heparin
500 IE/ml). Effekten følges med ACT måling (apparat på intensiv), ønsket ACT
verdi er ca 200. Unngå heparin ved TPK<30 (ved TPK<10 gis platekonsentrat).
Maskinen kan settes i "sirkulasjon" (4t) hvis pasienten skal til røntgen e.l.
Om antikoagulering er uønsket: Bruk så høy blod-flow som mulig. Gi 100 ml
/t substitusjonsvæske post-filter, resten prefilter. Priming med heparin 1000 IE/
liter og la maskinen gå 30 minuytter før pasienten koples til.
Citrat antikoagulering, se egen prosedyre. Indikasjoner: Ved stor risiko for
blødning eller pågående blødning.
Komplikasjoner
Ved alarm for retur eller accesstrykk: Skift leie, roter/skyll kateteret, kople
om aksess- og returslangen eller trekk det ca 2 cm tilbake. Siste utvei er skifte av
filtersett og/eller dialysekateter (over guide-wire mens maskinen står i sirkulasjon).
Ved alarm for høy TMP: Øk flow, øk forhold pre vs post dilusjonsvæske eller
reduser total mengde filtrasjonsvæske.
Ved alarm sjekk luftkammer: Sjekk at degassing slangen står riktig plassert,
og sjekk på luft i substitusjonsvæskeslangen. (grønn) Om mer luft enn normalt
sjekkes filtrasjonsposer og alle koplinger .
Ved blødning: reduser heparin, ev stopp behandling i 6-12 timer. Protaminsulfat ved behov.
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Hemofiltrasjon hos barn

Hans Flaatten, Stig Gjerde & Gunhild Holmaas

Venøs tilgang:

Vi har egne dialysekatetre beregnet til barn. Slike katetre er imidlertid i perioder
vanskelig å få tak i og utvalget kan derfor avvike fra det som beskrives. Alt utstyr
til hemofiltrasjon for barn ligger samlet i kompaktlageret på intensiv.
GamCath 6,5 F 10 - 12,5 og 15 cm versjoner finnes. Mahurkar 8 F 12 og 15
cm og Mahurkar 11,5F 16 cm. Vanligste vene som brukes er v. femoralis med v.
jug. interna som valg nr. 2.
På mindre barn, hvis 6,5 F kateter blir for stort kan en forsøke to separate
single lumen SVK i hver sin vene. Det ene brukes som ”access” og det andre
som ”return” tilgang.

Filter

Vi har to filter som kan brukes til barn, avhengig av vekt:
Vekt (barn) kg
Blodvolum i sett og filter
Membranoverflate
Blodflow ml/min

Priming

HF 20
2-11 kg
58 ml
0,3 m2
20-100

M60
11-30kg
93
0,6 m2
50-180

Utføres på samme måte som for voksen filter. Bruk NaCl med 5000IE heparin/1000 ml. Når volumet av priming i sett/filter er > 10% av estimert blodvolum
(se tabell under) er det aktuelt å fylle settet med kolloid (eks albumin 4%) eller
blod. Dette gjøres ved å kople på en flaske/pose med aktuell væske etter priming.
For å unngå luft under manuell priming med albumin kan man feste en treveiskran
med kort forlengelse i primingposen. Kranen kan så gå til albumininfusjonsettet
og til returnlinjen. Da slipper man å ta av returslangen for å kople denne til
infusjonsettet med albumin.
Hos små eller sirkulatorisk ustabile barn kan det være lurt å ha blod klart under
oppstart av hemofiltrasjonen og ved bytte til nytt filter.

Antikoagulering

Barna skal hepariniseres etter vanlige retningslinjer for voksne (støtdose 150
IE/kg fulgt av 360IE/kg/24 timer for full-heparinisering). Hvis TPK < 50 kan en
la være å gi kontinuerlig heparin (ev. bare en støtdose ved start, fortrinnsvis gitt
i maskinen før filteret). Ved TPK > 50 må en vanligvis gi systemtisk heparinbehandling og ønsket nivå for ACT er som for voksne.
For tiden har vi ikke citratprotokoll for barn.

Blodvolum

INTENSIVPROSEDYRER OG RUTINER 2015

Følgende kan være en rettesnor for totalt blodvolum, filtervalg og hvor mye
av blodvolumet som rommes i filter/sett ved CVVH hos barn under 20 kg: (blodvolum barn: 80 ml/kg under 20 kg og 90-100 ml/kg for nyfødte og premature.)
Tabellen går ned til 3 kg, og feltene med blått under indikerer vektklasser der
filteret + sett > 10% av estimert blodvolum, der det må primes med kolloider/blod.

Vekt
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
20

Blodvolum
300
360
400
480
560
640
720
800
880
960
1040
1120
1200
1600

Filter: 1 (2) valg
HF20
HF20
HF20
HF20
HF20
HF20
HF20
HF20
HF20/M60
M60
M60
M60
M60
M60

Referanser

% av BV i sett&filter
19 %
16 %
14,5%
12 %
10 %
9%
8%
7%
6,5 % / 10,5 %
9,5 %
9%
8%
7,5%
6%

Hemofiltrasjon (kontinuerlig veno-venøs)
Bunchman TE Treatment of acute kidney injury in children. Nat Clin Practice
Hephrol 2008; 4: 510-4
Bock KR: Renal Replacement Therapy in pediatric critical care medicine.
Curr Opin Pediatr 2005; 17: 368-71
Shiga H et al: Continous hemodialfiltration in pediatric critical care patients.
Ther Apher Dial 2004; 8: 390-7
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Hemofiltrasjon: Citrat antikoagulering
Hans Flaatten, Stig Gjerde & Gunhild Holmaas

Indikasjoner

Ved stor fare for blødning eller ved pågående blødning kan antikoagulering med
citrat være å foretrekke fremfor CVVH uten heparin (forlenger filterets levetid).
Ionisert Ca (i-Ca) er nødvendig for normal koagulasjon. Citrat binder fritt
calcium, og ved i-Ca < 0,2 mmol/l stoppes normal koagulasjon. Tilførsel av citrat
til den extracorporale sirkel til et citratnivå på ≈ 3 mmol/l gir vanligvis en adekvat
antikoagulasjon. Mengden citrat som må tilføres er derfor avhengig av blod-flow.
Tilførsel skjer vha pre-blodpumpe helt proksimalt i sirkelen (se figur) og
fungerer som pre-dilusjon. 30-60% av citrakomplekset blir filtrert/dialysert. På
slutten av sirkelen (distalt) tilføres CaCl i returblodet for å gjenopprette normal
koagulasjon. Disse innstillingene justeres automatisk i Prismaflex etter nivå
for kompensering. Derved oppnår vi en regional antikoagulasjon uten generell
påvirkning.
Effekt av regional antikoagulering gjøres ved å måle i-Ca postfilter som skal
ligge på 0,25-0,5 mmol/l. Dette gjøres etter start (15 min) og minst hver 6. time.
CaCl 1 mmol/ml gies i treveiskran i returslangen før kateteret, og kontroll
av riktig dose gjøres ved å måle i-Ca i en arteriell blodgass. Denne skal være
1,1 - 1,3 mmol/l. Hvis pasienten før start av CVVH med citrat er hypocalcemisk
må denne korrigeres før start.
Dialysevæsken må være calciumfri, ellers reverseres effekten av citrat. Vi
bruker Prism0cal B22.
Filtratvæske (PhoXilium) gitt post-filter har også noe mindre calcium enn
Prismasol. Denne må ikke brukes pre-filter av samme grunn som nevnt over.

INTENSIVPROSEDYRER OG RUTINER 2015

Citratoppsett hos en 75 kg pasient
Vanlige innstillinger ved CVVHD/F med citrat:
START:INNSTLLING
Blodflow

ml/min

Vekt (kg)
50-69

70-89

≥90

100

120

140

Prismocitrat 18/0

ml/t

1000

1200

1400

Prism0cal B22

ml/t

1000

1200

1400

PhoXilium

ml/t

400

500

650

Pasienttrekk

ml/t

Citratdose

mmol/l blod

Calciumkompen.

%

Ultrafiltratdose

ml/kg/t

avhengig av volumstatus
3

3

3

100%
minum 20, helst ≥ 25

Vanlige korreksjoner under behandling:
•
•
•
•
•

PF-iCA lav: reduser citratdose med 0,5 mmol av gangen
Ved for høy PF-iCa: øk citratdosen med 0,5 mmol av gangen
Ved for lav iCa (pasient) økes CaCl kompensering med 5-10%
Hvis iCa < 0,8 gies bolusdose med CaCl 2,5 mmol i tillegg til økt
kompensering
Ved for høy iCa reduseres calciumkompensering med 5-10%

Referanser

Protokoll for kontinuerlig nyre-erstattende behandling. Haukeland Sykehus
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Hemofiltrasjon: Prismaflex
Hans Flaatten
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Hemostase og antikoagulasjon
Hans Flaatten

HEMOSTASEMEKANISMER.

En forenklet (foreldet?) oversikt over
antikoagulasjon,antikoagulantia og koagulasjonstester.

koagulasjon,

VEVSSKADE
EKSTERNE SYSTEM (TF+VIIa)

TROMBOCYTTER
NSAID

-

(Adhesjon)

-

- TF + V + Ca + X
-

Warfarin
3

(Aggregasjon)

2+

a

+

a

Protein C

+

Trombin

-

-

INR*

Antitrombin III

+

+

Fibrin

Trombedannelse

APTT

II, VII, IX, X

Protein Ca

Vasokonstriksjon

ACT

INTERNE SYSTEM (VIIIa + IXa)

+

Plasmin

+
+

-

X

Heparin

Protrombin

Fibrinogen

+

Plasminogen

Streptokinase, tPA

TF = tissue factor, II, V, VII, IX og X = koagulasjonsfaktorer. Aktivert = a
NSAID = ikke stereoide antiinflammatoriske midler. * eg. PT tid i sek.
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Tester på koagulasjonssystemet.
INR (International Normalized Ratio) tester eksterne koagulasjonssystem
(faktorene II, VII & X). INR = (pasient protrombintid) / (standard protrombintid) (uten benevning). og øker med økende antikoagulasjon. Normal INR = 1.
Terapiområdet er 2,0 til 3,0 (venøs indikasjon) og 2,5-3,5 (arteriell indikasjon).
Tabellen angir forhold TT% og INR.
INR 1,6 1,8
2,0 2,5 2,8
3,0 3,3
3,5 4,2 4,8
5,9
TT% 25
20
17 12
10
9
8
7
6
5
4
APTT har overtatt som koagulasjonstest på det interne system og på grad av
heparinisering. Referanseområdet er 27-40 sek, og terapeutisk område 70-140
sek.
ACT. Activated clotting time. Er også en test på det interne system og grad av
heparinisering. Fullblod aktiveres, og tid til koagulering måles (normalt 80-120 sek.).
Trombelastografi. Gir et visuelt bilde av koagulasjonen, og kan være nytting
i ulike komplekse situasjoner med kombinasjoner av blødning og fibrinolyse. Se
egen omtale.
Antikoagulantia
Heparin. Virker først og fremst via potensering av antitrombin III (en fysiologisk
koagulasjonshemmer). Via AT-III hemmes bl.a. koagulasjonsfaktor X og trombin.
Effekt nåes umiddelbart etter intravenøs injeksjon. Lavmolekylært heparin virker
også inn på AT-III, men har større effekt på faktor Xa enn på trombin. Cephotest
blir for lite sensitiv til kontroll ved bruk av lavmolekylært heparin.
Warfarin (Marevan). Hemmer syntesen av vit-K avhengige koagulasjonsfaktorer
(II, VII, IX og X) samt koagulasjonshemmere (protein C og S) i lever. Resultatet
blir defekte faktorer. Full antikoagulant effekt oppnås først etter 5-7 døgn.
NSAID (inklusive salicylsyre). Virker på trombocytter ved å hemme blodplate
adhesjon, og derved redusert trombedannelse. Alle NSAIDs har denne effekten,
men bare ASA gir irreversibel platehemming.
Trombolytiske midler. Alle trombolytiske midler aktiverer plasminogen til det
aktive plasmin,nedbryter fibrinnettverket i tromben, og kan forårsake blødninger
(også fibrinspesifikke).
Streptokinase. Er ikke fibrinspesifik og aktiverer fritt plasminogen like effektivt som fibrinbundet.
tPa (Alteplase). Er fibrinspesifikk idet aktiveringen aksellereres når plasminogen
er bundet til fibrinoverflaten.
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Henvisning og tilsyn (DIPS)
Hans Flaatten

Haukeland bruker DIPS (PAS og elektronisk journal), og det har erfaringsmessig vært litt problem med hvordan vi skal gå frem for å få utført henvisninger til
tilsyn og vurdering i DIPS. Da all dokumentasjon nå er sentrert om dette systemet
er det viktig at vi følger "bruksanvisningen" både for å få henvisningen dit den
skal, men også for å knytte dette til riktig pasientforløp.
Dips bildet har to steder hvor vi kan rekvirere henvisning og tilsyn, og det er
ikke likegyldig hva som skal sendes hvor.
NB! Hvis det haster må du alltid ta direkte telefonkontakt med aktuelle
instanser/bakvakt.

Henvisning til fysioterapi og røntgenundersøkelse

Felles for begge disse henvisninger er at de ligger under fanebladet Rutine.
Velg her henvisning og det kommer opp to valg:
1) Henvisning til Røntgen (sier seg selv)
2) Henvisning til Annen avdeling (velges kun for Fysioterapi)
Du vil her komme inn på et skjermbilde hvor du velger FYS-HB (fysioterapi
Helse Bergen), og velger videre seksjon. Vanligvis bruker vi seksjon som heter:
kir/hjerte/ønh/intensiv mm. Velg så type henvisning (= behandling), skriv kort om
årsak til henvisning og signer med firetegnskoden din. Trykk så på send.

Andre henvisninger og tilsyn

Alle andre tilsyn og interne henvisnger skal gå via: Nytt journaldokument (eget
ikon i listen, det samme som du velger for vanlig journalnotat).
Velg Tilsynsforespørsel SO (SO = somatikk). Fyll ut forfatter, egen avdeling
(KSK) og seksjon (Intensiv), og skriv så journaldokumentet. Når du er ferdig,
høyre-klikk på skjermen og velg Send: Vurdering. Velg nå den aktuelle arbeidsgruppe (mottager av notatet) du vil sende dette til (de mest aktuelle begynner på
SO Hau (Somatikk Haukeland). Vanlige adresser for intensiv er:
•
Bronkoskopi: SO Hau Lung Tilsyn (be om bronkoskopi i notatet)
•
Ekkokardiografi: SO Hau HJER Non-invasiv billeddiagn Henvisning
•
Endoskopi: SO Hau Med Medisinsk us inneliggende
•
Invasiv kardiologi: SO Hau HJER Invasiv kard Henvisning
•
Kardiolog tilsyn: SO Hau HJER Generell kard Tilsyn
•
Medisinsk tilsyn: SO Hau MED og velg subspesialitet (Infeksjon, Nefro,
Gastroenterologi mm)
•
Nevrofysiologi EMG: SO Hau NEVR KNF Henvisning EMG/NCV
•
Nevrofysiologi EEG: SO Hau NEVR KNF Henvisning EEG
•
Psykiatrisk tilsyn: PS Hau PSO konsult tilsyn
•
- Smerteklinikken: SO Hau KSK Smerteklinikk Henvisning
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HFOV: oscillator ventilasjon

		Hans Flaatten

HFOV er hos oss fortsatt et alternativ til vanlig respirator hos pasienter
med alvorlig ARDS, og bør ha vært forsøkt før en vurderer ECMO (se ARDS
algoritmen). Oscillatoren ventilerer og oksygenerer ved et konstant trykk slik
at bl.a. en unngår alveolær "closing" i ende ekspiriet. Vi har tre SensorMedic
3100 B beregnet til bruk hos voksne. BKB har to 3100A til barn som kan bruke
til barn under 30 kg.
I motsetning til konvensjonell overtrykksventilasjon brukes ikke tidalvolum
(TV) i vanlig forstand (6-8ml/kg), men små TV på 1-2 ml/kg gitt med høy frekvens
(ofte flere hundre «svingninger» i minuttet). Slike små TV dannes av en membran
hvor vi kan justere kraft («power»=∆P) og frekvens (Hz= svingninger/sekund).
Disse svingninger skjer rundt et konstant luftveistrykk (mean airway pressure, Paw) som kan justeres.
Vi kan lese av det ∆P som maskinen gir, men dette er ikke det trykket som
når alveolene. 85-95% av trykket tapes innen oscilleringen når distale luftveier.
Indikasjoner
HFOV skal vurderes tidlig i behandling av ALI/ARDS. Følgende indikasjoner
kan være til hjelp:
•
vedvarende PaO2/FiO2 < 13,3 kPa til tross for optimal konvensjonell
respiratorbehandling (se ARDS algoritmen)
•
ingen eller kun kortvarig effekt av bukleie
•
utvikling av barotraume under konvensjonell overtrykksventilasjon
•
bronkopleural fistel
Se forøvrig algoritme for behandling av ARDS
Klargjøring
SensorMedic 3100 B skal som hovedregel stå klar til bruk med slangesett og
fukter tilkoplet. Før start må fuktingen aktiveres ved at en henger opp en pose
sterilt vann. I fuktkammeret er en flottør som sørger for jevn væsketilførsel til
fordamperen. Ekstra slangesett (lange) og fuktekammer finnes lagret på intensiv.
Før tilkopling til pasient må maskinen startes og startinnstillinger må utføres
«in vitro». Plasser maskinen ved siden av sengen slik at det blir enkelt å kople
om fra konvensjonell respirator til SensorMedics 3100 B.
Instilling av SensorMedic 3100 B
Følgende er vanlige startinnstillinger hos voksne og større barn: Middel
luftveistrykk (Paw). Dette settes 10-30% over platåtrykket som er registrert
under konvensjonell respiratorbehandling. Eks. Hvis pasienten ventileres med
BiPAP 35/8 settes Paw 40-45. Det er Paw sammen med FiO2 som hovedsakelig
påvirker oksygenering.
FiO2 settes i utgangspunktet 10% høyere enn den ved konvensjonell respiratorbehandling.
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∆P (=amplituden) settes ofte til 65 - 70 initialt. Det er ∆P og frekvensen som
vesentlig bestemmer CO2 eliminering hos pasienten
Frekvens: 5 Hz (300/min)
Inspiratorisk tid: 35%
Bias flow. Settes til 40 l/min. Dette er det konstante flow av oksygen/luft
som bygger opp Paw og som konstant fjerner CO2 ved Y-stykket. FiO2 regulerer
oksygenkonsentrasjon i biasflow.
Umiddelbar kontroll av innstillinger
Følg kontinuerlig SpO2 og ta arteriell blodgass etter 10, 30 og 60 minutter
(eller oftere om behov). Det skal også tas et rtg. thoraks for å kontrollere at
lungevolumet er tilfredstillende (lungene skal være inflatert slik at det 9. bakre
ribben skal synes på oversikt thoraks).
På pasienten skal oscilleringene kunne kjennes helt ned i lysken
Hva gjør jeg hvis:
1.
Pasienten er dårlig oksygenert: Juster opp Paw og/eller FiO2
2.
Pasienten har for høy PCO2. Sug tuben ren for sekret. Øk DP. Senk
frekvensen ned mot 3 Hz (senk 0,5 -1 Hz om gangen). Som en tredje
opsjon kan inspirasjonstiden økes til 50% . Er ikke dette nok, kan en
skifte til endotrachealtube med større diameter, eller en kan i kortere
perioder ventilere med deflatert tubecuff. NB! tuben har en lei tendens
til å gro igjen, har skjedd ila de første 24 timer!!
Avvenning fra HFOV
Ved FiO2 > 0,6 prioriteres reduksjon av FiO2, deretter gradvis (langsom)
reduksjon i Paw. DP reduseres også gradvis ned mot 30 cmH2O. Når FiO2 <
0,5 og Paw < 15 gir akseptable blodgasser, kan pasienten vanligvis gå over til
konvensjonell respirator, fortrinnsvis med assistert spontanventilasjon.
Spesielle problem.
Gjengroing av endotrakealtube. Siden TV er små er det ikke uvanlig at sekret
i økende grad retineres. God sugeteknikk (bruk «lukket» teknikk som ikke reduserer Paw) og høy beredskap for tubeskifte er viktig! Hos barn hvor ET har
mindre diameter bør det overveies å skifte tube regelmessig, eks. hver 48 time.

Referanser

Andersen F et al. HFOV in adult patients with acute respiratory distress
syndrome-a retrospective study. Acta Anaesthesiol Scand. 2002: 46: 2082-8.
Sud S et al: High frequency oscillation in patients with acute lung injury
and acute respiratory distress syndrome (ARDS): systematic review and metaanalysis. BMJ 2010; 340:c2327
Young D et al: HFOV for ARDS, NEJM 2013; DOI: 10.1056/NEJMoa1215716
ISBN 82-995190-0-4

Hodeskade

H. Flaatten / S. Gjerde

Hvilke hodeskader behandles på intensiv?
•
hodeskade med vedvarende bevissthetstap ved innleggelse i sykehus
•
hodeskade som har vært til kraniotomi (kan behandles på oppvåkningen
hvis det ikke foreligger hjerneødem)
•
hodeskade med forhøyet intrakranielt trykk (ødem og/eller blødning)
Diagnostikk
Klinisk undersøkelse og cerebral CT står sentralt (for å få teknisk gode bilder
må urolige pasienter med hodeskade legges i generell anestesi med kontrollert
ventilasjon). Ikke glem at nakkeskade er vanlig ved alvorlig hodetraume! Sidescout
på CT er nyttig, men ingen fullgod undersøkelse. Ved mistanke: Ta rtg. cervicalcolumna. Hvis mulig brukes egen CT maskin på intensiv.
Mottaksfasen
Alvorlig hodeskade skal vurderes av nevrokirurg og anestesilege på skadestuen
i akutt mottak. Vær observant på andre skader som behandlingsmessig har høyere
prioritet (se multitraumer). Som regel går pasienten umiddelbart etter denne vurdering til cerebral CT (om nødvendig skal pasienten legges i narkose i akutt mottak
). Arteriekanyle bør anlegges tidligst mulig. Prioriter hemodynamikk, vurder bruk
av ketamin ved innledning. Videre monitorering med pulsoksimeter og invasivt
arterietrykk under transport/diagnostikk. Husk tidlig varsling av intensiv ved
mistanke om alvorlig hodeskade.
Prinsipper for nevrointensiv behandling
1.
Ekspansive prosesser fjernes operativt (hematom, lokaliserte kontusjoner)
2.
Intrakraniell trykkmåler monteres
3.
Hode-enden hevet til minst 20o
4.
Unngå rotasjon og fleksjon av hode/nakke (nøytral stilling)
5.
Unngå hyperthermi. Bruk overflatekjøling/paracetamol. Hypotermi til
35 aksepteres, men ikke skjelving.
6.
Respiratorbehandling. Normoventilering. PEEP inntil 5 cm H2O påvirker
ikke ICP. Hyperventilering kun på spesiell indikasjon. Alltid EtCO2!
7.
Væskebalanse. Tilstreb normovolemi (CVP 8-12 H2O). Krystalloider er
primærvalget, kolloider kan vurderes (også dextraner). Diuretika hvis
CVP > 15 cm H2O. Timediurese > 0,5 ml/kg/time.
Polyuri
Timediureser > 300 ml/time kan være et problem ved hodeskader. Polyuri kan ha
mange årsaker, de to vanligste er Diabetes insipidus (DI) og "cerebral salt-wasting
syndrome" (CSWS), og det kan være element av begge. Tabellen kan brukes som
rettesnor for differensialdiagnostikk:
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Type

Volum

u-Na

u-osm

s-Na

s-osm

CSWS

hypoton

> 50

>10-150

norm - lav

< 295

DI

hypoton

< 20

< p-osm

> 145

>295

Spesielle tiltak ved ICP > 25 mHg: Se egen prosedyre: Forhøyet ICP
Ønskede verdier
ICP < 20 mmHg (korte trykkstigninger ved stimulering kan aksepteres)
CPP 70 mmH ± 10 mHg
PaCO2 4,5-5,5, kPa
SjO2 > 55% (Vj-laktat < 2mmol/l)

Spesiell monitorering
•
klinikk (med eget observasjonsskjema) & intraarterielt trykk
•
Glasgow Koma Skala (se prosedyre: Skade og sykdomsgradering)
•
intrakraniell trykkmåling (se over)
•
venøs metning i bulbus jugularis (SjO2) (fiberoptisk kateter)
•
mikrodialyse (laktat/pyruvat ratio)
Væskebalanse og ernæring
Pasientene holdes normovoleme. Væskeregnskap og måling av CVP er viktig.
Hyper og hypoglykemi er uheldig. Blodsukker måles jevnlig (5-8 mmol/l). Hb >
9g/dl i ødemfasen. Enteral ernæring kan som regel startes i løpet av 12-24 timer
tross respiratorbehandling. Start med 20 ml/time, og øk opp til 40 ml/time etter
12 timer om ernæringen tolereres. Videre økning de neste to dagene til forventet
behov. Hvis enteral ernæring ikke startes: husk sukralfat/syrehemmer!
Oppvåkningsfasen
Kan ta tid når det er gitt store doser sedativa/analgetika over flere dager.
Motorisk uro er ikke uvanlig, og pasienten bør være god nok til å tåle dette.
Test jevnlig på egenventilasjon, og skift til trykkstøttet spontan ventilasjon så
snart pasienten har en akseptabel egenfrekvens. I oppvåkningsfasen kan skifte
til propofol / remifentanyl hjelpe til å få eliminert sedativa og opiater tross urolig
pasient. Av og til kan det være riktig å reversere medikamenteffekt, eksempelvis
for å unngå reintubering hos medikamentpåvirket pasient.

Referanser
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Hyperbarmedisinsk akutt-behandling

Gunhild Holmaas
Indikasjoner
•
Gassgangren
•
CO- forgiftning
•
Trykkfallsyke og utelatt dekompresjon
•
Cerebral arteriell gassemboli
•
Bløtvev med dårlig oksygenering
		 Knusningsskader
		
Nekrotiserende fasciit
		
Transplantater med sviktende sirkulasjon
•
Brannskader
•
Ekstremt blodtap (sjelden)
•
Intrakranielle abscesser

Gassgangren
Raskt spredende infeksjon med Clostridium Perfringens med sepsis,
lokalt ødem, massiv vevsnekrose og gass i vevet. Behandling med tabell
20/90 bidrar til stans i bakterienes alfatoksinproduksjon. Diagnostiseres med
klinikk og påvisning av grampositive staver i preparat med fravær av leukocytter (leukocytter indikerer blandingsinfeksjon). Bronseaktig hud, ødem og
hemorrhagiske bullæ/vesikler. Eksudat med søtlig lukt. Muskulatur farges
grønn/svart. Krepitasjoner i vevet forekommer, og gass kan sees på røntgen.
Behandling:
1. Penicillin G 5mill IE x4 iv + Gram- negativ dekning
2. Kirurgisk åpning og fasciotomi uten ekstensiv kirurgi før HBO
3. HBO raskest mulig. Tabell 20/90 x 3 første 24 timer. Deretter x 2/daglig
inntil infeksjonskontroll eller 7 behandlinger totalt
CO- forgiftning
Pasienter som er gravide med HbCO > 20 og bevisstløse pasienter skal ha en
HBO-behandling etter tabell 20/90. Ved røykinhalasjon og laktat > 10 mmol/l
gis antidot mot cyanidforgiftning. Bevisstløse skal paracenteres bilateralt. Etter HBO henvises pasienten til Nevrologisk avd. for EEG og Yrkesmedisin for
nevropsykologisk undersøkelse
Trykkfallssyke, cerebral arteriell gassemboli og utelatt dekompresjon
Pasienten transporteres direkte til trykkammer og behandles av dykkerlege.
Pasientene legges formelt inn på nevrologisk avdeling. Ved behov for assistanse
fra anestesi/intensiv-personell vil dykkerlegen kontakte vakthavende intensivlege
(9-2548)
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Nekrotiserende fasciit
HBO er adjuvant behandling til iv antibiotika og kirurgisk revisjon. Behandles
i samråd med infeksjonsmedisiner (9-3720). Behandling etter tabell 14/90 x 2/
døgn til stabil tilstand, deretter x1/døgn til infeksjonen er under kontroll
Store knusningsskader
Ved store knusningsskader i ekstremitetene med marginal sirku¬lasjon eller losjesyndrom, reduserer HBO ødemet og bedrer oksygeneringen. Det er en
forutsetning at makrosirkulasjonen er intakt eller lar seg rekonstruere. Tabell
14/90 x 3/døgn i 2 dager, deretter x 2/døgn i 2 dager, deretter x1 daglig i 2 dager.
Brannskader
HBO er rettet mot å redusere ødemet, bevare marginalt sirkulert viabelt vev,
stimulere og bevare vevets bakterielle motstandskraft og stimulere til rask sårtilheling. HBO er adjuvant behandling til optimal ventilasjon og oksygenering,
væskebehandling og tidlig kirurgisk eksisjon
• > 20 % delhudskade hos voksne (>15 år)
• Elektriske skader
3 behandlinger etter tabell 14/90 i løpet av første døgn med raskest mulig
oppstart etter at skaden har oppstått, deretter 2 behandlinger i døgnet. Det bør
gis minst 5 behandlinger for at pasienten skal ha noen effekt av behandlingen,
men ofte opptil 20-30 behandlinger. Pasientene vil ofte trenge mindre væske
under selve behandlingen pga. hyperoksisk vasokonstriksjon, men trenger ofte
mer væske iv like etterpå pga vasodilatasjon. Evt BT-fall behandles primært
med væske og ikke pressor
Ekstremt blodtap hvor det er problemer med å finne forlikelig blod
Indikasjon er korreksjon av oksygendeficit hos ikke-transfunderbar pasient med
organsvikt, cardial iskemi og acidose. Anbefalt HBO-behandling er oksygenpusting
på 10-20m i 60 minutter med overflateintervaller økende fra 60 minutter inntil
forlikelig blod er fremskaffet. HBO kan ikke benyttes i stedet for transfusjon
Intrakranielle abscesser
Hos pasienter med multiple abscesser, abscess med dominerende eller dyp
lokalisasjon, hos immunkompromitterte pasienter eller forverring tross behandling
med kirurgi og antibiotika, kan HBO være nyttig adjuvant terapi. Tabell 14/90
1-2 behandlinger daglig avhengig av situasjon. I publiserte materialer har 13
behandlinger vært gitt i snitt.

