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Hjärtsviktsbehandling

 Farmakologisk
 CRT / biventrikulär pacemaker
 Hjärtsviktskirurgiskt centrum

– Kranskärls- och klaffkirurgi 
– Pump/mekanisk assist
– Hjärttransplantation



Mekaniskt cirkulationsunderstöd 
Definitioner

 Korttidsassist (dagar - veckor)
– ECMO – Extra Corporeal Membran Oxygenering
– LVAD – Left Ventricular Assist Device
– RVAD – Right Ventricular Assist Device
– BiVAD – BiVentricular Assist Device

 Långtidsassist (månader – år)
– LVAD - Left ventricular assist device
– BiVAD - Biventricular assist device
– TAH – Total Artifical Heart



Hjärtpumpar - historik

DeBakey 1966
LVAD -
vänsterkammarpump

Cooley 1969
TAH – Total Artificial Heart



Långdtidsassist

 DT Destination Therapy
 BTT Bridge to transplantation
 BTD Bridge to decision



Heart Mate I och II
Jarvik2000

MCS - ”Långtids” VAD 
(LVAD/BiVAD/TAH)

Berlin HeartTAH

DeBakey

HeartWare

Ventrassist



Mekanisk Cirkulatorisk Support (MCS) 
“långtidspumpar”- Göteborg 1997-2017 (n=152)
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Long-term assist Sahlgrenska


Korttidspumpar

		Antal				Indikation		Kategori		Barn		Personnummer		Namn		Hemort		Ålder		Födelsedatum		Inl. Dat		Avveckling		Transplant		Avliden		Tid på assist		Status		Indikations beskrivning		Inläggningsförhållande		Typ av assist		Pumpmärke		Incision		Artärkanyl		Artärkanyl		Venkanyl		Venkanyl		Benperf		Kommentar		Resultat		Kommentar		Status slutet 2010		Status slutet 2011

		1		Korr transpos., pulm. Hypertension		13		0				390819-6953		Lars Svensson				48		8/19/39		1987/04/03		1987/04/05				4/5/87		2		1		Kronisk hjärtsvikt. Op korr transposition med VSD och Pulmonalis stenos				3		?																				Avliden		Avliden

		2		Op CABG		1		0				200526-5422		Sonja Rosendahl				67		5/26/20		1987/04/30		5/3/87				5/3/87		3		0		Post CABG op, svikt		På op		3				3		2				4								Död efter 21 timmar på LVAD				Avliden		Avliden

		3		Op. CABG		1		0				100728-5230		Nils Ekström				77		7/28/10		1987/06/23		1987/06/23				6/23/87		någon tim		1		Post CABG op, svikt				3				3		2				4												Avliden		Avliden

		4		Htx rejektion hjärtsvikt		4		0				620723-5539		Lars-Olof Johansson				26		7/23/62		1988/06/22		1988/07/03		1988/07/03				11				Htx rejektion graftsvikt ECMO anläggs		På op		0		Biomedicus		1		1				1						Skrivs ut till Mogården postop. 2 rena hjärtbiopsier. vet ej om pat lever		Finns ej i Melior,vet ej om pat lever						Finns ej i Melior

		5				3		0				430831-0079		Henry Hansson				46		8/31/43		1989/05/14		1989/05/15		1989/05/15				1				I shock preop ECMO, urgent call. Reop x 3 posttx		På op.		0		Biomedicus		1		1				1						I shock preop ECMO, urgent call. Reop x 3 posttx		Skrivs ut till Mogården, Finns ej i Melior, vet ej om pat lever						Finns ej melior

		6		Post MC-olycka, bla. lungskador		13						640215-2455		Robert Jansson		Göteborg		27		2/15/64		1990/08/13		1990/08/19				8/19/90		6		1		Startar med  vaECMO konverteras till vvECMO		På op		0				1		1				1		2				Syresättning dålig vid vaECMO, konv. Till vvECMO						Avliden		Avliden

		7						0				641009-7270		Malmberg Mats						10/9/64						1991/10/09		10/10/91								På op.		0		Biomedicus		3		2				3						TX i Uppsala. Predata-pärm saknas!								Avliden när?

		8		Post HTX		4		0				340915-2975		Bengt Johansson				57		9/15/34		1991/12/23		1992/01/06				1/6/92		14		1		Post HTX, pulmonell hypertension		På op		2		Biomedicus		3		3				3						Hö. Assist efter HTX pulmonell hypertension		Död efter 2 veckor				Avliden		Avliden

		9		Dil. Cardiomyopati		3		0				781031-5999		Ola Johansson				13		10/31/78		1992/03/15		1992/03/17		1992/03/17		5/2/04		2				Pumpen avecklas i samband med HTX		På op		3		Biomedicus				1				4						LVAD pga. svår vä. svikt		Pump avvecklas i samband med HTX		Pat har avlidit efter 2002-03-17, hittar ej när		Avliden		Avliden

		10		Dil Cardiomyopati		3		0				450811-4834		Conny Lindberg				47		8/11/45		1992/06/07		1992/06/22				6/22/92		15		1		LVAD i väntan på HTX, multipel organsvikt ej lämplig för HTX		På op		3		Biomedicus		3		2				4						Vä svikt LVAD, organsvikt ej HTX, död efter 15 dagar		Död efter 15 dagar				Avliden		Avliden

		11		Dil Cardiomyopati		3		0				690528-0126		Charlotte Hverven				23		5/28/69		1992/11/03		1992/11/04		1992/11/04		3/15/94		1		0		LVAD i väntan på HTX		På op		3		Biomedicus		3																		Avliden		Avliden

		12		Dil Cardiomyopati		3		0				560523-3013		Erland Vernersson				37		5/23/56		1992/12/19		1992/12/24		1992/12/23		12/24/92		5		1				På op		3		Biomedicus		3		2				4						Kraftig undersizning på mkt sjuk pat. Ad mortem på op-bordet						Avliden		Avliden

		13		CS?								370617-5431		Kjell Pettersson				56		6/17/37		1993/05/17		1993/05/25				6/8/93		8		0		LVAD avvecklas o beh fortsätter med IABP		På op		3				3		2				4								Död?				Avliden		Avliden

		14		Post partum		13		0				650514-5026		Malin Nilsson-Olofsdottir				28		4/14/65		1993/07/03		1993/07/04		1993/07/04		8/31/93		1		0		Post partum svikt		På op		3				3		2				4						Pump avvecklas går över till CPB och HTX		Död				Avliden		Avliden

		15		HTX		4		0				730306-1696		Fredrik Öberg		Uppsala		20		3/6/73		1993/07/30		1993/07/30		1993/07/30				0		0		Post HTX, hö. svikt inl. av RVAD		På op		2				3		3				3						Transposition, HTX, Rvad för hö svikt		Ok lever fortfarande 2010-06-11		Fått en son med samma diagnos som sin far		2010-06-11, levande har barn, son med samma diagnos		Levande 2011-08-05

		16				1		0				480305-5021		Gun Svennerflod				46		3/5/48		1993/09/14		1993/09/17				9/17/93		3		1		Tamponad, hjärtstillestånd		På op		3				3		2				4						Död						Avliden		Avliden

		17						0				650729-7239		Jan-Olof Vidlund				29		7/29/65		1994/01/13		1994/01/19						6																																Finns ej i melior

		18										18		Jan-Olof Vidlund				29		7/29/65		1994/01/21				1994/01/23		1/24/94																																		se 17

		19				1		0				270812-5907		Anna-Lisa Andersson				67		8/12/27		1994/01/27		1994/01/27				1/27/94		0		1		Post op svikt		På op		3				3		2				4												Avliden		Avliden

		20		Endocardit				0				620529-6251		Ulf Bengtsson				32		5/29/62		1994/02/06		1994/02/14						8						På op		3				3		2				4												Levande?		Tom melior journal

		21		Endocardit				0				470429-5262		Anita Öström				47		4/29/47		1994/02/18		1994/02/25						7		0				På op		2				3		3				3								Ok. Efter hö assist en vecka				?		Finns ej i melior

		22		CHD		1		0				750615-5055		Kollo Andreas (Sundberg Anders)				19		6/15/75		1994/05/02		1994/05/16		1994/05/04				14		0		Fått ECMO beh i samband med Ross op. Till TPX direkt från ECMO		På op		0		Biomedicus		3		2				3						Op utflödesstenos enligt Ross x 2.		I assist, urgent call, får ett hjärta, läggs åter igen i ECMO, konverteras till vvECMO		vvECMO avvecklas 16/5. Mobiliseras sakta därefter		Levande		Levande 2011-12-08

		23						0				411017-9571		Hans Ödegard				53		10/11/41		1994/07/06		1994/07/08		1994/07/06		9/16/01		2		0				På op		0		Biomedicus		3		3				3						Urgent call 940701						Avliden		Avliden

		24		Post HTX		4		0				390628-4876		Ingvar Johansson				55		6/28/39		1994/08/16		1994/08/23		1994/08/16		4/13/02		7		0		Post op HTX		På op		2				3		3				3												Avliden		Avliden

		25		Post HTX		4		0				421008-5033		Bengt Eriksson				52		10/8/42		1994/09/05		1994/09/07				9/7/94		2		1				På op		0?				3		2				3												Avliden		Avliden

		26						0				700311-5578		Per Börjesson				25		3/11/70		1995/03/10						3/15/95																																		?

		27				3		0				800309-7543		Linda Pålsgard				16		3/9/80		1995/09/30		1995/10/04				10/4/95		4		1				På op		3				3		2				4												Avliden		Avliden

		28		Dil Cardiomyopati		3		0				580320-7595		Lennart Lundström				37		3/20/58		1995/08/13		1995/08/22				8/22/95		9		1				På op		3				3		2				4												Avliden		Avliden

		29		Post LTX, biopsi		10		1				440608-5953		Mats Björklund				51		6/8/44		1995/11/02		1995/11/02				9/9/96		2 tim		0		Blödning under lungbiopsi, ECMO via ljumske		På op		0				1		1				1						ECMO avvecklas efter 2 tim. komplikationsfritt						Avliden		Avliden

		30						0				480428-6070		Bengt Henriksson				49		4/28/48		1997/03/20						4/6/97								På op		2				3																		Avliden		Avliden

		31				1		0				831013-7875		Erik Nilsson		Gnarp		14		10/13/83		1997/05/27		1997/05/29		1997/05/29		2007-01-1?		2		0		Inläggning av ECMO efter Nedtagn. Mustardplastik o arteriel switch,		På op.		0		Biomedicus		3		2				3						Efter 2 dygn HTX som går väl						Avliden, hittas död i sin lägenhet, därför ingen exakt datum		Avliden

		32		Post VSD infarkt op		1		0				450204-5513		Tom Davidsson				53		2/2/45		1997/10/02		1997/10/03				10/3/97		1		1				På op		2		Biomedicus		3																		Avliden		Avliden

		33		Pre CABG op, hjärtstillestånd		2		0				570115-1150		Nguyen Van Dung				42		1/15/57		1998/12/03		1998/12/13				?		10		0		Efter narkosinduktion hjärtstillestånd, op CABG, post op LVAD		På op		3		Abiomed		3		2				4												Levande?		?

		34										521128-8237		Kjell Andersson						11/28/52						1999/02/09														Abiomed																Hittar inga journalanteckningar, utom en anteckning om stomivård						?

		35		Post LVAD		13		0				650913-1733		Lars Blomqvist		Eskilstuna		39		9/13/65		2004/05/22		2004/05/29		2004/09/29		7/3/11		7		0		Hö-kammarsvikt efter HM I inläggning		Under op		2		?		3		3				3						Via sternotomi vid op		Mår OK efter Htx				2010-11-01 levande		Avliden

		36		Arytmi/DCM		3		0				541121-4835		Jan Axelsson		Kungälv/Uddevalla		50		11/21/54		2004/12/19		2004/12/28						9		0		Takykardiinducerad försämring av DCM		Pågående hjärtmassage		0		Biomedicus		1		1				1						Ven:hö ljumske. Artär:hö ljumske		Mår OK		Stora blödningsbekymmer från ljumsken under ECMO tiden		Levande		Levande

		37		Post Htx		4		0				591203-2033		Anders Vidlund		SU		45		12/3/59		2005/01/02		2005/01/12		2005/01/02				10		0		Högersvikt efter hjärttransplantation		Hjärtmassage efter ECC avgång		2		Centrimag		3		3				3						Ven:hö förmak. Artär:PA		Mår OK		RVAD fungerade väl		Levande 2010-03-18		Levande 2011-07-01

		38		DCM Cardiogen shock		3		0				680227-7175		Jonas Ahlo		Falun		37		2/27/68		2005/01/04		2005/01/31		2005/12/29				27		0		Dekompensering med arytmier och medvetande förlust.		Intermittent medvetslöshet		0		Centrimag		3		4				3						Ven:hö förmak. Artär:aortagraft		Mår OK		Stora bekymmer med bla leverskada och pumpstopp, ARDS, etc…Htx 2005		Levande mår bra 2010-01-05		Levande 2011-12-02

		39		Intox		11		0				670509-5310		Mattias Rewell		SU		38		5/9/67		2005/02/26		2005/03/01				3/1/05		3		1		Blandintox, bla litium, SSRI, SNRI, benzo, etc..		Pågående hjärtmassage (50-60 min)		0		Biomedicus		1		1				1						Ven:hö ljumske. Artär:hö ljumske		Hjärndöd efter ECMO avveckling, donator				Avliden		Avliden

		40		PCCS		1		0				340522-5941		Maj-Britt Nilsson		KSS		71		5/22/34		2005/03/01		2005/03/01				3/1/05		ca 1 tim		1		Kan ej komma av maskin efter komplicerad ACB		Hjärtmassage efter ECC avgång		2		Biomedicus		3		3				3						Ven:hö förmak. Artär:PA		Mors am tabula				Avliden		Avliden

		41		Post LVAD		13		0				450606-7356		Jan-Erik Dahlström		Falun		60		6/6/45		2005/03/14		2005/03/21				3/30/05		7		1		Högersvikt efter inläggande av LVAD (HM I)		Kom ej av ECC		2		Centrimag		3		3				5						Ven:hö kammare. Artär:PA		RVAD kunde avvecklas ua men pat avlider i tarmkatastrof				Avliden		Avliden

