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1 Ordforklaringer 
 

TAVI  Transarteriell aortaklaffimplantasjon 

UUS  Oslo universitetssykehus, Ullevål 

SAVR   Kirurgisk aortaklaffimplantasjon 

GRADE The Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation 

KLoK  Kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitetsforbedring 

RR  Relativ risiko 

RRR  Relativ risikoreduksjon 

ARR  Absolutt risikoreduksjon 

NNT  Numbers needed to treat 

RRI  Relativ risikoøkning 

ARI  Absolutt risikoøkning 

NNH  Numbers needed to harm 

RCT  Randomisert kontrollert studie 

RH  Rikshospitalet 

MMSE Mini Mental State Evaluation 

NPR  Norsk pasientregister 
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2 Sammendrag 
 

Tema/problemstilling: Transarteriell klaffeimplantering (TAVI) er ikke automatisk 

foretrukket inngrep i pasientgruppen over 85 år med behandlingstrengende aortastenose, selv 

om dette er anbefalt i vårt kunnskapsgrunnlag. Vi har beskrevet et 

kvalitetsforbedringsprosjekt, med utgangspunkt i hjertemedisinsk avdeling ved Oslo 

universitetssykehus, Ullevål (UUS), hvor dette skal implementeres som foretrukket 

behandling i denne pasientgruppen.  

 

Kunnskapsgrunnlag: Kvalitetsforbedringsprosjektet baserer seg på en helt fersk, oppdatert 

internasjonal retningslinje, publisert i BMJ Rapid Recommendations. Denne er basert på en 

systematisk oversiktsartikkel fra september 2016. Med høy grad av evidens i henhold til 

GRADE anbefales TAVI fremfor åpen aortaklaffkirurgi (SAVR) til alle pasienter over 85 

med behandlingstrengende aortastenose, med mindre det foreligger kontraindikasjoner mot 

inngrepet. Nå anbefales metoden også i tilfeller der det ikke foreligger kontraindikasjoner mot 

kirurgi. Tidligere har metoden primært blitt benyttet hos pasienter som har kontraindikasjoner 

mot åpen klaffekirurgi. 

 

Tiltak/kvalitetsindikator: Tiltakene er utarbeidelse av en ny intern retningslinje, informasjon 

og undervisning i ulike fora samt anskaffelse av tilstrekkelige ressurser. For å sørge for at 

retningslinjen blir fulgt, har vi valgt to kvalitetsindikatorer: En resultatindikator og en 

prosessindikator. Resultatindikatoren angir andel TAVI i den aktuelle pasientgruppen, i 

forhold til det totale antallet aortastenosebehandlinger i samme gruppe. Måltallet er 90%. 

Prosessindikatoren har ventetiden til inngrepet som mål og vil påvirkes av pasienttallet, 

tilgjengelig utstyr og personale.   

 

Ledelse/organisering: Vi har beskrevet en prosjektgruppe som har ansvar for utarbeidelse av 

ny retningslinje, undervisning, oppfølging og jevnlige målinger. Denne gruppen skal også 

utarbeide en kost-nytte-analyse for kvalitetsforbedringsarbeidet, som en styringsgruppe må 

godkjenne før implementeringen kan begynne.   

 

Konklusjon: Med en sterk anbefaling fra kunnskapsgrunnlaget er det ikke grunn til å utsette 

kvalitetsforbedringsarbeidet. Eventuelle hindringer vil være behov økonomiske og 

strukturelle omfordelinger.  
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3 Innledning 
 

3.1 Tema/problemstilling 

Aortastenose er en tilstand der klaffearealet i utløpet mellom hjertets venstre ventrikkel og 

aorta forsnevres. Tilstanden er den vanligste klaffesykdommen i den vestlige verden (1). 

Insidensen av tilstanden øker med alderen, og den rammer menn 3-4 ganger hyppigere enn 

kvinner (1). En studie fra Finland viser at prevalensen av mild kalsifisering av aortaklaffen 

hos pasienter over 75 år er så høy som 40 %. 13 % av pasientene hadde alvorlig kalsifisering 

(2). Det er ingen sikre tall på prevalensen av aortastenose i Norge, men den er anslått å ligge 

mellom 2 % og 9 % hos personer over 65 år (3). Dersom en også tar i betraktning at forventet 

levealder er økende, og befolkningen av eldre er i vekst, er det sannsynlig at denne 

pasientpopulasjonen kommer til å bli større i tiden fremover. 