Referanser
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Hyperbarmedisinsk akutt organisering
Gunhild Holmaas

Varsling

Vakthavende dykkerlege har medisinsk ansvar for trykkammerbehandlingen og
kontaktes via AMK (7-7001). Trykkamrene ligger i kjelleren på Konrad Birkhaugs
hus (Gml Med B) ved Haukeland Universitetssykehus

Forberedelse

• Ved henvendelse om HBO-behandling av intensivpasient fra annet sykehus,
må dykkerlege konferere med vakthavende intensivlege (9-2548) for vurdering
av kapasitet på Intensivavsnittet, og pasienten må være avtalt mottatt av en
moderavdeling på HUS
• Kontraindikasjoner for HBO vurderes. Pneumothorax må utelukkes. Indikasjon vurderes i samråd med behandlende leger. Pacemaker, baclofenpumpe,
ventriculoperitoneal shunt etc. må avklares med produsent
• ØH HBO skal helst foregå mellom kl 07:00 og kl 21:30
• Dykkerlege tilkaller kammeroperatør, kammerledsager og anestesilege.
Intensivlege sørger for at pasienten blir paracentert bilateralt og erstatter cuffluft
med vann

Slanger og dren
o
o
o
o
o
o
o
o

Ventrikkelsonde skal være åpen og festet til en oppsamlingspose
Thoraxdren skal være åpent med oppsamlingspose
Pleuradren skal være åpent med oppsamlingspose
Sårdren skal være stengt
Urinkateter åpent. Kammer åpent til oppsamlingspose/boks
Tubecuff/trachealkanylecuff skal være fylt med vann
Cerebralt ventrikkeldren må avklares med nevrokirurg
Epiduralkateter stenges med propp

Transport

• Kammerledsager og sykepleier fra intensiv bringer pasienten til trykkammeret. Det skal alltid være 2 personer med på transport. Beregn 30 minutter til
transport og omkobling
• Intensivpersonell transporterer pasienten tilbake

SJEKKLISTE:
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SJEKKLISTE:
BEHANDLING AV INTENSIVPASIENT I STORT
TRYKKAMMER:
FØR TRANSPORT
•
q Rtg thorax vurdert
•
q Cuff fylt med vann
•
q Ventrikkelsonde nedlagt
•
q Paracentese utført
•
q Utstyr etter liste klart
•
q Blærekateter innlagt
FØR TRYKKSETTING
•
q Respirator klar og sjekket, inkl utførselsslange		
•
q Infusjonspumper klare og sjekket		
•
q Sprøytepumper klare og sjekket		
•
q Monitortering klar og sjekket		
•
q Pasient fiksert		
•
q Akuttkoffert utenfor trykkammer		
•
q Hjertestarter på plass ved kontrollpult
•
q Urinkateter åpent ned i oppsamlingsboks
•
q Andre katetre/dren rett koblet		
•
q Pasient klarert for brannfarlige objekt		
•
q Tender klarert for brannfarlige objekt		

En mer detaljert prosedyre ligger i EK

Referanser
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Hyperkalemi
Hans Flaatten

•
Moderat hyperkalemi: 5,5-6,5 mmol/liter
•
Alvorlig hyperkalemi: 6,5-7,5 mmol/liter
•
Livstruende hyperkalemi: > 7,5 mmol/liter
Akutt hyperkalemi kan oppstå raskt og utvikle seg til en livstruende tilstand.
Da etablering av dialyse kan ta tid, er det viktig å kjenne til alternative metoder
for en midlertidig reduksjon av S-kalium
Mekanismer
Hyperkalemi oppstår enten pga kaliumskift (fra ICV til ECV), redusert renal
utskillelse eller øket inntak (det siste gir kun sjelden hyperkalemi uten samtidig
nyresvikt)
Kaliumskift er ikke uvanlig hos kritisk syke, og kan bl.a. oppstå ved rhabdomyolyse, hemolyse, høyvoltskader, malign hypertermi, metabolsk acidose
(inorganiske syrer) og bruk av succinylcholin.
Diagnostikk
Klinikken (parestesier, muskelsvakhet) kan
være vanskelig/umulig å tolke hos intensivpasient
er. Det er viktig å være observant på tilstander som
kan gi hyperkalemi (se over), og hyppig kontroll
av s-kalium er påkrevet.
Ellers gir hyperkalemi karakteristiske EKG
forandringer, se illustrasjon.
1.
Normalt EKG (A)
2.
Moderat hyperkalemi med "tenting" av
t bølge (B)
3.
Alvorlig hyperkalemi: Tap av p-bølge
og breddeforøket QRS kompleks (C)
4.
Livstruende hyperkalemi med sterkt
breddeforøket QRS kompleks (D)
Behandling
Baserer seg på tre terapeutiske tiltak:
1. Fjerne overskudd av kalium
Kan utføres via GI kanalen (resonium på sonde
eller klyster), noe som oftest er lite egnet hos intensivpasienter.
Har pasienten en viss nyrefunksjon vil diuretika kunne øke kaliumutskillelsen.
Det mest effektive er dialyse/hemofiltrasjon med kaliumfri dialysevæske.
Dette gir en meget rask reduksjon av s-kalium. Akutt hemodialyse tar imidlertid
tid å etablere (opp til1-1,5 timer på kveld/natt) og CVVH 30-45 minutter. Andre
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tiltak mot livstruende hyperkalemi må derfor iverksettes samtidig .
Peritoneal dialyse er også effektivt, men uaktuelt hos mange intensivpasienter pga nylig bukkirurgi.
2. Fremme kaliumskift fra ECV til ICV
De tre metodene under kan brukes når hyperkalemien gir livstruende
symptomer (arytmier og BT fall), vanligvis ved S-kalium > 6,5-7 mmol/liter.
De kan imidlertid også vurderes ved hyperkalemi generelt.
1.
Glukose m/insulin. Ønskes en rask innsettende effekt ( i løpet av få minutter) kan 500 ml glukose 240 mg/ml tilsettes 80 IE hurtigvirkende insulin
(Actrapid). 50 ml av blandingen trekkes opp i sprøyte og settes direkte iv
i løpet av noen minutter. EKG forandringene reverseres vanligvis meget
raskt. Må følges opp med kontinuerlig infusjon glukose/kalium (se under)
Kan en langsommere korrigering aksepteres, gis svakere glukoseoppløsning og mindre insulin (eks 500 ml glukose 50 mg/ml med 20 IE
insulin). Gi 50-100 ml/time. Ved all bruk av glukose/insulin må blodsukker kontrolleres hyppig. Både hyper- og hypoglykemi kan oppstå. Ta
første blodsukker og kalium innen 30 min etter oppstart av behandling.
2.
Alkaliserende behandling (øke pH). Tribonat eller natriumhydrogenkarbonat (50 mmol /100 ml i løpet av 15 minutter) vil også føre kalium
fra ECV til ICV.
3.
Salbutamol iv (β2 agonist). 0,25 mg (4 µg/kg) som langsom injeksjon iv
3. Antagonisme
Kardiale effekter av hyperkalemi kan motvirkes ved å gi a kalsiumsalt iv
(eks calciumglukonat, Ca Sandoz 10 ml) eller hyperton NaCl (50-100 ml 2,9%
NaCl)

			
Referanser
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Hypotermi

H. Flaatten & P. Husby

Definisjon.
Med hypotermi menes kroppstemperatur (kjernetemperatur) < 36°C. Inndeling:
lett (36-34 °C), moderat (33-28 °C) og alvorlig hypotermi (< 28 °C).
Diagnostikk.
Er vanligvis enkel: sykehistorie på kalde omgivelser, blek/kjølig hud.
Mistanken verifiseres ved temperaturmåling rektalt, i øsofagus eller urinblære
(hudtemperatur er misvisende). Bruk digitalt temperaturmål. Skjelving forsvinner
vanligvis ved temperatur < 33°C.
Når oppdages hypotermi?
Etter langvarige kirurgisk inngrep, med store operasjonsfelt og bruk av store
mengder væsker med romtemperatur. Hypotermien er vanligvis lett til moderat.
Kan forebygges med riktig tildekking, bruk av varme infusjonsløsninger og ytre
varming (varm luft/varmemadrass neller drakt) på ikke opererte kroppsdeler.
Innleggelser med hypotermi skyldes ofte nærdrukning i kaldt vann, intox i
kalde omgivelser og skader/ulykker vinterstid. Andre årsaker (eks hypothyreose)
kan være aktuelle. Underernæring (lite kroppsfett) disponerer for utvikling av
hypotermi. Spebarn har stor overflate/kroppsmasse, og taper varme mye raskere
enn voksne. NB! tidligst mulig varsling av hjerte-lungemaskin team (kirurg,
anestesilege, perfusjonist og SOP) ved mistanke om slikt behov!
Patofysiologi
Kardiovaskulær funksjon: Intitialt takycardi og forhøyet blodtrykk, senere
bradykardi og hypotensjon. Det kalde hjerte er irritabelt, og omslag til VF er
overhengende ved temperatur < 30°C. Unngå derfor unødig stress hos kalde
pasienter med spontan sirkulasjon.
Lungefunksjon: initialt takypnoe, etterhvert langsom frekvens (< 5/min ved
dyp hypotermi). Oksygenforbruket nedsettes parallelt med temperaturfallet.
Renal funksjon & elektrolytter: Initialt perifer vasokonstriksjon og
sentralisering av blodvolum med øket diurese. Denne økte diuresen (kuldediurese) fortsetter til tross for nedsatt GFR (50% ved 30°C). Endringer i s-kalium
er prognostisk viktig. Hyppigst ses hypokalemi. Hyperkalemi (> 10 mmol/l)
indikerer irreversibel celleskade og har dårlig prognose.
Endokrine og metabolske forandringer: Rhabdomyolyse er ikke uvanlig.
Glukosemetabolismen er forandret (hyperglykemi og perifer insulinresistens).
Under oppvarming kan livstruende hypoglykemi opptre!
Hematologi: Hemokonsentrasjon og øket viskositet kan gi mikrotromber og
embolisering. Blødningstendens og trombocytopeni. Immunforsvaret rammes
med en øket tendens til infeksjoner
Nevrologi: Under 33°C observeres økende CNS depresjon og forandret mental
status. Bevisløshet inntrer vanligvis ved temperaturer under 29°C og under 25°C
er pasienten som regel komatøs uten reflekser og med dilaterte, ikke reagerende
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pupiller. EEG er vanligvis isoelektrisk < 18°C.
Initialbehandling
Gi oksygen, evt assistert ventilasjon, gi oppvarmede infusjonsvæsker (med
glukose). Våte klær fjernes. Forhindre ytterligere varmetap (varmt rom-hindre
unødig eksponering). Prioriter venøs tilgang (kan være vanskelig/umulig perifert,
forsøk da vena femoralis eller annen sentral vene) og arteriekanyle (hvis mulig).
Monitorer med EKG. Pulsoksymeter har liten verdi. Blodprøver: Hb, EVF, TPK,
blodgruppe, elektrolytter, blodgass/syre-base (husk temperaturkorrigering).
Enzymdiagnostikk er verdiløs de første dager etter hypotermi. Rask transport til
intensiv hvis ikke direkte til oppvarming med hjerte-lungemaskin.
Oppvarming
Passiv oppvarming kan være adekvat for pasienter med temperatur > 30°C
hvis de er våkne og er hemodynamisk stabile.
Aktiv ytre oppvarming kan utføres på ulike måter. Enten varm luft gjennom
egen «dyne» («Warm-Touch») over pasienten, eller varmt vann (Criticool- Allon). Er temperaturen 28-30°C varmes kun trunkus initialt, ikke ekstremiteter.
Dette for å unngå «etterfall» i temperatur og ytterligere forverret kardiovaskulær
funksjon. Det bør være beredskap for sentral oppvarming (kontakt bakvakt
hjerte-anestesi).
Aktiv sentral oppvarming. Skal brukes ved alvorlig hypotermi. Kan gjøres
vha kateter i v. femoralis (lik den som benyttes ved terapeutisk hypothermi) gitt
at pasienten har spontansirkulasjon.
Oppvarming på hjerte-lunge maskin er standardmetode ved svært lave kroppstemperaturer, og der det utføres hjertekompresjon og assistert ventilasjon ved
ventrikkelflimmer eller asystoli. Bakvakt hjerteanestesiolog varsles så tidlig som
råd (ved primærmelding), slik at hjertekirurg/perfusjonist og SOP kan varsles
tidlig. På hjerte/lungemaskin kan oppvarming skje raskt uten hensyn til hjertefunksjon. Så snart temperaturen er over 30°C er sjansen stor for en vellykket
konvertering fra VF til pulsgivende rytme.
Etter oppvarming holdes pasienten på 35-36 °C de neste dagene, ev. med
aktiv kjøling, for å minimalisere CNS skader etter reperfusjon.
Lungesvikt er vanlig etter oppvarming (aspirasjon/ARDS).Ved nærdrukning
i forurenset vann gis antibiotika (gram negativ dekning).
Et annet problem er utvikling av hjerneødem. Det skal derfor etter reetablert
sirkulasjon (ila 24 t) legges inn intrakraniell trykkmåler (kan gjøres "bed-side
på intensiv"). Økt ICP behandles med normoventilasjon, barbituratinfusjon og
aggressiv behandling av hyperthermi (kjøling).

Referanser
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Infeksjonsforebyggende arbeid

Hans Flaatten & Nina Langeland
Infeksjonsbekjempelse er viktig i det intensivmedisinsk arbeid. Dette gjøres
på ulike måter, ikke bare ved bruk av antibiotika (om antibiotikaprofylakse se
prosedyren “Antibiotikabehandling”).
Generell hygiene
•
håndvask/hånd desinfeksjon. Gjøres mellom hver pasientkontakt.
•
vask stetoskopet regelmessig i sprit
•
bruk av invasive katetre. All manipulering som medfører åpning av systmet skal gjøres uten at indre lumen kontamineres. Dette utføres best ved
bruk av hansker (hemodynamisk måling intet unntak). Kast «propper»
som er lagt på usterilt sted, bruk ny! Begrens antall treveiskraner!
•
trakealtuber blir alltid koloniserte. Dette alene er ikke antibiotikaindikasjon. Bruk ren sugeteknikk (hansker og nytt sugekateter), evt lukket
system.
•
sårstell og inspeksjoner gjøres med hansker (eventuelt med stellefrakk).
Forebygge katetersepsis
•
aseptisk innleggelsesprosedyre. Lege skal bruke steril frakk og hansker,
operasjonshette og munnbind under prosedyren. God tildekking av feltet,
som skal være vasket med klorhexidinsprit.
•
ikke bruk SVK oftere enn strengt nødvendig (gjelder spesielt flerløpet
kateter). Bytt ved behov!
•
god hygiene ved stell og bruk (se over). Innstikk vaskes regelmessig
med klorhexidinsprit, og dekkes med Tegaderm. Denne skal sitte max
48 timer før vask og bytte! Pass spesielt godt på at treveiskraner ikke
kontamineres. Bytt «propp» om denne ikke lenger er steril.
•
profylaktisk kateterbytte (over guide-wire) forebygger ikke sepsis.
Forebygge nosokomial pneumoni
•
Unngå intubering om mulig; forsøk CPAP eller maske-BIPAP før intubering og overtrykksventilering
•
God hygiene ved suging og baging av intuberte (hansker)
•
Enteral fremfor parenteral ernæring
•
Hevet hodeende (> 30°)
•
Aspirasjon av subglottisk sekret (krever en spesialtube)
•
Klorhexidin munnskyll/tannpuss
Forebygge UVI
•
unngå rutinebruk av blærekateter til våkne pasienter
•
vurder steril intermitterende kateterisering (SIK) der behov for blære
•
avlastning blir langvarig (og det ikke er behov for å måle timediurese)
•
regelmessig skifte av blærekateter og bruk av lukket system
•
bruk av silikongummikateter
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•

SIK ved anuri

Forebygge sinusitt
Unngå nasale tuber. Bruk oral tube og skift til trakeotomi ved forventet behov
for endotrakeal tilgang > 7 dager. Unntak er barn.
Ernæring og infeksjoner
Ukritisk bruk av parenteral ernæring (PE) kan gi øket infeksjonstendens hos
intensivpasienter. Dette skyldes bl.a.bruk av sentralt venekateter samt endret glukosemetabolisme. Ved enteral ernæring vil problemet med katetersepsis reduseres.
Økt infeksjonstendens ved PE kan også henge sammen med en økt tendens
til hyperglykemi, da det normale samspill mellom absorbsjon av karbohydrat
og insulinproduksjon kobles ut. Parenteralt kan kun monosakkarider gis, noe
som i seg selv fører til høyere blodsukkernivå. Vurder bruk av ekstra insulin for
blodsukkerkontroll ved PE.
En tror langvarig faste kombinert med stress er uheldig for gastrointestinal
funksjon. Tap av barrierefunksjon i tarm kan føre til «translokering» av bakterier
og endotoxin til blodbane. Ved å holde GI funksjon i gang (bl.a. ved å gi enteral
ernæring) kan dette problemet reduseres. Det er en fordel å starte enteral
ernæring tidlig etter innkomst på intensiv.
Sanering av infeksjonsfokus
For intensivpasienter gjelder dette ofte et intraabdominalt fokus, med thorax/
lunger som en god nr. to. For nyopererte også infeksjon i operasjonssår/bløtdeler. Aggressiv leting etter abscesser er viktig (billeddiagnostikk, eksplorative inngrep). Glem
ikke bihuler (nasale tuber), urinveisinfeksjon og meningitt som årsak til infeksjoner.
Isolering
Intensiv har 50% av sengene som isolat. På 120 er det et undertrykksisolat
(smitteisolat) med to senger. Her legges pasienter med kjent eller mistenkt luftsmitte slik som tuberkulose, meslinger, influenza etc. To pasienter med samme
smitte kan med fordel kohorteisoleres.
På enerom 104-105 og 106 er det mulighet for isolering mtp kontaktsmitte
og forsterket kontaktsmitte. Typiske eksempler er sårinfeksjoner (stafylokokker),
acinetobacter infeksjoner o.l.
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Informasjon til pasient og pårørende.
Hans Flaatten

Informasjon er en viktig del av intensivpersonalets virksomhet. Dette både kan
og skal ta tid! Det gjelder informasjon til pasient/ pårørende, og informasjon til
samarbeidende leger og annet helsepersonell som deltar i behandlingen. Nedenfor
er gjengitt de viktigste prinsippene ved informasjon til pasient/ pårørende.
Intensiv har en egen informasjonsfolder både til pasienter/pårørende generelt, og til foreldre spesielt. Bruk disse som utgangspunkt for informasjon
om mulig. Denne oppdateres regelmessig og innholder også opplysninger om
vanlige prosedyrer og bruk av pasientdata. Vi praktiserer også å skrive dagbok
fra intensivoppholdet hos utvalgte pasienter.
1. I utgangspunktet bør viktig informasjon gis planlagt på dagtid. Men
informasjonen bør være tilgjengelig når mottakerne trenger den. Planlegg hvordan
dette kan skje på best mulig måte, og sett av den tiden som trengs.
Informasjonen bør gis av lege og/eller sykepleier som kjenner pasienten godt.
Om mulig skal sykepleieren delta under samtalen med pasient/ pårørende når
denne gis av lege. Tenk over:
a) hva du vil informere om
b) hvem som skal informeres
c) hvor informasjonen skal foregå
d) hva du bør vite før informasjonen starter (hva er formidlet tidligere og hva
har de pårørende forstått).
e) når neste informasjon skal finne sted
2. Det finnes ingen ”riktig” måte å informere på. Vi er forskjellige som
mennesker. Det er nødvendig å ta individuelle hensyn, og nøye vurdere hvilke
forutsetninger den/de du skal snakke med har for å forstå ditt budskap. Informasjon
er en måte å kommunisere på. Hensikten med informasjonen er ikke bare å
overbringe et budskap, men å gi pasientog pårørende de beste forutsetninger for
å tilpasse seg en krisesituasjon. Sett deg derfor i mottakerens sted.
Hva ville du selv ønske å få vite?
På hvilken måte ville du ønske å få det formidlet?
Bruk enkle ord og vendinger, og et alminnelig språk som alle forstår. Gi aldri
villedende informasjon for å lette fremføring av et vanskelig budskap. Sørg for at
du sitter uforstyrret sammen med den/dem du skal informere (eget samtalerom
på intensiv er "øremerket" for slike samtaler).
3. Å lytte er minst like viktig som å snakke! Legg opp til dialog. Start gjerne
med å spørre om hvordan pårørende der og da oppfatter situasjonen og når de
sist fikk informasjon. Hvis informasjonen fører til en samtale har en lykkes. Ta
pauser underveis. Få den eller dem du skal informere til å fortelle om seg selv
og om den syke. La samtalen bidra til økt forståelse og respekt for den syke
og for hverandre.
4. Informasjon løser ikke alle problemer, men forebygger svært mange! Vær
derfor forberedt på at ubehagelige nyheter kan vekke sterke følelsesmessige
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reaksjoner . F. eks. vil pårørende som får informasjon om uventet dødsfall eller
alvorlig ulykke kunne reagere med sinne og avvisning. Slike reaksjoner er ikke
rettet mot deg som person. Svar derfor ikke med aggresjon og avvisning. I slike
situasjoner er det til stor hjelp at de som rammes opplever trygghet, og at deres
reaksjoner blir akseptert. Den beste måte å støtte pårørende i krise er å vise at
vi bryr oss, og at vi selv opplever situasjonen vanskelig. Det er lov å vise egne
følelser på en varsom måte.
5. Er pasienten ved bevissthet, bør informasjon så langt som mulig skje med
pasienten til stede. Når pasienten er bevisstløs , ikke kontaktbar eller åpenbart
ute av stand til å motta informasjon (uklar, psykose, delir etc), må informasjonen
gis direkte til nærmeste pårørende. Nærmeste pårørende er vanligvis ektefelle,
barn, samboer, foreldre mm. Når de nærmeste pårørende er informert, skal
informasjonen til andre pårørende og venner ivaretas av de nærmeste.
6. Ta vare på håpet så lenge det finnes! Bruk aldri formuleringer som kan
misoppfattes på en destruktiv måte. Hvis vi i en fortvilet situasjon sier: «Det
finnes ikke håp» eller: «Det er ikke mer vi kan gjøre» kan vi lett øke faren for
unødig sterke sorgreaksjoner.
Opptre på en rolig og tillitvekkende måte, sitt ned sammen med pårørende
i et skjermet rom. Bruk enkle ord, vær realistisk og nøytral : dvs si det som det
er. Er det fare for livet - si det. Ofte vil det under intensivbehandling være rett
å gi følgende råd: Ha håp om at bedring kan komme, men vær forberedt på det
verste.
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Insulinbehandling - intensiv
Hans Flaatten

Hyperglykemi er meget vanlig som følge av det stress og den hypermetabole
tilstand de fleste intensivpasienter er i. Normalområdet for blodsukker er 4 - 6,0
mmol/l. Uten spesielle tiltak vil mange intensivpasienter spontant ha blodukker
over 10 mmol/l, noen betydelig høyere,
Hyperglykemi over tid er uheldig, ikke minst med tanke på langvarig organdysfunksjon, noe vi kjenner til fra behandling av diabetikere. Også kortvarige
episoder med hyperglykemi kan være skadelig. Dette gjelder spesielt den hyperglykemi vi kan se hos intensivpasienter (alle grupper), og postoperativt etter
stor kirurgi (stort traume). Det er derfor enighet om at blodsukkeret må holdes
innenfor definerte grenser hos intensivpasienter, selv om det optimale området
ennå ikke er klarlagt.
Det synes (2013) å være konsensus om at bl.s. > 10 mmol/l (ca 180 mg/dl)
er skadelig, og at bl.s < 8,4 (150 mg/dl) er ønskelig hos intensivpasinter og at
hypoglykemi med bl.s. < 3,9 (70 mg/dl) må unngås.

Mål for behandlingen (alder > 16 år)

Blodsukker mellom 5 og 10 mmol/l
Unngå blodsukker < 3,9 mmol/l (hypoglykemi)

Indikasjoner

Hvis b-glukose > 10 mmol/liter skal dette kontrollmåles ila en time. Hvis
verdien fortsatt er > 10 mmol/l skal intensiv insulinbehandling iverksettes for å
normalisere blodsukkeret (se flytskjema på neste side).

Metode

Infusjon av insulin skjer etter standard rettningslinjer med bruk av programmerbar sprøytepumpe og med hurtigvirkende insulin (til voksne) på 1 IE/ml.
Det brukes glukose 50 mg/ml som fortynningsvæske. Flytskjema for infusjon
av denne blandingen skal følges (se neste side).
Behandlingen skal kontrolleres med regelmessige kontroller av b-glukose
(bruk ABL blodgassmaskin) hver 2. time eller oftere (se algorimten).
Dersom bl.s. dokumenteres < 2,2 mmol/l skal ansvarlig lege kontaktes,
behandling iverksettes, og avviksmelding fylles ut.

Samtidig tilførsel av glukose.

