
Hemodynamik och intensivvård hos kardiologiska patienter 
20200321-20200325 

Kursnr: 23.3.10.01 
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

0830-1000 hemodynamisk värdering 
(S-EB/NB) 

Preoperativ riskbedömning 
(MT) 

Inotropi 
(S-ER) 

Hjärttransplantation/ 
långtidsassist 

(S-EB, JG) 

Patientberättelse: 
akut hjärtsvikt -  trpl. 

BIVAD + trpl. 

Kaffe 

1030-1200 HCM, ARVC 
(PD) 

Diskussion examinations- 
uppgift 

Vätskebalans & 

syrabas (CHa + PM) 

korttids assist 
(BR) 

Ergospirometri 
(PN) 

Presentation Patientfall 
Grupp 1-5 

Lunch 

1300-1430 Introduktion 
(SEB/NB) 

Hjärtsvikt patofysiologi 
(BA) 

Arytmier 
(PS) 

Noninvasiv/invasiv 
respiratorbehandling, 

kylning (PP) 

PAH och den sviktande HK 
(CH) 

UCG 
(PN) 

Kaffe 

1500-1630 Akut hjärtsvikt 
(CL) 

Akut svikt på PCI-lab 
(CD) 

Patientfall Patientfall Patientfall 

1630-1700: Orion Pharma 

Kursmiddag ca 17.30 

BA: Bert Andersson 
CL: Charlotta Ljungman 
CD: Christian Dworeck 
SEB: Sven-Erik Bartfay 
PD: Pia Dahlberg 

PS: Piotr Szamlewski 

S-ER: Sven-Erik Ricksten 
CHa: Carl Hallgren
PM: Patrik Martner
CH: Clara Hjalmarsson 
EB: Entela Bollano
MT: Maria Tholén

TM: Tomas Mellberg 
JG: Jakob Gäbel 
BR: Bengt Redfors 
PN: Per Nivedahl 
NB: Niklas Bergh 



Föreläsningar och förslag på mål/innehåll 
 
 
Hjärtsvikt patofysiologi: Kronisk och akut hjärtsvikt. Bakomliggande mekanismer. 
Akut hjärtsvikt: Hur handlägga, vårdnivå, indikation för avancerade behandlingsalternativ i akutskedet. 
Akut svikt på PCI-lab: Hur handlägga, vilka har nytta av intervention? Vilka ska ej till lab, svårigheter vid pågående HLR/LUKAS. 
Hemodynamisk värdering (kat, biopsi mm): Noninvasiva undersökningar- styrkor/ brister, indikation för invasiv undersökning/tolka hö/vä 
kateterisering, förstå thermodilution respektive direkt/indirekt Fick, biopsi mm. 
Inotropi: Intotropa drogers verkningsmekanism, skillnader mellan preparat mm. 
Preoperativ riskbedömning: Vad bör man tänka på vid pulmonell hypertension, klaffvitier, hö/ vä svikt mm. Vad är riskerna utifrån 
hemodynamik ur ett narkosperspektiv. 
Noninvasiv/invasviv respiratorbehandling/kylning: Vad har detta för inverkan på hemodynamik, hjärtfunktion? Ska hjärtstoppspatienter kylas 
och när? Hur kan man prognosticera patienter efter cirkulationsstillestånd? 
Arytmier: Hur handlägga akuta arytmier med hemodynamisk påverkan, ablation, läkemedel mm. Indikationer för ICD vid olika diagnoser berörs 
också översiktligt. 
Vätskebalans och syra/bas: Hur tolka och korrigera blodgasen? Hur kan man korrigera vätskebalans och med vad? 
PAH och sviktande HK: Vad är pulmonell hypertension och hur klassificeras den? Relevans vid akuta tillstånd? Indikation för PAH-specifika 
läkemedel, vilka patienter skall utredas? Handläggning av akut högerkammarsvikt. 
Hemodynamik vid klaffvitier: Vad tänka på, hur värdera preoperativt, vad tänka på postoperativt vid olika sorters vitier (TAVI, mitraclip, 
Tendyne, Triclip) 
Hjärttransplantation och långtidsassist: Indikationer = lämpliga patienter, när remittera? Långtidsassist som brygga till transplantation och 
som långtidsbehandling i sällsynta fall. 
Korttidsassist: Vilka alternativ finns? Fördelar ECMO, impella, IABP? Vilka patienter är lämpliga resp mindre lämpliga? Hur påverkas kroppen? 
Ergospirometri: Indikationer - hur går det till? Översiktlig tolkning, prognostiska markörer etc. 
UCG – vänster/ högerkammarfunktion: Hur värderar vi hjärtfunktion/ hemodynamik? Fokus på akuta tillstånd. 
Patientfall tisdag em: Fokus på hemodynamik 
Patientfall torsdag em: Fokus på trpl/mekanisk assist. OBS! Rotation mellan grupper. 
 