 

Årsaken til aortastenose er i all hovedsak kalsifisering av klaffen. I tillegg kan både 

inflammasjon og revmatisk hjertesykdom (4) lede til aortastenose. Prosessen som leder til 

kalsifisering av aortaklaffematerialet er trolig initiert av ateroskleroseutvikling i proksimale 

del av aorta med senere affeksjon av klaffematerialet. Ateroskleroseprosessen leder til 

lipidakkumulering, inflammasjon og akkumulering av bindevevskomponenter. Det dannes 

store ektracellulære lipidansamlinger som over tid kalsifiseres (5). Kombinasjonen av 

akkumulasjon av bindevev og kalsifisering fører til at klaffen blir stiv og fortykket. 

Klaffearealet som holdes åpent i systolen avtar, og arbeidet hjertet må utføre for å pumpe blod 

gjennom klaffen øker (5). Pasientene går lang tid uten symptomer. Men ettersom prosessen 

progredierer, og klaffeostiet forsnevres, tilkommer symptomer grunnet økt oksygenbehov fra 

et hypertrofisk myokard og et redusert oksygentilbud grunnet motstand i klaffeutløpet. 

Angina pectoris, synkope og hjertesviktsymptomer oppstår ved langt fremskredet sykdom. 

 

Alvorlighetsgraden av aortastenose vurderes med bruk av ekkokardiografi. Alvorlig 

aortastenose foreligger når arealet av klaffeostiet er under eller lik 1 cm2, 

blodstrømhastigheter er større eller lik 4 m/s og trykkgradienten over klaffen er 40 mm Hg 

eller mer (6). 
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Pasienter med symptomatisk aortastenose har svært dårlig prognose uten behandling. Ved 

utvikling av hjertesvikt er gjennomsnittlig gjenværende levetid mellom ½- og 3 år, ved 

synkopeutvikling cirka 1-3 år og angina pectoris 2-5 år (6). Medikamentell behandling for 

aortastenose er ikke tilgjengelig. Frem til 2008 var den eneste tilgjengelige behandlingen for 

aortastenose i Norge åpen hjertekirurgi med innsetting av biologisk eller mekanisk 

klaffeprotese. Etter dette har transarteriell innsetting av biologiske klaffeproteser blitt tatt mer 

og mer i bruk, og er nå rutine for utvalgte pasientgrupper. Transarteriell aortaklaffinnsettelse 

(trans arterial valve implantation, TAVI) er en mini-invasiv metode der klaffeprotesen settes 

inn ved hjelp av et kateter ført inn i a. femoralis, a. carotis, a. subclavia, aorta ascendens eller 

via hjertets apex. Prosedyren krever ikke bruk av hjerte-lungemaskin (7). I de aller fleste 

tilfeller av TAVI brukes generell anestesi, med det er rapportert at prosedyren har vært utført 

med pasienten i dyp sedasjon (8). 

 

3.2 Evaluering av kunnskapsgrunnlaget  

Kunnskapsgrunnlaget for dette prosjektet baseres på en ny type guidelines, BMJ Rapid 

Recommendations, som er et samarbeid mellom British Medical Journal (BMJ) og Magic 

Group (Making GRADE the Irresistible Choice) som har til hensikt å gi klinikere pålitelige 

retningslinjer knyttet til ny kunnskap som kan tenkes å føre til endring av gjeldende praksis. 