Behandlingen får ikke iverksettes uten samtidig tilførsel av glukose.
Første intensivdøgn i form av glukose i.v.: 3g/kg kroppsvekt/døgn: vanligvis
200-300 g. NB! ved fedme (BMI > 30 reduseres til 2 g/kg kroppsvekt/døgn).
Så snart som mulig startes ernæring, fortrinnsvis enteralt. Ved enteral ernæring
må en huske på å supplere med ekstra glukose da en først ved doser på 1,5 til 2
liter sondemat får tilført nok sukker.
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Isofluran - Anaconda
Hans Flaatten/Gunhild Holmaas

Inhalasjonsanestesi har lenge vært et alternativ der andre måter for sedasjon/
analgesi har kommet til kort. Dette valget er ikke et førstevalg for sedasjon hos
vanlige intensivpasienter (med unntak av itraktabel astma/status astmatikus).
Noen indikasjonsstillinger:
•
betydelig bronkospasme / status astmatikus (kan her være et tidlig
alternativ pga bronkodilaterende egenskaper hos Isofluran)
•
uvanlig stor toleranseutvikling (takyfylaksi), mtp intravenøse sedativa
og opioid analgetika, spesielt hos barn.
•
polyfarmasi (> 4-5 ulike agens forsøkes hvert døgn)
•
økende bruk av muskelrelaksantia for å hindre uønsket muskulær aktivitet
i tillegg til bruk av store doser sedativa og analgetika
•
tungt narkomane hvor en ønsker en rask detoksifisering av opioider
NB! Indikasjonsstillingen er individuell og skal alltid journalføres med en
begrunnelse for valget.
Oppsett
Det brukes engangsfordampere (Anaconda) mellom Y-stykket og tuben (se
illustrasjon). Dødvolumet er betydelig, og oppsettet kan derfor ikke brukes ved
tidevolum < 300 ml (altså barn under ca 25-30 kg). Alternativt kan da fordamperen
settes distlt for Y-stykket på inspirasjonssiden.
Fordamperen tilføres isofluran kontinuerlig fra en sprøytepumpe. Kun egne
dedikerte 50 ml. sprøyter brukes til dette formålet!
Det skal også kontinuerlig måles Isofluran i gassblanding til pasienten (Phillips
IntelliVue G5 M1019A) som kalibereres umiddelbart før bruk. Det er utarbeidet
en egen prosedyre for kopling og klargjøring av Anaconda. Denne er festet på
monitoren (står på MTU lageret) og finnes på intranett (sykepleie-faglige prosedyrer). Det er helt nødvendig å følge denne for rett oppkopling.
Praktisk gjennomføring
Målet er å gi nok isofluran slik at bruk av andre sedativa og analgetika blir
unødvendig eller kraftig redusert. Det er mulig å kombinere, spesielt med analgetika, hvis det viser seg at pasienten trenger > 0,5-0.7 MAC for å være rolig. MAC
verdier (Isofluran med oksygen/luft) synker med økende alder:
1 år 1.49%
26 år 1.28%
44 år 1.15%
64 år 1.05%
Dosering skjer vha sprøytepumpe og er avhengig av respirator-innstillinger
(minuttvolum & tidevolum). I pakning på hver Anaconda ligger et nomogram (se
neste side) som gir en rettledning til dosering for å oppnå 0,5 volum% ved ulike
innstillinger. NB! Når fordamper står distalt for Y-stykket må dosen økes betydelig!
Ved avslutning av isolfluraninhalasjon må alternative sedativa eller analgetika
settes inn før isofluran helt seponeres. Hvis pasienten kan våkne og ekstuberes
gjøres dette på vanlig måte som etter inhalasjonsanestesi med Isofluran. Vanligvis
er oppvåkningstiden kort.
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Problem under bruk
Når Anaconda monteres distalt for Y-stykket vil bruk av isofluran øke betydelig, noe som kan gi økt belastning på avsugsystem (mer lekkasje) og fordyrer
behandlingen betydelig ( 1 ml Isofluran koster ca 6 kroner, ofte brukes 150 -250
ml/døgn med vanlig oppsett).
Lekkasje av Isofluran til rommet kan være et problem. Sjekk alle koplinger,
ikke minst på avsuget, slik at "forurensing" minimaliseres.
Etter oppvåkning er det beskrevet neuromuskulær irritasjon hos enkelte.
Dette er også noe vi har sett (Chorea liknende bevegelser og uro). Tilstanden er
reversibel men kan virke skremmende. Husk informasjon til pårørende.
Antall ml isofluransomer nødvendig for å oppnå ønsket MAC kan variere
betydelig i forhold til doseringsnomogrammet
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Intubering av intensivpasienter
Hans Flaatten

Mange intensivpasienter trenger respiratorbehandling. Noen kommer intubert
fra luftambulanse/akutt mottak eller SOP. Andre må intuberes på intensiv i en
fase hvor de ofte er hypoksiske og hemodynamisk ustabile .
Spesielle problem:
•
Hypoksi. Kan gi myokardischemi og arytmier. Cerebral hypoperfusjon
kan gi uklar og forvirret pasient
•
Hypovolemi. Mange pasienter har en asymptomatisk hypovolemi. Ved
intubering og overtrykksventilering reduseres preload (høyre siden), og
CO kan falle med hypotensjon som følge.
•
Ikke fastende pasient. Aspirasjonsfare. (Lang tid siden mat-/væskeinntak
er ingen garanti for tom ventrikkel hos kritisk syke)
•
Store og raske forandringer i syre-base parametre (pCO2 fall med
alkalose og hypokalemi)
Forberedelse.
Dersom det er forsvarlig bør kritisk syke pasienter ikke intuberes på post/
avdeling, men transporteres til intensiv først (unntak: hjerte-/respirasjonsstans).
Ventilasjon og oksygenering kan som regel opprettholdes med bag-/maskeventilasjon. På intensiv finnes kvalifisert hjelp og utstyr til å takle problemer
som fort kan oppstå under intuberingen. Nødvendig utstyr som må være funnet
frem og funksjonstestet (NB! egen bakke på intensiv for voksne/barn):
•
laryngoskop + reserveskop/ekstra blad
•
utvalg av aktuelle tuber + mandreng og Magills tang
•
fungerende sug / oksygen
•
Lærdals bag m/reservoar og passende maske
•
aktuelle medikamenter: xylocain spray, fentanyl/morfin/midazolam,
norcuron (med suxamethonium tilgjengelig), atropin, vasopressor (inkl
adrenalin 0,1mg/ml)
•
klargjort respirator
•
godt fungerende iv tilgang
•
infusjon med krystalloid/kolloid (Ringer, Macrodex, Voluven , albumin)
•
trykkmonitorering
Monitorering
Pulsoksimeter, EKG og BT-måling er påkrevet. Har man tid bør invasiv BTmonitorering (arteriekran) etableres før intubering. Andre tiltak kan vente.
Gjennomføring
Det skal alltid være kvalifisert assistanse (intensivsykepleier eller ekstra
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intensiv/anestesi lege) tilgjengelig. Intravenøs infusjon med krystalloider eller
kolloider skal gå raskt. Pasienten settes litt opp i seng, og anestesør står bak
hodegjerde (som tas bort). Pasienten preoksygeneres (Lærdals bag m/reservoar)
og gis midazolam (2,5 - 5 mg) og fentanyl (0,05-0,1 mg) iv. Deretter laryngoskoperes forsiktig mens larynx og farynx sprayes med xylocain. Pasienten
ventileres ytterligere 1-2 minutter på maske. De fleste kan nå intuberes uten
bruk av muskelrelaksantia eller tung sedasjon. Væs obs på faremomentene ved
bruk av muskelrelaksantia.
Vanligvis velges oral tube med lavtrykkscuff de første 3-5 døgn (unntak
barn < 1 år som ofte nasalintuberes primært). Fallende SaO2 etter intubering
indikerer vanligvis lavt CO (cardiac output), og må heves ved bruk av væske &
vasopressor. Invasivt arterietrykk gjør denne fasen lettere å styre.
Etter intubering fikseres tuben, og pasienten koples til respirator. Vurder å
ta trakealsekret med steril beskyttet børste, spesielt hos pasienter som har ligget
inne i sykehuset noen dager. Sjekk tubeleie, OBS endobronkial intubering!
Når pasienten er sedert og sovende skal det legges ned ventrikkelsonde (ev.
ernæringssonde). Vurder samtidig behov for SVK og ytterligere monitorering.
Planlagt skifte av endotrakealtube
Hvis pasienten er enkel å intubere, og ikke spesielt oksygenkrevende, kan
ordinære prosedyrer følges.
Hvis pasienten har vanskelig luftvei/dokumentert vanskelig intubering må
prosedyren planlegges. Bruk av spesielle hjelpemiddel som "bogier", også som
kan ventileres gjennom, er et alternativ. Denne legges da via "gammel" tube
ned mot carina, beholdes etter ekstubering, og brukes som "leder" for ny tube.
Hvis pasienten får FiO2 > 0,6 kan reintubering være spesielt krevende. Det
går ikke lenge før pasienten blir hypoksisk, og en må være sikker på at ny tube
kan være på plass ila 60 sekunder. Være minst to erfarne intensiv/anestesileger
tilstede. Husk utstyr for nødtrakeotomi tilgjengelig!
Kontroll og dokumentasjon
Kontroll av tubeleie: auskultasjon og thoraxbevegelighet. Rtg. thorax med
kontroll av tubeposisjon (hos voksne 2 cm over carina) tas ofte ved første gangs
intubasjon, vel så mye for å sjekke annen lungepatologi. Dersom pasienten skal
ha innlagt SVK eller PA kateter, utsettes rtg. kontroll til dette er utført.
Dokumentasjon: Dokumentasjon av prosedyre + kontroll av tubeleie i
journalnotat (inklusive indikasjonsstilling for intubering/respiratorbehandling).
Medikamenter føres i intensivskjema (anestesiskjema ikke nødvendig). Så snart
som mulig orienteres familie/pårørende.
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Katastrofe og beredskapsplan
Hans Flaatten

Avdelingen har viktige beredskapsoppgaver. Det forutsettes derfor at alle
leger i KSK er grundig orientert om beredskapsinstrukser.
Oppdaterte beredskapsplaner finnes på Innsiden.helse-bergen. Trykk på
rød knapp til høyre (intranett) merket beredskap. Her finnes både de foretaks
overgripende planer samt de mer detaljerte planer for KSK.
1. Iverksetting av beredskap - myndighet
Vakthavende intensivlege 9-2548 og medlemmer av beredskapsledelsen
har plikt og myndighet til å iverksette de nødvendige beredskapstiltak ut fra
foreliggende situasjon.
2. Kriterier for iverksetting av beredskap
Som hovedregel er det vakthavende intensivlege 9-2548 som fastsetter
beredskapstrinn iht. plan 2.1 masseskader/traumer og plan 2.2 gass/kjemikalieulykker.
Beredskapsplanen vil som hovedregel utløses etter trinn A, B og C, men
det må understrekes at dette vil variere utfra type hendelse/situasjon. Tallene
vil være relativ og man er avhengig av at den som utløser planen vurderer i
forhold til sykehusets kapasitet og type hendelse. Ved tvil om A eller B skal
beredskapstrinn B utløses.
Trinn A
Trinn B
Trinn C
Mottak av 5-15 pasienter Mottak av > 15 pasienter Kan kun iverksettes av betil HUS
til HUS
redskapsledelsen (dvs en
eskalering av trinn B)
Full beredskap ved Fles- Alle tiltak som ved trinn- Andre enheter etter nærland flyplass
A.
mere ordre fra beredSkal automatisk iverkset- I tillegg blir det mobi- skapsledelsen
tes av AMK
lisering av medisinsk
ressurssenter, presse- og
Mobilisering av bered- pårørendesenter og innskaps-ledelse, katastro- kalling av personell fra
feteam, ekstra innkalling alle avdelinger i Sentralav kir. og anestesi-leger blokken samt Reuma.avd.
samt leder av pårørende- Barneklinikk, Øyeavd.,
senter og psykosos. team. Hudavd., Sterilsentral,
Innkalling av ekstra- og KK samt varsling av
personell til utvalgte Voss sjukehus
avdelinger
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Kronisk obstruktiv luftveissykdom
Hans Flaatten

Innledning
Intensivbehandling er aktuelt ved akutt forverrelse (eksaserbasjon) eller etter
større kirurgiske inngrep. Ofte er forverrelse utløst av infeksjon (pneumoni).
Endestadium pasienter bør ikke intensivbehandles. Avgjørelse om dette bør være
tatt før forverrelse, og skal være journalført av ansvarlig lungelege.
Pasientene er oftest innskrevet på Lungeavdelingen og behandling skjer
i samarbeide med lungelege. Først og fremst behandles nå KOLS pasienter
på den non-invasive ventilasjonsenheten på lungeavdelingen (ROE). De som
må intensiv- behandles (intuberes) blir et delt ansvar mellom MIO og intensiv.
Spesielle problem
A) Hypovolemi. Gir ofte uttalt hypotensjon i forbindelse med intubering/
overtrykksventilering
B) Underernæring. Pasientene er katabole med små reserver (muskulatur og
underhudsfett) . Ofte steroidbehandlet, husk substitusjon med steroider!
C) Kronisk kompensert respiratorisk acidose. Skal vedlikeholdes også
under overtrykksventileringen, ikke hyperventiler, målet er normal pCO2 for
pasienten !
Standard monitorering
Pulsoksimeter, EKG, invasivt BT (er obligatorisk). SVK kun på indikasjon
(vanskelig perifer venøs tilgang eller trykkmåling)
Diagnostikk
Sykehistorien.
Arteriell blodgassanalyse (i stabil fase) viser kronisk kompensert respiratorisk
acidose og hypoksemi (pH 7,30-35, BE +8-12, pCO2 8-12 kPa, PaO2 6-8kPa).
Typiske ved forverrelse er økende hypoksi (PaO2< 6kPa) og metabolsk acidose
(pH og BE faller) Det kan også registreres økning i pCO2.
Rtg thoraks skal tas. Se etter pneumoniske infiltrat, ofte vanskelig å se.
Dyrkning av bronkialsekret. Utføres umiddelbart etter intubering (gir det
mest representative resultat). Bruk steril beskyttet børste.
LPK, CRP ev procalcitonin skal tas ved innkomst og gjentas.
Terapeutiske prosedyrer
Antibiotikabehandling
Startes ved objektive tegn på infeksjon (feber, høy CRP, infiltrat på rtg.
thoraks, febrilia, purulens, dyrkning/mikro). Vanligvis startes terapi rettet
mot aerob gram positiv flora (, ampicillin, 1-2 generasjons cefalosporin eller
doxycyclin). Konferer med lungelege.
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Bronkolytisk terapi
Ordineres av lungelege. Omfatter vanligvis optimalisert teofyllindosering
(terapiområdet 55-110 umol/l), inhalasjonsterapi med β-agonister (Ventolin o.l) og
antikolinergika (Atrovent o.l.) samt lokal steroidinhalasjon. Kortvarig systemisk
steroidbehandling kan være nødvendig.
Non-invasiv respirasjonsstøtte
Med maske BIPAP (Evita XL) kan endel av disse pasientene styres unna
respirator. Ofte er imidlertid denne opsjon utprøvet på forhånd. Ta hensyn til
pasientens intrinsic PEEP; ikke still ePAP for høyt. Slitne obstruktive pasienter
tåler ofte ren CPAP (maske) dårlig, og ved betydelig hyperkapni bør ekstern
CPAP unngås. Kfr med lungelege.
Respiratorbehandling.
Retter seg mot hypoksi og respiratorisk acidose. Under respiratorbehandlingen
økes primært PaO2 til nedre normalområdet (10-12 kPa), SaO2 > 92%. pH og
PaCO2 holdes normalt for pasienten ( hhv 7,30-35 og typisk 8-10kPa). Senket
verdi ned mot normalverdi (5 kPa) hever den respiratoriske acidose, og den
metabolske alkalose får stå alene. Det kan gi farlig høy pH! Når underliggende
patologi er korrigert og pasienten skal avvennes respirator, må PaO2 igjen legges
på pasientens vanlige nivå (hypoksisk drive), ellers vil respiratoravvenning bli
vanskelig.
Ernæring.
KOLS pasienter er ofte kronisk underernærte, og taper ytterligere kroppsmasse
(også respirasjonsmuskulatur) i akutt fase. Start enteral ernæring innleggelsesdagen. . Vanligvis kan et standardpreparat brukes. Start med kontinuerlig tilførsel
på nasoenteral sonde etter gjeldende retningslinjer. Vurder anabol stimulering
ved persisterende negativ N-balanse.
Mobilisering
Pasientene skal ut av sengen så snart de er hemodynamisk stabilisert. Ikke
minst under avtrening fra respirator vil den sittende/stående posisjon bedre
ventilasjonen. I tillegg hjelper aktivitet på metabolske prosesser og fremmer
anabolisme i skjelettmuskulaturen.
Fysioterapi med leiedrenasje startes straks pasienten er stabil. Rask
mobilisering ut av seng er som regel mulig. Etter ekstubering brukes PEEP
maske regelmessig.
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Melding av skade, uhell, dødsfall mm.
Hans Flaatten

Sykehuset har prosedyrer for melding av skader, uhell, feilbehandling bivirkninger etc. Det finnes eget elektronisk meldesystem: Synergi (følg lenken
Melding til Synergi på HUS intranettside).
Melding til Synergi HUS
Fylles ut ved skader påført pasienten under opphold i avdelingen (brukes
også ved uhell, næruhell og klager). Når pasienten behandles av avdelingens
personell (SOP, Intensiv mm) skal våre leger/sykepleiere fylle ut slik melding.
Via Synergi vil meldingen følge tjenestevei og meldingen kommenteres/rangeres
før den sendes videre til sykehusets skadeutvalg.
Det er viktig å ha en åpen holdning i slike saker vis á vis pasient og pårørende.
Så tidlig som mulig informeres disse grundig om skade/uhell og de umiddelbare konsekvenser. Si fra at hendelsen blir rapportert til eget skadeutvalg ved
sykehuset. Informer også om pasientombud og Norsk Pasientskadeerstatning
når dette faller naturlig.
Ved tannskader: meld pasienten til Kjevekirurgisk avdeling snarest mulig for
vurdering av skaden event. behandling

Melding om unaturlig dødsfall til politi og/eller Helsetilsynet
Dødsfall i avdelingen som skyldes skade eller ulykke (også selvpåført) oppstått
utenfor sykehuset skal alltid varsles til politi/lensmann i kommunen der ulykken
eller skaden oppsto (Bergen Politikammer (55 556300). Politiet kan begjære rettslig
obduksjon som pårørende ikke kan nekte. Politiet tar i så fall selv kontakt med
rettsmedisiner. Dødsattest fylles ut på vanlig måte, men skriv ikke under på høyre
side av attesten, og kryss av for at melding om unaturlig dødsfall er meldt politi!
Begjæres ikke rettslig obsduksjon skal dødsattest utfylles på vanlig måte.
Dødsfall eller alvorlig skade i sykehuset som åpenbart skyldes feil (i behandling
eller diagnostikk) eller uhell skal umiddelbart varsles til Undersøkelsesenheten
i Statens Helsetilsyn, senest neste dag (e-post: varsel@helsetilsynet.no). Dette
er en oppgave for overlegebakvakter /seksjonsoverlege/klinikkoverlege i nært
samarbeide med ansvarlig(e) lege fra moderavdelingen. Det skal også vurderes om
dødsfallet skal meldes til politiet. Saksbehandler fra Helsetilsynet tar snarest mulig
kontakt med oppgitt kontaktperson for å få nærmere opplysninger om hendelsen.
Plutselig uventet dødsfall hos barn har også fått egne rutiner mtp åstedsundersøkelser (se Rutiner ved dødsfall).
Melding om bivirkning/komplikasjon til legemidler
Alvorlige komplikasjoner (dødelige, livstruende og komplikasjoner med varig
mén) og nye/hittil ukjente bivirkninger etter bruk av medikamenter skal meldes
på eget skjema til Statens legemiddelkonroll (SLK 2014). Dette meldeksjema
finnes på
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http://www.slv.no/Bivirkninger/Meld_bivirkninger/helsepersonellmelding/
Sider/Meldeskjema-for-helsepersonell.aspx
Det kan være aktuelt å melde alvorlige allergiske hudreaksjoner (generelle
erythem/erythrodermier etc) og anafylaktiske reaksjoner.
Vær spesielt oppmerksom på reaksjoner på legemidler vi gir på registreringsfritak. Terskelen bør her være lavere. Etter forskriftene skal også skadeutvalget
og fylkeslegen varsles ved personskade (Synergi).
Melding om feil på medisinsk teknisk utstyr (MTU)
Feil eller mistanke om feil på MTU under bruk i pasientbehandling eller diagnostikk skal umiddelbart meldes. Melding skal gå til avdelingsleder på medisinsk
teknisk avdeling (MTA) (telefon lokalt 74860/1 eller via sentralbordet til MTA
døgnvakt), samt som melding til Fylskeslegen. Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) ivaretar nå tilsyn med elektromedisinsk utstyr (www.
dsb.no). Elektronisk meldeskjema til DSB ligger på hjemmesidene til Sosial og
helsedirektoratet (2014):
http://www.helsedirektoratet.no/kvalitet-planlegging/medisinsk-utstyr/melding-om-svikt/Sider/melding-om-svikt-for-helsepersonell-eller-brukere.aspx
Melding om feil på medisinsk engangsutstyr
Sykehusets meldeskjema skal brukes. Skadeutvalget sender kopi til
meldesentralen i Statens helsetilsyn. Husk å sende med brukt utstyr.
NB! Enkelte uhell/skader medfører samtidig melding til mange instanser
(politi, skadeutvalget og fylkeslege!). Bruk av sykehusets Skademeldeskjema
med kopi til andre etater forenkler meldeprosedyrene.
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Rutiner ved dødsfall
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Metabolsk acidose
Hans Flaatten

Metabolsk acidose er en av de vanligste metabolske syre-base forstyrrelse
hos intensivpasienter. Det er viktig å lete etter årsak for å kunne gi kausal
behandling. Alkaliserende behandling er av og til nødvendig, men må ikke
bli det primære målet.
Definisjon
•
B-hydrogenkarbonat < 22
•
BE < -3
•
vanligvis pH < 7, 35 (hos barn kan respiratorisk kompensering være
meget effektiv og bringe pH opp mot normalområdet!)
Inndeling
Det er praktisk å inndele metabolske acidoser etter anion-gap:
Anion gap = (Na+ + K+) - (Cl + HCO3-) og er normalt < 18 mmol.
Øket anion gap tyder på øket mengde syre(r).
a) Metabolsk acidose med normalt anion gap.
•
Kalles også hyperkloremisk acidose, da lav HCO3- kompenseres av
høy klor. Årsaker kan være:
•
øket inntak av H+ ioner (eks HCl, NH4Cl)
•
basetap (HCO3-) via hud (store brannskader) og GIT (diaré, tap av
tynntarmsvæske)
•
renal tubulær acidose (retensjon av H+ ioner)
•
Andre: fortynning m/ HCO3-frie væsker, TPN, kloroverdose
b) Metabolsk acidose med forhøyet anion gap (anion gap > 18 mmol/l)
Vanligvis betyr dette opphoping av organiske syre(r) pga:
- Økt syreproduksjon:
•
laktat (normalt < 2 mmol/l)
•
ketosyrer (diabetes)
•
acetat og hydroxybutyrat
- Økt syretilførsel v/intox med eksempelvis
•
metanol
•
etylenglycol
•
salicylater
•
TCA
- Redusert syreutskillelse
•
nyresvikt
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•
leversvikt (redusert metabolisme av bl.a. laktat)
Analyser som er nødvendige ved metabolsk acidose
•
Elektrolytter (Na, Cl, K), glukose og laktat (evt urin ketostix), osmolalitet serum/urin
•
Ved mistanke om forgiftning undersøkes metanol, salicyl, etylenglycol,
tricykliske antidepressiva
Behandling.
1.
Finn årsaken(e) - behandle denne.
2.
Metabolsk acidose med forhøyet laktat skyldes ofte regional eller global
svikt i oksygentransport alternativt en fulminant leversvikt. Ikke uvanlig
funn ved alvorlig sepsis.
3.
Behandlingen: øke oksygentransport til vev, øke CO (positiv inotropi),
øke hemoglobinkonsentrasjonen og øke oksygenopptak over alveolene.
Pulmonal arteriekateter eller PiCCO er nødvendig for en optimalisering
av slik behandling.
4.
Metabolsk acidose ved diabetisk koma (hyperglykemi) behandles med
infusjon av glukose tilsatt insulin, samt kaliumtilførsel.
5.
Metabolsk acidose med samtidig nyresvikt kan være indikasjon for
dialyse eller hemofiltrasjon, spesielt ved BE < -10.
Bruk av alkaliserende behandling.
Vær restriktiv med bruk av alkali når metabolsk acidose skyldes hypoksi. Det
er holdepunkter for en økt intracellulær acidose ved bruk av hydrogenkarbonat
i slike situasjoner. Av den grunn er en også tilbakeholden med bruk av
alkaliserende behandling ved hjertestans (det er ikke vist at rutinebehandling
øker overlevelse).
I andre situasjoner med metabolsk acidose kan bruk av Tribonat overveies
når pH < 7,10 (BE < -10). Pga lavere Na+ -belastning og bedre intracellulær
buffring er Tribonat vanligvis å foretrekke fremfor hydrogenkarbonat.
Vanligvis gis «halvkorrigering»:
Dose Tribonat (mmol) = BE x vekt x 0,3 x 0,5. Dose Tribonat i ml = BE
x vekt x 0,3
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Mottak av intensivpasienter
Hans Flaatten

Intensivmedisinsk seksjon (Kirurgisk Serviceklinikk) gir ved behov
intensivbehandling til pasienter ved alle avdelinger på Haukeland Universitets
Sykehus.

Seksjonen behandler kritisk syke med truende eller manifest svikt i vitale
funksjoner. Det finnes en egen enhet for postoperativ hjertekirurgi (POT) i 2
etasje som gir postoperativ intensivbehandling. Medisinsk intensiv og overvåking
(MIO) og intensiv har delvis overlappende pasientkategorier.
Hemodynamisk- og respiratorisk ustabile skal som hovedregel behandles på
intensiv. Unntaket er akutte indremedisinske tilstander (kardiologi/lungesykdom/
intox/ GI-blødning & leversvikt/endokrinologi), som normalt skal til Hjerte 3
(MIO). Alvorlig syke pga infeksjon (ex meningitt) skal primært til Overvåkingsenheten på Medisin p 6 hvis de ikke trenger invasiv respiratorbehandling.
Akutt forverring av KOLS behandles primært ved lungeavdelingens non-invasive
ventilasjonsenhet (ROE).
Som hovedregel skal potensielle intensivpasienter tilsees umiddelbart når
slike meldes fra post eller Akutt mottak. Pasienter meldes på 9-2548
Hvem skal behandles på intensiv? Noen enkle «kjøreregler»:
•
pasienter med dårlig oksygenering/ventilasjon. Vanligvis respiratoreller CPAP trengende.
•
pasienter med sviktende sirkulasjon som trenger vasoactive medikament
og/eller invasiv hemodynamisk monitorering
•
pasienter i koma pga intrakraniell patologi og økt ICP
•
pasienter etter alvorlige multitraumer
•
etablert flerorgansvikt eksempelvis ved alvorlig sepsis
•
NB! organsvikten skal være bedømt å være helt eller delvis reversibel.
Pasientene kan komme fra
•
postoperativ seksjon (når de har ligget der > 24t, eller åpenbart er
intensivkrevende fra først stund postoperativt (ustabile).
•
sengeavdelinger ( inneliggende pasienter)
•
akuttmottak (ØH-innleggelser)
•
lokal-/sentralsykehus i helseregion 3 (ofte nevrokirurgisk/thorakskirurgisk problematikk)
Indikasjonen for intensivoppholdet skal om mulig diskuteres med ansvarlig
lege på den avdeling pasienten hører til før han/hun legges på intensiv. Ansvarlig
sykepleier på intensiv (A-vakt) må deretter få beskjed så fort som mulig slik at
mottak av pasienten kan forberedes:
1. Klargjøring av respirator, alternativt ekstern CPAP
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8. Hemofiltrasjons utstyr (dialysekateter, maskin, HF væsker etc)
9. Isolering (kontakt eller luftsmitte?) Husk å gi beskjed før pasienten tas ned.
Når arteriekanylen er på plass, tas standard innkomststatus + ev. andre prøver.
Rtg. thoraks kontrolleres etter intubering og/eller etter innleggelse av SVK.
Nye intensivpasienter på vakttid skal som hovedregel diskuteres med bakvakt
straks pasienten er stabil nok til å forlates. Når kritisk syke barn meldes/kommer
skal som hovedregel intensiv bakvakt være tilstede.
Det lages innkomstnotat der det gjøres rede for forhistorie, akutt forløp, samt
vurdering og behandling ved ankomst
Sjekkliste for nye pasienter på intensiv:
•
er ICIP innkomstdata utfylt? husk SAPS III etter en time
•
Gjør til rutine å fylle ut aktuelle intensivdiagnoser og hovedårsak til
intensivoppholdet så snart pasientens tilstand tillater dette. Skjema for
SAPS II og SOFA skåring kan vente til de første 24 timer har passert.
•
er innkomstnotat diktert ?
•
er det etablert kontakt med «moderavdelingen» ? Få vakthavende/
ansvarlig lege i tale snarest mulig! De skal skrive innkomstjournal.
•
er adekvate bakteriologiske prøver sikret ( før oppstart av antibiotika!) ?
•
er pårørende informert (det beste er direkte informasjon på intensiv),
be om at disse kommer til sykehuset/intensiv?
•
skal det gis tromboseprofylakse ?
•
kan enteral ernæring startes tidlig ?
•
skal viktig medikasjon kontinueres (steroider, hjerte/kar med. etc) ?
Skaff oversikt over faste medikamenter snarest mulig.
•
er pasienten diskutert med bakvakten (gjør dette til rutine, to tenker
bedre enn én!) ?
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Multitraumer
Hans Flaatten

Definisjon.
Sykehusets »daglige» definisjon er følgende:
•
skader på to eller flere organsystem («major organs»)
•
skader med fallhøyde > 4 til 6 meter
•
høy-energi traumer
•
knusningsskade eller penetrerende skade i hode/hals/bryst/buk/lår (alene)
Organisering av multitraumemottak.
Både vaktavende kirurg og intensivlege får full melding om skaden, mens
de andre i teamet informeres mer summarisk.
Kirurgisk avdeling er ansvarlig for organisering av traumemottak. Primærvakt
kir. avd (9-2545) er «teamleder» inntil man har oversikt over skadene og videre
behandling er planlagt. Deretter overtas pasienten av den avdeling/seksjon som
er ansvarlig for det alvorligst skadde organ. Teamleder bestemmer!
Traumeteamet består av:
•
Primærvakt kir. avd (9-2545): teamleder
•
Anestesilege (9-2548 «intensivvakten») (på dagtid kan 9-2547 møte
for 9-2548 etter direkte avtale)
•
Anestesisykepleier (9-2741)
•
Sykepleier fra akuttmottak (9-2530)
•
Radiograf (9-2382)
•
Bioingeniør (9-3110)
Teamet skal være tilstede i Akuttmottak når pasienten ankommer.
Annet personell som radiolog (9-2391), ortoped (9-2546), nevrokirurg (92540), thorakskirurg (9-3630), karkirurg (9-3503) eller gastrokirurg (9-3400)
varsles etter ønske fra teamleder. Disse bør varsles tidlig, særlig ved hjemmevakt.
Andre spesialister tilkalles etter behov.
Neste morgen kl. 08.30 samles alle berørte avdelinger på intensiv for felles
diskusjon om videre diagnostikk og terapi.

