
«ECMO	på	80	tallet,	-	ny	behandling	i	motvind!»	
 

Ullevål sykehus 1968 Fysiologisk institutt, UiO, 1974 Rikshospitalet 1979 

Lars J. Bjertnæs, Professor emeritus, tidligere overlege i bistilling, 
UNN 

RiTø 1980 





«Det er ingen grunn att känna sig 
inferiör» - Hans Renck (1937-2011) 

•  Sjef for Anestesiavdelingen, UiT/UNN 
fra 1975 til1978  

•  Bakgrunn: Allmenna sjukhuset i 
Uppsala. Doktorgrad om anestesi på 
eldre 

•  Leger i utdannelsesstilling hadde hatt 
ham som lærer fra starten av   

•  Oppnådde legendestatus 
 
 

•  Lars Bjertnæs sjef fra 1981-1993 
•  Bakgrunn: 6 år i anestesi ved Ullevål 

sykehus og RH. 6 år forskning i fysiologi. 
Spesiell vekt på lungesirkulasjonen   

•  Kombinasjonen av klinikk og basalfag 
passet «Tromsø-modellen» for medisiner-
utdanning 

•  Evig optimist, som ikke passet like godt i 
miljøet 28.09.17 3 



Disposisjon 

28.09.17 4 

-  Forløper	*l	oppstart	av	ECMO,	kort	
historikk.	

-  Den	første	pasienten	på	ECMO.	Hvordan	
var	det	?	Stø@e	fra	kolleger	osv..	

-  Vellykkede	pasienter	på	ECMO	
-  Kort	om	ny	forskning.	



Alta aksjonen 1981 

«Uniformerte» kolleger på morgenmøtet! 



28.09.17 6 

Acta Physiol Scand. 1978 Feb;102(2):181-90 



Biran R& Pond D. Advanced Drug Delivery Reviews 112 (2017) 12–23 







•  58 år gml. overvektig storrøyker med 
hyperkolesterolemi, hypertensjon, struma, kronisk 
bronkitt og nedsatt lungefunksjon 

•  Teknisk vellykket trippel coronar bypassoperasjon 

•  Postoperativt fallerende blodgasser og økende bilaterale 
lungefortetninger og væskeansamling h. pleurahule 

•  Respiratorbehandling med Fi02=1.0, økende trykk og 
høye ventilasjonsvolumer (ikke dokumentert skadelig på 
mennesker den gang!!) 

•  Niende	postopera*ve	dag	med	Fi02	1.0	noterte	vi	Pa02	
5.5	kPa	og	PaC02	7.5	kPa,	Cardiac	index	2.25	
L●min-1●m-2	,QS/QT	50%,	total	compliance	20	mL/cm	H2O	

•  Tilkoplet	veno-venøs	ECMO	mellom	h.	atrium	og	vena	
femoralis.	Ini*al	ECMO-flow	3	L/min.		

•  Kort	*d	e@er	oppstart	kunne	Fi02	og	respiratortrykkene	
reduseres	

Bjertnæs L et al. Acta Anaesth Scand 1996; 40(3):293-301 

Første vellykkede ECMO-behandling 1988 



•  Femte	dag	i	Intensiv	var	ven*lasjonen	redusert	*l	
*dalvolum	7	mL/kg,	PEEP	5	cm	H2O	og	Fi02		0.4		

•  Gradvis	reduksjonen	av	ECMO-flow,	*l	0.7	L/min	

•  Cardiac	index	hadde	økt	fra	2.4	*l	2.8	L/min	og	
Pa02	økte	*l	10.5	kPa	med	Fi02		0.4		

•  Pasienten	ble	avvennet	ECMO	6.	dag.		

•  Han	hadde	sepsis	utgående	fra	medias*ni@	med	
påvisning	av	enterobacter	cloaca	og	
flerorgansvikt.		

•  Våken	1	postopera*ve	dag,	men	mistet	
bevisstheten	og	våknet	først	e@er	8	uker.	Påvist	
hypotonisitet,	økt	alpha-ak*vitet	i	EEG	og	økt	
proteininnhold	i	cerebrospinalvæsken.		