Målet er at ny kunnskap skal nå ut i praksis raskere enn det man ser ved tradisjonelle 

retningslinjer (9). Retningslinjen er enda ikke inkorporert i kunnskapspyramiden McMaster 

PLUS, og kommer derfor ikke opp som resultat når man søker i denne via Helsebiblioteket, 

men på sikt vil den falle inn under «oppslagsverk»; øverste trinn i pyramiden. Vi kom over 

den aktuelle retningslinjen (10) da den ble presentert som eksempel på relevant 

kunnskapsgrunnlag i forbindelse med undervisning i Kunnskapshåndtering, Ledelse og 

Kvalitetsforbedring (KLoK) og har derfor valgt den som hovedkilde i vårt 

kvalitetsforbedringsprosjekt. Følgende PICO-spørsmål ble definert i retrospekt for å 

tydeliggjøre vår problemstilling: 

 

P:  Pasienter > 85 år med alvorlig aortastenose og lav til intermediær risiko ved kirurgi 

I:  TAVI 

C:  SAVR 

O:  Mortalitet, slag, akutt nyreskade, livstruende blødning, nyoppstått atrieflimmer, 

hjertesvikt, behov for pacemaker, reintervensjon 
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BMJ Rapid Recommendations er laget av verdensledende klinikere, forskere og 

metodeeksperter, som screenes for habilitet før oppstart. Retningslinjene springer ut fra 

systematiske oversiktsartikler laget av samme arbeidsgruppe. BMJ Rapid Recommendations 

bruker visuelle virkemidler i form av figurer, utarbeidet av Magic App. Dette tydeliggjør 

resultatene på en slik måte at det skal være enkelt for klinikere å applisere kunnskapen til 

riktige pasienter, og slik at pasienter lettere skal forstå spesifikke utfall og risikofaktorer ved 

den aktuelle behandlingen. Pasienters verdier og preferanser i forbindelse med behandling er i 

fokus ved utarbeiding av retningslinjene (9). 

 

Den aktuelle kilden som ligger til grunn for retningslinjen er en systematisk oversikt og 

metaanalyse som ser på effekten av TAVI-behandling hos pasienter med alvorlig 

aortastenose, med lav til intermediær risiko ved kirurgi, i forhold til effekten av SAVR, som 

er standard kirurgisk behandling (11). Den systematiske oversikten er validert i henhold til 

GRADE og resultatene viser en klar behandlingsgevinst ved bruk av TAVI for pasienter over 

85 år. TAVI-behandling gis derfor en sterk anbefaling for pasienter over 85 år. Det vil si at 

man anser at fordelene av behandlingen overveier ulempene for nesten alle pasientene, og at 

nesten alle informerte pasienter ville ha valgt dette alternativet. 
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3.2.1 Gjennomgang av resultater 

I samarbeid med Magic App har BMJ Rapid Recommendations presentert følgende 

illustrative anbefaling for pasienter > 85 år. Resultatene er basert på median oppfølgingstid på 

2 år. 

 

 

Figur 1: Utdrag fra figur i artikkel i BMJ Rapid Recommendations (10). Gjengitt med tillatelse fra P.O. Vandvik. 

 

Vi har beregnet relativ risiko (RR), relativ risikoreduksjon (RRR), relativ risikoøkning (RRI), 

absolutt risikoreduksjon (ARR), absolutt risikoøkning (ARI), numbers needed to treat (NNT) 

og numbers needed to harm (NNH) for de ulike utfallene. Se tabell 1. 
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UTFALL SOM TALER 

FOR TAVI RR RRR ARR NNT 

GRAD AV 

EVIDENS 

Mortalitet 0,81 19% 4,5% 23 Moderat 

Hjerneslag 0,80 20% 2% 50 Moderat 

Livstruende blødning 0,39 61% 25% 4 Høy 

Nytilkommet atrieflimmer 0,43 57% 17,8% 6 Høy 

UTFALL SOM TALER 

MOT TAVI RR RRI ARI NNH 

GRAD AV 

EVIDENS 

Reintervensjon 3,30 233% 0,7% 143 Svært lav 

Pacemaker 2,46 146% 13,4% 8 Moderat 

Hjertesvikt 1,26 26% 1,8% 56 Moderat 

  

Tabell 1:  Sammenfatning av resultater.  

 

Utfall som taler for TAVI 

Utfall som taler for TAVI er reduksjon i mortalitet, slag, livstruende blødninger, nytilkommet 

atrieflimmer og postoperative liggedøgn. Disse beregningene har ulik styrke, denne er også 

oppgitt i tabellen. Evidensen er sterk for livstruende blødning og nytilkommet atrieflimmer og 

vi ser at NNT er lav for disse utfallene.  