Behandling av multitraumer.
Fra høsten 2011 er oppstart av Tranexam syre (Cyclocapron) ved multitraumer utenfor sykehus rutine. 1 g Cyclocapron gies på skadested/ambulanse, og
etterfølges av 1g over de neste 8 timer.
I Akuttmottak skal stabiliserende behandling og initial diagnostikk utføres
dersom det ikke er åpenbart at pasienten holder på å blø ut og derfor må direkte
videre til SOP. Ved akuttbehandlinger er prioriteringsrekkefølgen denne: fri luftvei,
adekvat ventilasjon og sirkulasjon! Diagnostikk i mottak er vesentlig klinisk, men
inkluderer rtg. Thorax (halvt sittende), (evt) rtg bekken, Ultralyd abdomen/thorax
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og ev. peritoneal lavage gjøres ved behov. Respiratorisk/sirkulatorisk "stabil"
pasient går så til utvidet billeddiagnostikk (skjelett rtg, CT hode/hals/toraks/buk),
før behandling (akutt laparotomi, torakotomi og kraniotomi) eller observasjon.
Ukontrollert blødning må diagnostiseres og behandles raskt. Ustabile pasienter
skal ikke til CT men til SOP. Stabilisering og utredning må skje raskt.
«Organprioritet»:1)toraks, 2) buk/bekken, 3) hode. En forsøker å få
pasienten ferdigbehandlet i én operativ seanse, da dette sparer tid og sikrer
best prognose.
Viktige moment i initialfasen:
•
to «grove» venøse tilganger, SVK kan vente. Heller blottlegging eller
intraossøs nål (barn)!
•
arteriekran (trykk, blodprøver) men ikke hos ustabil pasient
•
Blodprøver: Hb/EVF,blodgruppe, elektrolytter, blodforlik og blodgass.
•
blærekateter & timeurinmåling.
•
minimums monitorering: arterielt BT og pulsoksimeter (også under
transport). Endetidal CO2 hos alle intuberte! EKG nødvendig på eldre og
ved thoraksskader.
•
hypotermi? (Oppvarming ofte nødvendig)
•
fyll ut Glasgow Coma Scale og Trauma Score (eget registreringskjema)
Viktige moment på intensiv:
•
Foreligger det oksygenerings- eller ventilasjonsproblem (pneumothoraks,
tamponade, ARDS) ?
•
vær oppmerksom på hypovolemi (kjølig perifert, takycardi, lavt MAP).
Tenk volum før pressor. Let etter årsak! Hypotensjon hos traume = blødning!
•
indikasjon for PiCCO eller ekkocardiografi?
•
indikasjon for antibiotikaprofylakse?
•
hva slags tromboseprofylakse skal gis?
•
strategi for smertelindring (indikasjon for tidlig epidural?)
•
er pårørende varslet og informert? Er det utfylt pressemeldingsskjema?
(Bør skje allerede i akutt mottak)
•
jejunostomikateter på alle store skader som involverer buken (si fra til
kirurg peroperativt)!
•
vevsødeleggelser som kan gi muskelskade (myoglobinemi)? Forsert
diurese?
•
ved pågående blødning, sjekk koagulasjonsstatus (trombelastografi)
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Nevrologiske utfall - en oversikt
Hans Flaatten

Spinalt nivå

Effekter

C3,4,5

Innerverer diafragma

C5

Skuldermuskulatur og fleksjon i albuen

C6

Ekstensjon av håndleddet

C7

Ekstensjon i albueleddet

C8

Bøying av fingre

T1

Spredning av fingre

T1-T12

Muskulatur i brystvegg og abdomen

L2

Fleksjon i hofteledd

L3

Ekstensjon av kneledd

L4

Fleksjon av fotbladet

L5

Beveger tær

S1

Ekstensjon av fotbladet

S3,4,5

Innervasjon av blære, tarm analmuskel og bekken

INTENSIVPROSEDYRER OG RUTINER 2015

Dermatomer

Se også prosedyre:
Referanser:

http://www.scireproject.com/rehabilitation-evidence/respiratory-management
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NO-behandling

Hans Flaatten & Sidsel Aardal

Nitrogen monoksid (NO) til inhalasjon er tilgjengelig ved intensivseksjonen.
Slik behandling må utføres korrekt, og på rette indikasjoner. Det må understrekes
at NO ikke er et registrert legemiddel, og bruk av NO omfattes av særlig strenge
krav til dokumentasjon av de medisinske vurderinger. Bruk av NO utenom de
indikasjoner og med andre apparat enn det som beskrives i denne metode, skal
kun finne sted etter avtale med ansvarshavende overlege.
Indikasjoner
Inhalert NO er en selektiv vasodilatator i det lille kretsløp. NO senker på
denne måten middel PAP trykk og bedrer ventilasjons-perfusjonsforholdet i
lungene. Indikasjonen blir derfor alvorlig hypoksemi og pulmonal hypertensjon
hos voksne og barn ved:
•
Pulmonal hypertensjon (barn spesielt)
•
ARDS forsøksvis for å "kjøpe tid" (se ARDS algoritmen)
Utstyr
Kun NO gass til medisinsk bruk skal anvendes. Slike flasker finnes lagret
på intensiv (farge lysgrønn). Vår standard gass er på 1000 PPM (parts per
million).
NB!. Alt NO utstyr (monitorering) skal nullstilles ( én punkt kalibreres)
før bruk. Annen kalibrering (mot testgass med kjent innhold av NO) utføres
regelmessig av MTA .
Kun leger med opplæring/erfaring med utstyret skal bruke dette.
Vi har mulighet til å gi NO både via Evita XL og HFOV (Sensormedic) med eget utstyr for dosering (rotameter) og NO monitor.
Utstyr til Evita skal være ferdig koplet og klar til bruk.
Dosering.
NO doseres i PPM, og vanlig startdose er 5-10 PPM. Området varierer fra
1-40 PPM. Juster NO til laveste effektive nivå hos «respondere» (se neste avsnitt)
så raskt som mulig. Høyere doser enn 40 PPM er forbundet med øket fare for
NO2 toxisitet, og skal ikke brukes.
I avvenningsfasen skal en trappe NO langsomt fra 2 ppm og nedover.
Monitorering
Alle pasienter som får NO skal monitoreres med analyse av NO- og NO2
konsentrasjon i inspirasjonsgassen ved Y-stykket. Målt NO bør være ± 10% av
innstilt dose, og NO2 må ikke være > 1-2 PPM. Verdiene skal dokumenteres
på kurven. Sjekk også Met-Hb i arteriell blodgass (skal være < 2%). Vanligvis
monitoreres pasienten med PA kateter (ikke obligatorisk).
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Dose-responstest.
Skal NO forsøkes ved akutt oksygeneringssvikt, bør pasienten gjennomgå
en enkel dose-responstest før evt behandling. Respiratorinnstillinger holdes
konstant med NO = 0 PPM i minist 10´ etter at alt utstyret er tilkoplet og klart.
Deretter tas en arteriell blodgass til bestemmelse av PaO2/FiO2 ratio. Så justeres
NO til 10 ppm (alle andre innstillinger uforandret) og ny blodgass tas etter nye
10 minutter. Til slutt innstilles NO på 40 PPM, med ny blodgass etter 10 minutter.
Ved økning av PaO2/FiO2 ratio > 10% på 10 eller 40 PPM defineres pasienten
som NO-responder, og aktuell NO dose innstilles og gis videre. Pasienter som
ikke responderer skal ikke ha NO!

Referanser
ARDS, Bukleie, PA kateter, Respiratorbehandling
Aardal S, Flaatten S. Nitrogenoksid tilført via respirator. TDNLF 96;116:1210
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Normalverdier (voksne)
Hemodynamiske data

Hans Flaatten

Systemiske data
Middel arterietrykk MAP: 70-105 mmHg
Sentralt venetrykk (CVP, hø. atrie trykk) 2-8 mmHg
Systemvaskulær motstand (SVR) = (MAP-CVP)/CO = 900-1200 *
Pulmonal data
Pulmonal arterietrykk (PAP) 16-24 mmHg
Diastolisk pulmonaltrykk: 5-12 mmHg
Middel pulmonaltrykk (MPAP) 9-16 mmHg
Kiletrykk (Pulmonary Wedge Pressure- PWP) 5-12 mmHg
Venstre ventrikkels ende-diastoliske trykk (LVEDP): 4-10 mmHg
Pulmonal vaskulær motstand (PVR) = (MPAP-PWP)/CO = 120-200 *
Intrathorakal blodvolum index (ITBE-I) 850 – 1.000ml/m2 #
Ekstravaskulær lungevann index (EWLW-I) 3,0 – 7,0 ml/kg #
* måles i dyne x s/cm5
# kun vha PiCCO katater
Andre data
Hjertets minuttvolum (CO) 4-6 l/min
Cardiac Index (CI) = CO/overflate (BSA i m2 ) : 2,5 - 3 l/(min x m2 )
Gassutvekslings data
Arteriell oksygenmetning (SaO2) 96-100%
Blandet venøs oksygenmetning (SvO2) 70-80%.
PaCO2: 4,7-6,0 kPa
PaO2: 10-14 kPa.
Oksygenforbruk: (VO2): 3-4 ml/kg/min
CO2 produksjon (VCO2) 3-4 ml/kg/min
RQ =VCO2/VO2 = 0,7-1,0
Arterielt oksygeninnhold: (CaO2) 18-21 ml/100 ml blod
Blandet venøst oksygeninnhold (CvO2): 13-17 ml/100 ml blod
Arteriovenøs O2 differanse, (CaO2 - CvO2) = 4-5,5 ml/100 ml blod
ER (ekstraksjonsrate) 22-30%)
Oksygentilbud (CaO2 x CO x 10) = 950-1000 ml/min
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Lungedata
Tidalvolum Vt: 6-8 ml/kg, respirasjonsfrekvens 8-16/min.
Statisk compliance, Vt/ (Pplatå-PEEP): 70-100 ml/cmH2O
Shunt: Qs/Qt = 3-8%
Alveolær-arteriell O2 trykk differanse, O2 (A-aDO2):
* ved FiO2 0,21 = 0,4-1,8 kPa,
* ved FiO2 1,0 < 11 kPa

Terapeutiske serumkonsentrasjoner

Aminoglykosider
0 prøve
8-timers prøve
Tobramycin (endose) < 0,5 mg/l
< 1,5 - 4 mg/l
Gentamycin (endose) < 0,5 mg/l
< 1,5 - 4 mg/l
Andre antibiotika 0 prøve 2-timer etter infusjon
Vancomycin < 5-15 (20) mg/l 20-40 mg/l
(unngå toppkonsentrasjon > 50 mg/l)
Andre medikamenter Terapeutisk område
Amitriptylin (Sarotex) 400 - 800 nmol/l
Digitoxin 15 - 40 nmol/l
Digoxin 1,2 - 2,5 nmol/l
Fenobarbital (Fenemal) 50 - 130 µmol/l
Fenytoin (Epinat) 40 - 80 µmol/l
Flekainid (Tambocor) 0,5 - 2,5 µmol/l
Karbamazepin (Tegretol) 15 - 45 µmol/l
Klonazepam (Rivotril) 90 - 240 nmol/l
Litium 0,5 - 1 mmol/l
Nortriptylin (Noritren) 200 - 600 nmol/l
Paracetamol 30 - 130 µmol/l
Teofyllin 55 - 110 µmol/l
Valproat (Orfiril) 300 - 600 µmol/l

Referanser
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Organdonasjon-administrative rutiner
Gunhild Holmaas /Hans Flaatten

Aktuelle pasientgrupper

• Hodeskader
• Intrakraniell blødning
• Store hjerneinfarkter
• Anoksisk hjerneskade (strangulasjon, drukning, respirasjonsstans, hjertestans)

Kontraindikasjoner

• HIV-infeksjon
• Pågående intravenøst narkotikamisbruk
• Antigenpositiv hepatitt B- og C
• Pågående ekstracerebral malign lidelse
Transplantasjonskoordinatorene ønsker at vi ringer dem, selv om vi tror at
de kommer til å avvise donoren

Organer

Nyrer, Lever (kan deles i 2), Pankreas eller langerhanske øyceller, Hjerte
eller hjerteklaffer, Lunger, Sener og beinvev til lokal beinbank

Forutsetning for å tenke donasjon

Pasienten må ha en erkjent og veldokumentert intrakraniell prosess som
forklarer kliniske tegn på alvorlig cerebral skade. Pasienten skal behandles
maksimalt for å reversere hjerneskaden til intet mer kan tilbys. Prognosen må
være negativ med tanke på cerebral funksjon. Det må være sannsynlig at pasienten
vil tamponere i løpet av 1-2 dager

Aktuelle tiltak før tamponering

• Telefon til transplantasjonskoordinator på Rikshospitalet (tlf: 23 07 00 00)
• Stans all sedering og analgetika. Gi kun bolus på indikasjon
• Send blodprøver til Immunologisk institutt(IMMI) på Rikshospitalet

Forutsetning for å stille klinisk dødsdiagnose

• Pasienten har en erkjent og dokumentert intrakraniell prosess som gir
intrakraniell trykkstigning
• Pasienten er ikke hypoterm (temperatur > 35°) eller påvirket av sedative midler
• Pasientens pupiller er semidilaterte/dilaterte og reagerer ikke på lys
• Pasienten reagerer ikke på smertestimulering eller suging og puster ikke
• Ofte vil pasienten ha hatt en eller flere episoder med BT-stigning, bradykardi
og tachykardi etterfulgt av hypotensjon (cushingrefleks som tegn på tamponade)
• Dersom pasienten har intrakraniell trykkmåler, vil ICP nærme seg MAP.
Etter tamponering vil hjernesirkulasjonen opphøre, men pulssynkron trykkendring
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i ICP kan vedvare, og målt trykk varierer

Apnøtest

o Test på om respirasjonssenteret reagerer på stigning i paCO2
o Normoventiler pasienten med FiO2 100 % i 10 minutter
o Ta blodgass. paCO2 skal være rundt 6
o Skru av tubekompensasjonen (ATC). Still respiratoren på CPAP med samme
PEEP og ingen trykkstøtte. FiO2 1.0. Ikke rør pasienten eller sengen under testen
o Vent i 10 minutter og observer respirasjonsbevegelser hos pasienten og på
respiratoren. Vær obs på at pulsen kan gi litt bølger
o Ta ny blodgass
Apnøtesten er positiv ved fullstendig fravær av egenrespirasjon ved paCO2stigning til > 8kPa

Kalorisk prøve

o Test av hjernenerve III og VIII
o Otoskoper pasienten og sjekk at ørene er fri for ørevoks
o Begge øreganger skylles med isvann. 2 x 50 ml i hvert øre
o Pasientens øyne observeres i 2 minutter
Kalorisk prøve er positiv ved fravær av nystagmus. Er både apnøtest og
kalorisk prøve positive, er pasienten å regne som død

Forutsetninger for å gå videre med organdonasjon

• Avdødes pårørende svarer ja på vegne av avdøde etter adekvat informasjon
• Cerebral angiografi/arcografi viser opphevet sirkulasjon gjennom hjernen
(angiografi defineres som dødstidspunktet)
• Spesiell legeerklæring om dødsfall fylles ut av intensivlege og nevroradiolog

Intern kommunikasjon om organdonasjon

• Intensivlegen ringer sentralvakt/A-vakt (intensiv) og anestesoverlege på SOP
(2235 på dagtid og 2236 på vakttid) og informerer om donasjon. Sentralvakt/Avakt informerer sykepleierne på SOP
• Intensivlegen formidler informasjon fra transplantasjonskoordinator om
teamets ankomst til anestesioverlege SOP og sentralvakt/A-vakt på intensiv.
Sentralvakt/A-vakt videreformidler informasjon til SOP, og donor hentes av
operasjonsteamet fra SOP 1 time før transplantasjonsteamets ankomst

Referanser

Organdonasjon-behandling av donor. Se utfyllende prosedyre i EK/KSK
Hanoa R: Organdonasjon i samarbeid med avdødes pårørende. TDNLF
2003; 123: 1110.
www.rikshospitalet.no/content/res_bibl/7029.pdf
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Organdonasjon-donorpreservasjon
Gunhild Holmaas

Opphevet cerebral sirkulasjon kan gi hypotensjon og hypovolemi. Bortfall
av vasomotorisk tonus gir fall i SVR, membrandysfunksjon gir kapillærlekkasje,
ADH-bortfall gir polyuri, og opphevet sentral temperaturregulering gir hypotermi.

Kanylering

• Arteriekran i a radialis eller brachialis. Dersom donor har piccokateter fra
før, kan dette brukes, men arterietrykket kan ikke måler i lysken peroperativt
• SVK i vena subclavia eller jugularis interna. SVK i lysken kan ikke brukes
under hele organuttaket
• 2 perifere venekanyler for væsketilførsel
• Ventrikkelsonde (ved lungedonasjon)
• Urinkateter med timediurese og temperaturmål

Monitorering

• MAP >65 mmHg
• Hjertefrekvens 60-120/minutt
• CVP 6-10 mmHg, ITBVI 850-1200 ml/m2 eller PWP 5-15 mmHg, CI >
2,4 l/(min m2)
• Timediurese 1-2 ml/kg/time
• Glukose 4 -8 mmol/l
• Normale elektrolytter
• pH 7,35-7,45 og paCO2 5,0-7,0 kPa
• Temperatur 36-38°C
• Hb > 10 g/dl

Hemodynamisk balanse

• Hypovolemi korrigeres med Ringer. SAG ved behov. Unngå HES. I tillegg til glucose 50 mg/ml 100 ml/time(mindre til barn) gis Ringer tilsvarende
100 % av forrige times diurese. Ved behov for vasopressor velges vasopressin
(Pitressin®) opp til 2,4 enh/time og/eller Noradrenalin. Ved behov for inotropi
brukes dopamin eller adrenalin. Ved timediurese > 3ml/kg/time gis desmopressin
(Minirin®) 4 µg som iv bolus

Temperatur

• Tilstreb temperatur > 36 °C. Det er økt arytmifare og blødningstendens ved
temperatur < 34 °C. Bruk kontinuerlig temperaturmåling, og korriger hypotermi
med varme væsker, warm touch eller kjøledrakt (37º)

Respirasjon

• Lungeprotektiv ventilasjon med PEEP 10 cm H2O og tidalvolum 6-8 ml/
kg. Frekvens slik at donor normoventileres. Unngå topptrykk > 30 cm H2O
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Ved planlagt donasjon av

• Hjerte
Unngå hypotermi og takykardi. Vær obs på at samtidig bruk av vasopressin
og dopamin kan gi koronar vasokonstriksjon. ST- depresjon, U-bølge og fokale
eller globale eccofunn etter cerebral tamponade har ofte ingen klinisk betydning. 12-avlednings EKG, CK Mb og troponinT. Kortvarig sirkulasjonsstans
er ingen absolutt kontraindikasjon. Coronar angiografi hos donorer > 45 år på
cat-laben samtidig med koronar angiografi (avtal med intervensjonskardiolog
og nevroradiolog)
• Lunger
Legg ned ventrikkelsonde for å hindre aspirasjon. Avdøde må vanligvis ha
paO2 > 12 ved FiO2 0,3 og paO2 > 40 ved FiO2 1,0 for at lungene skal være
aktuelle. Inspiratorisk topptrykk skal holdes < 30cm H2O. Tidalvolum 6-8 ml/
kg. PEEP 10. Ta røntgen thorax, og mål thoraxomkrets rett under mammæ.
Maskinell lungekondisjonering etter organuttak kan bedre lungenes funksjon
• Lever
Ta ASAT, ALAT, GT, ALP, INR, bilirubin og s-glukose. Det er viktig å korrigere Na > 160
• Pankreas
Pankreas er meget følsom for hypotensjon. Ta s-glukose og HbA1c
• Nyrer
Ta s-kreatinin, karbamid og elektrolytter samt urinmikroskopi (ring nyrelege
(9-3620))

Referanser

Organdonasjon, administrative prosedyrer

http://handbok.helse-bergen.no/eknet/docs/pub/dok18144.pdf
Organdonasjon: Protokoll: Haukeland Universitetssykehus
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Organdonasjon-enkel sjekkliste

Gunhild Holmaas/ Hans Flaatten
q Fyller pasienten forutsetningene for å tenke organdonasjon?

q Ringe transplantasjonskoordinator. Er pasienten aktuell for organdonasjon?
q Be A-vakt sende prøver til Rikshospitalet
q Ta apnøtest og kalorisk prøve. Skriv resultat og tidspunkt i DIPS
q Kontakt pasientansvarlig lege og informer om mulig organdonasjon
q Kontakt ortoped og spør om beindonasjon er aktuelt
q Informer pårørende og spør om organdonasjon. Husk beindonasjon
q Kontakt nevroradiolog, og bestill cerebral angiografi
q Ring transplantasjonskoordinator og informert om resultat av samtalen. Avtal
ytterligere undersøkelser som skal gjøres og bestill disse
q Informert familien om hva som skal gjøres og tidsplan
q Kontakt politiet ved ulykke/unaturlig dødsfall og spør om rettslig obduksjon.
Eventuelt kontakt rettspatolog
q Sett i gang organpreservasjon og utfør nødvendig kanylering
q Skriv under spesiell legeerklæring om dødsfall med nevroradiolog etter
angiografi
q Ring transplantasjonkoordinator om resultatet og få ca tid for operasjon
q Ring nevrokirurg (ortoped) og be de legge operasjon (og beinuttaket) i orbit
q Ring anestesi bakvakt SOP og informert om planlagt donasjon og informer
A-vakt/sentralvakt intensiv/TIO/MIO og pasientansvarlig intensivsykepleier om
planlagt donasjon
q Motta informasjon fra transplantasjonskoordinator om at teamet kommer kl
___________ og gi beskjed til A-vakt/ sentralvakt intensiv/TIO/MIO
q Ring anestesi bakvakt SOP om tidspunkt for henting på intensiv (1 time før
transplantasjonsteamet kommer) og gi klinisk informasjon om donoren
q Følg donor fra MIO/TIO til SOP og gi rapport til SOP bakvakt
INTENSIVPROSEDYRER OG RUTINER 2015
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Parenteral ernæring-voksne
Hans Flaatten

Enteral næringstilførsel skal alltid forsøkes gitt til intensivpasienter, jo
tidligere jo bedre. Kun der dette mislykkes (eller er kontraindisert), eller at en
er langt fra mål for ernæring skal vi bruke parenteral ernæring (PE). En annen
indikasjon er å gi partiell parenteral ernæring, dvs spesielle tilskudd, slik som
glutamin, spesielle fettsyrer etc.
PE er veldig enkelt (for enkelt?) å administere, derfor er det lett å tilføre for
mye (absolutt eller relativt).

Venøs tilgang.
På intensivpasienter gjennomføres som regel PE via et sentralt venekateter
(SVK) . Da pasienten ofte har andre indikasjoner for bruk av SVK, velges et
flerløpet kateter, slik at ernæringen kan gis separat i eget løp. Hvilken vene SVK
er lagt inn fra spiller mindre rolle, sålenge det ligger sentralt.
PE kan også gis via perifer venekanyle. Dette er aktuelt der pasienten ikke
har SVK, og eneste grunn for å legge inn et slikt er PE. Metoden kalles perifer
parenteral ernæring, og krever følgende:
•
regelmessig bytte av perifer venetilgang (vanligvis hvert døgn )
•
bruke stor vene og liten kanyle ( rosa Venflon 1,0-1,1mm)
•
unngå høyosmolære infusjonsløsninger (> 900-1000 mosmol/kg)
Karbohydratoppløsninger
Vi bruker kun glukose som karbohydratkilde. Aktuelle konsentrasjoner er:
* 100/120 mg/ml (=420/470kcal/L), 200/250 mg/ml (=840/940kcal/L, helst
sentralvenøst) og 500 mg/ml (=2.000kcal/L), NB! meget hyperosmolær: 4015
mosmol/kg, KUN sentralvenøst via pumpe). Den siste oppløsningen gis bare
ved behov for betydelig væskerestriksjon. . Vanligvis gis 750 - 1000 kcal som
karbohydrat / døgn (tilsvarer 180-240 g. glukose). NB! Maks dose (voksne) 3
- 3,5 g glukose/kg/døgn.
Aminosyreoppløsninger
Dette er «proteinkilden». Som regel angis aminosyreoppløsningene i gram
nitrogen (N) / liter. Intensivpasienter skal som hovedregel ha 0,15-0,20 gN/kg/
døgn. Glutamin skal gis rutinemessig. De aminosyreoppløsninger vi bruker er:
* Glavamin® . Aminosyreoppløsningen er basert på Vamin 18 men er tilsatt
glutamin (som et dipeptid). Oppløsningen er spesielt egnet til kritisk syke hvor
glutaminmangel oftest foreligger eller vil oppstå. Vi regner i dag glutamin å være
essensiell etter store traumer/kritisk sykdom. Oppløsningen er ikke godkjent til
barn, men kan under spesielle forhold (langvarig parenteral ernæring av kritisk
syke barn) og etter avtale med overlege på intensiv også brukes hos disse Husk
i så fall dokumentasjon og informasjon til foreldre!
* Dipetiven, er et spesialpreparat beregnet på tilskudd parenteralt av glutamin.
Inneholder 20g L-alanyl/L-glutamin per 200ml, og kan tilsettes aminosyreopINTENSIVPROSEDYRER OG RUTINER 2015

pløsninger uten glutamin (også til trekammerposer).
Fettemulsjoner
Det finnes mange ulike fettemulsjoner, og tradisjonelt er emulsjoner basert
på soya-olje mye brukt (LCT fett). Det er knyttet forventninger til nye fettemulsjoner basert på alternative fettkilder som fiskeolje, olivenolje etc. Vi har derfor
tilgjngelig en fettemulsjon basert på soya-fiske og olivenolje som rutine (SMOF
lipid 200mg/ml) når det ikke brukes trekammerpose.
Praktisk gjennomføring
Ernæring startes i løpet av 3 dager om han/hun ikke kan ta til seg ernæring
selv. Om mulig bør energibehovet måles med indirekte kalorimetri (Deltatrac).
Har pasienten et fast behov for parenteral ernæring over tid kan dette gis via
«alt-i-ett» blanding. Enten som storpose blandet individuelt på apoteket, eller
som ferdig trekammerpose. Det finnes eget rekvisisjonsskjema for blanding
av storpose. Apoteket bør i så fall kontaktes (tlf 75350, tilsetningsavdelingen).
Parenteral ernæring gis alltid kontinuerlig via pumpe. Fett, glukose og
aminosyrer bør infunderes samtidig, da dette gir minst osmotisk belastning og
gir best utnyttelse av energi og aminosyrer. Ved PE skal det tilsettes vannløselige
vitaminer (Soluvit, 10ml/døgn) dersom pasienten ikke får noe enteralt, etter 14
dager også fettløselige (Vitalipid, 10ml/døgn). Spormetaller (Tracel, 10ml/døgn)
skal også alltid tilsettes (dobbel dose ved patologiske tap). Elektrolytter (Na, K,
Cl, Ca, Mg, P) tilsettes i form av NaCl, KCl, CaCl2, KH2PO4 og MgSO4. Alle
finnes som 1 mmol/ml infusjonskonsentrat .
Komplikasjoner
•
overernæring, en reell fare ved PN
•
mangelsymptom (vitaminer/spormetaller/elektrolytter)
•
patologisk forhøyete leverenzymer
•
hyperosmolalitetssyndrom
•
hypertriglyceridemi (spes. ved nyresvikt og infusjon av fettemulsjoner)
•
hyperglycemi og svingende blodsukker. En viktig årsak er varierende
hastighet på glukoseinfusjon over døgnet (husk det er antall gram
sukker / tidsenhet som er avgjørende). Intensivpasienter med diabetes
skal derfor ha en jevn tilførsel av karbohydrater. Følg s-glukose jevnlig
og gi insulin når s-glukose > 10 mmol/liter og alltid ved glukosuri.
Behandlingsmål: normal s-glukose hos intensivpasienter.