		42		Post Htx		4		0				770719-8557		Petter Karlsson		Umeå		28		7/19/77		2005/04/04		2005/04/05				4/5/05		1		1		Graftsvikt efter hjärttransplantation		Hjärtmassage 6 tim. efter ECC avgång		0		Centrimag		3		2				5						Ven:hö kammare. Artär:kanyl i aorta		Ingen graftrecovery, död		Hyperakut rejektion?		Avliden		Avliden

		43		DCM Cardiogen shock		3		0				920219-2564		Lisa Andersson		Östra		13		2/19/92		2005/05/04		2005/05/17				5/17/05		13		1		Hjärtstillestånd i hemmet med massage till thxop		Pågående hjärtmassage		0		Biomedicus		1		1				1						Ven:hö ljumske. Artär:hö ljumske		Hjärndöd, donator		Kunde ej avveckla ECMO		Avliden		Avliden

		44		Arytmi/intox		5		0				881102-4713		Joakim Hellgren		Varberg		17		11/2/88		2005/06/04		2005/06/04				6/4/05		3 tim		1		Hjärtstillestånd i hemmet med massage till thxop		Pågående hjärtmassage		0		?		1		1				1						Ven:hö ljumske. Artär:hö ljumske		Död		Troligen koagler i vensystemet		Avliden		Avliden

		45		PCCS		1		0				460408-4857		Roger Johansson (brandman1)		Varberg		59		4/8/46		2005/06/27		2005/07/05				7/7/05		8		1		Kan ej komma av maskin efter komplicerad reop-ACB		På ECC		0		Biomedicus		1		1				1						Ven:vä ljumske. Artär:vä ljumske		Kan avveckla ECMO ua kardiellt, död		Avlider i pneumoni/infektion/systemtox. Ischemiskt vä ben som u-bensamputeras		Avliden		Avliden

		46		IHD/arytmi		5		0				510726-5091		Lars Åke Ström		SU		54		7/26/51		2005/08/16		2005/08/23						7		0		Arytmier (ACB op 2 v innan utan effekt)		Intermittent hjärtmassage		0		Biomedicus		2		1				1						Percutant. Ven:hö ljumske. Artär:hö ljumske		Mår OK				2010-09-14 levande		Levande 2011-12-06

		47		Post DL tx		10		1				920721-3126		Amfora Spahi		NÄL		13		7/21/92		2005/11/02		2005/11/09		2005/10/30				7		0		Hypoxi efter dubbellungtranspalantation		Stabila		1		Biomedicus		2						1		2				Percutant. Ven:hö ljumske. Ven:hö jugularis		Mår OK				2010-10-26 levande och mår rätt bra		Levande 2011-11-09

		48		Post Htx		4		0				480501-6492		Kjell-Anders Sandqvist		Gävle		58		5/1/48		2006/01/29		2006/02/03		2006/01/28				5		0		Högersvikt efter hjärttransplantation		Hjärtmassage efter ECC avgång		0		?		3		2				5						Ven:hö kammare. Artär:aortakanyl		Mår OK				2010-07-27 Levande, har stomi som han inte vill leva med, efter en colonperf.		Avliden

		49		AMI Cardiogen shock		2		0				510512-6626		Eva Bygdén Näslund		KSS		55		5/12/51		2006/02/01		2006/02/09				?		8		0		Svikt efter infarkt-PCI		Intermittent hjärtmassage		0		?		2		1				1						Percutant. Ven:hö ljumske. Artär:vä ljumske		Mår OK		Krävde en kanyl nedåt vä ben, därefter blödningsbesvär.		Avliden ?		Avliden?

		50		DL tx		10		1				800721-5554		Daniel Persson		SU		26		7/21/80		2006/02/12		2006/02/22						10		0		Blödning efter dubbellungtransplantation		Efter ECC		0		?		3		2				5						Ven:hö kammare. Artär:kanyl i aorta		Mår OK				2010-10-29, levande, aortarot abscess?beslut att expectera		Levande 2011-11-16

		51		TBB/BAL		13		1				48		Amfora Spahi				14		7/21/92		2006/03/16		2006/03/28						12		0		Hypoxi efter TTB/BAL		Hypoxi med Pox 60%		1		Centrimag		2						1		2				Percutant. Ven:hö ljumske. Ven:hö jugularis		Mår OK				2010-10-26, levande och mår bra		Levande se 47

		52		Högrisk PCI		7		0				571110-5055		Bo Nilsson (brandman2)		SU		48		11/10/57		2006/04/21		2006/04/21						2-3 tim		0		högrisk-PCI mot huvudstam (Hodgkinstrålad)		Lugnt, elektivt		0		Biomedicus		2		1				1						Percutant. Ven:hö ljumske. Artär:vä ljumske		Mår OK		Perforation av ljumskartären kostaterades vid öppen dekanylering		ECMO under PCI 2006. Levande med recidiv angina		Levande 2011-11-29

		53		AMI Cardiogen shock		2		0				591214-9019		Per Erik Jonsson (operasångare)		SU		46		12/14/59		2006/04/18		2006/04/28				54		10		1		Kardiogen shock efter PCI		Intuberad, IABP, shock		0		Centrimag		1		6				1						Ven:hö ljumske. Artär:hö ljumske (skorstensgraft)		till LVAD		Två tillfällen med ECMO stopp pga tekniska fel		Levande		Avliden

		54		Post LVAD		13		0				54		Per Erik Jonsson (operasångare)				46		12/14/59		2006/04/28		2006/05/02				5/2/06		4		1		Syrsättningsproblem efter LVAD (HM I), hö assist med oxyenator anläggs också		kom ej av ECC, hög TPG/PVR		0		Centrimag		?		?				?						Ven:hö ljumske. Artär: hö kammares utflödestrakt		Död		Sinustrombos, lungblödning som dödsorsak		Avliden		Avliden se 53

		55		Post Htx		4		0				460906-6131		Anders Sandberg		Borås		60		9/6/46		2006/06/10		2006/06/20				6/20/06		10		0		Hjärtsvikt 3 dagar post htx (vasoplegi)		Intuberad, shock		0		Centrimag		?		?				?						Ven: percutant hö ljumske. Artär: vä ljumske direktkanylering		Död efter avveckling i kärlsviktrecidiv		Vasoplegi efter htx som resulterar i hjärtsvikt dag 3. Behövde separat kanyl till benet		Avliden		Avliden

		56		Högrisk PCI		7		0				320415-4656		Kenny Andersson		Varberg		74		4/15/32		2006/07/19		2006/07/19				När ?		2-3 tim		0		högrisk-PCI mot huvudstam (Pericardectomerad+strålad)		Lugnt, elektivt		0		Biomedicus		2		1				1						Percutant. Ven:hö ljumske. Artär:vä ljumske		Mår OK				Levande		Avliden

		57		PCCS		1		0				650707-7813		Krister Sundwall		Skene		41		7/7/65		2006/10/22		2006/10/23				10/23/06		1		1		Postcardiotomisvikt-dissektion		På ECC		0		Biomedicus		3		5				3						Via venkany hö fm och graft i a axillaris		Död				Avliden		Avliden

		58		Post DL tx		10		1				880614-7636		David Westlund-Pettersson		Gävle		18		6/14/88		2006/10/30		2006/11/03				12/5/06		4		1		Hypoxi efter dubbellungtranspalantation		På TIVA lugnt		1		Centrimag		2						1		2				Percutant. Ven:hö ljumske. Ven:hö jugularis		Död i sepsis -> MOF				Avliden		Avliden

		59		Post DL tx		10		1				630915-6245		Lena Herbertsson		Karlstad		44		9/15/63		2007/03/25		2007/03/31				11/9/07		6		1		Hypoxi efter dubbellungtranspalantation		Under DLtx		0		Centrimag		2		1				1						Percutant. Ven:hö ljumske. Artär: vä ljumske		Död 071109				Avliden		Avliden

		60		PCCS		1		0				461001-4658		Sven Carlsson		Varberg		61		10/1/46		2007/04/04		2007/04/07				4/7/07		3		1		hö-svikt vid ECC avgång. Op pga infarkt-VSD		3 tim efter ECC		0		Centrimag		3?		2				1						Ven: hö ljumske. Artär: aorta ascendens		Död		Retroperitoneal blödning vid återinläggning av IABP när ECMO skulle avvecklas		Avliden		Avliden

		61		Post Htx		4		0				510519-6660		Maud Palm		Örebro		56		5/19/51		2007/04/04		2007/04/10		2007/04/04		4/10/07		6		1		Hyperakut rejektion pga mismatch		På ECC		0		Centrimag		3		2				3						Via sternotomi vid tx		Död i rejektion (antikroppsmedierad)				Avliden		Avliden

		62		PCCS		1		0				620502-6237		Michael Eriksson		Örebro		45		5/2/62		2007/04/07		2007/04/16				4/17/07		9		1		Svikt efter ECC pga fallerad Davidop		Under HLR		0		Centrimag		3		1				3						Via sternotomi vid klaffreop				Svampsepsis		Avliden		Avliden

		63		Myocardit		6		0				940519-7048		Vanessa Sales		SU		13		5/19/94		2007/04/27		2007/05/13		2007/05/13				16		0		Transplantatmyocardit		Intermittent HLR		0		?		1		1				1						Ljumske, öppet		Retx OK		TPX, 2003 reTPX 2007		2010-06-27 levande men har rejektionssymtom		Levande 2011-12-12

		64		Post DL tx		10		1				690927-0230		Hans Grybe		Karolinska		38		9/27/69		2007/05/08		2007/06/24		2007/04/21		6/24/07		47		1		Respsvikt efter dubbellungtx		Lugnt på op		1		Centrimag								1		2				Via jugularis, percutant/ femoralis, öppet		Död		Sepsis		Avliden		Avliden

		65		AMI Cardiogen shock		2		0				540704-7876		Kent Lindström		Umeå		53		7/4/54		2007/07/06		2007/07/13		2007/07/13				7		0		Svikt efter hjärtinfarkt 4 dagar tidigare		Under kardiogen shock på op		0?		Centrimag		3		2				3						Ven: hö förmak, Artär: aorta		OK				2010-07-09 levande, årskontroll ok!		Levande 2011-07-26

		66		Post Htx		4		0				891014-5542		Tania Flogberg		KSS		18		10/14/89		2007/07/09		2007/07/10		2007/07/09		9/21/07		1		1		Hö svikt efter Htx, RVAD anläggs		kom ej av maskin		2		Rotaflow		3		3				3						Ven: hö förmak, Artär: PA		Måste konverteras till ECMO pga kollaps						Avliden se 67,68

		67		Post Htx		4		0				67		Tania Flogberg				18		10/14/89		2007/07/10		2007/09/10				9/21/07		62		1		Hö svikt efter Htx, RVAD ej nog konv. till ECMO, åter till RVAD med oxyenator 2007-09-9		RVAD ej tillräckligt		0		Centrimag		3		2				3						Ven: hö förmak, Artär: aorta								Avliden se 67,68

		68		Post Htx		4		0				67.68		Tania Flogberg				18		10/15/89		2007/09/10		2007/09/21				9/21/07		11		1		Hö svikt efter Htx, via ECMO åter RVAD men med oxyenator 2007-09-10		ECMO konv. till RVAd med oxyenator		0		Centrimag		3		3				3						Ven: hö förmak, Artär: PA		2007-09-10 konv. ECMO till RVAD med oxyenator				Avliden		Avliden se 66,67

		69		AMI Cardiogen shock		2		0				531017-5913		Johnny Larsson		Falköping		54		10/17/53		2007/08/30		2007/08/31				8/31/07		1		1		AMI-> PCI huvudstam->shock->ECMO inlagd i Århus		Under HLR		0		?		2		1				1						Ljumske		Hjärndöd-donator				Död,ECMO inlagd i Århus, skall denna finnas i vårt register då?		Avliden

		70		PCCS		1		0				480813-4912		Tomas Olsson		Falkenberg		59		8/13/48		2007/10/30		2007/11/08				11/8/07		9		1		AMI, CABG, kom ej av ECC, LVAD + oxygenator		På ECC efter urakut CABG		3, med Oxygenator		Rotaflow		3		2				4						Vä förmak till ascendens		Död		Avled i sepsis/emboli?		Avliden		Avliden

		71		PCCS		1		0				600731-5903		Louise Broberg		KSS		47		7/31/60		2007/12/02		2007/12/02				12/2/07		2 tim		1		Kom ej av maskin efter typ A dissektion		På ECC		0		?		3		2				3						Via sternotomi under op		Blödde ihjäl på bordet				Avliden		Avliden

		72		Post Htx		4		0				660416-0314		Gunnar Björk		Visby		42		4/16/66		2007/12/05		2007/12/08		2007/12/04		12/8/07		245		1		Hjärtstopp på TIVA 3 timmar efter opslut		under massage, öppet sternum, på TIVA		0		Rotaflow		3		2				3						Via akutöppnad sternotomi på TIVA		Hjärndöd				Avliden		Avliden

		73		PCCS		1		0				590206-5548		Annika Simonsson		NÄL		49		2/6/59		2007/12/23		2008/01/22		2008/01/22				30		0		Biventrikulär svikt efter mitralklaffop med dålig kammare, DCM		på op lugnt		0		Centrimag		3		2				3						Via sternotomi på op lugnt		Htx		OK		2010-08-29 mår väl		Levande 2011-03-24

		74		PCCS		1		0				600514-3075		Isa Jacob Ciftcioglu		SU		48		5/14/60		2008/01/28		2008/01/31						3		0		AMI->Card shock->PCI+IABP->MI4/4->MVR->VF->ECMO		under massage		0		Rotaflow		2		1				1				0		Perkutant i ljumskar		OK		OK		Patienten levande, hittar inga nya anteckningar i Melior		Levande 2011-12-06

		75		PCCS		1		0				640424-5653		Ulf Andersson		NÄL		44		4/24/64		2008/03/31		2008/04/04						4		0		Marfan. Redo AVR, kom ej av maskin		Under op lugnt		0		Rotaflow				1				3						Ven via sternotomi, artär i ljumske, svårt att få bra vendränage				OK		Patienten levande, hittar inga nya anteckningar i Melior		Levande?