 

Det fremkommer ikke fra tabellen at liggetiden er kortere ved TAVI enn ved SAVR. I figur 1 

angis liggetiden å være 4 dager kortere  ved TAVI (8 døgn ved TAVI, 12 ved SAVR), med 

høy grad av evidens. 

 

Utfall som taler mot TAVI 

Man ser en reduksjon i antallet som utvikler hjertesvikt og antallet som behøver permanent 

pacemaker ved behandling med SAVR fremfor TAVI. Det er også færre som trenger 

reintervensjon av aortaklaffen, men evidensen for dette utfallet var svært svak da 

oppfølgingstiden kun er 2 år. Risikoen for å trenge pacemaker er økt i gruppen som får TAVI, 

med moderat grad av evidens. NNH er 8, noe som gjør at dette utfallet må tas hensyn til i 

vurderingen. NNH for reintervensjon av aortaklaffen og for hjertesvikt er mye høyere, noe 

som gjør at disse utfallene kan vektlegges mindre i en totalvurdering..  
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3.2.2 Er kunnskapsgrunnlaget godt nok? 

Datagrunnlaget for oversikten baserer seg på 4 randomiserte-kontrollerte studier (RCT) som 

alle er publisert etter 2012. I to av studiene ble TAVI utført med utelukkende perkutan tilgang 

(transfemoral, trans-subclavial), mens det i en av studiene utelukkende ble utført TAVI med 

transapikal tilgang. Denne studien ble stoppet tidlig, men analyse av resultatene uten denne 

studien ga ingen forskjell i utfall. BMJ Rapid Recommendations har utelatt denne studien i sin 

analyse. Den siste studien inkluderte begge typene tilgang. Tre av fire studer var finansiert av 

TAVI-industrien. Ingen av studiene var dobbeltblindet. Totalt 3179 pasienter inngikk i 

datagrunnlaget og median oppfølgingstid var 2 år. Inklusjonskriteriene var pasienter med 

alvorlig aortastenose, med lav til moderat perioperativ risiko (3 – 8%). Det er en overvekt av 

pasienter med intermediær risiko i forhold til lav risiko, og gjennomsnittsalderen for 

inkluderte pasienter var ca. 80 år (11). Om det er utført studier på temaet som ikke er 

publisert, fremkommer ikke av den systematiske oversikten. 

 

Resultatene ansees overførbare til vår kliniske setting da to av studiene ble utført i Europa og 

både TAVI og SAVR utføres i Norge med samme teknikk og på samme indikasjoner som i de 

inkluderte studiene. Resultatene i de forskjellige studiene er sammenlignbare da alle 

konfidensintervaller overlapper med tanke på risiko for utfall. De største svakhetene ved 

resultatene er det begrensede antallet pasienter inkludert (3179), det lave antallet pasienter 

med lav risiko ved kirurgi og den relativt korte oppfølgingstiden. Det lave antallet pasienter 

med lav risiko vanskeliggjør generalisering av resultatene til denne pasientgruppen (11). Den 

relativt korte oppfølgingstiden gjør at man har svakt grunnlag for å si noe om langtidseffekter 

av behandlingen, og utgjør hovedårsaken til at TAVI ikke er anbefalt i yngre aldersgrupper 

(under 75 år). I motsetning til TAVI med perkutan tilgang ble det konkludert med å fraråde 

bruk av transapikal tilgang i alle aldersgrupper da dette medfører økt risiko for de fleste 

negative utfall i forhold til perkutan TAVI og SAVR. Tross svakheter beskrevet over 

konkluderer vi med at evidensen for kunnskapsgrunnlaget er god, ettersom det er validert i 

henhold til GRADE, som tidligere beskrevet.  
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4 Dagens praksis, tiltak og 

kvalitetsindikatorer 
 

4.1 Dagens praksis  

Det ble utført 390 TAVI på landsbasis i 2015 (12). Prosedyren utføres i dag på Rikshospitalet 

(RH), UUS, Universitetssykehuset Nord-Norge, Haukeland universitetssjukehus og St. Olavs 

hospital. Det er fire avdelinger ved Oslo universitetssykehus (OUS) som utreder pasienter 

med aortastenose: kardiologisk avdeling på Rikshospitalet, thoraxkirurgisk avdeling både på 

Rikshospitalet og UUS, og hjertemedisinsk avdeling på UUS. 