Referanser
Enteral ernæring, Sentralvenøs tilgang.
Singer P et al: ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: Intensive care.
Clin Nutr 2009; 28: 387-400
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Parenteral ernæring-barn

Hans Flaatten
Parenteral ernæring av barn byr på mange utfordringer, ikke minst dersom
dette skal gjennomføres over lengre tid. Venøs tilgang er da et viktig moment
som ikke tas opp til nærmere diskusjon her.
Barn er anabole (i vekst) og har som sådan et langt høyere basalbehov en f.eks
voksne. Det er ikke lett å finne gode data på behovet for ernæring hos syke barn,
da evidens kun foreligger fra små serier av barn.
Energibehov
Er først og fremst avhengig av alder og vekt. Det enkleste er å bruke estimat
på BMR (Basal metabolic rate) i kcal/døgn, REE (hvile-energiforbruket) regnes
vanligvis som BMR + 10%, og barn på intensiv kan gis BMR + 20-25%. Formlene
under kan brukes til å regne BMR i kcal/24t (Shofield 1985)
0-3 år
3-10 år
10-18 år

Gutt: (Vekt x 59,48) -30,33
Gutt: (Vekt x 22,7) + 505
Gutt: (Vekt x 13,4) + 693

Jente: (Vekt x 58,29) -30,33
Jente: (Vekt x 20,3) + 486
Jente: (Vekt x 17,7 + 659)

Tabell for BMR i kcal (M=male, F=female). Husk påslag 20-25%:
kg

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
20
25
30
35
40

< 3år

150
200
260
325
380
440
500
555
620
675
740
790
855
1150

3-10 M

3-10 F

750
775
800
820
845
960
1070
1185
1300

700
730
750
770
790
890
990
1095
1200

>10 M

>10 F

1100
1190
1280
1365

1027
1090
1160
1230

Hvor mye energi som karbohydrat?
Karbohydratbehovet er stort, først og fremst pga økt cerebralt behov:
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•
1 år: ca 10 g / kg/ døgn
•
5 år: ca 7 g / kg/ døgn
Estimert cerbralt glukoseforbruk (ref)
•
Ungdom: ca 3 g / kg / døgn
•
Voksne: ca 1,5 g / kg / døgn
Derfor anbefales ofte glukose på 6-12 g/kg/døgn (< 5 år, mest hos de < 1 år),
3-6 g/kg/døgn (6-11 år) og 2-4 g/kg/døgn (> 12 år). Ut over dette kan energi gis
som fett og/eller mer karbohydrat. Husk at det er en grense for hvor mye karbohydrat som kan oksyderes (øvre grense hos barn er 15-18 g/kg/døgn)!
Fettemulsjoner
Fett må gis for å forhindre mangel på essesielle fettsyrer, samt for å dekke deler
av enegrgiforbruket. Tradisjonelt har en brukt LCT løsninger (som Intralipid®). I
økende grad brukes MCT løsninger, samt oliven- og fiskeolje baserte emulsjoner.
Både intensiv og BKB har derfor tatt i bruk SMOF-lipid® til barn.
Anbefalt døgndose ligger fra 0,5 - 4 g fett/kg/døgn, og kontroll av triglycerider
i serum anbefales spesielt hvis høye doser gis. Brukes en emulsjon på 200 mg/
ml vil dette si fra 2,5 - 20 ml/kg/døgn.
Hvor mye protein/aminosyrer?
I 6,25 g protein/aminosyrer er det ca 1 g Nitrogen.
Vanligvis anbefales 2,5 g protein/aminosyrer per kg/døgn hvilket tilsvarer ca
0,4 gN / kg/ døgn. De fleste lar ikke dette inngå i energiregnskapet. Proteininntak
er høyprioritet ved TPN hos barn, og ved "konflikter" (eks ved væskerestriksjon)
prioriteres proteininntak fremfor energibehov!
Vaminolac® er en spesial aminosyreløsning beregnet til små barn (< 1 år)
som fortsatt får morsmelk. Hos eldre barn kan eksempelvis Glavamin® brukes,
noe som også sikrer inntak av glutamin.
Tillegg.
Spormetaller: Pediatrace 1 ml/kg/døgn til 15 kg, deretter 15 ml/døgn. Vitaminer: Vitalipid Infant: > 2,5 kg tom 10 år: 10 ml/døgn. Vitaminer: Soluvit: 1
ml/kg opp til 10 kg, deretter 10 ml/døgn. Kalsium og fosfat: 1-2 mmol/kg/døgn.
Kalium: 1-1,5 mmol/kg/døgn
Storpose
OliClinomel N6-900E® kan også brukes til TPN hos barn. 75 ml/kg/døgn (1-5
år) og 60 ml/kg/døgn (6-11 år) dekker relativt godt behovet. Det tilføres imidlertid
ikke glutamin med dette regimet, og fett gies som LCT/MCT fett.

Referanser

Shulman R et al: Parenteral nutrition in infants and children. J Ped Gastroent
Nutr 2003; 36: 587-07
ESPEN guidelines on pediatric parenteral nutrition (2005): http://www.
espen.org/espenguidelines.html
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Postop. væske og elektrolytt behandling
Hans Flaatten

Hvem prosedyren gjelder.
Pasienter som første døgn etter operasjon eller undersøkelse i anestesi ikke
på egen hånd kan sørge for tilfredstillende væske- / elektrolyttinntak.
Pasienter 1 postoperative dag.
Typisk etter store operasjoner er følgende:
•
pasienten er som regel overvæsket operasjonsdøgnet (ofte opp til 5-8
liter i overskudd), men se ikke bort fra mulig hypovolemi
•
pasienten er som regel i en betydelig positiv natrium balanse (ofte >
500 mmol), tross normal eller lett redusert s-natrium.
•
pasienten har som regel tømt sine glykogen depot (varer 16-20 timer
etter siste måltid) og er følgelig avhengig av glukoneogenesen for å
dekke glukosebehovet (særlig obs etter leverkirurgi).
Før det doseres væske og elektrolytter for 1. postoperative dag må en ha
oversikt over:
1.
Totalt væske gitt foregående døgn (operasjon + postoperativt)
2.
Hvor store var per- og postoperative væsketap?
3.
Hva var væskebalansen (inn-ut)?
4.
Hvor stor er natriumretensjonen?
5.
Forventes ekstra tap videre i det postoperative forløpet? (feber, diaré,
forsert diurese etc), er pasienten normolvolem?
Væskevolum:
Kan med fordel reduseres noe om overskudd foregående døgn er stort. Det
er således sjelden behov for mer enn 1500-2000 ml væske om ikke det forventes
ekstra tap. Husk at medikamentvæske skal med i væskeregnskapet. Forventet
patologisk tap kommer i tillegg (NB! febrilia).
Hva slags væske?
Det er som regel ikke behov for natrium. De fleste pasienter vil klare seg
bra med natriumfattig/-fri væske de første 2-4 døgn (avhengig av overskuddet).
Et normalt døgnbehov (i balanse) for natrium er 1-1,5 mmol/kg/dag. Derfor er
det sjelden behov for 1000 ml Ringer (noe som gir 130 mmol Na) postoperativt
unntatt ved store patologiske tap.
Når det gjelder kalium er forholdet motsatt. Pasienten får vanligvis lite/
intet kalium peroperativt, men har økt postoperativt behov (bl.a. gjennom øket
diurese for å kvitte seg med væskeoverskuddet). Det er derfor behov for kalium
i noe øket mengde: 1,5 mmol/kg/døgn (NB! forsiktig ved nyresvikt). Av dette
kan 20-30 mmol med fordel gis som fosfat (KH2PO4).
Det er sjelden behov for kolloider postoperativt, spesielt gjelder dette albumin.
Vi aksepterer lav s-albumin, og verdier ned mot 15g/l er ikke alene indikasjon
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for albumin eller plasma.
Karbohydrater bør være standard i all væske som gis postoperativt. Det obligate glukosebehov er ca 2-3 g glukose/kg/døgn i denne fasen (≈ 150 g glukose).
Hvis ikke dette gis, skaffer kroppen det til veie via nedbryting av muskulatur
(alanin til glukoneogenesen). I 1000 ml glukose 50 mg/ml er det 50 g sukker.
Ved samtidig lett væskerestriksjon kan det derfor være vanskelig å gi ønsket
mengde sukker med denne konsentrasjonen. Eneste alternativ idag er glukose
120 mg/ml (120 g sukker/100 ml). Dersom pasienten har et SVK eller en godt
fungerende perifer vene lar dette seg som regel gjennomføre uten større problem
(det kan oppstå veneirritasjon som nødvendigjør hyppig bytte av innstikksted ).
Oppstår alvorlig hyperglykemi ved infusjon av < 120 - 150g glukose/døgn må
insulinbehandling overveies. Ved hyperglykemi etter større mengder tilført sukker
kan sukkermengden reduseres først til ca 120 g før insulin tilsettes.
Hva skal gis?
Glukose 120 mg/ml eller 50 mg/ml tilsatt kalium
Premixel (1000 ml = 50 g glukose, 40 mmol KCl, 80 mmol NaCl).
Hvem kan få drikke postoperativt.
Generelt: alle som er tørste og har lyst på drikke. Dette øker pasientvelværet.
Start med små mengder og øk hyppighet og volumet om behovet er der.
Selv etter stor, nedre GI kirurgi bør de fleste kunne drikke snart postoperativt
( hør med operatøren for sikkerhets skyld). Ustabile pasienter (med fare for
reoperasjon) må faste. De som er kvalme og brekker seg har vanligvis ikke
lyst på drikke!

Referanser

ISBN 82-995190-0-4

Profylakse
Hans Flaatten

1. ANTIBIOTIKAPROFYLAKSE
Omtales i kapittel om antibiotikabehandling
2. TROMBOSEPROFYLAKSE
Skal forebygge dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE). Som rutine
skal alle voksne intensivpasienter ha tromboseprofylakse. Hvis det ikke er
klinisk blødningstendens og INR < 2,0 kan pasienten ved god indikasjon få
epiduralkateter selv med tromboseprofylakse (NB journalfør dette).
Spesielt utsatte pasientgrupper
•
sengeliggende
•
tidligere DVT/LE i sykehistorien
•
overvektige
•
gravide
•
pasienter med cancer
•
skader & inngrep i lille bekken/hofte/underekstremiteter
Terapi valg
Lavmolekylært heparin
Fragmin 2500 - 5000 IE s.c. som en daglig dose. En relativ kontraindikasjon er
«laboratorie-DIC» , trombocytopeni og alvorlig leversvikt. Ved alvorlig nyresvikt
forlenges effekten (øk doseintervall).
Macrodex (Dextran-70)
Velges ofte ved fare for ARDS (multitraumer etc). Om Macrodex er gitt som
ledd i peroperativ tromboseprofylakse kan midlet kontinueres hvis pasienten tåler
væskemengden . Vanlig dose er 500-1000 ml operasjonsdøgnet, deretter 500 ml
hver annen dag fra 1. postoperative dag. Observer på akutt lungestuvning ved
bruk av Macrodex hos eldre (hjertesvikt etc). Husk forbehandling med Promiten
(må gjentas ved intervall > 48 timer).
Elastiske strømper
Er enkelt og effektivt. Bør brukes der annen tromboseprofylakse er vanskelig
å gjennomføre, og som tillegg hos høyrisikopasienter.
Epiduralanestesi med lokalanestetika
Har antitrombotisk effekt. (forandret venøs tonus eller systemeffekt)
Mobilisering
Kan forebygge DVT. Ennå en grunn til tidlig mobilisering av intensivpasienter.
Ved klinisk blødningstendens skal i regelen tromboseprofylakse seponeres.
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3. ULKUSPROFYLAKSE
Akutt gastrointestinal blødning ses sjelden under pågående intensivbehandling.
Profylaktiske tiltak er mye diskutert, men evidensen med tanke på overlevelse
er svak, noe som kommer frem i to nylig publiserte metanalyser (se referanser).
Spesielt utsatte pasientgrupper hvor vi fortsatt bør vurdere å gi ulkusprofylakse er:
•
pasienter som står på H2 blokker eller Protonpumpe inhibitor (PPI)
ved innleggelse intensiv.
•
pasienter med betydelig ulkussykdom i anamnesen.
•
pasienter som får høydose steroider
Ulike regimer for ulkusprofylakse:
PPI (pantoprazol/omeprazol)
Hindrer produksjon av HCl i ventrikkel og hever pH. Er effektivt som
profylakse utenfor intensivseksjoner. En ulempe er øket bakteriell oppvekst i
ventrikkel (mangel på HCl) og aspirering av mageinnhold kan kolonisere trakea
og luftveiene.
Dosering: Pantoprazol40mg x 1 iv; bør ikke gies over lengre tid. NB!
Dosereduksjon ved nyresvikt.
Enteral ernæring
Ernæring til ventrikkel er sannsynligvis den beste måten å opprette normale
forhold for mukosa og normalisering av pH. Ernæring direkte til tarm (jejunostomi) har trolig ikke samme effekt på ventrikkelmukosa.
Både sucralfat og H2 antagonister har vist seg mindre effektive enn PPI for
å hindre ulkusblødning, men ikke noe regime har vist sikker effekt på liggetid
på intensiv eller overlevelse.
OBSTIPASJONSPROFYLAKSE
Enteral ernæring tilsatt fiber,
Lactulose (10-30ml/dag på sonde)
Metylnaltrekson (partiell opiatantagonist) 8-12 mg sc (vektavhengig). Obs
reduksjon ved nedsatt nyrefunksjon.

Referanser

Krag M et al: Stress ulces prophylaxis versus placebo or no prophylaxis in
critically ill patients. ICM 2014; 40: 11-22
Alhazzani W et al: Proton pump inhibitors versus Histamine 2 Recemtor
Antagoniosts for stress ulcer prophylaxis in critically ill Patients. CCM 2013;
41: 693-705.
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Prøvetagningsrutiner
Biokjemiske analyser

Hans Flaatten

Inkomstprøver
Utføres på alle akutt innlagte intensivpasienter (avmerket på dedikert
prøveskjema)
Elektrolytter
- Na, K, Cl, Mg, Ca, Fosfat
Nyrefunksjon
- kreatinin, karbamid
Leverfunksjon
- Bilirubin, INR, ALP, gGT, ASAT, ALAT
Ernæring/metabolisme
- blodsukker, Hemoglobin A1C, laktat
Blodgassanalyse
Hematologi
- Hb, EVF, LPK (med diff.telling), TPK
Andre prøver
- CRP, LD, CK, cephotest, fibrinogen, D-dimer, og gravitest (kvinner i fertil
alder).
- Procalcitonin (PCT) på pasienter med mistanke om alvorlige infeksjoner.
NB! følg opp med en serie på 3-4 analyser når dette først rekvireres!
Daglige & ukentlige prøver
Til dette brukes eget prøveskjema som dekker en uke. Det må fylles ut
individuelt! Skjema gjør det enklere for sykepleierene å bestille «faste» analyser,
men er ikke til hinder for andre prøver ved behov. Skjema bør revideres minst
en gang ukentlig. Ved etablert patologi i organsystem skal prøver tas daglig
(se skjema)
Prøver som ofte tas flere ganger daglig:
- blodgass, blodsukker, Hb,Na, K, Cl, (laktat)
Vanlige daglige prøver:
- CRP, albumin, Mg, Ca, P.
- ev PCT om behov (se over)
Prøver som tas 2-3 ganger i uken
•
Nyrefunksjonsprøver (se over). NB! tas før og etter dialyse hos pasienter
med nyresvikt. Daglige analyser ved nyresvikt.
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•
•
•
•
•
•

TPK, LPK (med diff.telling), Triglycerider mm
s-jern
s-sink & selen
amylase (oftere ved pankreatitt)
hemostaseprøver
døgnurinanalyse av elektrolytter, karbamid og kreatinin

Mikrobiologiske analyser

Blodkultur.
Tas ved frostanfall og temperaturstigning. Det bør minst tas 2 prøver (aerob
og anaerob dyrkning) med noen minutters mellomrom. Blodkultur skal tas fra
separat venepunksjon (ikke arteriekran!). Prøver bør tas før det gis antibiotika
(om klinikken tillater dette).
Trakealsekret.
Brukes vanligvis ikke som grunnlag for vurdering av pneumoni
Bronkialsekret.
Prøve med steril beskyttet børsteprøve tatt distalt fra bronkiene. Børsten føres
ned blindt (beskyttet i et kateter), skyves ut for å ta prøven, og trekkes så inn i
kateteret igjen. Selve børsten klippes av i et eget medium (i kjøleskapet).
MFH holder åpent også i helgene mellom 08 og 13 (lørdag) og 10-11 (søndag).
Telefon 74627

Referanser

Diagnostiske rutiner. Respiratorpneumoni.
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Pulmonalarteriekateter

Hans Flaatten
Til sentral hemodynamisk monitorering brukes pulmonalarterie (PA) kateter
(Swan-Ganz) eller PiCCO (se egen prosedyre). På intensiv brukes fiberoptisk
PA kateter som også måler sentralvenøs O2 metning (SvO2). Dette gir viktig
tilleggsinformasjon om oksygentransport og -utnyttelse.
Spesielt utstyr.
PA kateter: Abbot Opticath. Det må brukes eget introducersett. Kateteret har
to løp (distalt og proksimalt), ballong, termistor og fiberoptikk.
Egen SvO2 og CO modul. Vi har en egen modul (fem kanaler) for PA kateter
og PiCCO kateter til Philips overvåkingssystemet!
Ellers utstyr som ved innleggelse av SVK
Indikasjoner.
1) Hemodynamisk ustabile pasienter, spesielt når informasjon om CO og
motstand er viktig for terapivalg (væske og vasoaktive medikamenter). Når
behov for noradrenalin går over 0,2 µg/kg/min, vurder bruk av PiCCO eller
PA kateter
2) Sviktende oksygenering. Ved betydelig hypoksi (SaO2 < 90 ved FiO2 >
0,6 og PEEP > 5 cm H2O) vil informasjon om SvO2 og oksygentilbud/forbruk
gi verdifull informasjon om respiratorstrategi videre.
Da nytten av PA kateter ved sirkulasjonssvikt er kontroversiell (trolig liten/ingen
effekt) går trenden i retning av bruk av mindre invasive teknikker for måling av
CO og andre hemdynamiske variabler (hos oss PiCCO)
Innleggelsesmetode.
Nødvendig utstyr finnes frem. To ekstra transducersett monteres til
pulmonaltrykk (PAP) og sentralt venetrykk (CVP). Prosedyren utføres med
tilstrekkelig assistanse (vanligvis to) og med «operatør» sterilt kledd. Videre
fremgangsmåte punkt for punkt:
•
punksjon av sentral vene (v. jug. interna dx. /v. subclavia). Husk bred 		
vasking og god dekning med sterile duker.
•
innleggelse og fastsuturering av introducer med sideport
•
kalibrering av kateter (pre-insertion kalibrering) for korrekt SvO2 initialt.
•
testing av ballong og gjennomskyll (NB må først gjøres etter at kateteret
er kalibrert)
•
husk beskyttelsesstrømpen!
•
introdusering av PA kateter under kontinuerlig registrering av trykk (fra
distal ende).
•
deflatering av ballong når korrekt posisjon er nådd (vanligvis ved 50-65
cm)
•
tilkopling av alle trykk og CO registrering (NB! lukket system)
•
rtg thoraks etter endt prosedyre
INTENSIVPROSEDYRER OG RUTINER 2015

Bruk av utstyret.
Når utstyr er på plass og kalibrert gjøres umiddelbart full hemodynamisk
måling. Først måles kiletrykk. Lagre dette. Så måles CO (middel av 3 målinger),
som lagres. Alle andre data (utenom høyde/vekt) lagrer HP-systemet automatisk
og overfører til ICIP. Det skal alltid gjøres måling ved endret terapi eller ved
klinisk forandring.
Det skal utføres måling ca. hver 8. time. PA kurven skal alltid være synlig.
Ved spontan innkiling må kateterposisjonen justeres. ICIP registrerer alle trykk
som ikke krever manipulering med kateteret (SAP, PAP, CVP), SaO2 (separat
pulsoksimeter) og SvO2. CO og kiletrykk registreres hver gang dette måles
(siste målte verdier står på skjermen). Daglig må ustyret kalibreres (også oksymetrimåling). En spesiell «in-vivo» prosedyre følges, hvor blandet venøst
blod analyseres (oksygenmetning måles fra blod dratt fra distalt lumen). Bruk
intensiv sitt eget blodgassapparat.
Bruk av sirkulasjonsdata
Det er spesielt CO, kiletrykk og systemisk- og pulmonal vaskulær motstand
(SVR og PVR) som brukes til å styre terapien. Disse verdier må derfor
dokumenteres. Plassen tillater ikke detaljert beskrivelse av de ulike terapivalg
som gjøres (se spesial-litteratur og web-referansen under). Vær spesielt klar over
at SvO2 er et indirekte mål på CO! Ved uendret blodvolum, FiO2 og alveolær O2
diffusjon er det i hovedsak endringer i CO som påvirker SvO2. Denne verdien
får vi frem kontinuerlig.
Bruk av oksygendata.
Bruk av kateteret gir data for oksygen tilbud og forbruk (ml/min),
ekstraksjonsrate (a-v O2 differanse) og blandet sentralvenøs metning (SvO2).
Dette gir en ny mulighet for å vurdere om pasienten blir tilstrekkelig oksygenert.
Terapien styres ikke primært etter SaO2 (eller PaO2). Dette gir bl.a. mulighet
for å bruke så lav FiO2 som råd når dette er viktig. Vi definerer ofte tre soner
for SvO2:
1. Normalområdet ( 70-75%)
2. Lett redusert (70-60%).
3. Moderat redusert (60-50%)
4. Kraftig redusert (< 50%). Det er fare for anaerob metabolisme (laktacidose).
Terapien må intensiveres. Sjekk s-laktat!

Referanser

Normalverdier, Sentralvenøs tilgang, Tiltak mot hypoksemi. Hemodynamisk
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Respiratoravvenning

Hans Flaatten
Respiratoravvenning er en kontinuerlig prosess som starter umiddelbart etter
pasienten legges på respirator!
Pasienter som skal tas av respirator bør klare seg med:
1. FiO2 < 0,45
2. PEEP < 5
3. trykkstøtte over PEEP < 8
4. bedring av rtg. thoraks (oppklaring av fortetninger, regress av stuvning
etc)
De bør helst være så våkne at de kan samarbeide under avvenningen. Vurdering
av rett tidpunkt for ekstubering baserer seg vel så mye på erfaring med respiratorbehandling og kjennskap til pasienten, som på bruk av objektive parametre.
Avdelingen praktiserer protokollstyrt avtrening fra respirator.
Trykkunderstøttet spontanventilasjon (ASB = assistert spontan
ventilasjon).
Dette er en variant av kontrollert ventilasjon, og står nærmere beskrevet under
respiratorbehandling. Denne måten å ventilere pasientene på kan likevel sees på
som første skritt i retning av avvenning fra respirator. Pasienten bestemmer selv
respirasjonsfrekvensen, og avhengig av hvordan vi stiller inn triggefunksjonen,
vil pasienen måtte generere et mindre eller større negativt intrathorakalt trykk
før trigging. ASB kan godt kombineres med perioder med trykkkontrollert ventilasjon (eksempelvis om natten), eller synkronisert intermitterende mandatory
ventilation, SIMV (for å sikre et visst minste minuttvolum).
BiPAP
Finnes på Dräger Evita XL. Kan lettest forklares som veksling mellom to
ulike CPAP nivå med fri mulighet for spontanventilasjon «på toppen». BIPAP
trykknivå kan justeres likeså varighet og frekvens. Gradvis nedtrapping til CPAP
er mulig. Er et godt alternativ til ASB hos pasienter med langsom/ujevn spontan
respirasjonsfrekvens.
CPAP på endotrakealtube
CPAP (continous positive airway pressure) er neste ledd i en «standard»
respiratoravvenning. Pasienten puster spontant, og får ingen inspirasjonsstøtte .
Det er imidlertid et kontinuerlig mottrykk som gjør at alveolene står mer «utspilt»
(alveolene lukkes senere i ekspirasjonsfasen, økning i FRC). Derved bedres
gassutvekslingen. Først og fremst oksygenering bedres ved CPAP.
Med Dräger Evita kan den innebyggede CPAP funksjon brukes, da denne
er lett å puste gjennom. Da slipper en å rigge til ekstra utstyr på stuen. En stor
fordel er at pasientens ventilasjonsvolum, respirasjonsfrekvens og FiO2 overvåkes
av maskinen.
Vi bruker også et frittstående Dräger CPAP system (se dette). Mottrykket lages
av en ekspirasjonsventil med variabel motstand. Denne er imidlertid unøyaktig,
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og det eksakte trykket bør derfor alltid måles.
Ikke invasiv ventilasjonsstøtte (NIV)
Evita XL respiratorene også kan brukes til å gi ventilasjonsstøtte på maske.
Metoden kan og bør prøves hos pasienter primært med akutt hyperkapnisk
respirasjonssvikt, og som trenger respirasjonsstøtte. Også hos pasienter med
hyoksisk respirasjonssvikt kan dette vurderes.
En annen gruppe pasienter er i etterkant av intubering og overtrykksventilasjon
(de som ikke er trakeostomert) for å lette overgang til spontanventilasjon., vil
dette ikke sjelden være et alternativ umiddelbart etter ekstuberingen.
Ekstubering
Etter opp til 1-2 døgn på CPAP kan tiden være moden for å vurdere ekstubering. Dette bør helst skje som planlagt prosedyre tidlig på dagtid. Både pasient og
pårørende skal være informert og motivert, også om mulighetene for reintubering. Da reintubering raskt kan bli nødvendig, må intuberingsutstyr og aktuelle
medikamenter være umiddelbart tilgjengelig. Pasienten skal overvåkes som ved
intubering. Før ekstubering suges munn, svelg og trakea rene, pasienten ventileres
noen minutter med 100% oksygen. Med et nytt sugekateter nede, tas luften ut
av cuffen, og tube med sugekateter fjernes langsomt under pågående suging.
På denne måten får en med seg den sekretmengden som alltid står over cuffen
opp mot larynx (ellers går dette ned i trakea hos pasienter med svak hostekraft).
Alternativt kan pasienten ekstuberes under overtrykk (Lærdals bag koplet til
tuben, og ekstubering samtidig med at man klemmer på bagen). Umiddelbart
etter ekstubering gis fuktet oksygen på maske, og pasienten oppfordres til å hoste,
samt spytte ut slim (ikke svelge).