•  Diagnos*sert	som	Cri*cal	Care	Polyneuropa*,	
som	på	den	*den	ikke	var	noen	dagligdags		
*lstand	

•  Pasienten	var		respiratoravhengig	i	totalt	105	
døgn	

•  Han	ble	helt	res*tuert	og	kjørte	selv	fra	Kåaord	*l	
Tromsø	for	kontroll	av	diabetes	II		

Bjertnæs L et al. Acta Anaesth Scand 1996; 40(3):293-301 
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31 år gml mann sovnet med motoren i gang på 
Finnmarksvidda 

 
•  Funnet av tilfeldig forbipasserende i brennende bil kl 03 på natten og reddet ut av vraket 
•  Bevisstløs, store pusteproblemer og 15 % brannskade lokalisert til ansikt, hals og hender 

ved ankomst lokalsykehuset. Raskt fallerende oksygenering. Lungeødem. Intubert og koplet 
til trykkontrollert respirator med 100% O2 

•  Etter forbigående bedring fallerte tilstanden og trykket ble økt til 55 cm H2O og PEEP 10 
cm H2O. Minuttventilasjon 15 L (TV 14 ml/kg) 

•  Ved ankomst UNN: - pH 7.02, PaO2 3.5 kPa, PaCO2 10 kPa, SaO2 27 %, CO-Hb 8 % 
•  Tilkoplet ECMO, først veno-venøs mellom h. atrium og h. ventrikkel, men returen ble raskt 

endret til aorta ascendens pga. sirkulatorisk ustabilitet med ventrikkelflimmer 
•  Flow initialt 5 l/min, som kunne reduseres til 3 l/min etter få timer 
•  Luftveistrykket gradvis redusert fra 55 til 35 i løpet av ett døgn og PEEP fra 10 – 6 cm H2O 
•  FiO2 kunne reduseres fra 1.0 – 0.5 i løpet av ett døgn 
•  Ved ankomst UNN: - pH 7.02, PaO2 3.5 kPa, PaCO2 10 kPa, SaO2 27 %, CO-Hb 8 % 
•  Tilkoplet ECMO, først veno-venøs mellom h. atrium og h. ventrikkel, men retur raskt 

endret til aorta ascendens pga. at pasienten var sirkulatorisk ustabil med ventrikkelflimmer 
•  Flow initialt 5 l/min, som ble redusert til 3 l/min etter få timer. 
•  Luftveistrykket gradvis redusert fra 55 til 35 i løpet av ett døgn og PEEP fra 10 – 6 cm H2O 
•  FiO2 kunne reduseres fra 1.0 – 0.5 i løpet av ett døgn. 
•  Avvennet fra ECMO etter 4 ½ døgn og respirator etter 17 døgn 
•  Tilbake som gruvearbeider etter 2 mnd 



Vegard 
•  17 år gml. baksetepassasjer i MC-ulykke, - femurfraktur. 
•  Osteosyntese på lokalsykehus «sørpå» 
•  Få timer senere, kliniske og røntgenologiske tegn på 

progredierende ARDS. Respirator-behandling med høye 
trykk og tidalvolum  

•  Overført til UNN etter 10 døgn med PaO2 < 5 kPa og 
økende PaCO2 under ventilasjon med Veksp 16 L/min, 
PEEP 15 cmH2O og FiO2 1.0  

•  Compliance 10 mL/cmH2O 
•  Første uke tilkoplet VV ECMO mellom v. jugularis int. og 

h. v. femoralis etter fall i PaO2 til 3.5 kPa, men systemet 
tromboserte i forbindelse med sepsis-utvikling med gule 
stafylokokker     

•  Etter få dager oppstart av VA ECMO mellom v. jugularis 
interna og art. femoralis, som tillot lungehvile med Veksp. 
Redusert til 4.5 L/min, FiO2 0.5 og PEEP 5 cmH2O.  