 

Vi har valgt å bruke hjertemedisinsk avdeling på UUS som vårt kliniske mikrosystem. De 

nasjonale retningslinjene i dag anbefaler TAVI for pasienter med alvorlig aortastenose og for 

pasienter som har høy risiko ved vanlig hjerteoperasjon. 

 

For å kartlegge dagens praksis har vi vært i kontakt med TAVI-teamet ved UUS.1 Pavel 

Hoffmann og Ahmed Ibrahim Al-Ani har vært svært imøtekommende og har både svart på  

e-post og møtt oss personlig. I tillegg har vi hatt en kontaktperson, Trond Vartdal, på 

kardiologisk avdeling på RH ettersom prosedyren er relativt ny på UUS. Vartdal opplyser at 

det ble utført 160 TAVI på RH i 2015. Til tross for det høyere antallet inngrep ved RH valgte 

vi å bruke UUS som mikrosystem fordi TAVI-teamet der har bedre oversikt over pasientene 

og komplikasjonene. 

 

Ved UUS startet TAVI-teamet å utføre TAVI i desember 2015. Siden prosedyren er relativt 

ny har Ullevål-teamet et teknisk møte på RH hver tirsdag. Radiologene på RH gjennomgår 

CT-bilder av alle pasienter som er aktuelle for TAVI på UUS. Til nå har prosedyren blitt 

utført på 40 pasienter på UUS. De alle fleste av disse pasientene var over 80 år. TAVI-teamet 

på UUS opplyser om at de har begynt å tilby alle pasienter over 80 år TAVI, uavhengig av 

risiko for kirurgi, selv om dette ikke er implementert som en del av retningslinjene. Per dags 

dato utføres TAVI kun transfemoralt på UUS. TAVI-teamet er under opplæring for å kunne 

utføre prosedyren via a. subclavia. 

                                                      
1 Vedlegg 1 
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TAVI-teamet på UUS består av fire kardiologer, to thoraxkirurger, to primære radiografer og 

tre radiografer som kan tilkalles ved behov. Kardiologene og thoraxkirurgene i teamet 

vurderer om pasienter som er henvist til TAVI er aktuelle for prosedyren. Forventet 

overlevelse og kognitiv funksjon vurderes. TAVI anbefales ikke ved kortere livstidsutsikter 

enn ett år og MMSE-skår under 20/30. TAVI-teamet på UUS anslår at så mange som 90 % 

av pasientene som henvises til TAVI, gjennomgår prosedyren. Teamet har imidlertid ingen 

sikre tall. Om lag 10 % av pasientene som henvises, har kontraindikasjoner mot eller ikke 

indikasjon for TAVI. 

 

Pasientflyt 

Pasienten innlegges på sengeposten eller pasienthotellet dagen før planlagt inngrep på UUS 

og journalopptak utføres av planlagt hovedoperatør. Pasienten har også en samtale med 

anestesilege på innleggelsesdagen. Før innleggelse er det gjennomført klinisk undersøkelse, 

vurdering av komorbiditet, ekkokardiografi, CT av femoralarterier og koronar angiografi. 

EKG, røntgen thorax, standardiserte blodprøver og urinstix tas etter innleggelse (13). Perifer 

venekanyle legges, for eventuell intravenøs væske. Urinkatater legges inn kvelden før 

prosedyren, og sentralt venekateter legges inn på angiografilaboratoriet. 

 

TAVI utføres på angiografilaboratoriet av intervensjonskardiologer. Under prosedyren er det 

to kardiologer, to radiografer, anestesiteam med anestesilege og anestesisykepleier, 

ekkokardiolog og representant fra Medtronic (selskapet som produserer de kunstige klaffene) 

tilstede. Thoraxkirurg er ikke til stede under prosedyren, men kan tilkalles ved behov. Selve 

prosedyren tar cirka halvannen time, men det beregnes to til tre timer inkludert forberedelse. 