Referanser
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Respir Care 2004; 49: 830-6
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Respiratorbehandling
Hans Flaatten

Objektive indikasjoner
1.Respirasjonsstans
Hypoksi, spesielt ved samtidig metabolsk acidose (laktacidose), vanligvis
PaO2 < 6 kPa eller SaO2 < 80% (FiO 2 = luft). PaO2 /FiO2 ratio < 26 kPa (ARDS
kriterier)
2. Hyperkapni med nedsatt bevissthet og uttalt respiratorisk acidose, vanligvis
PaCO2 > 10 kPa, pH < 7,15 som ikke kan heves på annen måte.
3. Som ledd i behandling av hjerneødem (unngå hypoventilering)
Subjektive indikasjoner
Sliten pasient (selv uten objektive indikasjoner)
Uro, dyspnoe, cyanoser
A) Oppstart av respiratorbehandling
Pasienten bør alltid være overvåket med EKG, invasiv BT måling og
pulsoksimeter under den innledende fasen av respiratorbehandling.
Evita XL (Dräger)
Dette er sykehusets og avdelingens standard respirator til såvel voksne som
barn (ikke neonatal intensiv). Med noen små unntak er alle maskiner helt like i
sine funksjoner (alle basisfunksjoner er like). Respiratoren kan gi alle de vanlige
ventilasjonsmodi (IPPV, BiPAP, ASB) i tillegg til å kunne brukes som en noninvasiv (maske) ventilator (NIPPV) og CPAP. Ulike trykk, flow og volumkurver
samt innstillinger og avlesninger av ulike respirasjonsparametre kan leses direkte
fra den store skjermen. Noen har også innebygget kapnograf.
Respiratoren kan brukes fra ca 5 kg store barn til voksne (minste tidalvolum
40 ml). Med neoflow sensor kan Evita-XL brukes til enda mindre barn også (er
tilleggsopsjon på enkelte maskiner).
Respiratoren slås på med en bryter bak. Etter valg (barn/voksen) og aktivering av start vil den automatisk stille seg i BIPAP modus med FiO2 0,5, Pinsp
20 og PEEP på 5 cm H2O.
Ventilasjon i BiPAP modus (Bilevel inspiratory positive airway pressure) er
fortsatt vår standard ventilasjon. Velg ønsket frekvens (voksne vanligvis 12-20/
minutt), PEEP nivå (8-10 cm H2O) og P insp (20-30cm H2O). Trykkdifferansen
vil sørge for ventilasjonen. I tillegg kan I:E ratio og inspiratorisk flowkurve
innstilles separat. Velg Pinsp slikat pasienten blir ventilert med tidalvolum 6-8
ml/kg initialt.
Alternativt kan brukes volumkontrollert ventilasjon IPPV. Da innstilles tidalvolum og frekvens (ekspirert tidalvolum 6-8 ml/kg kroppsvekt (vanligvis 4-600
ml) og frekvens 12-20/min hos voksne). Ved volumkontrollert ventilasjon settes
trykket (Pmax) på 40-50 som en sikkerhetsventil mot uønsket høyt trykk. Velges
trykkontrollert senkes Pmax til ønsket trykk, mens tidalvolum økes med 10-20%
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over ønsket nivå. Respiratoren gir nå beskjed om at den fungerer pressure limited
men forsøker å gi det ønskede volum, hvis Pmax reduseres ytterligere kommer også
beskjeden «volume not constant». Nå fungerer respiratoren trykkontrollert
Dersom ikke annet er indisert innstilles vanligvis PEEP/CPAP på 10-12 og FiO2
på 1,0 initialt med rask justering til < 0,5 hvis mulig. En søker først å redusere FiO2
før PEEP. Normal inspirasjons- og ekspirasjonstid (1:2). Etter ca 30 minutter tas
første blodgass. Vanligvis tilstrebes blodgass i lavere normalområdet, dvs PaO2
10-12 kPa, PaCO2 4,5-5,5 kPa og pH ca 7,40 (unntak terapeutisk hyperventilering,
og pasienter med kronisk kompensert respiratorisk acidose (KOLS) og ved alvorlig
ARDS). Innstilling på respirator korrigeres etter blodgassverdiene.
B) Vedlikeholdsfasen
Pasienten holdes på kontrollert ventilasjon så kort tid som mulig, og snarest
mulig reduseres TV til 6 ml/kg. Når pasienten våkner (eventuelt tillates å våkne),
er det aktuelt å forsøke ASB. Med denne innstilling utløses respiratorstøtten av
pasienten selv (oppdager pasientens egen flow), og han får deretter hjelp med
inspirasjonen opp til et forutbestemt trykk. Vanligvis er dette 18-25 cm H2O
initialt, men kan etterhvert gradvis reduseres mot 10 cm. Etterhvert vil også
behov for oksygen minke, og FiO2 og PEEP kan vanligvis reduseres. Når behov
for trykkstøtte er 12 og FiO2 er 0,45 vil pasienten vanligvis kunne koples fra
respirator, eventuelt ekstuberes.
Ved hjelp av Evita XL sin "smart care" vil mye av avvenningsprosedyren
kunne automatiseres og kontrolleres av respiratoren selv.
NB!
Høye FiO 2 verdier (> 0,6) ut over 2-4 døgn bør unngås. Ved
oksygeneringsproblem vurderes følgende tiltak:
1) Optimalisere konvensjonell ventilasjon
2) Recruitment manøver (gjentas )
3) PEEP > 15 cm H2O
4) Øke inspirasjonstid (IE forhold 1:1) ev. APRV
5) Permissiv hyperkapni (pH bør holdes > 7,20)
6) Bukleie
7) Oscillator, ev. kombinert med bukleie (ev. NO)
8) Permissive hypoxemi

Referanser

ARDS, CPAP med maske, Bukleie, Intubering av intensivpasienter, HFOVg
Respiratoravvenning, NO-behandling, Sedering av pasienter på respirator.

The Acute Respiratory Distress Syndrome Network. Ventilation with lower
tidal volumes as compared with traditional tidal volumens for acute lung injury
and the acute respiratory distress syndome. NEJM 2000; 342:1301-8.
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Respiratorpneumoni
Hans Flaatten

Pneumoni er vanlig under respiratorbehandling. Denne type pneumoni kalles
VAP = ventilator assosiert pneumoni ("respiratorpneumoni"). Årsakene er mange,
men skyldes vanligvis"silent aspiration" fra sekret i øvre luftveier/øvre del av
GI traktus. Dette samler seg over trakelatubecuffen og "lekker" ned i trakea.
Enkelte undersøkelser har vist at så mange som 95% av respiratorpasienter
har bakterier i lungevev, og 25-50% av pasienter som respiratorbehandles > 3
døgn får pneumoni. Det er usikkert om VAP gir økt mortalitet, med det fører til
økt liggetid og sykelighet.
Diagnostikk
Tradisjonell pneumonidiagnostikk er vanskelig hos intensivpasienter. De har
ofte feber av ikke infeksiøs årsak, CRP kan være høy pga operasjoner og skader,
og lungefortetninger kan være atelektaser og væske, og representerer ikke nødvendigvis et pneumonisk infiltrat. CRP & Procalcitonin (PCT) kan være til hjelp!
Clinical Pulmonary Infection Score (CPIS) kan være til hjelp i vurdering av
om det foreligger VAP. Hvis det skåres ≥ 6 poeng foreliugger sannsynligvis VAP.
Mål

0

Temperatur
LPK (109)

1

2

36,5 - 38,4

38,5-38,9

> 39 eller < 36

4 - 11

< 4 eller > 11

> 50% umodne

Trakealsekret

Intet

Ikke purulent

Purulent

PaO2/FiO2 kPa

>30 eller ARDS

Rtg pulm

Ikke infiltrat

Infiltrat

Ingen progresjon

Vekst i aspirat
Lite
* Ikke lungeødem eller ARDS

< 30 uten ARDS
Diffuse infiltrat

Lokalisert infiltrat
Progresjon *

Moderat-mye

= gram preparat

Mikrobiologisk diagnostikk
For å stille en klinisk diagnose på VAP trengs ikke svar på mikrobiologisk
analyse, men dyrkning er viktig for å bekrefte diagnosen og eventuelt korrigere antimikrobiell behandling! Prøve må (om mulig) tas før oppstart av antibiotika.
* Steril, beskyttet børsteprøve fra nedre luftveier
Dette er avdelingens rutine for å stille en mikrobiologisk diagnose. Vi bruker
en spesiell beskyttet steril børste for å hente sekret fra nedre luftveier. Vanligvis
gjøres dette blindt (uten bronkoskop). Prosedyren må følges:
1. Utstyr til prøvetagning finnes frem: (kateter med børste, prøveglass med
flytende medium, avbitertang, sterile hansker, munnbind, kompresser og
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klorhexidinsprit)
2. En assistent må gå til hånde.
3. Pasienten informeres, ev gis ekstra sedativa/analgetika. Gi 100% O2 noen
minutter. Kople fra respiratoren.
4. Kateteret med børste settes ned via trakealtube så langt den kommer (ikke
bruk makt). Bruk sterile hansker.
5. Børsten skyves ut (håndtaket) og roteres/dras litt opp og ned for å skaffe
materiale, og dras så inn igjen i hylsen.
6. Kateteret dras tilbake, og pasienten koples til respirator igjen (det hele bør
ikke ta mer enn 30 sek.)
7. Kateteret tørkes av utvendig (distalt) med klorhexidinsprit
8. Børsten stikkes ut fra katetre, gripes med en steril peang og klippes av ned i
prøveglasset. NB! Ikke kontaminer børsten.
9. Prøven sendes direkte til mikrobiologisk avdeling med portør (dagtid +
lørdag-søndag før kl. 12). Merk skjema børsteprøve fra bronkier.
Forebygge respiratorpneumoni
Det følgende er noen eksempler på dokumentert effektive tiltak som vi
forsøker å bruke i klinikken:
* hevet overkropp (minimum 30o) ved samtidig enteral ernæring
* god håndhygiene ved bruk og stell av respiratorslanger og trakealtuber!
* unngå H2 blokker og syrepumpehemmer som ulkusprofylakse
* kontinuerlig aspirasjon av subglottisk sekret (krever spesialtube)
* munnstell med bruk av klorhexidin
* (lukket sugesystem er trolig ikke veldig effektivt som rutinetiltak)
Behandling
Antibiotika: Ta hensyn til hvor dårlig pasienten er, og tiden siden intubering.
Tidlig respiratorpneumoni (< 1 uke) skyldes ofte G+ bakterier (stafylokokker
eller streptokokker). Senere dominerer G- intestinale bakterier og sopp.
Alvorlig pneumoni: Dekk bredt, både G+ og G- bakterier: Høydose penicillin
og aminoglykosid kan brukes. Alternativt piperacillin-tacobaktam 4g x 4 iv.
Ved påvist eller mistenkt pseudomonaspneumoni velges enten ceftazidim 2g
x 3 eller piperacillin-tazobaktam 4g x 4.

Referanser
Antibiotikabehandling, prøvetagingsrutiner
Torres A et al: Defining, treating and preventing hospital aquired pneumonia:
European perspective. ICM 2009; 35: 9-29
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Rutiner for vakthavende leger (int.)
Hverdagsvakter.

Hans Flaatten/Stig Gjerde

Forvakt intensiv (call 9-2548).
Har primæransvar for intensiv og brannskadeavsnittet mellom kl 16.00 og
07.30. Etter visitt på intensiv 15.30 bør det gås visitt på brannskaden. Er det
respiratorpasienter andre steder (MIO) skal disse også tilsees i løpet av kvelden.
Sykepleier på disse postene kan kontakte 2548 direkte ved behov. Videre vaktarbeid bestemmes av pasientmassen, men det bør gåes intensivvisitt sammen med
sykepleier A-vakt rundt midnatt. Intensiv mottar 1-2 nye pasienter per døgn. Disse
bør diskuteres med bakvakt. Gjelder det barn, meget ustabile pasienter, nye store
brannskader og mistanke om hjernetamponade, skal bakvakten kontaktes/tilkalles.
Når bakvakt SOP har gått hjem (kl 21.30/18) er intensivforvakt den umiddelbare hjelp for intensivenhetene på sykehuset.
Bakvakt intensiv (mobil 9323 0451)
Går visitt sammen med primærvakt 15.30 og er tilstede til ca. kl. 21.30 (kl
18 i helg). For bakvakter som ikke arbeider på intensiv til dagen er det viktig å
orientere seg grundig om pasientene. Har avdelingen særlig krevende pasienter
bør bakvakten på eget initiativ kontake forvakten før natten.
Helgevakter.
Forvakt
Vakten starter morgenmøte på intensiv kl 08 lørdag/ kl 09 søn- & helligdager.
Visittgang etter morgenmøtet, og ved vaktskifte kl. 16. Den første gåes som regel
sammen med bakvakt. I perioder med tungt belegg på intensiv samtidig med flere
sårstell i narkose på BSA, bør bakvakten overta callingen (2548) og gå visitt på
intensiv, slik at forvakten kan starte anestesier og visittgang på brannskaden. Hvis
primærvakten ikke går med på første visitt, må bakvakten gå en runde sammen
med primærvakten etter at arbeidet på brannskaden er ferdig.
Bakvakt
I helgen er det to overleger på dagtid hvorav en har døgnvakt. Dagvaktens
arbeidstid er fra 08 (09)-14. Ordningen er innført for å sikre at en hele tiden er
en tilgjengelig til å gå visitt på intensivpasientene. Vakten starter også kl 08 og
09 på intensiv. Bakvakten koordinerer arbeidet for vakthavende leger, og har det
avgjørende ord ved prioriteringer. Spesielt for bakvakter som ikke arbeider på
intensiv daglig og derved kjenner pasientene godt, er det viktig å få gått visitt
både på intensiv og brannskaden. Vanligvis står bakvakten for kontinuitet i
helgen. Derfor er det ikke godt nok bare å vurdere pasientens kurver og papir!
I de tilfelle primærvakten tar stell på brannskaden skal bakvakten gå med 2548
callingen til primærvakten kommer tilbake. Det skal da gåes en runde på intensiv
før bakvakt kan gå hjem.
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NB! Ved stell i generell anestesi på Brannskadeavsnittet i helgene er det
viktig å komme igang tidlig for å unngå unødig faste og forstyrrelser i et stramt
døgnprogram.
Intensivbakvaktenes arbeidstid (tilstede)
Hverdager: 16-21.30
Lør/søn og helligdager: 08 og 09 - 18

Referanser

Mottak av nye intensivpasienter.
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Rutiner på intensiv (dagtid)
Stig Gjerde/Hans Flaatten

Morgenmøtet 0730 .
Avtroppende intensivvakt presenterer kortfattet status (max 5 min.) på intensiv/
brannskaden og utposter for alle leger. Det essensielle er:
•
antall pasienter på intensiv/MIO/brannskaden
•
om hver pasient: antall liggedøgn og hovedårsak til intensivbehandling.
•
vesentlige forandringer siste døgn
•
mer detaljert om nye pasienter og ev. dødsfall på vakten.
•
mer detaljert også om mulig "kandidater" for SOP / operert ila vakten
Som mal for rapporten bør brukes: rapportskjema for intensiv. Intensivvakten
følger så med til previsitt på intensiv umiddelbart etter fellesmøtet. Her er det
plass for detaljene!
Previsitt intensiv 07.50-09.00
Her deltar de leger som er satt opp på intensiv/BSA (vanligvis 2-3 overleger
og 1-3 ass.leger), avtroppende intensivvakt og sykepleier A-vakt.
Det avtales først hvem som skal ha ansvar den enkelte intensivpasient og
for eventuelle intensivpasienter på MIO og oppvåkingen, og hvem som skal
ha 2548 calling.
Først kort rapport/diskusjon om BSA pasienter før legene som dekker BSA
går til morgenrapport der kl. 08.30.
Pasientene diskuteres (ICIP, lab data, aktuell mikrobiologi etc), og det legges
opp en plan for kommende døgn. En gang før 08.30 kommer kirurgene for å
motta rapport. En av overlegene går en kort runde med kirurgene på intensiv,
der en avklarer problemer. Infeksjonsmedisinsk overlege kommer daglig, samt
vakthavende nefrolog (om det er pasienter i dialyse / hemofiltrasjon). Andre
kirurger kommer mer uregelmessig (avhengig av pasienter).
Visitt intensiv 09.00-11.00
Kontinuitet i pasientkontakt er målet, også på legesiden. Prosedyrer (skifte
SVK, bytte sonder, nye arteriekraner etc) kommer en tilbake til etter visitten. Husk medikament og væskeordingering i ICIP så snart som mulig! Bruk
gjerne PC ved seng for på fremme kommunikasjon med ansvarlig sykepleier.
Journalnotat & registrering 11.00-11.30
Bør være diktert til lunsj for at de skal rekke å bli skrevet samme dag!
Merk notatet til "skrives samme dag" eventuelt "haster". Følg standard mal for
journalnotat (en veiledning finnes på baksiden av notatblokken). Alternativt
kan en selv skrive notatet rett inn i Doculive-journal. I helgen må notatet legges
til skriving hos "akutt mottak" (i Doculive), ellers blir ikke notatet skrevet før
mandag.
Røntgenmøte 13.30
Minst en lege må delta i dette møtet som varer 10-15 minutter. En av røntgenINTENSIVPROSEDYRER OG RUTINER 2015

legene vil gjennomgå aktuelle bilder fra siste døgn. Møtet forgår på rom J101.
Pårørende samtaler
Gjøres på det "samtalerommet" på intensiv, hvis opptatt kan også det nye
pårørende kjøkkenet brukes. Kan med fordel legges til kl 14-14.30.
Vaktrapport & visitt. 15.00-15.30 (møterom intensiv)
Påtroppende vaktleger (primær- og bakvakt intensiv og bakvakt hjerte) skal
være tilstede. Det gis rapport om:
•
dagens hjerteoperasjoner (fra ansvarlige hjerteanestesiologer)
•
intensiv/oppvåkning (følg samme mal som på morgenmøtet)
•
brannskaden (en brannskadelege må møte)
•
satelitt intensivpasienter (MIO, Med 6, neurokirurgisk obs-post)
Deretter går en felles visitt på intensiv frem mot 16-16.15.
Konsultasjon på andre avdelinger
Interne henvisninger til intensiv i Doculive sjekkes daglig av sentralvakten og
nye henvendelser skrives ut til ansvarlig overlege på previsitten (til fordeling). I
helgen må bakvaktene selv sjekke postkassen mtp nye henvisninger.
Intensivlegenes innsats er ønsket og nødvendig også på andre avdelinger, særlig
Hjerte post 3 (MIO) og overvåkingspost på Nkir og Med post 6. På MIO bør det
gås visitt før kl. 11.00 for å kunne diskutere pasientene med avdelingens lege(r).
I tillegg til respiratorbehandlingen bør en vurdere væske-/elektrolytt behandling,
ernæring, samt mobilisering av pasientene. Husk journalnotat på intensivpasienter
utenfor intensiv! Daglig skal pasienten diskuteres med avdeligens lege(r). Også
nevrokirurgisk observasjonsenhet (etasje 7) og pasienter på Med 6 (infeksjon)
kan også kreve tilsyn ved respiratoriske problemer (trakeostomi/CPAP).
Intensivavdelingens leger spørres i stor grad til råds om ernæring (enteral
og parenteral) og syre-/base-/væske- og elektrolyttforstyrrelser. Den som har
primærkontakten er selv ansvarlig for videre oppfølging (om ønske og behov).
Husk journalnotat på slike pasienter.

Referanser
Dokumentasjon og virksomhetsregistrering. Rutiner for oppvåkningsavsnittet.
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Rutiner ved dødsfall
Hans Flaatten

A) Plutselig uventet dødsfall med mulig iatrogent årsaksforhold.
Mistanke om komplikasjon til behandling eller diagnostikk.
Se Melding av skade, uhell, dødsfall mm.
Fra juni 2010 er det opprettet en utrykkingsgruppe i Statens Helsetilsyn
som på kort varsel kan rykke ut ved utvalgte alvorlige hendelser (som iatrogene
dødsfall). I denne gruppen vil både personell fra Statens Helsetilsyn sentralt samt
helsetilsynet i fylket være representert. I forskriftene står det at Helsetilsynet
skal varsles snarest, og senest neste dag. Varsling skjer ved å sende e-post til
varsel@helsetilsynet.no.
B) Plutselig uventet dødsfall hos barn 0-4 år
Fra høsten 2010 er det innført nye rutiner ved plutselig uventet dødsfall hos
små barn. Folkehelseinstituttet koordinerer nå en ordning om frivillig dødsstedsundersøkelse. Helsetjenesten (dvs intensiv) er forpliktet til å gi dette tilbudet
til foreldre (skriftlig og muntlig). Tilbudet er frivillig. Tilbudet iverksettes ikke
hvis ordinær etterforskning blir iverksatt av politiet ihht straffeprosessloven.
På vanlig måte vil også våre rettsmedisinere i slike tilfeller obdusere barnet på
oppdrag fra politiet.
Når det foreligger samtykke tas kontakt med Rettsmedisinsk institutt i Oslo
som har et eget undersøkelsesteam (telefon 92637507, e-post t.o.rognum@
medisin.uio.no).
C) Andre dødsfall
Uventet død uten mistanke om feilbehandling skal likevel vurderes meldt. I
så fall meldes bare fylkeslege og skadeutvalg, ikke politiet. I de fleste slike saker
vil obduksjon være ønskelig. Den lege som skriver dødsattest skal også fylle ut
begjæring om sykehusobduksjon. Ansvarlig overlege skal alltid varsles.
Eksempel: Pasient som dør umiddelbart postoperativt pga akutt lungemboli
etter planlagt hoftekirurgi, uten at det er holdepunkt for feilbehandling.
D) Forventet dødsfall
De fleste dødsfall på intensiv vil være ventet pga alvorlig sykdom eller skade.
Ved slike dødsfall skal som regel kun vanlig dødsattest fylles ut (konferer med
bakvakt om det skal begjæres sykehusobduksjon). Unntak er alle dødsfall etter
skade/uhell utenfor sykehus (arbeidsulykke, trafikkulykke, vold etc). Disse skal
alltid meldes politiet som avgjør det videre forløp (om det skal begjæres rettslig
obduksjon eller ikke). Alle brannskader hører til her! Legen som har ansvar for
Intensivmedisinsk seksjon (dagtid eller vakt) når dødsfallet skjer skal fylle ut
alle nødvendige papir, samt diktere avslutningsnotat. Ved dødsfall på vakttid må
vakthavende lege påse at dette er gjort før han går hjem.
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Forhold til pårørende.
Er pårørende ikke tilstede i avdelingen når en pasient dør er det vakthavende
leges plikt snarest å varsle disse om dødsfallet. Som regel bør de oppfordres til
å komme til sykehuset for samtale. Pårørende skal kontinuerlig holdes orientert
om tilstand ved kritisk sykdom/skade. Er de i sykehuset bør en om mulig la
disse være hos pasienten selv om aktiv behandling pågår. Døende pasienter
skal være på enerom.
Sykehusprestene stiller opp ved kritisk sykdom og dødsfall. Tilbudet om
prestesamtale bør gis alle pårørende til kritisk syke / døende pasienter.
Vær åpen også når det gjelder mulig iatrogen skade og uventet dødsfall.
Fortell at hendelsen rutinemessig blir rapportert skadeutvalg og fylkeslege. Informer om rettigheter vis à vis pasientombud og Norsk Pasientskadeerstatning
når det er berettiget.
Varsling av "moderavdelingens" lege(r)
Intensiv har ikke egne senger, pasientene er innskrevet ved andre avdelinger.
Ved dødsfall varsles denne avdelingen (vnl. vakthavende lege), som igjen har
ansvar for å varsle videre i sin avdeling. Unntatt er pasienter som forventes å dø
i.l.a. vakten, og der moderavdelingens leger allerede er varslet.
Ettersamtaler med pårørende
Det er rutine på seksjonen å kalle inn pårørende 3-4 uker etter et dødsfall for
å gjennomgå sykehusopphold og behandling på nytt. Dette gir også de etterlatte
anledning til å komme med spørsmål. Sykepleier organiserer tidspunkt for
samtalen.
Legen med mest innsikt i den enkelte pasient vil her bli bedt om å delta (tid
ca 30 minutter).

Referanser
Dokumentsajon og virksomhetsregistrering. Melding av skade, uhell, dødsfall
mm. Informasjon til pasienter og pårørende.
Folkehelseinstituttet barnedød: http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=
233&trg=MainArea_5661&MainArea_5661=5631:0:15,5166:1:0:0:::0:0
Helsetilsynet: Utrykkingsgruppe. http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/
Hendelsesbasert-tilsyn/Utrykningsgruppe-og-varslingsordning/
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Sedering av pasienter på respirator
Hans Flaatten

Indikasjoner
•
for å kunne gjennomføre respiratorbehandling
•
for å redusere stress og ubehag ved ulike prosedyrer
•
for å redusere oksygenforbruk ( viktig ved hypoksemi)
Målsetting
Det primære er å ha smertefrie pasienter ikke sovende pasienter!
Hvis analgetika ikke er tilstrekkelig for at pasienten har det godt legges ofte
til et sedativum. Både valg sedativa og dybde på sedringen er omstridt. Det
finnes intensivavdelinger som nesten ikke bruker sedasjon i det hele tatt (men
gjennomfører meget god smertelindring).
Vårt hyppigst brukte middel: midazolam, kan være forbundet med økt risiko
for post-traumatuisk stress etter intensivoppholdet. Det er derfor viktig å gi så
liten dose som mulig for å oppnå ønsket effekt (RASS).
Objektiv gradering av sedasjonsdybde (RASS skala) skal alltid ordineres
(lege) og registreres (sykepleier). Det finnes tabell for dette i ICIP under skåringer:
CAM-ICU sedasjonsvurdering.
Sedasjons skala- RAAS skår
RAAS= The Richmond Agitation and Sedation Scale
+4

Åpenlyst aggressiv. Voldelig, fare for personalet

+3

Drar i eller fjerner tube(r) eller kateter(e). Aggressiv

+2

Hyppige bevegelser uten formål. Motarbeider respirator

+1

Engstelig eller urolig, men ikke aggressiv

0

Våken og rolig

-1

Ikke helt våken, åpner øyne på tiltale > 10 sekunder

-2

Lar seg vekke kortvarig, øyenkontakt < 10 sekunder

-3

Bevegelse eller åpner øyne på tiltale, men ikke kontakt

-4

Ingen respons på tiltale, kun ved fysisk stimulering

-5

Ingen respons på verbal eller fysisk stimulering

Valg av medikamenter
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* Midazolam
Et benzodiazepin med relativt kort halveringstid (ca 2 timer), men har aktive
metabolitter. Gis enten som intermitterende injeksjon (2,5 - 5 mg ved behov) eller
som kontinuerlig infusjon. Vanlig startdose hos voksne er 2,5 - 5 mg/time. Etter
langvarig infusjon (> 1-2 døgn) kan det ta lang tid før effekten forsvinner.
* Propofol
Fordelen er en meget rask halveringstid og minimal akkumulering, selv etter infusjon over flere døgn. Hos barn skal preparatet brukes som kontinuerlig
infusjon bare etter eksplisitt godkjenning av ansvarlig overlege. Barn < 1 mnd
alder skal ikke ha propofol, og barn 1mnd – 3år i max 30 minutter. Intemitterende
bruk ved kortvarige plagsomme prosedyrer (trakealsuging, innleggelse av SVK
etc) hos barn og voksne er gode indikasjoner på bruk av propofol. Bør brukes
som alternativ til Thiopenton ved Status Epileptikus (SE).
Vær oppmerksom på at propofol er oppløst i en fettemulsjon, og vil ved høye
infusjonshastigheter gjøre samtidig bruk av ordinær fettemulsjon (ved TPN)
overflødig. Næringsverdi av propofol: 1 g fett som gir 9 kcal pr 10 ml.
* Thiopenton
Gir i tillegg til hypnotisk effekt også reduksjon av cerebralt oksygenforbruk
og hevet krampeterskel. Medikamentet brukes ved hodeskader og høyt ICP.
Ved SE når tradisjonelle antiepileptika svikter og diazepam ikke har effekt. Gis
som kontinuerlig i.v. infusjon etter en bolusdose på 2,5 mg/kg . Vanlig startdose
er 2,5 - 5 mg/kg/time. Pga betydelig opplagring i fettvev vil langvarig bruk av
pentothal føre til bevissløshet lenge etter at medikamentet er seponert. Av den
grunn bruker vi hyppig propofol som alternativ.
* Dexmedetomidone (Dexdor-Orion Pharma)
Er en alfa-2 adrenerg agonist med uttalte sedative egenskaper. Kort virketid.
Gies som kontinuerlig infusjon fra 0,3 til 1,0 µg/kg + etter metningsdose på 1 µg/
kg. Doser opp til 2,5 µg/kg er brukt. Preparatet er nå godkjent som langtidssedering til intensivpasienter. Erfaring til barn er sparsom. Medikamentet kan brukes
men ikke som førstevalg. Bivirkninger: bradycardi og hypotensjon.
Flere intensivavdelinger praktiserer daglig seponering (en stund) av analgetika/
sedativa for å unngå for dyp sedasjonsgrad, noe vi skal praktisere som rutine
(med spesifiserte unntak).
Pasienter med flerorgansvikt skal ha reduserte doser sedativa. En god regel
kan være å gå over fra kontinuerlig til intermitterende sedering til denne gruppen
pasienter samt bruke annet medikament enn Midazolam og Morfin.

Referanser
Smertelindring.

Kunisawa T: Dexmedetomidine hydrochloride as a long-term sedative. Ther
Clin Risk Manag 2011; 7: 291-9
Brattebø G et al: Effect of a scoring system and protocol for sedation on
duration of patients need for ventilatory support in a surgical ICU. BMJ 2002,
324: 1386-9
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Sentralvenøs tilgang
Hans Flaatten

Indikasjoner
•
måling av intravasale trykk (venetrykk/pulmonalarterietrykk, mm)
•
hemodynamisk monitorering (PA kateter, PiCCO)
•
administrering av vasoaktive- og/eller sterkt irriterende medikamenter
•
vanskelig perifer venetilgang hos pas på langvarig iv medikasjon (ex
antibiotika) og/eller parenteral ernæring
Bør brukes liberalt til kritisk syke.
Venevalg (prioritet 1-3)
A) Voksne
1. v. jugularis interna dx. Unntak: Nevrokirurgiske pasienter (kandidater for
intern drenasje) og pasienter med trakeotomi (vanskelig kateterstell nær
stomien)
2. v. subclavia (dx og sin)
3. v. femoralis (med unntak av kateter til HD/CVVH hvor dette kan være
førstevalg hos sengebundne pasienter)
B) Barn
1. v. femoralis
2. v. jugularis interna
3. v. subclavia
Hos barn er prosedyren vanskeligere pga mindre forhold. Av denne grunn er
v. femoralis første valg, spesielt i situasjoner der behovet er sikker venetilgang,
og ikke intravasal trykkmåling. Punksjon av andre sentrale vener hos barn er
en spesialistoppgave! Egne katetre beregnet på barn (Arrow) skal alltid brukes.
Bruk alltid ultralydlokalisering av vene før punksjon!
Punksjonsteknikk
For detaljert beskrivelse, se referanselitteratur. Det følgende er viktige moment
ved all sentral venekateterisering:
•
god informasjon til våkne pasienter
•
aldri stikk uten sedasjon på urolige/engstlige pasienter (bruk sedasjon)
•
vurder å bruke ultralydveilet punksjonsteknikk som rutine
•
bruk av steril teknikk. Dvs at «operatøren» er sterilt kledd (frakk, munnbind, hette og hansker), bruke kirurgisk vask av feltet som dekkes sterilt.
En «ikke steril» medhjelper er nødvendig.
•
området som skal punkteres desinfiseres med klorhexidin i sprit.
•
bruk av lokalanestesi (Xylocain 10 mg/ml) på pasienter som kan oppleve
smerte
•
«kateter over «guide-wire» er avdelingens standard teknikk
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•
•

dersom punksjon av vene ikke er vellykket etter 2 forsøk, be om hjelp!
etter vellykket innføring av venekateteret fikseres dette alltid med sutur.
De løse muffene må sikres godt slik at de ikke glir på kateteret. Dette er
årsak til at flere katetre "ramler ut" under bruk.
Kontroll rtg. thoraks skal alltid brukes ved punksjon av v. subclavia, og
der det jar vært en komplisert eller langvarig prosedyre (flere stikk) også på v.
jugularis interna.