		76		Respinsuff		8		1				600107-4043		Marilene Sjödin		Sunderbyn		48		1/7/60		2008/04/02		2008/04/17		2008/04/17				15		0		PAH, tid Ltx nu fulminant hö svikt, väntar på DL		På TIVA i lokalbedövning, lugnt		0		Rotaflow		2		1				1						Perkutant i ljumskar				DL tx efter 2 v i ECMO, OK		2010-04-14 levande		Levande 2011-08-22

		77		PCCS		1		0				580422-5133		Bert Andersson		SU		50		4/22/58		2008/04/09		2008/04/16				4/16/08		7		1		Protesendocardit->homograft kom ej av ECC		Under op lugnt		0		1?				1				3						Ven via sternotomi, artär i ljumske				Ingen recovery efter 1 v i ECMO, avlider vid weaning		Avliden		Avliden

		78		Post DL tx		10		1				730107-0319		Christer Nihlfors		Karolinska		35		1/7/73		2008/04/19		2008/04/23		2008/04/13		4/3/10		5		1		Reperfusionsödem efter DL		På TIVA percutant		1		Rotaflow		2						1		2				Jugularis/ljumske		Ok		Hypoxi efter DL tx, OK		Avliden		Avliden

		79		DCM Cardiogen shock		3		0				850203-6356		Christer Skogvang		Torsby/Karlstad		23		2/3/85		2008/05/02		2008/05/07						5		ny assist		DCM i kardiogen shock		på op lugnt		0		Rotaflow		2		1				1						Perkutant i ljumskar								Levande 2011-07-08

		80		PCCS		1		0				410630-7863		Marita Pettersson		KSS		67		6/30/41		2008/05/07		2008/05/15				5/16/08		8		1		AMI-> shock->Post CABG - VF deffad 50 ggr på 1 timme,		under massage		0		Rotaflow		2		1				1						Perkutant i ljumskar		Avveckling pga hjärnskada				Avliden		Avliden

		81		DCM Cardiogen shock		3		0				80		Christer Skogvang				23		2/3/85		2008/05/10		2008/05/18		2008/05/18				8		0		Haft ECMO som avvecklats, nu LVAD		Lugnt på op		3		Rotaflow		3		2				4						Via sternotomi, hö övre lungven till ascendens		OK		Htx ua		2010-12-02 patienten levande		Levand se 79

		82		PCCS		1		0				510218-9536		Jerker Johnsson		SU		57		2/18/51		2008/05/19		2008/05/21				5/21/08		2		1		Hö svikt efter typ A dissektion		på op lugnt		2		Rotaflow		3		3				3						Via sternotomi		Dör i blödning				Avliden		Avliden

		83		PCCS		1		0				370215-4893		Bengt Tollesson		Kungälv		71		2/15/37		2008/05/20		2008/05/26				6/6/08		6		1		AMI->PCI-> shock->ECMO->papillarmuskelruptur-> mitralprotes		shock men lugnt		0		Rotaflow		2		1				1						Perkutant i ljumskar		Opereras för ACB + Mitralisprotes 2008-05-23 åter på ECMO postop				Avliden		Avliden

		84		Post Htx		4		0				520502-2030		Ramadan Maloku		Varberg		56		5/2/52		2008/06/10		2008/06/13		2008/06/10		6/15/08		3		1		Hjärtstillestånd i väntan på Htx		Under massage på TIVA		0		Rotaflow		2		1				1						Ljumske				Avlider i högersvikt e Htx		Avliden		Avliden

		85		Post DL tx		10		1				740208-6271		Jesper Öhrström		Kristinehamn		34		2/8/74		2008/06/12		2008/06/24		2008/06/12		6/24/08		12		0		Hypoxi e DLtx		På op under DLtx		0		Rotaflow				?				?						Ljumske						Avliden		Avliden

		86		Post SL tx		10		1				460327-8211		Kurt Edholm		Östersund		62		3/27/46		2008/07/05		2008/07/15		2008/06/27		12/10/08		10		0		Hypoxi e SLtx		TIVA stress		1		Rotaflow		1.2						2		1.3								Utskriven till Östersund, där avliden efter >6 månader		Avliden		Avliden

		87		PCCS		1		0				590330-4862		Elisabeth Karlsson		Mölndal		49		3/30/59		2008/07/07		2008/07/10						3		0		Koronarspasm efter CABGop		Massage		0		Rotaflow		3		2				3						Via sternotomi				OK		2010-11-23 Levande och arbetar heltid		Levande 2011-11-24

		88		DCM Cardiogen shock		3		0				940510-4655		Antero Nevalainen		Umeå		14		5/10/94		2008/07/24		2008/07/28		2008/07/28		4/13/09		4		1		DCM med dekompensering i v på Htx		på op lugnt		3		Centrimag		3		2				4						Lungven -> Aorta Sternotomi				Htx OK		Avliden		Avliden

		89		Arytmier Cardiogen shock		5		0				681004-5101		Pia Tomson		SU		40		10/4/68		2008/07/31		2008/08/04						4		0		Arytmier		på op lugnt		0		Rotaflow		2		1				1				1		Ljumske				OK		2010-12-06 åker ambulans pga. Yrsel o lite ont i bröstet. Levande		Levande 2011-11-15

		90		Post Lever tx		13		2				451109-8537		Karl Nordgren		Umeå		63		11/9/45		2008/07/31		2008/07/31				7/31/08		timmar		1		Hjärtstillestånd i samb m Levertranspl		Massage		0		Rotaflow		2.3		1				3						Hö förmak->femoralis				Död		Avliden		Avliden

		91		DCM Cardiogen shock		3		0				890706-1538		Goran Lesic		SU		19		7/6/89		2008/08/08		2008/08/12		2008/08/12				4		0		Kardiogen shock pga DCM, på VL för Htx		på op lugnt		0		Rotaflow		2		1				1						Ljumske				Htx, OK		2010-11-23 levande		Levande 2011-11-10

		92		Postpartum Cardiogen shock		13		0				840722-4768		Essma Malik		Örebro		24		7/22/84		2008/08/10		8/18/08				8/18/08		8		1		Kardiogen shock postpartum		på op lugnt		0		Rotaflow		2		1				1				1		Ljumske				Död, i samband med att kanyelrna skall läggas om, lungorna blodfyllda, backward failure		Avliden		Avliden

		93		Lungsvikt esofaguskirurgi		13		2				750310-1177		Khaled Badri		SU		34		3/10/75		2008/09/07		2008/09/11				död när?		4		1		ARDS efter esofagusca op + pleurodes		på op lugnt		1		Rotaflow		2						2		1				Jugularis/ljumske		Patienten död hittar inget i Melior om detta, hade oesophagus ca.		Död vid senare tillfälle på CIVA		Avliden		Avliden

		94		AMI Cardiogen shock		2		0				580103-5212		Peter Hellner		SU		51		1/3/58		2008/09/07		2008/09/10				9/10/08		3		1		Hjärtstopp		Massage		0		Rotaflow		2		1				1				1		Ljumske		Hjärndöd -> donator				Avliden		Avliden

		95		AMI Cardiogen shock		2		0				601018-8560		Britt Eriksson		NÄL		48		10/18/60		2008/09/15		2008/09/15				9/15/08		timmar		1		3 kärlssjuk + aortit		Massage		0		Rotaflow		?		1				1						Ljumske						Avliden		Avliden

		96		Högrisk PCI		7		0				640210-4829		Ingrid Kisa		SU		45		2/10/64		2008/09/22		2008/09/22						timmar		0		3 kärlssjuk BMI 52		Lugnt		0		Rotaflow		2		1				1				0		Ljumske						2010-05-06 senaste anteckning i melior, pat lever		Levande 2010-08-17

		97		Getingstick		13		2				640126-5027		Viveca Sjöberg		SU		45		1/26/64		2008/09/22		2008/10/09						17		0		Anafylaktisk shock		På CIVA		1		Rotaflow		2						2?		1?				Jugularis och ljumske		Skickas till Århus för fortsatt ECMO beh.u-ben amp. bilat+ några fingrar				2010-10-27, levande		Levande 2011-12-08

		98		Trauma		13		2				810302-4975		Magnus Olsson		SU		28		3/2/81		2008/09/28		2008/09/29				9/29/08		timmar		1		MC olycka. Multitrauma med ARDS		på CIVA		1		Rotaflow		2						2		1		0		Jugularis/ljumske						Avliden		Avliden

		99		AMI Cardiogen shock		2		0				510308-6632		Lars Eric Borg		Örebro		58		3/8/51		2008/10/28		2008/11/03		2009/03/21				6		0		AMI till PCI som ockluderar. IABP+Impella 5.0 till SU/SS		På op lugnt		3		Centrimag		3		2				4						Via sternotomi		2008-11-03 byte till HM II		Konverterar till Centrimag		2010-05-20  ok!		Levande 2011-06-20

		100		PCCS		1		0				510213-8525		Annika Holmgren		Umeå		58		2/13/51		2008/10/29		2008/11/06				11/6/08		8		1		Havererad aortaklaffoperation		Kommer från Umeå m ECMO		0		Rotaflow		3		2				3		4				Via sternotomi (venkanyl i både hö + vä frömak)						Avliden		Avliden

		101		Post LVAD		3		0				900725-1391		Mikael Lavika		Kungälv		18		7/25/90		2008/12/02		2008/12/08						6		ny assist		RVAD behov vid (HMII) LVAD impl, sedan ECMO		På op		0		Rotaflow		3		2				3						Centralt								Avliden

		102		Post Htx		4		0				102		Mikael Lavika				18		7/25/90		2008/12/08		12/19/08		2008/08/12		12/19/08		11		1		Hög lungkärlsresistans efter Tx pga lungembolier		På op		0		Rotaflow		3		2				3						Centralt		Död, pulmonell hypertension gick ej tillbaka				se 101		Avliden se se 101

		103		DCM Cardiogen shock		3		0				520330-5551		Lars Hildingsson		Östra		57		3/30/52		2009/01/09		2009/01/14		2009/05/28		6/4/11		5		0		DCM dekompenserad biventr svikt, HLR med kylning dagen innan		På TIVA		0		Rotaflow		1.2		1				1				1		Ljumskar, Friläggs för benperf.		OK		Konverteras till TAH, Htx		2010-11-30 ok!		Avliden

		104		Resp insuff CF		8		1				801230-8956		Jonas Hällström		Luleå		28		12/30/80		2009/01/10		2009/01/13		2009/01/13				3		0		CF pat i resp 100%		På op		1		Rotaflow		2						1		2				Jugularis/ljumske		OK		DL tx efter 3 d i ECMO		2011-01-11, 2 års kontr. Ok!		Levande 2011-01-17

		105		Konstriktiv pericardit		13		0				600303-9028		Ruquio Muhammed		SU		49		3/3/60		2009/01/14		1/14/09				1/14/09		minuter		1		Cardiogen shock På CIVA under HLR		på CIVA		0		Rotaflow		2		1				1						Ljumskar		Död		Kanyler perforerar till buken med blödning		Avliden		Avliden

		106		AMI Cardiogen shock		2		0				470807-5017		Per-Olof Moodh		Kungälv		62		8/7/47		2009/02/03		2009/02/08		2009/02/08				5		0		Akut infarkt-PCI-IABP-shock		På TIVA		0		Rotaflow		2		1				1				1		Ljumskar		OK		Till Htx från ECMO		2010-11-19 mår bra		Levande 2011-08-16

		107		Respinsuff e Levertx		8		1				620801-3083		Rita Sniriene		Karolinska		47		8/1/62		2009/02/09		2009/09/12		2009/09/12				215		0		På ECMO sedan 3 månader efter Levertx. VA-ECMO pga hö-svikt,lungfibros		På TIVA		0		Rotaflow		2		1				2						Ljumskar, byte av ECMO system		OK		DL-tx från ECMO		2010-12-02 levande		Levande 2011-02-07

		108		Myocardit		6		0				740805-9108		Niyana Phimpheng		Karlstad		35		8/5/74		2009/02/20		2009/03/02						10		0		Myocardit-ljumskECMO-central kanylering		På op		0		Rotaflow		1.3		2				3						öppet Ljumskar först sedan via sternotomi,		OK		Recovery och EF 60% vid utskrivning		2009-03-16 skickas till hemort, ej reg som avliden i Melior så vid liv		Inga ant i Melior sen 2009

		109		Ischemisk Cardiomyopati		3		0				450517-8535		Jan Erik Hällgren		Särna		64		5/17/45		2009/03/03		2009/05/14		2009/05/14				72		0		HM II sedan -08. RVAD Centrimag 09-03-03, konv. Till Berlin Excor 09-03-27		På op		2		Centrimag		3		3				3						Sternotomi, ao.klaff op. och kanyler Berlin Excor		Hjärttranspl. 09-05-13		Byte till RVAD Berlin Heart 2009-03-27 på  TIVA		2010-06-30 finns anteckning i Melior. Pat bor i Särna		Levande 2011-05-10

		110		CF Respinsuff		8		1				660729-6222		Ann Sofie Johansson		Karolinska		43		7/29/66		2009/03/08		2009/03/16				3/16/09		8		1		CF i ECMO från KS, Candidasepsis		På TIVA		1		Rotaflow		2						2		2				Ljumskar		Död		Kommer för ev DL tx men Candidasepsis kan ej hävas		Avliden		Avliden

		111		Högrisk PCI		7		0				300916-5527		Ruth Frännmo		Borås		79		9/16/30		2009/03/26		2009/03/16				10/3/11		timmar		0		Tid CABG, nu PCI mot 3-kärlssjuka		På Angiolab		0		Rotaflow				1				1						Ljumskar		OK		PCI ua med ECMO stöd		Levande		Avliden

		112		AMI Cardiogen shock		2		0				440612-6195		Lars Malmgård		Kungälv		65		6/12/44		2009/03/19		2009/03/20				död när?		1		0		AMI->kardiogen shock->ECMO+PCI->TIVA		På Angiolab		0		Rotaflow														Ljumskar		OK		Kan avveckla ECMO och skriv sedan ut till K-älv		2010-04-19 levande		Avliden

		113		Post Htx		4		0				510308-6632		Lars Eric Borg		Karlskoga		58		3/8/51		2009/03/22		2009/03/30		2009/03/21				8		0		Hö svikt 2 dygn efter Htx		På op (massage)		2		Centrimag		3												Via Sternotomi		OK		RVAD efter Htx avvecklas ua		2010-04-08 årskontroll ok!		Levande 11-06-20

		114		Högrisk PCI		7		0				400804-9811		Evangelos Tsistsikas		Kungälv		69		8/4/40		2009/03/30		2009/03/30						timmar		0		Instabil 3-kärlssjuk med lågt EF, tid hjärnblöd + carotisockl.		På Angiolab		0		Rotaflow														Ljumskar		OK		Inneliggande instabil angina. Reop för blödning i ljumske.		Levande		Levande

		115		PCCS		1		0				440606-0378		Kenneth Karlsson		Uddevalla		65		6/6/44		2009/04/20		2009/05/25				död när?		35		1		Protesendocardit->homograft kom ej av ECC		På op		0		Rotaflow		3												Via sternotomi		Död		Konv. till vv-ECMO som kan avvecklas men pat har cerebral emboli som ger "locked in " syndrom och pat avlider på NÄL		Avliden när?		Avliden när?