Prosedyren utføres transfemoralt, fortrinnsvis med perkutan teknikk, via en av 

femoralarteriene. Temporær pacemaker legges inn via halsvene eller gjennom lyskevene på 

motsatt side av intervensjonskanalen. Prosedyren veiledes av gjennomlysning (13). 

 

Etter prosedyren legges pasienten inn på postoperativ avdeling det første døgnet. Ved 

kapasitetsproblemer på hjertemedisinsk avdeling kan noen av pasientene flyttes til 

thoraxkirurgisk sengepost. Det første døgnet er det spesielt fokus på generell hemodynamikk, 

lyskeblødning, utvikling av grenblokk, AV-blokk og andre arytmier, hjerteinfarkt, 

nyrefunksjon og cerebral funksjon (13). 
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Pasient med bilyd og symptomer 

henvises til utredning ved UUS 

Kardiolog vurderer grad av stenose: 

  - EKG 

  - Blodprøver 

  - Ekkokardiografi 

Påvist alvorlig aortastenose 

Høy risiko ved åpen kirurgi  

eller pasient over 80 år? 

Vurdering til TAVI 

Kontraindikasjoner? 

TAVI ved UUS 

JA NEI 

NEI 

JA 

SAVR ved UUS Ingen behandling, evt. henvisning 

til thoraxkirurgisk avdeling ved 

RH (transapikal tilgang?) 

Vurdering til SAVR 

Kontraindikasjoner? 

NEI JA 

Figur 2: Pasientflyt ved seleksjon til TAVI og SAVR. 
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Figur 3: Pasientflyt ved et TAVI-inngrep ved UUS. 

 



 15 

Gjennomsnittlig liggetid var 4,3 døgn for de 40 pasientene som fikk utført TAVI på UUS. 18 

pasienter (45 %) ble skrevet ut til hjemmet. I 2015 ble det gjennomført totalt 227 SAVR på 

UUS. Det foreligger ikke tall på hvor mange av pasientene som var over 85 år. Av disse var 

71 kombinert SAVR/bypassoperasjon. Liggetid på sengepost etter SAVR er i underkant av to 

uker; under en uke på UUS før overflytting til lokalsykehus. Rehabilitering starter 6 uker 

etter operasjon. Sykemelding gis i 2-3 måneder postoperativt. Etter gjennomført TAVI er det 

ikke behov for sykemelding. Dette er hovedsakelig fordi pasientene er over arbeidsfør alder, 

men rehabiliteringstiden er betraktelig kortere ved TAVI enn ved SAVR. 

 

Postoperativt følges pasientene opp av kardiolog ved hjertemedisinsk avdeling. EKG tas etter 

prosedyren og påfølgende morgen. Ekkokardiografi og røntgen thorax utføres første 

postoperative dag, senere på klinisk indikasjon (13). Det tas nye blodprøver. Pasienten 

rytmeovervåkes med innlagt temporær pacemaker i 1-3 døgn. Etter utskrivelse følges 

pasienten opp ved UUS med ekkokardiografi etter 3 og 12 måneder. Videre oppfølging skjer 

ved lokalsykehus. Det er ønskelig med årlig ekkokardiografisk kontroll av klaffen. 

 

KOMPLIKASJON 

ANTALL AV TOTALT  

40 PASIENTER KOMMENTAR  

Pacemaker før TAVI 7 (17,5%) 
 

Pacemaker etter TAVI 6 (18%) 
 

Større vaskulære komplikasjoner 2 (5%) 1 på angiografilaboratoriet,  

1 på sengepost 

Hjertesvikt 0 
 

Slag 0 
 

Hjertetamponade 2 (5%) Hvorav 1 dødsfall pga. 

multiorgansvikt 

Dødsfall 1 (2,5%) 
 

Tabell 2: Oversikt over komplikasjoner pasientene har fått etter gjennomført TAVI på UUS 

 

Ventetiden fra erkjent behandlingstrengende aortastenose til TAVI blir utført er to måneder 

ved UUS. Utredningstiden inngår i disse to månedene. Ventetiden ved SAVR er 1-2 uker. 

TAVI-teamet på UUS lar pasienter over 80 år være med på å ta beslutningen om de ønsker 

TAVI eller SAVR. Pasientene får informasjon om begge behandlingsmetodene. Teamet 
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opplever at de fleste velger TAVI, mens Trond Vartdal ved RH har erfart at flere velger 

SAVR på grunn av den korte ventetiden. 