•  Inspeksjon av lungene via torakotomi pga rikelige 
blødninger på toraksdrenene, avslørte en nodulær overflate, 
som blødde ved berøring av drenene 

•  Avvennet etter 11 dager med VV og 12 dager med VA 
ECMO 

•  Avvennet fra respirator en uke senere og utskrevet til 
lokalsykehuset i relativt velbefinnende 

•  To mnd etter utskrivning danser han i en tantes bryllup    

 Tromsø-besøk mai 2017  
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«Det er tungt å bære sprikende staur" sa Per Borten 
da han gikk av som statsminister i 1971  

Per Borten - Statsminister 1965-1971 



St. Göran’s barnsjukhus med avdeling for nyfødt-ECMO, 
Stockholm 1993 

Avdelingsingeniør Knut Hanssen 



Første nyfødt-ECMO - Lill Jenny, juni 1993 
•  Mekoniumaspirasjon 
•  Hjertestans fødeavd. Lenvik helsesenter 
•  Vellykket HLR v/helikopterteamet UNN 
•  ECMO-behandlet på UNN i 2 uker 

•  Behandlingen vakte stor interesse hos 
besøkende studenter fra Arkhangelsk! 

•  ECMO-behandlingen ble det viktigste 
insentivet for starten på det fruktbare 
samarbeidet mellom anestesiavdelingene i 
Tromsø og Arkhangelsk   

 



Besøk av mamma Anita og resten av 
familien! 

Takket være et fantastisk teamarbeid, lykkes vi! Fra venstre Viveka Ribbing, Anne Guri W 
Aurdal, Ann-Britt Thomassen, Margaretha Eriksson og Toril Tollefsen 
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Døvetolk og omsorgsarbeider 

Lill-Jenny 2016 



Vanderbilt University, Nashville, TN 1993-94 

Bygget med Center for Lung Research 

Fantastisk å puste inn duften av trær og 
planter i dette atriet! 

Vanderbilt University Hospital 

Lærte å kateterisere lungelymfekar og måle endringer i 
lungenes vanninnhold på våkne sauer under arbeid på 
tredemølle Countrymusikkens mekka: «Grand Ole Opry» 

Vanderbilt School of Medicine 



Pionérer fra Arkhangelsk 

Fra v. Vladimir Kuklin, Oleg Evgenov og Mikhail Kirov 



Investigational Intensive Care Unit, 
University of Texas Medical Branch 
at Galveston 

Sykkelturen langs Den meksikanske 
gulf på vei til jobb kl 05.00!! 

Sjefen, Daniel Traber og fru Lillian, på en  
kongress i Stockholm  



Before departure from 
Goose Bay. Preparing for 
the Atlantic! 

Before poor weather in the 
Labrador strait and precautious 
landing on Greenland!  

Terminal building, Narsarsuaq airport 

Farewell to wife, Rita, Øyvind Irrtun and son at the airport in 
Galveston, TX 15. July 1999, before departure for Norway 







Outsourcing av ECMO-behandling 

•  Etter 1993 ble de fleste pasienter som trengte ECMO-
behandling overført til Karolinska sjukhuset! 

•  Tap av muligheter til faglig utvikling! 
•  Tap av omdømme!  
•  Store utgifter for sykehuset 
•  Vellykket gjenopplivning av ung kollega etter hypoterm 

hjertestans med kroppstemperatur 13,7 grader C gjorde 
ECMO-behandlingen mer «stueren»!  

Lancet. 2000 Jan 29;355(9201):375-6 



Og det er «håp i hengende snøre»!  
 
Overlege Torvind Næsheim og et 
entusiastisk team av sykepleiere, 
perfusjonister og leger har startet en ny 
æra og alminneliggjort behandlingen! 
 
Dette innebærer også etablering av 
ECMO på perifere sykehus og overføring 
til UNN med helikopter og flyambulanser 
 
Fremtiden synes nå lysere for pasienter 
som er så uheldige å trenge ECMO-
behandling i Nord-Norge! 
 
Lykke til! 
 
 