		116		AMI->CABG shock		2		0				540815-9415		Tapani Vesanen		Borås		55		8/15/54		2009/05/25		2009/06/23		2009/06/23				29		0		AMI->shock->CABG->LVAD->Htx		På op		3		Centrimag		3												Via sternotomi		OK		Stroke vid tx annars ok		2010-07-23 årskontr. Rätt ok		Levande 2011-10-19

		117		Takotsubo		?		0				750928-4910		Pontus Hubinette		Skövde		34		9/28/75		2009/06/12		2009/06/18						6		0		Takotsubo, ECMO inlagd under massage		På op		0		Rotaflow														Ljumskar		OK		Pat som är tetraplegisk efter krigsskada. Oklar anledning till svikt men tolkas som Taktsubo		2010-09-16 levande		Levande

		118		Drunkning		12		1				491011-5064		Anita Claesson		Gbg		60		10/11/49		2009/06/20		2009/06/21				6/21/09		1		1		Drunkningsolycka->op		På op		0		Rotaflow														Ljumskar		Död		Visar sig ha en letal subarch och behandlingen avslutas		Avliden		Avliden

		119		AMI Cardiogen shock		2		0				550718-A758		Johannes Kristjansson		Island		54		7/18/55		2009/06/21		2009/06/25		2009/09/01				1		0		Flera infarkter->svikt->hjärtstopp x flera->Htx utredning		På op		0		Rotaflow														Ljumskar		Htx efter HMII i knappt 3 mån		IHD biventrikulärt sviktande. Utr för tx men är i shock och får ECMO, sedan LVAD (HM II)		2009-09-01 Htx levande		Levande

		120		Högrisk PCI		7		0				440514-4884		Anita Andersson		Uddevalla		65		5/14/44		2009/07/29		2009/07/30						timmar		0		Högrisk PCI		På Angiolab		0		Rotaflow														Ljumskar		OK		ua		Levande		Levande

		121		Tidagare Htx nu rejektion hjärtsvikt		4		0		X		960813-3030		Gustav Larsson		Mårdaklev		13		8/13/96		2009/08/03		2009/08/21		2009/08/21		6/8/11		18		0		Htx 2006. Nu rejektion ECMO, urgent call		På op.		0		Centrimag		1		8				2						Halsen		Mår ok ett tag efter Htx, får lymfom, dör stilla i hemmet ca. 2 år efter Htx				Levande		Avliden

		122		AMI Cardiogen shock		2		0				621228-7814		Anders Hellgren		Örnsköldsvik		47		12/28/62		2009/08/02		2009/08/24				8/24/09		22		1		Infarkt->svikt->ECMO->LVAD+oxygenator		På TIVA		0		Rotaflow														Ljumskar		Död		ECMO konverteras till LVAD+oxygenator. Lungblödningar och sedan svampsepsis->död		Avliden		Avliden

		123		AMI->CABG shock		1		0				721003-4828		Helena Brännvall		Kungälv		37		10/3/72		2009/08/15		2009/09/03				9/3/09		19		1		Infarkt->CABG		På op		0		Rotaflow		3												Via sternotomi		Död		Avlider i MOF, blödning, cerebrala embolier, etc		Avliden		Avliden

		124		Lungfibros		8		1				580811-3236		Jan Sandelius		Södersjukhuset		51		8/11/58		2009/08/27		2009/09/01		2009/09/01		11/23/09		5		0		Lungfibros-respinsuff		På op		1		Rotaflow														Jugularis/ljumske		OK		Dubbellung tx		Avliden		Avliden

		125		ARDS		8		1				711119-4960		Carina Andersson		NÄL		38		11/19/71		2009/08/26		2009/09/15						20		0		Pneumokocksepsis->ARDS->drän i lunga->T-tomi+vv-ECMO		På op		1		Rotaflow														Jugularis/ljumske		Till ECMOcenter Sthm 2009-09-10, tas ur ECMO 2009-10-15		Skickas till ECMO centrum i Sthlm där de kan weana efter 1 v		2010-01-20 levande		Levande

		126		Post Htx		4		0				451123-8430		Bo Olsson		SU		64		11/23/45		2009/09/05		2009/09/06		2009/09/05		9/6/09		1		1		Htx graftsvikt		På op		0		Centrimag		3												Via sternotomi		Död		Ingen recovery, blödning		Avliden		Avliden

		127		DCM Cardiogen shock		3		0				920502-1257		Alexander Estensson		Örnsköldsvik		17		5/2/92		2009/09/24		2009/10/01		2009/10/01				7		0		Kardiogen shock pga dekompenserad DCM		På op		4		Centrimag		3												Via sternotomi		OK		Htx				Levande 2011-10-08

		128		Post Htx		4		0				128		Alexander Estensson				17		5/2/92		2009/10/01		2009/10/05						4		0		Graftsvikt efter hjärttransplantation		På op		3		Centrimag		3												Via sternotomi		OK		Oklar vä kammarsvikt som hämtar sig väl		2010-10-06 årskontr. Ok		Levande se 127

		129		AMI Cardiogen shock		2		0				500418-2290		Yuk Lam		Gbg		59		4/18/50		2009/10/02		2009/10/04				10/4/09		2		1		AMI->LUCAS		På Angiolab		0		Rotaflow														Ljumske		Död		Neuologisk skada		Avliden		Avliden

		130		Post Htx		4		0				671101-5575		Daniel Frisk		Uddevalla		42		11/1/67		2009/10/15		2009/10/22		2009/10/22				7		0		Htx->rejektion->ECMO->BiVAD->reHtx		På op		4		Rotaflow		3												Via sternotomi				OK		2010-10-19 levande, årskontroll		Levande 2011-10-11

		131		Post TX		10		1				690904-8214		Jens Persson		Frösön		40		9/4/69		2009/11/06		2009/11/27		2009/10/30		11/27/09		21		1		Retranspl,efter DL, nu SL hö. Vv. Ecmo pga. Lungsvikt		På op.		1		Rotaflow		2						1		1				Perkutant i ljumskar		Död				Avliden		Avliden

		132		Post LVAD		3		0				440709-5472		Bengt Nylén		Göteborg		65		7/9/44		2009/11/18		2010/01/06		2010/01/06		1/19/10		49		ny assist		Hö. Svikt efter LVAD inl. RVAD läggs in före maskinavgång		På op		4, HM II impl.+ 2		Centrimag		3		3				3						Via sternotomi		Hjärttranspl 2010-01-06						Avliden se 136, 138

		133		Fallot op tidigare		?		0				770707-1275		Kalil Mizuri		Göteborg		32		7/7/77		2009/11/27		2009/12/01				12/1/09		4		1		Op Fallot som barn, reop pulmonalisgraft +VSD slutning sept.2009		På TIVA		0		Rotaflow		2.1		1				1				1		Vä.ben blir ishemiskt benperfkat. inlagd senare, öppet,		Död				Avliden		Avliden

		134		Post Myxomop.,PCCS		1		0				400315-5506		Kerstin Olsson		Kungälv		70		3/15/40		2009/12/14		12/15/09				12/15/09		1		1		Emboli LAD, Tarmres. pga. "död" tarm, tarmkatastrof, LVAD stängs av		På op		3, med Oxyenator		Centrimag		3												Via Sternotomi						Avliden		Avliden

		135		Post PCI		2		0				511001-2308		Milica Nostavska		Göteborg		58		10/1/51		2009/12/17		2009/12/23				död när?		6		0		AMI Cardiogen shock		På TIVA		0		Rotaflow		1												Via Ljumskar		Avvecklad 09-12-23				2010-12-02 levande		Avliden

		136		Post HTX		4		0				133		Bengt Nylén				66		7/9/44		2010/01/06		1/19/10				1/19/10		13		ny assist		Hö svikt post HTX hjärta		På op		2		Rotaflow		3		3				3						Via sternotomi						se 132, 138		Avliden se 132, 138

		137		Post HTX		4		0		X		920203-3263		Emelie Stenlund		Umeå		18		2/3/92		2010/01/06		2010/01/06						några timmar		0		HTX för flera år sedan		På op		0		Centrimag		1		1				1				1		Via ljumskar		Avvecklad efter några tim. Dåligt flöde. Ok utan						Avliden

		138		Intox		11		0				700410-2708		Kristina Kronvall		Göteborg		40		4/10/70		2010/01/12		2010/01/14						2		0		Till östra för vidare vård efter ECMO		På op, under hjärtmassage		0		Rotaflow														Ljumskar, percutant		Avvecklad 2010-01-14		Inlagd under hjärtmassage i 12 minuter		2010-09-08 levande		Levande 2012-01-03

		139		Post HTX		4		0				133.137		Bengt Nylén				66		7/9/44		2010/01/13		2010/01/19		2010/01/06		133.137		6		1		RVAD konverteras till ECMO		På op		0		Rotaflow		3		2				3						Via sternotomi		Avvecklad 2010-01-19		"Katastrof", ev, lungemboli, konverterar till ECMO		Avliden		Avliden

		140		Hjärtstopp		2		0				600829-5062		Towe Sand		Göteborg		49		8/29/60		2010/01/26		2010/01/28						2		0		Hjärtstillestånd, LUKAS, PCI mot LAD, fortsatt VF		Card Lab		0		Rotaflow				1				1				1		Ljumskar, percutant, benperfkat		Avvecklad 2010-01-28		OK, efter avveckling, skrivs ut till Mölndal för fortsatt vård		2010-10-28, levande		Levande 2011-09-26

		141		Post Konno op,PCCS		1		0				790329-7161		Astemark Sofie		Borlänge		31		3/29/79		2010/01/31		2010/02/05				2/5/10		5		1		Svikt post Konno op		På op under hjärtmassge		0		Rotaflow				2				1						Ven hö ljumske, artär aorta		Död				Avliden		Avliden

		142		Post Dissektions op,PCCS		1		0				741019-4844		Linda Hellner Andersson		Göteborg		35		10/19/74		2010/02/02		2010/02/04				2/4/10		2		1		Op. Akut dissektion		På op post ECC		0		Rotaflow		3		2				3						Via sternotomi		Död		Cirkulationskollaps på vårdavd. Akut maskinpågång, stent i ao.descendens, byte till ECMO		Avliden		Avliden

		143		DORV,Pulmonalis atresi,AVSD,BT shunt		13		0				090719-7115		Leon Salihi		Borås		1		7/19/09		2010/02/05		2010/02/07				2/7/10		2				Under pågående MR undersökn. Blir pat cyanotisk, krampepisod, cikulationskollaps		På op.		0		Centrimag		1		7				2						Via snitt på halsen, vä sida		Död						Avliden

		144		Dil. cardiomyopati?		3		0				501225-6003		Inga Eriksson		Trollhätten		59		12/25/50		2010/02/22		2010/03/17						23		0		Dil. Cardiomyopati, PWR över 5, svår svikt		På op ,via akut ECC		4		Centrimag		3		2		3		3		4				Via sternotomi				Planerad elektiv LVAD ev. BIVAD, cikulationskollaps vid op start. Hjärtmassage, akut maskinpågång, sedan BIVAD		2010-11-23 6 mån kontr. Ok!		Levande 2011-11-22

		145		Hjärttransplanterad-97		4		0		vuxen		138		Emelie Stenlund				18		2/3/92		2010/03/06		2010/03/12		2010/03/12		3/12/10		6		1		Hjärttransplanterad- 97, hjärtsvikt		På op., lugnt		0		Rotaflow		3		2				3						Via sternotomi		Transpl: 2010-03-12, död av blödningsbekymmer		Implanteras centralt. Pga. smala femoralisartärer ca 6 mm		Avliden		Avliden

		146		AMI Cardiogen shock		2		0				480524-8954		Stig-åke Ifrig		Luleå		62		5/24/48		2010/03/11		2010/04/07						27		0		PCI 2010-02-23, därefter hjärtsvikt		På op. lugnt		3		Rotaflow		3		2				4						Via sternotomi		HTX efter HM II		LVAD konverteras till HM II sedan TPX		2010-12-14 kontrollbiopsi rejektion, ok!		Levande 2011-12-28

		147		Tidigare Norwood op		13		0		X		100207-2690		William Westermark		Alingsås		0		2/7/10		2010/03/19		2010/03/23						4		0		Inläggning i lugnare skede efter HLR		På op.		0		Centrimag		3		9?				3						Via Sternotomi		ECMO kan avvecklas				Levande		Levande

		148		Hypoplastiskt vä. kammar hjärta				0		X		080404-5466		Ester Simonsson		Strömstad		2		4/4/08		2010/04/05		2010/04/09		2010/04/05				4		0		Bilateral svikt efter HTX		PÅ op		0		Centrimag		3		2				3		4				Via sternotomi		Central ECMO efter HTX,