 

Hjertemedisinsk avdeling på UUS har kommet godt i gang med TAVI basert på allerede 

eksisterende retningslinjer, men påpeker noen utfordringer. Disse er særlig knyttet til rutinene 

ved anestesiutførelsen ved inngrepene. Anestesi ved TAVI er ikke en del av 

anestesipersonalets definerte arbeidsoppgaver. Tid brukt på dette går derfor på bekostning av 

andre arbeidsoppgaver. 

 

Vi har ikke lykkes med å innhente data til å beregne nøyaktig baseline for andelen TAVI av 

totale aortaklaffinngrep i aktuell aldersgruppe. Etter å ha vært i kontakt med mikrosystemet 

har vi estimert en baseline på 40 %, men dette tallet er det knyttet stor usikkerhet til. 

 

4.2 Tiltak 

Målet med vårt kvalitetsforbedringsarbeid er å øke den andelen TAVI utgjør av det totale 

antallet aortastenoseinngrep i pasientgruppen over 85 år. For å oppnå dette målet har vi 

utarbeidet følgende tre tiltak: 

 

Tiltak 1: Utarbeidelse av en ny retningslinje 

Nåværende retningslinje i sykehusets prosedyrebok beskriver at alle pasienter over 80 år skal 

vurderes for TAVI. I den nye retningslinjen skal det stå at alle over 85 år med alvorlig 

aortastenose skal ha TAVI, med mindre det foreligger kontraindikasjoner mot inngrepet. 

Retningslinjen skal henvise til kunnskapsgrunnlaget, hvor denne behandlingen er klart 

anbefalt i denne aldersgruppen. 

 

Tiltak 2: Sikre at retningslinjen blir kjent 

For at ansatte skal få kjennskap til den nye retningslinjen er informasjon og undervisning 

sentralt. Dette vil foregå på flere arenaer. Informasjon gis på interne nettsider, epost og 

morgenmøter. Morgenmøtene gir sjelden anledning for lengre undervisningsinnlegg. Egne 

undervisningstimer for kardiologene ved UUS er mer aktuelt, i tillegg til undervisning på et 

møte i TAVI-teamet. Vi foreslår en halv til en time lange undervisningstimer med lunsj. Ved 

de halvårlige, nasjonale kardiologiske møtene kan retningslinjen informeres om, for å skape 

oppmerksomhet rundt endringen ved andre institusjoner. 
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Retningslinjen må både bli kjent i fagmiljøet, men også for pasientene. Det er viktig at 

pasientinformasjonen forbedres, for at de skal forstå bakgrunnen for vår anbefaling. Det må 

legges til i dagens pasientinformasjon at dette inngrepet er klart anbefalt i gruppen over 85 år. 

 

Tiltak 3: Anskaffe tilstrekkelige ressurser til at retningslinjen kan bli fulgt  

Etter oppstart og frem til oktober 2016 har TAVI-teamet ved UUS utført TAVI på 40 

pasienter. De beskriver at det ikke er personalmangel i kardiologgruppen, men derimot har 

anestesiavdelingen problemer med å dekke inngrepene. Antall årlige inngrep vil øke, spesielt 

etter innføring av den nye retningslinjen.  

 

Det er flere områder man kan se for seg at det kan bli ressursmangel i tiden etter 

implementering: 

 Areal: Er det tilstrekkelig med et angiografilaboratorium? Har kardiologisk avdeling 

tilstrekkelig personale og sengeplasser til å ta hånd om pasientene før og etter 

inngrepet? 

 Utstyr: Er klaffer og annet nødvendig operasjonsutstyr tilgjengelig? 

 Personale: Anestesiavdelingen må få ressurser og personale til å kunne dekke 

inngrepene. Når antall inngrep øker, kan det dessuten hende at TAVI-teamet må 

utvides. 