Typer SVK i bruk på avdelingen

* flerløpet (multilumen) kateter. Vi har katetre med to,tre,fire og fem
separate løp. Den kliniske situasjon må bestemme hva som velges. Fordelen
er bl.a. kontinuerlig måling av venetrykk til tross for infusjon/medikament
administrering.
* enkeltløpet kateter. Brukes ofte i senfasen der bare en tilgang er nødvendig.
Flerløpet kateter skal alltid byttes (over guide-wire om mulig) til enkeltløpet før
pasienten flyttes på post.
* hemodialyse kateter. Er et grovt dobbeltløpet kateter med to kraftige ytre
tilkoplinger (blå-vene; rød-arterie). Skal som hovedregel kun benyttes til dialyse.
Kateteret legges ofte inn i v. femoralis hos intensivpasienter (alternativt brukes
v. subclavia).
* Pulmonalarteriekateter. Se egen prosedyre.

Komplikasjoner

A) I forbindelse med innleggelse
Pneumothoraks, hematom, intrapleuralblødning, lesjon av mediastinale kar/
hjerte, luftemboli. Forhindres (langt på vei) med god teknikk, bruk av ultralydveiledet punksjon, god forberedelse, god tid og selvkritikk!
Til "uerfarne": be om hjelp, til "erfarne": forklar og vis andre teknikken din!
Spesielt gjelder dette ved innleggelse av kateter i v. subclavia.
B) Brukskomplikasjoner:
•
infeksiøse (sepsis, lokal infeksjon rundt innstikk). Det skal ikke
slurves med hygiene ved manipulering/bruk av SVK!
•
tromboemboliske
•
mekaniske (brekkasje, utriving av kateter etc)
•
perforasjon (hjertetamponade/hydrothoraks)

Referanser
Pulmonalarteriekateter
Flaatten H. Sentralt venekateter. TDNLF 1987; 110: 2742-4.
Flaatten H. Sentralt venekateter. TDNLF 1990; 110: 854-5.
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Sepsis

Hans Flaatten
Noen definisjoner
SIRS (Systemisk inflammatorisk respons syndrom). Har mange årsaker (sepsis
er én). Definisjon: Temperatur > 38 eller < 36, LPK > 12 eller < 4, takycardi
(>90) eller takypnoe (>20)
Sepsis = SIRS, hvor årsaken er infektiøs
Alvorlig sepsis = Sepsis med alvorlig organsvikt (bruk SOFA kriterier), når
organsvikten er kardiovaskulær og refraktær på bruk av volum kalles tilstanden
septisk sjokk.
Noen vanlige bakterielle årsaker
Pneumokokk sepsis (utgangspunkt luftveier, kan debutere som pneumoni,
kan ha samtidig meningitt, alle aldersgrupper)
Stafylokokk sepsis (ofte utgangspunkt i en abcess, osteomyelitt eller
fremmedlegeme, dominans av unge voksne/barn/immunsvikt)
Gram negativ sepsis (fra mage-tarm eller urinveier, enterokokker og E.Coli
hyppig, dominans av eldre og annen samtidig sykdom)
Streptokokker og andre bakterier kan også gi alvorlig infeksjon og sepsis
(fra sår, bløtdeler, hals)
Meningokokk sepsis (utgangspunkt nasopharynx), ofte samtidig meningitt,
som regel barn/ungdom/unge voksne.
Diagnostikk
Klinikk. Alment og ofte mentalt påvirket pasient (uro, forvirring). Nakkestiv
ved meningitt. Som regel varm perifert, takykard, syst. BT < 90 («varmt sjokk»).
Takypnoe. Ofte lav urinproduksjon som ofte går upåaktet hvis det ikke legges
inn blærekateter. Petecchier og hudblødninger.
Hemodynamisk diagnostikk. Pulmonalarterie og PiCCO kateter gir
karakteristiske funn: lav SVR (< 500) og økt CI (> 4), I starten er PCWP og
ITBWI er ofte lav, tydende på en relativ hypovolemi. Brukes fiberoptisk kateter
ses øket oksygenforbruk (> 4 ml/kg/min). SvO2 kan være normal til høy ved
øket CO, ellers som regel lav (øket ekstraksjonsrate). Ved lavt CO vurder akutt
ekkokardiografi som kan gi verdifull informasjon om grad av myokardsvikt,
preload/dilatering.
Laboratorieprøver. Blodgass: initialt som regel PaO2 < 8 kPa (SaO2 < 90)
på luft og PaCO2 < 4,5 kPa (hypoksisk hyperventilering). Etterhvert utvikling
av metabolsk acidose (pH < 7,30, BE < -5), i ubehandlet senstadium : kritisk
hypoksi og stigende PaCO2 .
Laktat: > 2 mmol/l. Som regel sparsomme elektrolyttforstyrrelser initialt.
Blødningsmarkør: INR, cephotest, D-dimer, Fibrinogen, f-monomer, TPK,
trombelastografi.
Infeksjonsparametre: LPK, CRP, PCT Vedvarende lav (>24 t) LPK antyder
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en dårligere prognose enn leukocytose.
Husk å følge laboratorieprøvene, som regel flere ganger/døgn de første dagene.
Diff.telling ved leukopeni!
Bakteriologiske prøver. Blodkultur før oppstart av antibiotika (helst > 2
kulturer). Også prøver fra svelg, urin og eventuelt trakea. Ved meningittmistanke
tas bakt.us. av spinalvæske. Husk prøver også til direkte mikroskopi. Samarbeid
med infeksjonsmedisiner!
Behandling
Sirkulasjonssvikt. Volumterapi: Initialt behov for tildels store mengder væske.
Styr gjerne etter PCWP eller ITBWI. Ved samtidig myokardsvikt er venetrykket
en upålitelig markør for volumstatus. Bruk Ringer acetat som krystalloidløsning
og ferskfrosset plasma ( Octaplas) som kolloid, hvis behov. Husk blod ved
hematokrit < 0,30 (tidligere hos eldre/hjertesyke/ustabile pasienter).
Vasoaktive medikamenter: Noradrenalin (NA) er førstevalget ved lav SVR og
lavt BT. NA kan kombineres med inotrop behandling ved tegn på dårlig perifer
sirkulasjon kombinert med lavt CO (dobutamin). Ved sirkulasjonssvikt som ikke
svarer på adrenerge agens kan vasopressin overveies.
Sinustachycardi hos unge bør ikke behandles. Supraventrikulære tachyarytmier
som ikke svarer på volumtilførsel kan behandles med digitalis (spes. ved samtidig
hjertesvikt), kalsiumantagonister eller betablokker.
Respirasjonssvikt. I tidlig fase hos våken/rolig pasient kan oksygentilskudd
eller ekstern CPAP/BiPAP være tilstrekkelig. Ved uro, betydelig hypoksi eller
hypercapni bør pasienten intuberes og overtrykksventileres.
Antibiotika. Ukjent agens: penicillin, aminoglykosid og metronidazol.
Utgangspunkt abscess i buk: piperacillin/tazobaktam 4g x 3 . Meropenem kan
være et alternativ (monoterapi), men skal helst bare brukes mot verifisert agens
eller ved terapiresistens. Meningokokksepsis: penicillin og kloramfenikol,
alternativt cefotaksim (Claforan)
Diskuter antibiotikavalg med infeksjonsmedisiner snarest råd (call 9-3720
(-21) eller hjemme.
Annet
Tilstreb god diurese. Ved stigende kreatinin: vurder diuretika når pasienten ikke
lenger er hypovolem! CVVH ved fulminant nyresvikt. Høyvolum hemofiltrasjon
kan også vurderes ved «terapiresistent» septisk sjokk hvor effekten av vasopressor
er dårlig (”bortfiltrering av mediatorer”).
Start ernæring (enteralt) så snart pasienten er hemodynamisk stabil.

Referanser
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Sepsis- tilleggsbehandling
Hans Flaatten

LAVDOSE STEROIDER
Er i dag ikke anbefalt lenger som rutinebehanling ved septisk sjokk
(se ref NEJM 2008). Diskusjon om selektiv bruk i subgrupper fortsetter.
HØY VOLUM CVVH/Hemoperfusjon
Kan være et tiltak for å stabilisere pasienter med fulminant sepsis med sirkulasjonssvikt og som har et økende behov for vasoaktive medikamenter. I praksis
noradrenaling og/eller adrenalin > 1µg/kg/min.
Det må da benyttes Prismamaskin som kan kjøre høyvolum CVVH (opp til
4,5 l/time). Det MÅ velges CVVH (ikke CVVHD/HDF).
Hemoperfusjon ved gram-negativt sjokk (med stor endotoxinfrigjøring) blir i
økende grad forsøkt behandlet tidlig med hemoperfusjon med spesielle filtre som
adsorberer endotoksin. Avdelingen vil begunne å se nærmere på slik behandling
som på langt nær kan betraktes som etablert praksis. Slik behandling kan kjøres
via Prismafleks med spesielt sett og separat filter.
VASOPRESSIN
Er et alternativ ved katekolaminresistent septisk sjokk. For tiden vurderer
vi VP når NA dosen er økende og passerer 0,5-0,6 µg/kg/min og volumstatus
er optimal. Standard dose (startdose som IKKE skal overskrides) er 2,4 IE/time
som kontinuerlig infusjon på sprøytepumpe.
Nyere data tyder på at outcome generelt sett ikke er bedre ved bruk av VP
vesus NA, men i subgruppen med mindre alvorlig septisk sjokk kom gruppen
med VP ut bedre enn NA.
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Skade og sykdomsgradering

Hans Flaatten
Avdelingen bruker system for gradering av skade og sykdom. Slike system
er verdifulle, både for å å følge utvikling i eget sykehus over tid og for å kunne
sammenlikne våre pasientmaterialer med andres. Systemene er ikke beregnet
på individuell prognostikk.
Pasienter skåres i to sammenheng:
A) Alle intensivpasienter ila første intensivdøgn på (også pasienter som
dør/utskrives/overføres < 24t). Til dette brukes SAPS II (etter 24t) og III (ved
innkomst).
Det er intensivlegenes ansvar å skåre på hverdagene, mens bakvakt er ansvarlig for skåring utenom arbeidstid og i helgene.
B). Daglig skår av organsvikt ved hjelp av SOFA (sequential organ failure
assessment) hvor de seks vitale organfunksjoner (hjerte, respirasjon, CNS, nyre,
lever, koagulasjon) vurderes. Til dette brukes laveste MAP og bruk av vasoaktive
medikament, PaO2/FiO2 ratio, GKS, kreatinin og døgnurin, bilirubin og TPK).
Verdiene føres daglig i ICIP.

Glasgow koma skala (GKS)

Brukes både hos traumepasienter og i SAPS/SOFA registrering.
Åpne øyne

6

Motorisk

Verbalt

Lyder ordre

5

Lokaliserer smerte

Orientert

4

Spontant

Fleksjon v/smerte

Forvirret

3

På tiltale

Abnorm fleksjon

Løsrevne ord

2

Ved smerte

Ekstensjon v/smerte

Bare lyder

1

Nei

Nei

Ingen

SAPS II og III (alvorlighetsgradering)

Alle pasienter skal graderes i henhold til SAPS II og III 24 . De mest avvikende verdier i ila 24 timer for SAPS II, og verdier ved innkomst intensiv for
SAPS IIII. Glasgow koma skala kan være vanskelig å vurdere hos pasienter som
sederes. I fall det ikke foreligger erkjent intrakraniell patologi skal pasienten her
gis full skår (=15).
SAPS II skåring har vært praktisert siden 1987, og fra 2006 har også det
nyere SAPS III skåringsverktøy blitt brukt. SAPS III skiler seg vesentlig fra
SAPS II ved å legge mer vekt på forhold rundt selve innleggelsen, samt tidligere
(kroniske) sykdommer. De nye SAPS III verktøyet ble publisert høsten 2005 og
vil trolig overta helt etter SAPS II.
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Felles for begge system er at de kan brukes for å beregne sannsynlighet for
død/overlevelse. SAPS III har i motsetning til SAPS II ulike justeringer for slik
utregning avhengig av geografisk område. Også slik sett er SAPS III et bedre
verktøy ved at en sammenlikner like for like,
SOFA skår- verdier for utregning
Grad

Sirkulasjon

Respirasjon

Nyre

Koagulasjon

Lever

CNS

MAP/VP bruk

O2 ratio

Kreat/urin

TPK

Bilirubin

GCS

0

>70 mmHg

>53 kPa

< 110 µmol/l

> 150 x 106

< 20 µmol/l

14-15

1

<70

>39,9

> 110

< 150

> 20

12-13

2

DA < 5 µg

>26,6

> 171

< 100

> 33

9-11

3

DA > 5 µg
NA/A < 0,1µg

>13,3

> 300/< 500

< 50

> 102

6-8

4

NA/A > 0,1µg

< 13,3

>440/< 200

< 20

> 204

<6

VP = Vasopressor, DA = dopamin, NA = noradrenalin, A = adrenalin, alt i µg/
kg/min
Urin = urinvolum på 24 timer
Skåring i ICIP
ICIP brukes til semiautomatisk skåring av intensivpasienter. Husk GCS så
snart som mulig etter innkomst. Både SAPS og SOFA skår vil da automatisk
importere denne verdien. Det autoimporteres og andre verdier som alder (om
alder er regnet ut i innkomstbladet), ulike BT, temp, puls,
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Smertelindring
Hans Flaatten

Indikasjoner
•
smerter og ubehag
•
sedativ effekt
•
redusert «stressrespons»
•
bedret egenventilasjon
Det er viktigere å sørge for god smertelindring enn sedasjon hos
intensivpasienter. Dessverre blir dette ofte ignorert (oversedering).
Valg av medikamenter
A. Intravenøst
Morfin
Har i tillegg til god analgetisk effekt også en betydelig sedativ effekt som gjør
preparatet velegnet til mange intensivpasienter. Kan gis både som intermitterende
(bolus 2,5 - 10 mg) og som kontinuerlig infusjon (2,5-5 mg/time vanlig startdose).
Viktigste bivirkning er respirasjonsdepresjon. Pasienter med spontanventilasjon
skal kun unntaksvis ha preparatet som kontinuerlig infusjon! En annen velkjent
bivirkning er kvalme og oppkast. Forsøk da fentanyl i stedet. Ved akutt nyresvikt
skal morfin unngås pga akkumulering av aktive metabolitter (M-6-G). Preparatet er
heller ikke ideelt over lang tid (> 4-5 døgn) pga akkumulering av metabolitter.
Ved økende behov for morfin kan det være fornuftig å skifte til annet opiat
(se tabellen). Husk da å redusere dosen med ca 30%
Alfentanil
Er vårt første alternativ til morfin. Alfentanil (bolus 0,5-1,0 mg og 0,5 mg/
time som start). Bruk av alfentanil faller litt dyrere enn morfin, men kan forsvares
hvis det kan forkorte respiratortiden (kortere avvenning) og skal alltid brukes
ved alvorlig organ svikt (spes. lever/nyresvikt).
Remifentanyl
Det kommer i økende grad dokumentasjon på bruk av remifenatyl (Ultiva) også
ved lengre tids bruk hos intensivpasienter. Middelet er ultrakortvirkende og har
ingen kjente aktive metabolitter. Sepsielt til pasienter med alvorlige hodeskader
(for å sjekke bevissthetsnivå ved kort tids seponering) og til pasienter med alvorlig
organsvikt kan middelet ha sin plass. Se spesiallitteratur.
B. Epidural analgesi
Er indisert der pasienten trenger smertelindring uten sedasjon og
respirasjonsdepresjon. Eksempelvis ved thoraksskade, hvor thorakal epidural og
maske CPAP kan holde pasienten unna respirator gjennom intensivoppholdet.
Pga infeksjonsfaren (epidural abcess) bør epiduralkateter ikke ligge ut
over en uke. Ved behov for videre epiduralanalgesi byttes til nytt innstikksted
(i nytt nivå ).
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Lokalanestetika
Ropivacaine (Naropin) er førstevalget. Bupivacaine (Marcain) er et alternativ
hvis en vil "rotere" etter takyfylaksi.
Standard EDA-blanding, også kalt «Breiviks blanding»
Kombinerer lokalanestetika (bupivacain 1 mg/ml), opioid (fentanyl 2 μg/ml)
og α-agonist (adrenalin 2 μg/ml) epiduralt. Ferdig blanding finnes (Pharmacia).
Vanlig startdose er en bolusinjeksjon på 10 ml, fulgt opp med 5-15 ml/time som
kontinuerlig infusjon.
NB! All bruk av opioider epiduralt kan gi initial respirasjonsdepresjon.
Pasientene skal derfor overvåkes nøye mtp respirasjonsfrekvens og bevissthet
de første 6-12 timer etter oppstart, og senere med regelmessige intervall (eks.
hver 4. time).
ØVRIG SMERTEBEHANDLING – STIKKORD
•
NSAIDs parenteralt (Toradol iv, Voltaren im) – kortvarig (max 3
døgn) til våken pasient med kirurgisk smerte (ikke ved nyresvikt og
lungeobstruksjon)
•
Fentanylplaster (hos pasienter som ikke svetter for mye)
•
Nozinan, ketamin (lavdose), gabapentin (neuropatisk smerte), clonidin
•
Husk også kvalmeprofylakse / -behandling
Tabellen viser ekvianalgetiske doser (morfin=1). Hvis rotering av opiater er
ønskelig (bivirkning eller toileranse), kan bytte være effektivt. Reduser alltid
dosen noe ved bytte, anslagsvis med 30%
Normal dose

Medikament/navn

Ekvianalgetisk dose

Morfin

1

10 mg

Ketobemidon (Ketogan)

1 (= morfin)

10 mg

Oxycodone (Oxynorm)

0,3 - 0,5 x morfin

20-30 mg

Alfentanyl (Rapifen)

25 x morfin

0,25 mg

Fentanyl (Leptanal)

100 x morfin

0,1 mg (100 μg)

Remifentanyl (Ultiva)

200 x morfin

0,05 mg (50 μg)

Referanser

Sedering av respiratorpasienter.
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Status epileptikus (voksne)
Hans Flaatten

Definisjon
Epileptiske anfall som opptrer slik at de fører til en «epileptisk tilstand» med
varighet over 30 minutter (generaliserte eller fokale anfall)
Enkel inndeling
1. Konvulsiv status epileptikus (SE)
2. Nonkonvulsiv (partiell) SE
3. Vedvarende fokale anfall med intakt bevissthet.
Årsaker
Barn 50% ukjent og 25% feber
Voksne 40-50% ukjent, ca 25% traumer, 10% vaskulære og 10- 15% CNS
infeksjoner.
Patofysiologi
Både lokale og systemiske faktorer er viktige. Vedvarende konvulsjoner gir
CNS skade. Ved paralyse, respiratorbehandling og BT kontroll tar det lenger tid
før skade oppstår selv om kramper vedvarer. Den tilgrunnliggende årsak til SE
kan også gi CNS skade (encephalitt, meningitt, traume etc)
Systemeffekter av kramper:
Første 30 min: Hypertensjon, hypoksi (evt med hypoksisk hjertestans), acidose
(respiratorisk & metabolsk; laktacidose ), tap av autoregulering, takykardi,
hyperglykemi og hyperkapni .
Etter 30 min: Hypotensjon, hypertermi, hyperkalemi, hypoglykemi,
hypersekresjon og autonomt kollaps.
Komplikasjoner til vedvarende SE: myoglobinemi med påfølgende nyresvikt,
atelektase, lungeødem, aspirasjon, elektrolyttforstyrrelser og arytmier.
ICP øker (mest pga øket intrakranielt blodvolum), men regulært hjerneødem
pga konvulsjoner sees sjelden.
Lokale effekter av kramper:
Neurotoxiner (glutamat etc) kan trolig frigjøres i store mengder lokalt. Øket
kalsiuminflux gir sekundær skade.
Klinikk
Generaliserte kramper. Konvulsive (tonisk-kloniske (60-100%), kloniske,
toniske, myotoniske). Ikke konvulsive. Alltid bevisstløse
Partial status epilepticus. Motorisk, sensorisk, afatisk, autonom (bevissthet
±)
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Behandling

Avhengig av type SE. Behandling ved tonisk-klonisk beskrives i detalj.
Behandling starter ofte på avdelingen (Nevrologisk eller annen)
Vanligste initialbehandling er diazepam 0,3 mg/kg iv vanligvis 20 mg
(injeksjonshastighet 5 mg/min) så snart som mulig etter at iv tilgang er etablert.
Frie luftveier! Oksygen. Støtdosen etterfølges av en ny dose eventuelt kontinuerlig
infusjon etter 20-30 minutter.
Ved fortsatte kramper etter 15-30 minutter: Posfenytoin (Pro-Epanutin) 75
mg/ml (10-15 mg/kg som langsom iv injeksjon). Alternativ: Natriumvalproat
(Orfiril). Skjerpet overvåking bl.a. med EKG. Eventuelt intubering.
Dersom dette ikke har effekt ila en time overflyttes pasienten Intensiv.
Behandling på Intensiv
Vanligvis overflyttes pasientene med tanke på kontinuerlig infusjon av propofol
eller barbiturat. I de seneste årene har vi i økende grad brukt propofol til voksne
(se ref) som primærvalg. 1-2 mg/kg som bolus fulgt av kontinuerlig infusjon.
Alternativt gies Pentotal (5 mg/kg initaldose) fulgt av infusjon på 1-4 mg/kg/time
til effekt (krampene avtar/opphører) og eller "burst suppression" på EEG
Pasientene må ha kontrollert ventilasjon og være godt hemodynamisk
overvåket. Pga hypotensjon i denne fasen er det ofte behov for vasopressor (til
MAP 70-80 mmHg). Ved persisterende muskelrykninger kan nevromuskulær
blokade være nødvendig Det forhindrer ytterligere acidose, myoglobinemi og
hypertermi men har ingen effekt på de cerebrale utladningene.

Andre viktige momenter i behandlingen:
•
•
•
•
•
•

Respiratorbehandling: SaO2 > 95%, lett redusert pCO2 (4-4,5 kPa)
Glukosemonitorering (6 - 8 mmol/l), kaliummonitorering.
Thiamin ved mistanke om Wernickes encephalopati. støtdose 100 mg iv
Kontinuerlig enkanals EEG registrering. Siktemål: "Burst supression"
(=ønsket medikament effekt). Ta kontakt med nevrofysiologisk seksjon.
Ved spesielt langvarig anfall vurderes mannitol og/eller decadron
Vurdere indikasjon for akutt CT cerebri ved akutt debut av SE.

Alternative antiepileptiske medikamenter

Fenobarbital (støtdose 100-400 mg iv), Rivotril (0,05-0,15 mg/kg/døgn),
Lidocain (testdose 2-4 mg/kg iv), Valproat (suppositorier), 		

Referanser
B. Engelsen. Behandling av pågående epileptiske anfall og SE. Metodebok
nevrologisk avdeling 2005.
Power K et al: Propofol treatment in adult refractory status epilepticus.
Mortality risk and outcome. Epilepsy Research 2011; 94, 53—60
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Subaraknoidalblødning
H.Flaatten/S. Gjerde

Definisjon
Blødning inn i subarachnoidalrommet, vanligvis fra intracranielle aneurismer
(> 50% av tilfellene) eller vaskulære malformasjoner.
Aneurismene sitter ofte på a. communicans anterior eller posterior, samt a.
cerebri media. Multiple aneurismer hos 10-20%.
Alle subarachnoidalblødninger behandles i nært samarbeid med nevrokirurg
eller nevroradiolog (pasienter som coiles).
Diagnostikk
Sykehistorie
De fleste blødninger debuterer akutt med kraftige, globale hodesmerter.
Bevissthetsnivået kan variere fra upåvirket til koma. Noen dør i akuttfasen.
Klinikk
Nevrologi: Varierende grader av bevissthetstap (lett somnolens – koma).
Pas. kan være nakkestiv. Hos enkelte kan nystagmus og papilleødem observeres.
Våkne pasienter kan angi synsfelts utfall og være lysskye. Andre sensoriske- og
motoriske utfall kan også opptre.
Ikke nevrologi: Retinalblødning, feber, takycardi. Kvalme og brekninger.
Både hyper- og hypotensjon kan forekomme.
Annen diagnostikk
Cerebral CT beskriver blødningens omfang og lokalisasjon, og vil vise
eventuelle aneurismer (over en viss størrelse). Også andre blødningskilder
(tumores, A-V malformasjon) kan påvises. Ved normal CT cerebri, men sterk
mistanke om SAH skal pasienten spinalpunkteres (NB! kontraindikasjon ved
økt ICP). Cerebral angiografi/CT angiografi gjøres som ledd i preoperativ
kartlegging.
Behandling
Generelle tiltak
Ro og hvile, unngå stress og obstipasjon (bruk laxantia)
Intensivbehandling
Intubering og respiratorbehandling der pasienten a) ikke ventilerer adekvat
(hyperkapni/hypoksi) eller b) ikke holder fri luftvei (bevisstløse). Under CT
kjøring kan urolige pasienter trenge kortvarig narkose med IPPV. Intubasjon
skal skje med største forsiktighet (som ved øket ICP). Individuelle forhold er
avgjørende for intubering og respiratorbehandling (nevrokirurgisk vurdering).
Respiratorbehandlingens varighet må individualiseres. Klinikk, CT, og evt kirurgi
blir avgjørende.
Hyper- og hypotensjon må behandles i samråd med nevrokirurg. Siktemål er
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BT 120-150/70-90. Ved hypotensjon velges volum + dopamin. Hvis dopamin inntil
10 µg/kg/min ikke er tilstrekkelig, gis noradrenalin. Ved hypertensjon gis først
sedasjon/analgetika deretter labetolol (Trandate) eller metoprolol (Seloken).
Intuberte gis som rutine enteral ernæring fra 1-2 dag. Unngå stress (kvalme &
brekninger) i forbindelse med ernæring. Bruk laxantia (Duphalac) rutinemessig for
å unngå obstipasjon (seponer ved diaré ). Hold s-glukose fra 4,5 - 8 mmol/l.
Behandling av øket ICP er viktig som ved annen nevrokirurgisk
intensivbehandling, kfr. eget skjema ”nevrointensiv behandling”. Dersom CT
viser utvikling av hydrocephalus vurderes ventrikkel- eller lumbaldrenasje.
Unngå hypertermi, bruk paracet eller aktiv kjøling (vanndrakt).
Som profylakse mot vasospasmer (hyppigst fra 2. dag) brukes Nimotop
(kalsiumantagonist). Som regel gis dette per.os eller på sonde, men avdelingen
har også medikamentet til iv bruk. Dosering: 60 mg x 6 (per os/sonde). Kan også
gis iv 15-30 µg/kg/time. Vær obs på BT fall, noe som hyppigst forekommer ved
intermitterende sondetilførsel av Nimotop.
Cyclocapron har også vist seg gunstig for å hindre reblødning, og brukes
ofte for å forebygge dette.
NB! Ved indikasjon for SVK skal h. side unngås, spesielt gjelder dette vena
jugularis interna. Dersom det blir behov for operativ shunt ønsker nevrokirurgene
at denne siden er mest mulig «uberørt». Standard sentral vene blir derfor v.
subclavia sin.
Pasienter som coiles følges opp av nevroradiolog de par første dagene etter
coilingen. Disse skal ha et eget regime med antikoagulering postoperativt, følg
skjema som kommer med hver enkelt pasient.
Operativ behandling
Standard behandling er endovaskulær okklusjon av aneurismet på rtg.
avdelingen. Dette utføres vanligvis raskt etter at diagnosen er bekreftet angiografisk.
Etter denne prosdyren skal pasientene ha antitrombotisk behandling (se egen
instruks), og ligger med FemStop (kompresjon a a. femoralis) til dagen etter.
Dette fjernes av operatør (røntgenolog).
Kun der aneurismet ikke er tilgjengelig for slik behandling vil kirurgisk
behandling (klipsing av aneurismet) uvære aktuelt.
Postoperativt gis Nimotop iv i to døgn, deretter på sonde/per os. Trippel H
behandling: Hypervolemi, hypertensjon og hemodilusjon kan være aktuelt som
spasmeprofylakse. Fra 3- postoperative døgn kan kunstige kolloider brukes
(Plasmodex foretrekkes).