		149		Post Htx		4		0				520318-5540		Irene Axelsson, Runå		Göteborg		58		3/18/52		2010/05/03		2010/05/06		2010/05/02				3		0		Hjärttranspl. 2010-05-02, hö svikt högt PVR		På op lugnt		2		Rotaflow		3		3				3						Via sternotomi						2011-01-11 årskontr. Mår bra		Levande 2011-12-19

		150								X		148		William Westermark				0		2/7/10		2010/05/11		2010/05/13						2		0		40% saturation, läggs åter i ECMO		På op.		0		Centrimag		1		8				2						Via snitt på halsen		Kan avvecklas efter två dagar				Levande		Levande

		151		Post Konno op, PCCS		1		0				820528-5979		Johan Toll		Skövde		28		5/28/82		2010/05/14		2010/05/19		2010/05/19		7/6/10		5		0		Op Konn 2010-05-04, hjärtsvikt		På op  lugnt		0		Cardiohelp		3		2				3						Via sternotomi		Efter Tpx hjärtsvikt, ECMO anläggs perop						Avliden

		152		TPX, op Konno,PCCS		4		0				152		Johan Toll				28		5/28/82		2010/05/19		2010/05/28		1900/05/25		152		9		0		Tpx post op svikt indikation får ny ECMO		På op relativt lugnt		0		Rotaflow		3		2				3						Via sternotomi								Avliden se 146

		153		Op akut CABG,PCCS		1		0				491009-C064		Abolghsem Zahra		Iran		61		10/9/49		2010/05/15		2010/05/24				5/24/10		9		1		Op akut CABG, arrytmier, ny angio		På Cardlab under massage		0		Rotaflow		2		1				1				1		Percutant, benperf läggs öppet		Död				Avliden		Avliden

		154		TPX, op Konno,PCCS		4		0				152.153		Johan Toll		Skövde		28		5/28/82		2010/05/19		2010/06/04		146.147		6/4/10		16		ny assist		Tpx post op svikt, ECMO läggs perop, konv. Idag till hö.assist		På op relativt lugnt		2		Rotaflow		3		3				3						Via sternotomi		Avvecklingsförsök av ECMO:n konverteras till RVAD				Avliden		Avliden se 146,147

		155		Op TGA, ASD		1		0		X		100310-2967		Nellie Eklund		Göteborg		0		3/10/10		2010/05/25		2010/05/29						4		0		Op artärswitch för TGA, ECMO för vä kammarstöd		På op.		0		Centrimag		3		2				3		4				Via Sternotomi		Avvecklas framgångsrikt. Går hem		Efter tidig hemgång från BB kommer in desatureread, TGA, ASD,VSD

		156		Dil. Cardiomyopati		3		0				491216-0290		Nilsson Per Arne		Pålsboda		60		12/16/49		2010/05/25		2010/06/01						7				Dilaterad cardiomyopati, sviktpace, får ECMO i Örebro transp. till SUS med helikopter		I Örebro,		0		Cardiohelp		2		1				1				0		Percutant				ECMO konverteras till HM II och Belin Excor på hö.sidan via rotaflow				Avliden

		157		Post ACB,AVR		1		0				410823-5518		Erik Aronsson		Brålanda		69		8/23/41		2010/06/17		2010/06/23		2010/06/23		6/23/10		6		1		Post op Vf, hjärtmassage till angio, inget flöde LIMA, till op för reop, ECMO post op		På op		0		Rotaflow		2		1				1				1		Percutant		Död				Avliden		Avliden

		158		Post HM II, hö. Svikt		3		0				157		Nilsson Per Arne				61		12/16/49		2010/06/29		2010/07/02				157		3		0		Hö svikt. Har HM II kompl. med hö.assist Rotaflow, byts till Excor 2/7		På op.		2		Rotaflow		3		3				3						Via sternotomi		HMII, rotaflow på hö sida konverteras till Berlin Excor		HM II sedan 6/1, hö.svikt  sedan dess idag Excor kanyler och Rotaflowpump, död 2010-07-21		Avliden		Avliden se 149

		159		Post modifierad Norwood		1		0		X		100626-4038		Hjalmar Granmyr		Kiruna		0		6/26/10		2010/07/05		2010/07/10						5		0		Post ECC, desaturerar, blöta lungor, läggs i ECMO		På op.		0		Centrimag		3		2				3						Via sternotomi						Levande		Levande 2011-04-08

		160		Post Dubbel lungtranspl.		10		1				700812-4807		Andersson Emelie		Upplands Väsby		40		8/12/70		2010/07/06		2010/07/23		2010/06/24		7/23/10		17		1		Post Dubbellungtpx. För ca en vecka sedan. Resp insuff		På op		1		Rotaflow		2						1		2				Percutant						Avliden		Avliden

		161		Dil Cardiomyopati		3		0				590103-7852		Per-Erik Norberg		Luleå		52		1/3/59		2010/07/09		2010/07/13		8/15/10				4		0		Dil. Cardiomyopati bilateral svikt		På op.		4		Rotaflow		3		2		3		3		6				Via Sternotomi,konverteras till Berlin Excor		Komplikationsfri implantation				2010-12-14 mår väl		Levande 2011-12-16

		162		Lungfibros		8		1				790313-9272		Robin Svedman		Trångsund		31		3/13/79		2010/07/28		2010/07/31		2010/07/31				3		0		vv.ECMO avvecklas i samband med dubbellung TPX		På op.		1		Cardiohelp		2						2		1				Percutant						2010-12-27 lunginflamation sätts på antibiotika		Levande 2011-08-23

		163		Dil Cardiomyopati		3		0				820803-8516		Marcus Hägglöf		Skelefteå		28		8/3/82		2010/08/17		2010/08/19		1/20/11				2		0		konv. Till Berlin Excor 2010-08-19		På op.		0		Rotaflow		2		1				1				0		Percutant, försök till anl. av benperf. Gick ej						Hjärttranspl. Efter BiVAD EXCOR 2011-01-20		Levande 2011-11-28

		164		Dil Cardiomyopati		3		0				740323-5000		Petra Nilsson		Göteborg		36		3/23/74		2010/08/20		2010/08/20						1		0		Akut inl. av ECMO		På. op		0		Cardiohelp		2		1				1						Percutant								Levande

		165		Dil Cardiomyopati		3		0				165		Petra Nilsson				36		3/23/74		2010/08/20		2010/08/25		2010/08/25				5		0		Anl försök till LVAD, går ej konv. till BiVAD. Rotaflow		På op		4				3		2		3		4		5				Försök görs att anlägga LVAD, fungerar ej, konv. till BiVAD				Planerad för Berlin Excor 25/8, fick istället ett hjärta natten till 25/8				Levande se 157

		166		Dil Cardiomyopati		3		0				165.166		Petra Nilsson				36		3/23/74		2010/08/26		2010/09/10		2010/08/25				15		0		Hö. Svikt efter hjärttranspl.		På op.		2		Rotaflow		3		3				3						Via Sternotomi		RVAD avvecklas, ok				2010-11-27 ok!		Levande se 157

		167		Myokardsarkoidos		13		0				660822-3175		Rob van Veggel		Göteborg		44		8/22/66		2010/09/04		2010/09/10						6				Hjärtstopp i hemmet, HLR corangio inga stenoser		På op.		0		Rotaflow		2		1				1				1		Percutant						2010-10-21 levande		Levande 2011-11-17

		168		Post ECC		1		0				460911-4816		Riber Sjösten		Lysekil		64		9/11/46		2010/09/05		2010/09/14				9/14/10		9		1		Inläggning post InfaktVSD op.		På.op		0		Cardiohelp		3		2				3						Via Sternotomi						Avliden		Avliden

		169		Hodgkins lymfom, cirk.kollaps		13		2		X		960211-8300		Rebecka Thunberg		Lerum		15		2/11/96		2010/09/13		2010/09/16						3				Hodgins lymfom, misskött mediciner, CRP stegring, njursvikt?, dehydrering?, sepsis?		På vårdrum		0		Centrimag		1		1				1				1		Öppet perifert						Levande		Levande

		170		Pulmonalis atresi, VSD		1		0		X		100210-3131		Neo Holmbom		Västerås		1		2/10/10		2010/09/21		2010/09/21						0		0		Desaturerar post op. ECMO kopplas, angio, beslut om avveckling av ECMO		På op.		1		Centrimag		3		2				3						Via sternotomi		ECMO avvecklad				Levande		Levande 2011-11-30

		171		Ischemisk cardiomyopati		4		0				501202-8212		Lars Henriksson		Lit, Östersund		60		12/2/50		2010/09/27		10/19/10		2010/09/26		10/19/10		22				Högersvikt efter TPX, RVAD		På op.		2		Rotaflow		3		3				3						Via sternotomi		Avliden				Avliden		Avliden

		172		Urakut sectio pga. AV-block III		13		0		X		101006-5991		Xavi Stål		Söderhamn		0		10/6/10		2010/10/08		2010/10/09				10/9/10		1		1		Akut hjärtsvikt pga. AV-block III, urakut sectio pga. Braykardi		På op.		0		Centrimag		3		2				3						Via sternotomi		Avliden		Hjärnblödnin, utsiktslöst, ECMO stängs av		Avliden		Avliden

		173		Akut sectio, Myocarditmisstanke		6		0		X		101011-6133		Henry Boman		Älandsbro		0		10/11/10		2010/10/12		2010/11/05		2010/11/05				24		0		Akut sectio. Misstänkt myocardit		På op.		0		Centrimag		1		8				2						Öppet, på halsen		HTX går väl				Levande		2011-11-16 Mår hyfsat

		174		Pneumoni		8		1		X		000313-2719		Alexander Brevitz		Hällekis		11		3/13/00		2010/10/26		2010/12/02						37		0		Svårartad peumoni, clamydia, mycoplasma bla. Respinsuff.		På op.		0		Centrimag		1		8				2						Öppet på halsen				Långdragen sjukhusvård		Levande

		175		Ischemisk Cardiomyopati		4		0				500517-8537		Johnny Johansson		Umeå, Malå		60		5/17/50		2010/10/10		2010/10/20						10		0		ECMO läggs i Umeå, transport hit, byte av pump till Rotaflow som tillhör oss		?		0		Rotaflow		1.2		1				2				1		Perkutan i v.jug. int. ev. percutan i a. Femoralis.		ECMO avvecklas, Pat åter till Umeå 2011-01-27		Transporteras åter till Umeå 2010-10-27 efter att ECMO avvecklats 2010-10-20,		ECMO avvecklas, Pat åter till Umeå 2011-01-27		Levande inget i Melior 2011

		176		Lungfibros		9		1				691008-4620		Christina Kårgh-Turesson		Mölnlycke		41		10/8/69		2010/11/02		2010/11/04		2010/11/04				2		0		Försämras stående på väntelistan för LTX		På op		1				2						2						Via jugularis endast en kanyl, ny sort Avalon för enkanylskanylering				Till LTX från ECMO		2011-01-11 levande, hemma		Levande 2012-01 04

		177		Post HTX		4		0				560219-A538		Pall Gustasson		Island		55		2/19/56		2010/11/16		2010/11/20		2010/11/16				4		0		Post op HTX, svikt, läggs i ECMO med benperf.		På op		0		Cardiohelp		1.3		1				3				1		Via sternotomi och öppet hö. ljumske		ECMO avvecklad				2011-01-13 ligger kvar på TIVA, infektionsproblematik		Levande 2011-01-13

		178		Dissektion vä huvudstam		2				X		980107-c067		Helga Sigurdadottir		Island		13		1/7/98		2010/11/25		2010/12/01						6		0		ECMO lagd på Island, lungförändringar, cirk kollaps, återupplivning		På Island		0				2		1				1				1		Öppet  på halsen och percutant hö ljumske, kompartmentsyndrom hö ben		ECMO avvecklad		Transport tillbaka till Island efter ECMO avvecklad

		179		AMI, cardiogen shock		2		0				390720-9641		Schaper Erika		Kungsbacka		71		7/20/39		2010/11/26		2010/11/30				11/30/10		4		1		Infakt, PCI, cardigen shock, Evicastudien		På Cardlab.		0		Rotaflow		2		1				1				1		Percutant						Avliden		Avliden

		180		Lungfibros		9		1				630820-3550		Lars Ferris		Kristianstad		47		8/20/63		2010/12/15		2011/01/15		2011/01/15		2/1/11		31				Lungfibros, respinsuff.		På op. Kristianstad		1		Cardiohelp		2						2						Percutant, Avalonkateter i v. Jugularis ext. Dx		2010-01-13 byte av ECMO slangset med oxygenator till Rotaflow,				2010-12-28 Ligger på TIVA väntar på lever och LTX		Avliden

		181		Drunkning, nedkylning		12				X		031211-6361		Stella Berntsson		Nösund		7		12/11/03		2010/12/23		2010/12/26						3		0		Drunkning, nedkylning		På angiolab Östra sjukh.		0		Centrimag		3		2				3						Via Sternotomi		ECMO kan avvecklas.				Levande		Levande

		182		Hjärtsvikt		2		0				440423-4777		Jan-Olof Westhall		Mölndal		67		4/23/44		2010/12/31		2011/01/05						5		0		VT, misstänkt infakt		På op		0		Rotaflow		2		1				1				1		Percutant under lätt sedering på op		ECMO avvecklad, recovery		Recovery		Får CRTD pace 2011-01-25		Levande 2011-09-30

		183		Hjärtsvikt				0		X		101122-6493		Younes Mzoughi		Luleå		0		11/22/10		2011/01/12		2011/01/12				1/12/11		0		1		Op mitralklaff vid två dagars ålder, nu svikt		På Sunderbyns sjukhus		0		Centrimag		1												Kanylerad på halsen av ECMO teamet från Sthm.		Avliden						Avliden

		184		Lever o LTPX		10.13		1				181		Lars Ferris				47		8/20/63		2011/01/15		2011/02/01		2011/01/15		2/1/11		17				Lungsvikt efter LTPX och leverTPX		På op.		1		Rotaflow		2						2						Har kvar samma Avalonkat som före TPX						Avliden		Avliden se 167

		185		Hjärtsvikt		6		0				820907-5921		Malin Brodin		Göteborg		28		9/7/82		2011/01/04		2011/01/19						15				Hjärtsvikt,		På TIVA, lugnt		0		Rotaflow		2		1				1				1		Percutant m. lokalanest. på TIVA, 2011-01-19 byte till vvECMO		2011-02-17 mår ok!		va. ECMO m benperf. Tillägg av v.jugulariskanyl 5/1. Byte av venkanyl ljumske från 19
 till 21 fr 14/1. Avvecklingsförs. halskanyl 14/1 går ej, åter kanyl in nu 17 fr.		2011-02-17 mår ok!		Levande 2011-11-10 se 172

		186		Högrisk PCI		7		0				510522-8950		Roger Dahlqvist		Skövde		60		5/22/51		2011/01/13		2011/01/13						0		0		Op. Ao dissektion tidigare, nu instabil angina, PCI med ECMO stöd		På Cardlab		0		Rotaflow		3		1				1						ECMO stöd i 1 tim o 25 min		ECMO avvecklad efter avslutad PCI				2011-01-15 Levande		Levande

		187		Respinsuff		8		0				820907-5921		Malin Brodin				28		9/7/82		2011/01/19		2011/01/26						7				Respinsuff.		På op		1		Rotaflow		2						1		1				Haft Ecmo konv till vvECMO		ECMO avvecklas 2011-01-26, recovery				Levande		Levande 2011-11-10 se 170

		188		Hjärtsvikt		1		0				570415-5018		Anders Olsson		Göteborg		54		4/15/57		2011/02/04		2011/02/11				2/11/11		7				Kom ej av maskin efter CABG		På op.		0		Rotaflow		3		2				3						Via Sternotomi						Levande		Avliden

		189		Infakt VSD, svikt		2		0				410728-6132		Börje Larsson		Trollhättan		70		1941/07/28		2011/02/16		2011/03/01										Infarkt VSD, i väntan på bättre förutsättningar för kirurgi		På op.		0		Cardiohelp		2		1				1				1		Percutant		Op infarkt VSD 2011-03-01				2011-03-12 flyttas till NÄL		Levande

		190		Jättecellsmyocardit		6		0				911010-4230		Sebastian Enare		Vännäs		19		10/10/91		2011/02/24		2011/03/04		2011/03/29				8				Avvecklas HM II implanteras		På op.		0		Rotaflow		2		1				1				0		Percutant, lätt sederad, lokalanestesi		Byte till Hm II + RVAD						Levande se 176

		191		Jättecellsmyocardit		6		0				191		Sebastian Enare				19		10/10/91		2011/03/04		2011/03/29		2011/03/29				25				HM II, hö.svikt kompl. med RVAD		På op.		2		Rotaflow		3		3				3						Kompletteras HM II med RVAD		Hjärttpx. Mår ok!						Levande 2012-01-02

		192		Cystisk fibros		9		1				711130-1441		Marina Karlsson		Storvreta		39		11/30/71		2011/03/14		2011/03/22				3/22/11		8				Cystisk fibros , resp insuff, inf. av pseudomonas		På op Uppsala		1		Cardiohelp		2						2						Venovenös ECMO med Avalonkateter i v.jugularis		Avliden		vv.ECMo inlagd på Akademiska i Uppsala flygs till SUS		Levande		Avliden

		193		Endocardit		1		0				840219-5575		Mikael Johnsson		Floda		27		2/19/84		2011/04/07		2011/04/11						4				Op. VSD som barn, nu endocardit		På op.		0		Rotaflow		3		2				3		4						Mår bra efter avveckling av ECMO						Levande 2011-12-28

		194		Cardiogen chock		2		0				350522-5205		Inger Norman		Mölndal		76		5/22/35		2011/04/15		2011/04/17						2				Akut infakt , PCI Evicsa studie randomiseras till ECMO		På Cardlab		0		Rotaflow		2		1				1						Kan avvecklas, blödningsproblem hö ljumske efter kanyler, åtgärdas		Mår ok efter avveckling						Levande 2011-05-10

		195		22q11 Deletionssyndrom				0		X		110428-6651		Alfred Gripö		Torsby		0		4/28/11		2011/05/03		2011/05/06						3		0				På op. BKÖ		0		Centrimag		3		2				3														Levande

		196		Op. Slutn. VSD, aortaklaffprotes mm				0		X		196		Alfred Gripö				0		4/28/11		2011/05/07		2011/05/13						6		0				På op. BKÖ		0		Centrimag		3		2				3								Hyfsat ok. Efter avveckling						Levande

		197		Downs syndrom, Pulmonell hypertension						X		110528-4424		Lilly Johansson		Göteborg		0		5/28/11		2011/05/29		?				?		?		?		Saturation låg, vvECMO anläggs		?		1		Centrimag		2						2						Flyttas till ECMO center Sthm. Hittar inga anteckningar om hur det gick.								?

		198		Cardiomyopati		3		0				461101-1430		Håkan Jönsson		Borås		65		11/1/46		2011/05/15		2011/05/19		2011/05/19				4		0		Väntar på HTX, cardoigen chock HLR		På TIVA		0		Rotaflow		2		1				1				1		Benet blir blåmarmorerat, kompletteras med benperf.		Transplanteras, blödningsbekymmer						Levande 2011-12-22

		199		Pulmonalis atresi, VSD		1		0		X		110711-7960		Moa Olsson		Uppsala		0		7/11/11		2011/07/21		2011/07/24						3						På op. BKÖ				Centrimag		3		2				3						Går väl, va ECMO kan avvecklas								Levande

		200		Post reop CABG+AVR		1		0				410208-5455		Stig Johnsson		Stenungsund		71		2/8/41		2011/08/05		2011/08/10						5				Svikt med lungödem efter op. Ballongpump och  ECMO		På op.		0		Cardiohelp		3		2				3						Via Sternotomi		Avvecklig går väl, sternum lämnas öppet						Levande 2011-11-17

		201		Op för Ebstein anomali våren 2011		13		0				500819-7104		Inger Engvall		Alfta		61		8/19/50		2011/08/18		2011/08/24				8/24/11		6		1		Guch op i våras. ECMO		På Civa Östra		0		Cardiohelp		2		1				1						Percutant ingen benberf. primärt , svårstucken		Blödning i hjärnan, efter CT stängs pumpen av		Inlagd på Civa på Östra sjukhuset. Till TIVA med ambulans, efter ngr. tim flyttas artärkanyl till aorta, pga dissektion				Avliden

		202		Har ALL, aspiration i samband med anestesi				1		X		091116-9217		Hassan Hassan Hiabo		Göteborg		2		11/16/09		2011/08/20						Avliden när?						Flyttas till ECMO center i Sthm. Ingen mer anteckning i Melior		På op. BKÖ		0		Centrimag		3		2				3						Cetral kanylering. Gick ej att få in kanyler via halskärl		Avliden när ?						Avliden

		203		Arytmiutlöst Cardiomyopati		5		0		X		010213-4269		Alma Törnlycke		Haverdal		11		2/13/01		2011/09/01		2011/09/07						6		0		Först ECMO, konverteras till HeartWare 2011-09-07		På op. BKÖ		0		Centrimag		3		2				3		4				Via Sternotomi, artär ljumske för liten						Har Heartware mår väl		Levande 2012-01-01

		204		Aortabågsplastik med patch		1				X		110812-4262		Ines Thor		Trollhättan		0		8/12/11		2011/09/08		2011/09/11						3		0		Post op. dilaterad högerkammare TI, tolkas som PAH		På op. BKÖ				Centrimag		3		2				3						Post op. trolig hö. svikt		Går väl						Levande

		205		ALL med svampinf. Låg saturation				1		X		030905-3106		Stina Joutsen		Vårgårda		8		9/5/03		2011/09/24						Avliden när?												Cetrimag		1		1				1				1										Avliden

		206		Post CABG		1		0				440917-5116		Bertil Havedal		Göteborg		67		9/17/44		2011/10/17		2011/10/25				10/25/11		8		1		Svikt efter CABG		På op		0		Cardiohelp		1.3		1				3				1		Venkanyl via sternotomi,artärkanyl via öppen ljumske		Patienten död efter 8 dygn i ECMO						Avliden

		207		Post CABG		1		0				430615-5039		Eive Andersson		Göteborg		68		6/15/43		2011/10/28		2011/10/30						2		0		Hö.svikt efter CABG		På op.		2		Rotaflow		3		3				3						Via Sternotomi		Avvecklas med framgång						Levande 2011-12-31

		208		AMI kardiogen chock		2		0				460203-4805		Lena Hagström Carris		Myggenäs		66		2/3/46		2011/12/04		2011/12/08						4				Infarkt, Ventrikulära arrytmier		På op.		0		Cardiohelp		2		1				1				1		Percutant		Avvecklas med framgång		Fått 7 stent i coronarkärlen,				Levande 2011-12-22

		209		AMI kardigen chock		2		0				591025-C079		Knut Arne Paulsson		Tromsö		52		10/25/59		2012/01/25		2012/01/26				1/25/10		1		1		Infarkt ECMO läggs i Tromsö, transport till SUS med Cardiohelp				0		Cardiohelp		2		1				1						Percutant		Akut CT på SUS, dissektion med upphävd cirkulation till bukorgan, död

		210		Post ECC		1		0				520216-4850		Lars Carlsson		Borås		60		2/16/52		2012/01/25		2012/01/31				1/31/12		6		1		Post ECC, plastik Mitralis och AVR, problem med svår blödning från aorta		På op.		0		Cardiohelp		3		2				3						Via Sternotomi		Avslutas blir MOD

		211		Post ECC, aortaklaff		1		0				400304-5723		Barbro Ingela Olofsson		Borås		72		3/4/40		2012/02/02		2012/02/08						6		0		Op As, VF postop. Först aortaballongpump sedan RVAD, oxyenator ansluts 3/2 vvECMO		På op.		2		Rotaflow		3		3				3						Via Sternotomi		Levande vid avveckling

		212		Post ao-dissektion		1		0				490212-4827		Viveca Ekdahl Lindgren		Göteborg		63		2/12/49		2012/02/03		2012/02/06				2/6/12		3		1		Post op dissektion, hjärtsvikt		På op.		0		Cardiohelp		3		2				3		4				Via Sternotomi		Död, stor AI,MI grava retledningsrubbningar

		213		Coronarpat		7		0				540215-0477		Süleyman Özmen		Skövde		58		2/15/54		2012/02/27		2012/02/27								0		PCI stöd		På Card.lab.		0		Rotaflow		2		1				1						Percutant		ECMO stöd vid PCI

		214		Endocardit, tid op för TGA, Senning op.		13		0				851228-5910		Alexander Synnerdahl		Lidköping		26		12/28/85		2012/02/20		2012/03/05						14				Pacemakerendocardit, hjärtsvikt		På op.		0		Cardiohelp		2		1				1				1		Percutant		Preop nålar i båda ljumskarna. Bra flöden i ECMON

		215		HTX för 7 mån sedan efter BIVAD		4		0				730524-5974		Joacim Gabrielsson		Falköping		39		5/24/73		2012/02/23		2012/02/23				2/23/12		0		1		Bevittnat hjärtstopp, Lukas på från Skövde, 2 tim , ECMO försök, blev vvECMO		På Angiolab				Rotaflow		2		1				2						Percutant		Efter 2 tim Lukasbeh. ECMO försök, dåliga flöden trol. vvECMO.		Lukasterapi ej varit optimal, Lukas under helikoptertransport, för dålig organperfusion

		216		Endocardit, tid op för TGA, Senning op.		13		0				851228-5910		Alexander Synnerdahl				26		12/28/85		2012/03/05		2012/03/19		4/3/12				14		0		LVAD med oxyenator. Konverteras till  Berlin Excor klockor 2012-03-19		På op.		3		Cardiohelp		3		2				6						Via Sternotomi		Oxyenator inkopplad

		217		Hjärtstopp		2		0				530622-4873		Lars-Erik Sundström		Lindome		59		6/22/53		2012/03/13		2012/03/16						3		0		Hjärtstopp, Lukas, PCI,  ballongpump. Tryckinstabil ECMO anläggs		På Cardlab.		0		Cardiohelp		2		1				1				0		Percutant		Kan avvecklas, recovery

		218										620507-1118		Thomas Grönqvist		Huddinge		50		5/7/62		2012/03/24		2012/04/03		2012/04/03				10		0		Pat fått ECMOn i Stockholm i 24/3		I Stockholm		0		Centrimag		2		1				1						Percutant		LTX gick bra. ECMO kan avvecklas		ECMO lagd i Stockholm 201-03-24. Lungfibros och CABG opererad 12-02-28

		219		Post op medistinaltumör, skada LAD		1		0				770728-7822		Susanne Westman		Örnsköldsvik		35		7/28/77		2012/04/04		4/17/12				4/17/12				1		Gick ej att gå av maskin postop. LAD skada perop.		På op.		0		Cardiohelp		3		2				3		4				Via Sternotomi		MOF ECMO avslutas

		220		Post Compositegraft ao ascendens		1		0				770126-8653		Amin Mohamid Abdukar		Göteborg		35		1/26/77		2012/04/08										0		Post op glatt förlopp, på vårdavdelning "kraschar" pat. Lukas startas		På. Cardlab.		0		Rotaflow		2		1				1				1		Percutant				Opererad med Compositegraft, efter 10 dagar cirkulationskollaps, LUKAS, ECMO

		221		Kong. AS, sek PAH		13						900507-3706		Sofie Johansson		Borås		22		5/7/90		2012/04/12		2012/04/13				4/14/12		2		0		Ligger i BIVAD Berlin Excor, nu läggs även ECMO, svårt med syresättning		På op.		0		Cardiohelp		1		11				1				1		Öppet ljumske		Saturation förbättras		Pat har utvecklat HIT. Byte till vvECMO via jugularis Avalonkateter 2012-04-13

		222		Post Compositegraft ao ascendens		1		0				770126-8653		Amin Mohamid Abdukar				35		1/26/77		2012/04/12		2012/04/28										Inläggning av Berlin Excor kanyler för BiVAD		På op.		4		Rotaflow		3		2		3		3		4				Via Sternotomi		2012-04-28 byte till Berlin Excor pump