Referanser
Enteral ernæring, Forøyet intrakranielt trykk, Hodeskade, Sedasjon av pasienter
på respirator. Vasoaktive medikamentinfusjoner.

Sen J et al: Triple-H therapy in the management of aneurismal subarachnoid
haemmorage. Lancet Neurol 2003; 2: 614-21
(J. Neurorurg 2002; 97: 771)
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Syre-base vurdering - kompensering
H.Flaatten

Hvordan regne ut kompensatoriske endringer ved S-B forstyrrelser?
Det er praktisk å kunne regne ut hva som er en forventet respons til akutte og
kroniske syre-base forstyrrelser. Det følgende er seks enkle regler som kan brukes
for å sjekke om enten CO2 eller HCO3 respons er i det forventede området, eller
om det forligger andre mer sjulte forstyrrelser.
1. Forventet HCO3 ved akutt respiratorisk acidose
HCO3 øker ca 0,8 mmol/l for hver kPa med pCO2 > 5,3 kPa
Forventet HCO3 = 24 + (pCO2- 5,3)/1,33
Økt CO2 gir skifte i likevekt mellom CO2 og HCO3 med økt HCO3. En rent
fysiokjemisk respons som kommer umiddelbart
2. Forventet HCO3 ved kronisk respiratorisk acidose
HCO3 øker med 3 mmol/l for hver kPa med pCO2 > 5,3 kPa
Forventet HCO3 = 24 + 4 x ((pCO2- 5,3)/1,33)
Pga den renale kompensering med økt reabsorbsjon av HCO3 blir forventet
respons økt, og pH stiger.
3. Forventet HCO3 ved akutt respiratorisk alkalose
HCO3 senkes med 2 mmol/l for hver kPa med pCO2 < 5,3 kPa
Forventet HCO3 = 24 - 2 x ((5,3 -pCO2)/1,33)
4. Forventet HCO3 ved kronisk respiratorisk alkalose
HCO3 senkes med 5 mmol/l for hver kPa med pCO2 < 5,3 kPa
Forventet HCO3 = 24 - 5 x ((5,3 -pCO2)/1,33)
Grensen går som regel ved 12 - 15 mmol/l HCO3
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5. Forventet pCO2 ved akutt metabolsk acidose
Forventet pCO2 endring kan kalkuleres fra formelen
Forventet pCO2 = ((1,5 x HCO3) + 8)/7,5

range ± 0,25

Maksimal kompensering kan ta 12-24 timer, og nedre grense er som regel 1,33 kPa
6. Forventet pCO2 ved akutt metabolsk alkalose
Forventet pCO2 endring kan kalkuleres fra formelen
Forventet pCO2 = ((0,7 x HCO3) + 20)/7,5

range ± 0,66

Variasjonene er vanligvis større ved denne beregningen
NB! alle enheter er SI enheter med kPa og mmol/l
Det kan også være greit å huske på at normalt endrer pH og pCO2 seg på
følgende vis:
For hver endring i pCO2 på 1,33 kPa (10 mmHg) endrer pH seg 0.08 enheter
Ved økning i pCO2: - 0,08 og ved stigning + 0,08

Referanser

Fra http://www.anaesthesiamcq.com/AcidBaseBook/ab9_3.php
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Terapeutisk hypothermi

Hans Flaatten			

Er først og fremst aktuell for kjøling etter hjertestans, da hyppigst forekommende på MIO, men brukes også på intensiv.
Hvis pasienten kommer fra hjertekateterisering (PCI) vil ofte ICY-kateter (til
CoolGard) være lagt inn. I så fall må vi låne slikt utstyr fra MIO da vi ikke har
eget utstyr til intravasal kjøling.
Alternativt kan pasienten kjøles vha:
* Overflatekjøling med vanndrakt (samme utstyr vi bruker til oppvarming
etter hypothermi)
* CVVH med kald filtrasjonsvæske(husk å legge poser til avkjøling i kjøleskap!), men det kan startes med vanlig romtemperert filtrasjonsløsning.
Pasientene skal overåkes og monitoreres som standar intensivpasienter. Alle
skal ha blærekateter med temperaturmåler!
To metoder for kjøling.

A. Moderat hypothermi (temperaturmål 33 ± 1o C)
Temperatur: 33 ± 1o C i 24 timer (ev lenger på annen indikasjon enn hjertestans)
BT: MAP > 65, bfruker Rinhger som volumerstatter
CVP: 8-12 mmHg, vurder ev. nitroglycerin ved høy CVP
Respirasjon: Unngå hyperventilering
Blodsukker: Normoglykemi (4,6 - 8 mmol/l): bruk glukose/insulin
Elektrolytter: Normalområde. NB! ved oppvarming kan vi se hyperkalemi,
unngå derfor for mye Kalium i hypotherm fase.
Hb > 9g/dl
Diurese: 1 ml/kg/time. Ved synkende disurese, gi først og fremst volum
Alkaliserende behandling: pH > 7,1, BE > -10 mmol/l
Kramper: øk sedasjon med stesolid, vurder Fenytoin eller Pentothal
Sedasjon
Seder med standard regime (midazolam og rapifen) til RASS -4/-5
Muskelrelaksering
Oftest nødvendig for å unngå sjelvinger og økt oksygenforbruk. Bruk Norcuron som standard 0,1 mg/kg som initialdose,oderetter 60 µg/kg/t i avkjølings
og oppvarmingsfasen. På "bunnfasen" rundt 33 C er det oftest undøvendig med
muskelrelaksering.
Hjertesvikt
Vurder Impella (hjertestanspasienter), eventuelt positiv inotrope medikamenINTENSIVPROSEDYRER OG RUTINER 2015

ter brukt etter måling av CO (PA kateter eller PiCCO). Vurder levosimendan.
Reversering og vekking.
Etter hjertestans skal pasientene være hypotherme i 24 timer, deretter gradvis
oppvarming (CoolGardo eller overflateoppvarming), mål ca 0,5 o C time. Når
temperaturen når 35,5 C seponeres muskelrelaksering og ev sedasjon (vurder
totalsituasjonen).
B. Lett hypothermi (temperaturmål 36o C)
Dette er et alternativ etter nye studier har vist like god overlevelse og nevrologisk utkomme ved dette temperaturnivå som ved 33 o C. Også her holdes
pasientene på dette temperaturnivå i 24 t.
Vanligvis vil det ikke være behov for invasiv kjøling, kun overflatekjøling,
for å nå dette målet (de fleste vil spontant falle i temperatur til rundt 36 o C etter
stans/transport og et opphold på kat-lab). Pasientene må fortsatt sederes (se over)
for IPPV, men trenger sjelden muskelrelaksering og derved ikke reversering.
På MIO har denne metoden til kjøling etter hjertestans overtatt for den mer
aggressive formen, noe som er naturlig å følge opp også på Intensiv når vi
bruker metoden.

Referanser

Hypothermi, Akutt hjertesvikt, Hodeskader, Forhøyet ICP

The hypothermia after cardiac arrest study group. Mild therapeutic hypothermia to improve neurological outcome after cardiac arrest. N Eng J Med
2002; 346: 549-56
Nielsen N. Targeted Temperature Managementat 33°C versus 36°C after
Cardiac Arrest. NEJM. 2013 Nov 17.
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Tiltak ved alvorlig hypoksemi

Hans Flaatten
Hypoksemi: definisjon: SaO2 < 92% eller PaO2 < 9 kPa ( v/ FiO2 = 0,21)
NB! Hypoksemi er ikke lik nedsatt ventilasjon (hyperkapni, høy PaCO2).

Generelle (optimale) mål:
•
SaO2 > 93%
•
PaO2 > 10 kPa (NB! husk det fysiologiske fall i PaO2 med alder til ca
9,5-10 kPa > 70 år)
•
ingen laktacidose
Disse mål kan tidvis være umulige å nå, av og til ikke engang ønskelige (som
hos KOLS pasienter). De kan derfor fravikes.
Akseptable verdier:
der de optimale mål ikke kan/bør nås.
A. KOLS pasienter.
•
SaO2 > 85%
•
PaO2 > 6-7 kPa
•
kompensert respiratorisk acidose
•
ingen økning i s-laktat
B. Andre pasientgrupper («permissive hypoksemia»)
•
SaO2 > 85 % (alternativt SvO2 > 50-55% når PA kateter brukes, en kan
da «se bort fra» SaO2)
•
PaO2 >7-8kPa
•
ingen økning i s-laktat
Årsakene til hypoksemi må finnes og kausalbehandles (pneumoni, atelektase,
pneumothoraks, hypoventilasjon, hypovolemi, mm), samtidig som tiltak rettet
mot bedret O2 tilbud (øket oksygenopptak/transport) iverksettes.

A) Øke oksygentilbud til alveolene
1) Oksygen på nesekateter eller maske
Dette enkle tiltak kan heve FiO2 til ca 0,4 (40%) (mer ved et lukket system
og høy flow), og er for mange nok til å bedre oksygenering.
2) Oksygen via ekstern CPAP eller BiPAP
Metodene gir full kontroll over FiO2. Det brukes spesielle masker med «grime»,
som gjør at masken slutter godt til rundt munn og nese. Valgfritt mottrykk mot
ekspirasjon (2,5 - 10 cm H2O). Med BiPAP også valgfri inspirasjonsstøtte. For
detaljer, se egen prosedyre om CPAP/BiPAP.
3) Intubering og overtrykksventilasjon
Brukes når 1 og 2 ikke fører til målet. Er standardbehandling ved kombinasjonen
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hypoksemi og ventilasjonssvikt . Se forøvrig prosedyre: Respiratorbehandling.
4) Bukleie (se egen prosedyre)
5) HFOV (se egen prosedyre)
6) ECMO (se ARDS algoritmen)
B) Øke oksygentransport i blodet
1) Optimalisere hemoglobininnholdet (≈ 10 g/dl)
Ved alvorlig hypoksemi (hvor CPAP og overtrykksventilasjon behøves) må
oksygentransporten i erythrocytter optimaliseres. Tilstreb i slike tilfeller Hb over
10 g/dl (høyest hos de med lavt CO og hjertesvikt).
Liberal indikasjon for å bruke PA kateter ved sviktende oksygentrasnport.
Oksygenleveranse (DO2) bør normaliseres til 600 ml/m2. Ingen ytterligere gevinst
ved økning ut over normalisering.
2) Optimalisere hjerteminuttvolum
•
Behandle hypovolemi (volum)
•
Normalisere CI til > 3,5 l/m2 (positiv inotrop medikasjon)
•
Normalisere hjertefrekvens (behandle takycardi og bradycardi)
Oksygenleveranse (DO2) = CO x (Hb x 13,7) x SaO2/100 (ml O2 / min)

C) Senke «luksusforbruk» av oksygen
Redusere stress (sedativa og analgetika), behandle hyperthermi, redusere unødig
bruk av skjelettmuskulatur (skjelving mm). Om nødvendig bruk muskelrelaksantia
for å dempe motorisk aktivitet. Muskelrelaksantia skal alltid gis sammen med
adekvat analgesi og hypnotika.
Det kan i ekstreme situasjoner også være aktuelt med indusert hypothermi

Referanser
ARDS, Bukleie, CPAP med maske, Pulmonalarteriekateter, Respiratorbehandling.
Patroniti N et al: Clinical management of severely hypoxemic patients. Curr
Opin Crit Care 2011;17:50-6
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Trakeotomi
Hans Flaatten

Indikasjoner for trakeotomi (voksne)
A) Intensivpasient som har vært intubert > 3-5 dager, med forventet behov
for trakealtube > 1 uke fremover (lavere terskel ved nasal enn oral tube)
B) Pasient som har vært forsøkt ekstubert > 2 ganger siste uke, og som fortsatt
trenger trakeal tilgang.
Indikasjoner (barn)
Det er sjelden behov for trakeotomi hos barn. De tolererer nasal tube bedre
og lenger enn voksne. Hos barn som har vært intubert > 3 uker bør likevel
indikasjonen drøftes i samråd med overlege ØNH og leger fra avdelingen der
barnet er innlagt (BKB-kirurgisk-hjerteavd mm).
Planlegging av elektiv trakeotomi.
1. Ved planlagt dilatasjonstrakeotomi hos pasienter hvor anatomien synes
normal og pasienten ikke har ligget lenge intubert (< 14 dager), gjøres dette
uten varsling av andre avdelinger. Ved «vanskelig hals» og hos pasienter med
økt blødningstendens bør planlegging skje i samarbeide med ØNH avdelingen
som har tilbud om å delta ved behov for opplæring i metoden (ass.leger ØNH).
Dilatasjonstrakeotomi utføres på intensiv.
2. For pasienter som trenger operativ trakeotomi skal operasjon rekvireres
(Orbit) av ØNH lege. Inngrepet utføres snarest (vanligvis innen 24 timer).
3. Våkne og bevisste pasienter skal alltid forklares hva som skal skje, og
hvorfor. Det samme gjelder pårørende.
Dilatasjonstrakeotomi
Har i stor grad overtatt for «operativ» trakeotomi hos «ukompliserte»
intensivpasienter. Fordelen er: 1) en slipper flytte pasienten til operasjonsstue,
og 2) selve inngrepet er tar kortere tid og er vanligvis mindre traumatiserende.
I tillegg synes det å være mindre blødning og postoperativ infeksjon. Alvorlige
perioperative komplikasjoner synes imidlertid ikke å være redusert ved bruk av
perkutan trakeotomi.
Avdelingen bruker Ciaglia metoden, hvor kanylebanen dilateres opp med en
single-pass dilatator. Eget sett med alt utstyr ligger på intensiv. Bare leger opplært
i prosedyren skal utføre dette inngrepet, og det skal som rutine være to leger
tilstede, hvor den andre skal ha ansvar for luftveier/endotrakealtube/anestesi.
Vær varsom med bruk av metoden til pasienter med kort og tykk hals, tidligere
operativ trakeotomi eller til barn (da utføres «operativ» trakeotomi). Spesiell
forsiktighet må utvises ved økt blødningsrisiko.
Trakeal kanyle. Velg så stor kanyle som mulig, nhelst nr. 10 til menn og 8-9
hos kvinner. Vi har som standard trakealkanyler med løs "innerkanyle", noe som
letter kanylestell og rengjøring. Ikke velg kanyle med fenester fra start av!
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Operativ trakeotomi
Gjøres i generell anestesi på SOP av ØNH lege. Kan alternativt utføres i seng
på intensiv. Enteral ernæring kan fortsette inntil to timer før planlagt inngrep.
Etter inngrepet (begge metoder)
Observer for blødning. Beskjed til operatør/vakthavende ØNH lege dersom
blødning overskrider normal sivning. Det skal tas postoperativt rtg. thoraks.
Vær spesielt oppmerksom på følgende : pneumothoraks, og dislokasjon av tube
(paratrakealt) med subkutant emfysem. Vær spesielt varsom ved vending av
pasienten.
Ved aksidentell dislosering tas luften ut av cuffen, og en forsøker å luksere
kanylen tilbake i posisjon (dette kan være vanskelig de første postoperative
døgn). Samtidig skal vakthavende ØNH-lege varsles. Får en ikke umiddelbart
etablert fri luftvei: start ventilasjon med bag/maske, og foreta oral intubering.
Spriketang (nesespekulum) lommelykt og saks skal alltid finnes tilgjengelig hos
trakeotomerte pasienter.
IKKE KAST BORT TID PÅ REPLASSERING AV KANYLEN!
Avvenning fra trakeotomi, forsinket dekanylering.
Så lenge pasienten er på respirator følger avvenningen vanlige retningslinjer.
Når pasienten er over på spontanvenilasjon (uten CPAP) bør trakealkanylen skiftes
til en fenestrert kanyle. Denne gjør det mulig for luft å passere via normal luftvei.
Pasienten kan snakke, og hoste opp sekret i munnen. Når pasienten har klart seg
> 24 timer sammenhengende med fenestrert kanyle kan en vurdere dekanylering
ev. overgang til mindre trakealkanyle.
En liten trakealkanyle uten oppblåst cuff er mindre irriterende, samtidig som
at den er lett å suge gjennom. Minitrakeostomi kan brukes, men innerdiameteren
kan bli for liten til et effektivt trakealtoilett. I tillegg er minitrakeotomi settet
dyrere.
Minitrakeotomi.
Finnes som eget «sett» på intensiv (Portex®).
Indikasjon for minitrakeotomi: Pasienter med god respirasjonsfunksjon som
pga dårlig/manglende hostekraft ikke kan renovere egne luftveier. Vanligvis er
pasienten avhengig av regelmessig endotrakeal suging («blind nasal teknikk»).
Inngrepet kan utføres på intensiv i lokalanestesi. Utføres sammen med lege
som behersker teknikken! (en modifisert Seldinger teknikk). Vær observant hos
pasienter som tidligere har vært intubert. De kan ha granulomer i trakea som kan
blø ved blindt innstikk på trakea.

Referanser

Respiratoravvenning.
Nordahl S, Olofsson J. Minitrakeotomi. TDNLF 1993; 113: 196-9.
Gycin C. Percutaneous versus surgical tracheostomy: a double-blind
randomized trial. Ann Surg 1999;230:708
Flaatten H et al: The effect of tracheostomy on the long-term outcome in ICU
patients. Acta Anaesthesiol Scand 2006; 50: 92-98
ISBN 82-995190-0-4

Trombelastografi

Hans Flaatten/Rolf Størkson

Trombelastografi er innført i klinikken 2007. Undersøkelsen som foretas på et
dedikert instrument gjøres på blodbanken, for tiden i tidsrommet 08-21 alle dager
inklusive helger (meld prøve til blodbanken 7-2470, oppgi egen calling!)
Trombelastografi gir et visuelt bilde (grafisk) av koagulasjonsdannelsen og
dertil følgende nedbryting av koagel. Blodprøven tas på citrat glass (blå kork)
og rørtofylles helt, og må bringes blodbanken ila 5-10 min. Blodet inkuberes
ved 37 C i en oppvarmet kuvette. I kuvetten er en roterende pinne forbundet
med en detektor (som kan være en torsjons-vire eller optisk detektor avhenig av
type apparat). Etter som fibrin danner seg mellom pinnen og kuvetteveggen blir
rotasjonen stadig mer hemmet og dette kan visualiseres grafisk.

Det er det visuelle inntrykket som koagulasjonsgrafen gir som samsvarer
med ulike "koagulopatier".
Koagulasjonstiden (CT/R) er tiden fra start analyse til 2 mm amplitude og
CFT (K) er tiden til 20 mm aplitude. Stigningsvinkelene (α) beskriver vinkelen
til tangenten til TEG kurven fra koagulasjonsstart. Maksimal styrke (MCF/MA)
er der amplituen er størst, og TMA beskriver tiden til maksimal styrke. Fibrinolyse beskrives ved en gradvis minkende amplitude, og det brukes ofte fikserte
tidintervall (LI30 eller LI60 minutter). Maksimum tid til fibrinolyse (ML) er
tiden til en 2 mm reduksjon fra MCF.
Trombelastogrfii er beskrevt som en enkel "bedside" analyse i ulike kliniske
situsjoner, fra leverkirurgi til obstetriske problem.
Det er også mulig å se på koagulasjon hos hepariniserte pasienter ved å bruke
heparinase (som reverserer heparineffekten in vitro) i analyserøret. Dette er viktig hos hjertekirurgiske pasienter og pasienter eksemplvis med antiguagulering
mens de får CVVH.
Figurene på motsatt side viser typiske (uttalte) forandringer fra normalen:
Hyper-koagulopati gir en kortere CT tid, økt α og en økt MA
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Hyper-fibrinolyttisk tilstand gir forlengelse av r tiden, en redusert α vinkel
og en betydelig redusert MA og økt Ly30.
En hypo-koagulopati gir forlenget r tid. Hypofibrinogenemi gir redusert α og
nedsatt platefunksjon gir redusert MA.

Referanser

Hemostase og antikoagulasjon

Müller MC, Meijers JCM, Vroom MB, Juffermans NP. Utility of thromboelastography and/or thromboelastometry in adults with sepsis: a systematic
review. Crit Care. 2014;18(1):R30.

ISBN 82-995190-0-4

Trombocytopeni

Oddbjørn Haugen & Hans Flaatten
Definisjon
Med trombocytopeni forstås vanligvis fall i TPK til < 100 x 109/L, men også
relative fall på > 50 x 109/L/24 timer har vært brukt.
Normalverdier HUS (> 2 uker) : Kvinner 165 - 387 Menn 145 - 348x109/L

Årsaker
Hos kritisk syke er følgende årsker blant de vanligste
- massivt blodtap
- benmargsdepresjon (cytostatika, stråling, medikamenter)
- sepsis
- disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC)
- heparinindusert trombocytopeni (HIT)
- trombotisk mikroangiopati (HUS/ITP)
Av disse årsakene er sepsis rapportert som den vanligste (ca 50%) med DIC
som nummer 2 (25%). Vær obs på forekomst av pseudotrombocytopeni som
er en "tellefeil" i laboratoriet hvor pasienter med antistoff mot blodplater kan få
plateaggregater i EDTA blod som maskinelt telles som erythrocytter. Citratblod
vil da gi riktig plateantall.
Utredning og diagnostikk (referanseoråde ved LKB i parentes)
- INR (mål på protrobintid) (< 1,1)
- Cephotest (aktivert partiell tromboplastintid) (23 - 37 sekunder)
- Fibrinogen (2-4 g/L)
- D-dimer (mål på fibrin nedbryting)(< 0,5 mg/L)
- Haptoglobin (mål på hemolyse) ( <50 år: 0,4-1,9 g/L >50 år: 0,5-2,1 g/L
- LD (mål på hemolyse) (< 10 år: < 400U/L, < 70 år 105-205 U/L)
- Antitrombin III (mål på koagulasjonshemming)(80-120%)
- Shistocytter i blodutstryk
- Antistoff mot Heparin-platefaktor 4 (HIT utredning)
Tabell til hjelp i skille mellom DIC, HIT, TTP/HUS
Økt forbruk

Trombose

Nyresvikt

DIC

+

Økt fibrinolyse Hemolyse
+

-

+

±

HIT

-

-

-

+

-

TTP/HUS

-

-

+

+

±
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Flytskjema til hjelp i diagnostikken (fra Levi M)
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Vasoaktive medikamentinfusjoner
Hans Flaatten

Det følgende er en kort beskrivelse av hovedindikasjoner for ulike sympatikomimetika og deres viktigste effekter. For å bruke vasoaktive medikament riktig
er intraarteriell trykkmåling en forutsetning. Ofte er det også nødvendig å styre
etter sentrale trykk, fortrinnsvis med PiCCO ev. PA kateter. Bruk av noradrenalin
eller adrenalin er ofte en grunn til å legge inn slik monitorering.
Vasoaktive medikamentinfusjoner skal alltid administreres via sprøytepumpe.
Blandingene som som er programmert i sprøytepumpene (Alaris CC Guardrails)
skal som hovedregel benyttes.
DOPAMIN gir positiv inotrop effekt, samtidig med BT økning (øket
SVR). Dopamin virker både på dopaminerge, α- og β-adrenerge reseptorer. <
5 µg/kg/min gir dopaminerg dominans, 5-10µg gir β-dominans, mens >10µg
gir a-overvekt.
Ønskes positiv inotrop effekt og øket blodtrykk brukes vanligvis doser fra
5-10 µg/kg/min. Maxdose 30 µg/kg/min. Ved behov for doser > 15 µg/kg/min
skal noradrenalin eller adrenalin overveies.
Lavdose dopamin har ingen effekt mtp å unngå akutt nyresvikt!
Av uheldige effekter må nevnes suppresjon av hypofysehormoner (bla
veksthormon) og maskering av hypovolemi. Alt for ofte styres valg av vasoaktive
medikament etter trykk selv om pasienten viser alle tegn på adekvat flow!
Bruk av Dopamin bør reduseres mest mulig, tenk alternativ (volum, NA,
senke trykkgrensen etc).
DOBUTAMIN Er ingen ekte vasopressor, men virker positivt inotropt
(stimulerer β-1 og β-2 reseptorer). Dobutamin gir vanligvis vasodilatering
(som kan føre til refleks-tachycardi). Medikamentet skal aldri brukes alene for
å heve BT! Største bruksområde er for å øke CO, spesielt ved kardiogent sjokk
og samtidig normal til øket SVR. Startdose 1-2 µg/kg/min. Optimal klinisk effekt
i doser fra 7-15 µg/kg/min. Dobutamin er velegnet ved samtidig coronarsykdom
pga liten endring i PCWP og LVEDP.
NORADRENALIN Er en naturlig forekommende transmittor i
postganglionære sympatiske nerveender, og er en kraftig α-stimulator. Den
øker SVR, noe som gir økt MAP. NA har i tillegg en svak β-effekt, med en liten
positiv inotrop effekt. Normaldose er 0,05-0,5 µg/kg/min. Noradrenalin har ikke
vist seg å redusere flow i splanknikusorgan! I høye doser kombineres NA ofte
med nitroglycerin eller dobutamin (før å øke CO). NB! Doser > 0,6µg/kg/min
skal unngås, se indikasjon for Vasopressin.
Bruk av NA bør overveies fremfor dopamin hvis det er viktig å heve MAP,
eks ved patologisk vasodilatering som ved sepsis.
ADRENALIN Er en naturlig forekommende transmittor (fra binyremarg).
Øker både kontraktilitet ( β-effekt) og SVR (α-reseptorer), men er vanligvis
mindre potent enn NA som vasopressor. Dosering vanligvis 0,05-0,5 µg/kg/
min. Adrenalin er sjelden førstevalg som vasoaktivt medikament, unntatt ved
hjertestans og akutt anafylaksi, hvor adrenalin kan gis iv. Adrenalin har også
en bronkodilaterende effekt, og kan forsøkes ved refraktær status astmatikus.
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Adrenalin gir redusert flow i splanknikus.
ISOPRENALIN Er et spesialpreparat ved refraktær bradycardi (i påvente av
temporær pacemaker). Isoprenalin har også en vasodilaterende effekt i lungene,
og har vært brukt ved pulmonal hypertensjon. Effekten er via β-reseptorer.
METAOXEDRIN (=FENYLEFRIN) Er en direktevirkende α-reseptor
agonist med kort durasjon ( < 5 min). Dosering 0,1-0,3 mg iv. Gunstig ved
hypotensjon hos β- og Ca- blokkerte. Kan også gis som kontinuerlig infusjon
(5-20µg/min)
EFEDRIN Efedrin virker indirekte både på α- og β-adrenerge reseptorer,
men er mindre potent enn andre sympatikomimetika. Dosering: 5-10 mg iv (støt)
eller 25 mg i.m. Ved manglende effekt: revurder volumstatus, gi eventuelt en
mer potent vasopressor.
VASOPRESSIN (pitressin). Har en spesifikk indikasjon ved septisk sjokk
som er noradrenalinresistent (> 0,5 µg/kg/min). Doser på 0,01-0,04 IE/min kan gi
betydelig effekt i form av redusert dose med noradrenalin (se ref), med bibeholt
effekt på MAP og SVR. Vasopressin har egne reseptorer (ikke adrenerge) og kan
sees på som en hormonsubstitusjon (nivået av ADH er meget lavt ved sepsis).
Kjenn også til følgende midler for modulering av BT og hjertefrekvens:
•
adenosin (Adenocor); bremser AV-overledning (inkl re-entry) v/ S
•
digitoxin (Digitoxin); positiv inotropi, endrer AV-overledningen
•
esmolol (Breviblock); ultrakortvirkende β1-blokker, senker HR & BT
•
fentolamin (Regitin); senker SVR, afterloadreduksjon
•
kalsiumklorid; positiv inotropi, når adrenalin ikke virker
•
labetolol (Trandate); α1- & β-blokker, vasodilatasjon og negativ
kronotropi/inotropi
•
metaraminol (Aramine); øker inotropi & SVR, trygg å gi som bolus
•
metoprolol (Seloken); selektiv β1-blokker, negativ inotropi & kronotropi
•
metoxamin (Vasoxin); α-agonist som metaoxedrin, men virker lenger
•
verapamil (Isoptin); kalsiumblokker, negativ inotropi (teoretisk), vasodilatasjon, forsinket AV-overledning
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