		223		Kong. AS, sek PAH		13						900507-3706		Sofie Johansson		Borås		22		5/7/90		2012/04/13		2012/04/13				4/13/12		0		1		Byte till vv.ECMO via jugularis		På op.		1		Cardiohelp								2						Blir transfusionskrävande , blöder i buken, efter 8 tim avbryts behandling		Avlider pga blödning i buk

		224		Aortaklaffrekonstruktion,		1		0				510615-1110		Arne Lundgren		Gideå		61		6/15/51		2012/04/21		2012/04/26								0		Problem efter David op. Revasculariseras. Efter ngr. tim. försämring ECMO anläggs i Umeå		På op.		0		Cardiohelp		3		3				3		4				Konverteras till central ECMO efter ankomst till GBG.				2012-04-23 läggs även en vänsterförmakskanyl

		225		Respinsuff efter DubblellungTPX		10		1				480307-1093		Kenneth Wilén		Fjärås		64		3/7/48		2012/04/25				2012/04/25								Dålig syresättning efter dubbellung TPX		På op.		1		Cardiohelp		2						2						Går genast upp i saturation efter vvECMO anlagts

		226		Aortaklaffrekonstruktion		1		0				225		Arne Lundgren				61		6/15/51		2012/04/26		2012/05/07										Konverteras till LVAD med oxyenator		På op.		3		Cardiohelp		3		2				4						LVAD med oxyenator, oxyenator tas bort 2012-05-07och byte till Rotaflow		HM II implanteras 2012-05-07, hö. Svikt senare på natten RVAD anläggs

		227				16		0				225.227		Arne Lundgren				61		6/15/51		2012/05/08		2012/05/09				5/9/12						Hö. Svikt RVAD anläggs		PÅ op.		2		Rotaflow		3		3				3						HM II räcker ej, RVAD anläggs		Avlider i multiorgansvikt

		228		AMI		2		0				580430-8558		Lars Karlsson		Skelefteå		54		4/30/58		2012/06/02		1905/07/04										Hjärtsvikt, Kom hit 29/5 läggs i ECMO 2/6. Konv. Till HM II 4/6		På op.		0		Rotaflow				1				1						ECMO, har även IABP hö ljumske		Konverterad till HM II 4/6

		229		Post hjärtlungtpx								930220-0184		Linnea Kvarnström		Alingsås		19		2/20/93		2012/06/06												Syresättningsproblem		På op.		1										2						Avalonkateter
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Kategori
0=Hjärta
1=Lunga
2= Annat

Typ av assist
0=vaECMO
1=vvECMO
2=RVAD
3=LVAD
4=BVAD

Benperfusionskanyl
0=Nej
1=Ja

Tid på assist
per påbörjat dygn

Indikation
1=Postcardiotomi Kardiogen shock
2=AMI Kardiogen shock
3=DCM Kardiogen shock
4=Post HTx
5=Arytmi
6=Myokardit
7=Högrisk PCI
8=Respinsuff/ARDS
9=Pre LTx
10=Post LTx
11 Intox
12=Drunkning/Hypotermi
13=Övrigt
14=Per op LTX
15=IHD Kardiogen shock
16= Post LVAD impl.

Avvecklingsdat.

Status vid avveckling
0=Levande
1=Död

Venkanyleringsställe
1= v femoralis
2= v jugularis
3= hö förmak
4= vä förmak
5= hö kammare

Incision
1= Perifer öppen
2= Perifer perkutan
3= Sternotomi

Transplantation
datum

1. Rotaflow
2.Centrimag
3. Cardiohelp
4. Biomedicus
5. Abiomed

Artärkanyleringsställe
1= a. femoralis
2= aorta
3= a pulmonalis
4= graft i aorta
5= graft a. axillaris
6= graft a femoralis

Venkanyleringsställe
1= v femoralis
2= v jugularis
3= hö förmak
4= vä förmak
5= hö kammare
6= vä kammare

Artärkanyleringsställe
1= a. femoralis
2= aorta
3= a pulmonalis
4= graft i aorta
5= graft a. axillaris
6= graft a femoralis
7= a. carotis interna
8= a. carotis communis
9= truncus brachiocephalicus

RÖD text:  Även långtidsassist
BLÅ text: Ny eller bytt korttidsassist

Annan assist tidigare, Platsnummer för föregående assist



Långtidspumpar

		Antal		Kön		Barn		Personnr		Namn		Hemort		Diagnos		Typ		Märke på VAD		Födelsedatum		Ålder				Impl.datum				Transpl datum				Wean År				Död År		Tid på assist		Comment		Status års slut 2010		Status års slut 2011

		1		M				451203-0216		Tommy Blixt				IHD		LVAD		HM I		12/3/45		51				1/28/97				2/7/97								7/21/06		10		Oklar dödsorsak				Avliden

		3		M				560922-9074		Ulf Anglöv				DCM		LVAD		HM I		9/22/56		41				9/4/97				11/20/97										77		OK		levande 2010-11-26, njurtpx juni 2010		2011-11-25 mår väl, njur tpx juni 2010

		4		M				650612-2297		Dawit Debesay				DCM		LVAD		HM I		6/12/65		32				9/11/97												9/23/97		12		MOF		Avliden		Avliden

		5		K				771112-5588		Malin Shishani				Myocardit		LVAD		HM I		11/12/77		19				3/22/97								12/15/97						268		Wean 1997-12-15, OK		2010-10-31 levande		Levande

		6		M				750310-5558		Mikael Olofsson				Myocardit		LVAD		HM I		3/10/75		23				3/2/98				6/2/98										92		Retx 2007, OK		Levande vid återbesök 2010-04-23		Levande 2011-04-08

		7		M				840128-8918		Lars Andersson				CHD		LVAD		HM I		1/28/84		15				2/14/99				8/17/99								8/19/97		184		Tamponad		Avliden		Avliden

		8		M				380203-4615		Rolf Holgersson				IHD		LVAD		HM I		2/3/38		61				4/23/99				11/17/99								7/20/00		208		Infark i graft?		Avliden		Avliden

		9		M				590312-1050		Rolf Jönsson				DCM		LVAD		HM I		3/12/59		40				7/13/99												9/7/99		56		Infektion		Avliden		Avliden

		10		M				701031-7597		Patrik Norrå				DCM		LVAD		HM I		10/31/70		29				9/13/99				1/26/00				1/13/00						122		Wean 2000-01-13, OK efter urgent tx från BiVAD		Levande 2010-12-02		Levande 2012-0110

		11		K				710321-5047		Liselott Stålhede				DCM		LVAD		HM I		3/21/71		29				3/10/00												3/24/00		14		MOF		Avliden		Avliden

		12		M				501008-6030		Ronny Carlsson				DCM		LVAD		HM I		10/8/50		51				3/28/01				9/12/01								5/16/08		168		OK (magca op), död i multiorgansvikt		Avliden		Avliden

		13		M				430702-9399		Jan Vassbjörk				IHD		LVAD		HM I		7/2/43		58				4/2/01				4/26/01								5/26/01		24		MOF		Avliden		Avliden

		14		M				550426-5611		Tomas Larsson				DCM		LVAD		Jarvik 2000		4/26/55		46				5/3/01												5/28/01		25		MOF		Avliden		Avliden

		15		M				440607-4973		Lars-Åke Stridh				IHD		LVAD		HM I		6/7/44		57				5/7/01								9/25/01				12/27/01		141		Wean 2001-09-25, död i suicid		Avliden		Avliden

		16		M				420101-1030		Nils Ove Andersson				DCM		LVAD		Jarvik 2000		1/1/42		59				5/15/01				2/11/04										1002		OK, tx på KS		Levande

		17		M				700919-7554		Anders Andersson				DCM		LVAD		HM I		9/19/70		31				9/21/01				12/8/01								1/3/06		78		Non Compliance		Avliden		Avliden

		18		M				680127-1617		Freddy Gustavsson				DCM		LVAD		Jarvik 2000		1/27/68		34				11/12/01												2/12/02		92		Rost i kontakt		Avliden		Avliden

		19		M				580830-5972		Dan Johansson				IHD		LVAD		HM I		8/30/58		43				12/10/01				10/12/02										306		OK		Mår bra 2010-10-08		Levande 2011-11-04

		20		K				650929-7823		Karin Larsson				DCM		LVAD		HM I		9/29/65		37				5/28/02				5/16/03										353		Stroke, rel OK		2010-06-18 mår bra		Levande

		21		M				580317-6915		Tony Lindqvist				HCM		LVAD		HM I		3/17/58		44				6/25/02				11/11/02								11/12/02		139		PNF		Avliden		Avliden

		22		M				521113-5974		Bernt-Olof Johansson				IHD		LVAD		HM I		11/13/52		51				7/4/03				2/24/04								10/30/09		235		OK		Plötslig död 2009-10-30, bukaortaruptur		Avliden

		23		M				650913-1733		Lars Blomqvist				IHD		LVAD		HM I		9/13/65		39				5/14/04				9/27/04								7/3/11		136		RVAD i 1 v efter LVAD, OK		Levande 2010-11-01, årskontr. Inställd pga.spricka i ett ben

		24		M				500119-7234		Anders Spånberg		Särna		IHD		LVAD		HM I		1/19/50		55				11/11/04												5/26/05		196		Destination, Candidasepsis		Avliden		Avliden

		25		M				450606-7356		Jan-Erik Dahlström		Borlänge		DCM		LVAD		HM I		6/6/45		60				3/14/05												3/30/05		16		RVAD efter HM I impl.Destination, MOF		Avliden		Avliden

		26		M				530323-7555		Håkan Westling		Gävle		IHD		LVAD		DeBakey		3/23/53		52				4/26/05				1/27/06										276		OK		2010-12-02 mår väl o åker skoter

		27		M				850123-5538		Fredrik Hallgren		Trollhättan		DCM		LVAD		DeBakey		1/23/85		20				5/19/05				11/13/05										178		OK		2010-02-23 mår väl

		28		M				641010-4894		Lars-Olof Askenbäck		Kållered		IHD		LVAD		DeBakey		10/10/64		41				6/1/05				10/20/05										141		OK		2010-11-16 mår väl förutom ÖVI

		29		M				480101-6710		Bo Karlsson		Hallsberg		DCM		LVAD		DeBakey		1/1/48		58				6/27/05												2/22/08		970		Död i suicid på VL		Avliden		Avliden

		30		M				430416-6111		Arne Jonsson		Tidaholm		IHD		LVAD/DT		DeBakey		4/16/43		62				8/17/05												9/15/05		29		Destination, Död i tarmblödning		Avliden		Avliden

		31		M				650414-5951		Tony Sjögren		Tidaholm		DCM		LVAD		DeBakey		4/14/65		41				10/25/05				11/30/05										36		OK		2010-11-19 mår sådär funktionsklass 2

		32		M				591214-9019		Per Erik Jonsson		Göteborg		IHD		LVAD		HM I		12/14/59		46				4/28/06												5/1/06		3		RVAD behov. Sinustrombos->hjärndöd		Avliden		Avliden

		33		M				480422-0533		Björn Simonsen		Handen		IHD		LVAD		DeBakey		4/22/48		58				5/22/06				11/24/06										186		OK		Levande 2010-11-21, orkeslös sedan tpx

		34		M				660416-0314		Gunnar Björk		Slite		DCM		LVAD		DeBakey		4/16/66		41				11/6/06				12/4/07								12/8/07		393		Hjärndöd efter tx, stillestånd och ECMO		Avliden		Avliden

		35		K				640327-9042		Monica Granström		Älvsbyn		IHD		LVAD		DeBakey		3/27/64		43				11/23/06												1/29/07		67		Hjärnblödning i hemmet		Avliden		Avliden

		36		K				510519-6660		Maud Palm		Kumla		DCM		LVAD		DeBakey		5/19/51		56				1/24/07				4/8/07								4/10/07		74		Hyperakut rejektion		Avliden		Avliden

		37		M				800720-7817		Andreas Ahlbom		Ramvik		Myocardit		LVAD		Ventrassist		7/20/80		27				3/30/07				9/4/07										158		OK		Levande 2010-09-24, bukbråck efter pumpen, magbesvär

		38		M				600723-5952		Jan-Åke Hassel		Vinninga		DCM		LVAD		Ventrassist		7/23/60		47				6/13/07				12/2/07										172		OK		Mår bra 2010-11-23 NYHA 1, arb heltid

		39		M				700510-4679		Babis Argati		Borås		DCM		LVAD		Ventrassist		5/10/70		37				10/23/07				12/19/07										57		OK		Levande 2010-01-05

		40		K				020123-9084		Elinor Larson		Skövde		DCM		LVAD		Berlin Excor		1/23/02		6				4/16/08				1/12/09										271		LVAD från 20 d ECMO		2011-02-21 mår ok!

		41		M				770604-4877		Tobias Ericsson		Stenungsund		DCM		TAH		Cardiowest		6/4/77		31				10/15/08				11/26/08										42		OK		Mår hyggligt 2010-09-14 vid återbesök, arbetstränar

		42		M				601003-7817		Björn Öberg		Örnsköldsvik		DCM/IHD		LVAD		Ventrassist		10/3/60		48				10/29/08												11/9/10		5		Inl. av Ventrassist

		43		M				42		Björn Öberg				DCM/IHD		LVAD		Ventrassist		10/3/60		48				11/3/08				10/22/09								11/9/10		353		Byte av pump pga trombbildning		Levande mår hyggligt 2010-11-12,

		44		M				510308-6632		Lars-Eric Borg		Karlskoga		IHD		LVAD		HM II		3/8/51		58				11/3/08				3/20/09										137		Haft Centrimag konv. Till HM II		Levande 2010-04-08, mår sådär

		45		M				900725-1391		Mikael Lavikka				DCM		LVAD		HM II		7/25/90		18				12/2/08				12/8/08								12/19/08		6		Död i lungembolier/svampinfektion på ECMO posttx		Avliden		Avliden

		46		M				520330-5551		Lars Hildingsson				DCM		TAH		Cardiowest		3/30/52		57				1/14/09				5/28/09								6/4/11		134		OK		Mår väl 2010-11-30 trots ett par EP anfall tidigare, ev dags för förtidpension

		47		M		X		080812-7559		Albin Björkman				DCM		LVAD		Berlin Excor		8/12/08		0				2/5/09				5/15/09										99		OK, LVAD		2010-05-12 mår bra!

		48		M				450517-8535		Jan-Erik Hällgren				DCM		LVAD+RVAD		Berlin Excor+HM II		5/17/45		64				3/3/09				5/13/09										71		RVAD, HM II sedan jan 2008 på Akademiska		Levande  2010-05-17

		49		M				490216-8576		Kent Olofsson				DCM		LVAD		HM II		2/16/49		60				4/7/09				11/28/10										600		OK		Nytransplanterad 2010-11-28 ok

		50		M				570720-5091		Jan Andreasson				DCM		LVAD		HM II		7/20/57		52				4/14/09				4/9/10										360		OK		Levande 2010-10-21 ok

		51		M		X		930210-4857		Kim Svensson				DCM		LVAD		Berlin Excor		2/10/93		16				6/29/09								8/14/09						46		LVAD, Lyckad wean		Levande 2010-04-14 sköts på barn

		52		M				550718-A758		Johannes Kristjansson				IHD		LVAD		HM II		7/18/55		54				6/25/09				9/1/09										68		OK		Levande 2010-12-07, sedan ingen mer anteckning

		53		M		X		080302-3738		Max Wirdemo				CHD		LVAD		Berlin Excor		3/2/08		2				10/7/09				10/30/09										23		OK, RVAD, enkammarhjärta, systemkammare		2010-10-06 Mår ok!

		54		M		X		960703-3777		Just Binagana				DCM		LVAD		Berlin Excor		7/3/96		13				11/3/09				11/30/09										27		LVAD , Retx pga hyperakut rej		Barns patient, akut rejektion via ECMO ny tpx 2009-11-30. Lever 2010-11-15 mår bra

		55		M				440709-5472		Bengt Nylén				IHD		LVAD+RVAD		HM II		7/9/44		65				11/17/09				1/6/10								1/19/10		50		Hö. Svikt RVAD läggs in före maskinavgång		Avliden		Avliden

		56		M		X		090208-4631		Oskar Steen-Tvede				Aorta stenos		LVAD		Berlin Excor		2/8/09		1				12/14/09				9/26/10										286		LVAD		2011-02-13 mår ok!

		57		M				560219-A538		Pall Gustavsson				IHD		LVAD		HM II		2/19/56		54				2/3/10				11/16/10										286		Okomplicerad inläggning		Åter Island ok. enligt kirurger 2011-04-06

		58		K				501225-6003		Inga Eriksson				DCM		BVAD		Berlin Excor		12/25/50		59				3/17/10				5/22/10										66		Konverteras från BiVAD centrimag till BiVAD Berlin Excor		Mår rätt bra 2010-11-23

		59		M				480524-8954		Stig-Åke Ifrig				IHD		LVAD		HM II		5/24/48		62				4/6/10				8/17/10										133		Konverteras till HM II från LVAD, Rotaflow		Mår ok; 2010-11-25

		60		M				491216-0290		Per-Arne Nilsson				DCM		LVAD+RVAD		HM II		12/16/49		60				6/1/10												7/21/10		50		HM II och från 2010-07-02 även hö assist Berlin Excor		Avliden		Avliden

		61		K		X		020327-3628		Amanda Frandsen				RCM		BVAD		Berlin Excor		3/27/02		8				6/30/10				10/20/10										112		BiVAD		2010-11-24 mår väl!

		62		M				60		Per-Arne Nilsson				DCM		RVAD		Berlin Excor		12/16/49		61				7/2/10												7/21/10		19		RVAD, Död		Avliden		Avliden

		63		M				590103-7852		Per-Erik Norberg				DCM		BVAD		Berlin Excor		1/3/59		52				7/13/10				8/15/10										33		Konv. Från BiVAD Rotaflow till BiVAD Berlin Excor		2010-11-23 mår bra

		64		M				820803-8516		Marcus Hägglöf				DCM		BVAD		Berlin Excor		8/3/82		28				8/19/10				1/20/11										154		Konvert. Från ECMO Rotaflow till BiVAD Berlin Excor		2010-12-07 väntar o mår bra, TPX 2011-01-20

		65		M				480104-6212		Ingemar Olsson				ICM		LVAD		HM II		1/4/48		63				9/2/10				11/2/11										426		LVAD		2010-11-04 aktiveras på väntelistan

		66		M				510905-5672		Göran Karlsson				DCM		BVAD		Berlin Excor		9/5/51		59				10/26/10				4/29/11										185		BiVAD		2010-12-07 åkt hem för att vänta på tpx, TPX 2011-04-29

		67		M				730524-5974		Joacim Gabrielsson				DCM		BVAD		Berlin Excor		5/24/73		38				1/18/11				7/24/11								2/23/12		187		Implantation av BiVAD gick utmärkt!				Levande, Död 2012-02-23 hjärtstopp

		68		M				911010-4230		Sebastian Enare				Myocardit		LVAD+RVAD		HM II		10/10/91		19				3/4/11				3/29/11										25		Högersvikt kompl, med RVAD

		69		M				520202-5556		Roy Olsson				DCM		LVAD		HM II		2/2/52		59				7/7/11																LVAD

		70		M				590925-7858		Per Fredriksson				DCM		LVAD		HM II		9/25/59		52				8/4/11																Implantationen gick utmärkt!

		71		M				680122-7171		Anders Nilsson				DCM		BVAD		Berlin Excor		1/22/68		44				8/11/11				7/3/12												Implantationen av BiVAD gick utmärkt!

		72		K				781004-4904		Lisa Lundqvist				DCM		BVAD		Berlin Excor		10/4/78		33				9/1/11				12/23/11										113		Implantation av BiVAD gick utmärkt!

		73		K		X		010213-4269		Alma Törnlycke				Arytmi CM		LVAD		Heartware		2/13/01		11				9/7/11																Implantation ok, tromb vä förmak tas bort.				2012-01-01 Mår väl med pumpen

		74		M				450802-3951		Tommy Carlsson				DCM		LVAD/DT		HM II		8/2/45		66				11/23/11												1/22/12		60		Implantation av HM II gick utmärkt!		Dör i multiorgansvikt efter 60 dygn, pat skall obduceras		2012-01-22 pat avlider

		75		M				471216-4716		Anders Blomgren				DCM		LVAD		HM II		12/16/47		64				1/11/12				7/18/12												LVAD

		76		M				790822-C114		August Benediktsson				DCM		BVAD		Berlin Excor		8/22/79		33				3/12/12																BiVAD Implantation gick utmärkt!

		77		M				851228-5910		Alexander Synnerdahl				Senning op		LVAD		Berlin Excor		12/28/85		26				3/19/12				4/3/12												LVAD, Har Cardiohelp som LVAD. Konverteras till LVAD Berlin Excor. HTX gick utmärkt!

		78		K				900507-3706		Sofie Johansson				Kong.AS,sek PAH		BVAD		Berlin Excor		5/7/90		22				3/28/12												4/14/12		17		BiVAD Implantation ok. Direktsut av aortaklaff. Dock högt PVR, lungödem

		79		M				531029-8533		Kjell Åke Löfgren				ICM		LVAD		HM II		10/29/53		59				4/24/12																LVAD

		80		M				770126-8653		Amin Mohamid Abdukar				Post op compositegraft		BVAD		Berlin Excor		1/26/77		35				4/28/12																Haft Excor kanyler byts till Berlin Excor pump idag

		81		M				510615-1110		Arne Lundgren				Op. David i Umeå, ischemi		LVAD/DT		HM II		6/15/51		61				5/7/12												5/9/12				Implant. ok. Ao.klaffbyte till Perimount per op. Några tim. senare hö.svikt, RVAD läggs, avlider efter ett dygn, multiorgansvikt

		82		M				580430-8558		Lars Karlsson				AMI		LVAD		HM II		4/30/58		54				6/4/12																LVAD,  pat har haft ECMO sedan 2/6. Impl. Gick bra, lite blödningsbekymmer. Reop på natten efter för blödn.



Antal Dagar

RÖD text: även korttidsassist

Inlagd på barn: X



Diagr. korttids barn o vuxna

		year		adult		pediatric

		2004		2		2

		2005		11		4

		2006		11		1

		2007		14		6

		2008		29		7

		2009		32		13

		2010		34		13

		2011		17		9

		2012		22

				172		55

						227





Diagr. korttids barn o vuxna

		



Adult

Pediatric

år

antal

Korttids MCS



Kopia diagr. långtid

		year		adult		pediatric

		1997		4

		1998		1

		1999		4

		2000		1

		2001		8

		2002		2

		2003		1

		2004		2

		2005		7

		2006		4

		2007		4

		2008		5

		2009		11		5

		2010		9		2

		2011		7		1

		2012		12		0





Kopia diagr. långtid

		



adult

pediatric

år

antal

Långtid MCS



Diagr. långtids barn o vuxna

		year		adult		pediatric

		1997		4

		1998		1

		1999		4

		2000		1

		2001		8

		2002		2

		2003		1

		2004		2

		2005		7

		2006		4

		2007		4

		2008		6

		2009		11		0

		2010		10		0

		2011		8		0

		2012		14		0

		2013		13		0

		2014		13		0

		2015		9		0

		2016		12

		2017		16





Diagr. långtids barn o vuxna

		



adult

År

Long-term assist Sahlgrenska



Mortalitet korttids

		year		30 day mort.		Tot.nr.		%

		2004		0		2		0

		2005		7		11		63

		2006		3		11		27

		2007		11		14		73

		2008		12		29		41

		2009		11		32		32

		2010		14		33		42

		2011		7		26		27

		2012		8		22		36





Mortalitet korttids

		



30 days mortality

Total number



Diag. Korttid antal barn o vuxn

		



mortality

n

shortterm MCS



		year		Adult		Pediatric		Total

		2004		2		2		4

		2005		11		4		15

		2006		11		1		12

		2007		14		6		20

		2008		29		7		36

		2009		32		13		45

		2010		33		7		40

		2011		17		9		26

		Jun-12		22		5		26





		



Adult

Pediatric

Total

year

n

Shortterm MCS





Mechanical Circulatory Support (MCS) 
“långtidspumpar”- Göteborg (n=158)

HeartMate I 1996 - 2006
N=27

Jarvik 2000 2001
N=3

Micromed De Bakey 2005 - 2007
N=10

VentrAssist 2007 - 2009
N=5

Total artificial heart (TAH) 2009 - 2012
N=2

HeartMate II 2008 - 2014
N=37

HeartWare 2011 - 2014
N=3

Berlin Excor (LVAD/RVAD/BVAD) 2008 -
N=53

HeartMate 3 (LVAD) 2016 -
N=?

Thoracic transplantation 
Transplantation Center SU



HeartMate I



HeartMate 3



Hjärtpumpar för långtidsbruk –
HeartMate3



Hjärtpumpar för långtidsbruk –
HeartMate3





HeartMate 3 vs HeartMate II
Momentum 3



LVADpatienten

 Hjärtsvikt
 Transplantationskandidat
 (SweVAD)
 Tillräckligt bra högerkammare…



PH - 73

 Mindre stroke 2010 med lindriga sequele
 Hjärtsvikt diagnostiserat 2010 
 2017 försämring – sarkoidos?
 2018 Behandling med Kortison
 Oktober 2018 hjärtsviktsutredning



UCG Oktober -18
- Kraftigt dilaterad vä kammare med utbredda hypokinetiska 
områden.                                             
- LVEF 20-30% och nedsatt CO/CI.
- Förhöjt vä-kammarfyllnadstryck.
- Måttlig MI grad 2/3 pga tenting.
- Hö kammare har lätt nedsatt systolisk funktion.
- Uttalad pulmonell hypertension med skattat PASP ca 75 mmHg.
- Förhöjd PVR.
- Förhöjt CVP.
- Försämrad myokardfunktion jmf 180117.

Klaffläckage: MI 2 AI 0,5 TI 1-2



Hjärtkatetrisering



PH - 73

 PVR 5,2 – 4,9
 (Vänster Cava)
 Transplantationboard 181004
 Accepteras för LVAD som BTT



LVAD implantation

 Full sternotomi och ECC
 Thoracotomi + J-sternotomi och ECC
 Thoracotomi x 2 och ECMO
 Thoracotomi x 2 Off Pump



Sternotomi och ECC



LVAD implantation på SU

 Sternotomi
 På maskin – slående hjärta!
 GoreTex membran
 Sy fast fästplattan vid apex
 Stansa hål och för in pumpen
 Sy utflödesgraftet till aorta
 Tunnelera drivlina
 Starta pumpen…
 Gå av maskin
 Ta hand om högerkammaren!



HeartMate 3



PH-73

 LVAD HM 3 181023
– Sternotomi + ECC

 Postop högersvikt
 Lång IVA vård, ca 1 månad
 Skrivs ut 190105
 Fortsatt högersvikt som begränsar henne 
 På väntelista för tpl sedan 190321



PH-73

 Transplanterad okt 2019
 Postoperativt okomplicerat
 Nu normal hjärtfunktion
 Arbetar 100% 



Hjärtpumpar för långtidsbruk –
Excor

 Används som BiVAD på vuxna
 ”Sahlgrenskaspecialitet”
 Användas som 

LVAD/RVAD/BiVAD på barn
 Pumpen utanpå kroppen
 Kraftig blodförtunning krävs!
 Grova kanyler!
 Klumpigt!
 Räddar liv!



Hjärtpumpar för långtidsbruk –
Excor



Pågående studie - SweVAD

Swedish evaluation of LVAD as permanent treatment in end-stage heart failure



Hjärtpumpar för långtidsbruk -
komplikationer

 Blödningar
 Blodproppar – stroke!
 Infektioner

– Elkabel som kommer ut genom huden!



Källa: Abbott, HeartWare Inc.

Teknisk utveckling
Förbättrad biokompatibilitet och minimalisering



Framtiden…
 Mindre pumpar
 Helt implanterbara
 Energiöverföring genom huden
 Enklare operationer
 Mindre behov för blodförtunning
 Bättre biokompatibilitet – mindre risk för stroke
 Variabel pumpförmåga
 Behovsstyrd 
 Obegränsad livslängd



Livet som kirurg….



HeartMate 3
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