 

4.3 Kvalitetsindikatorer 

En kvalitetsindikator er et indirekte mål som sier noe om kvaliteten på det området som 

måles. Det er vanlig å dele kvalitetsindikatorene i tre typer:  

Strukturindikatorer (rammer og ressurser, kompetanse, tilgjengelig utstyr mm.), 

prosessindikatorer (aktiviteter i pasientforløpet, f.eks. diagnostikk, behandling) og 

resultatindikatorer (overlevelse, helsegevinst, tilfredshet mm.) (14). 

 

4.3.1 Resultatindikator 

Som resultatindikator har vi valgt følgende: 

 

«Andelen pasienter over 85 år med alvorlig aortastenose som gjennomgår TAVI ved 

Oslo universitetssykehus, Ullevål» 
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Indikatoren viser andelen pasienter over 85 år med alvorlig aortastenose som får TAVI av det 

totale antallet pasienter over 85 år som behandles for aortastenose. Kvalitetsindikatoren kan 

også ses på som en prosessindikator ettersom den gir et bilde av i hvilket omfang 

helsepersonell utfører en bestemt prosedyre etter anbefalt retningslinje. Men ettersom vi har 

satt et resultatmål (se 4.3) bruker vi den her som en resultatindikator. Indikatoren er relevant 

og gyldig fordi kunnskapsgrunnlaget viser en dokumentert behandlingsgevinst for TAVI 

fremfor SAVR i pasientgruppen over 85 år. 

 

Statistikk for TAVI og SAVR føres allerede, og respektive tall kan hentes ut for den 

relevante aldersgruppen. Dermed kan den andelen som indikatoren skal måle, enkelt 

beregnes. Tallene som ligger til grunn for indikatoren er sikre og rapporteres til Norsk 

pasientregister (NPR) og til det nasjonale medisinske kvalitetsregisteret Norsk 

hjertekirurgiregister. Kvalitetsindikatoren er pålitelig ved at den måles likt og er lett å tolke. 

Indikatoren er egnet til å kunne måle effekten av kvalitetsforbedringstiltaket vårt ved at den 

både er mulig å påvirke og er sensitiv for endring, særlig i det kliniske mikrosystemet vi har 

valgt. 

 

Antallet utførte TAVI er sterkt økende (12, 15). Det er bare 10 måneder siden TAVI-teamet 

ved UUS begynte å utføre prosedyren, så andelen TAVI vil trolig øke i forhold til SAVR i 

den aktuelle aldersgruppen, uavhengig av våre kvalitetsforbedringstiltak. Data fra Norsk 

hjertekirurgiregister viser imidlertid at økningen i stor grad skyldes at pasienter som tidligere 

ikke kunne gjennomgå SAVR nå får tilbud om TAVI (15). Vi forventer en større økning i 

antall TAVI utført når retningslinjen er implementert, enn det som naturlig forventes. Det 

indikatoren måler, er imidlertid ikke begrenset til vår intervensjon. Indikatoren vil også 

kunne påvirkes av andre samtidige kvalitetsforbedrende tiltak på samme eller tilgrensende 

områder. 

 

Det anslås at cirka 10 % av pasientene som henvises til TAVI har kontraindikasjoner mot 

eller ikke indikasjon for TAVI. Dette setter en absolutt øvre grense for måltallet ved omtrent 

90 %. Pasientens eget ønske tas nå i betraktning ved valg av intervensjon. Dersom mange 

pasienter ønsker SAVR fremfor TAVI må denne øvre grensen settes lavere. Øvrige 

utfordringer ved implementeringen er drøftet i senere avsnitt. Vi har ikke funnet noe som 

tyder på at indikatoren vi har valgt, vil føre til sviktende oppmerksomhet eller lavere kvalitet 

på andre områder. 
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4.3.2 Prosessindikator 

Som prosessindikator har vi valgt følgende: 

 

«Tiden det tar fra en pasient over 85 år er tilbudt TAVI, til prosedyren gjennomføres 

ved Oslo universitetssykehus, Ullevål» 

 

Indikatoren måler ventetiden for TAVI ved UUS. Den gir et bilde av i hvilket omfang 

helsepersonell har dekket etterspørselen for prosedyren ved å utføre tilstrekkelig antall TAVI. 

Ventetiden vil være avhengig av antallet pasienter som skal gjennomgå TAVI og 

tilgjengeligheten av utstyr, fasiliteter og relevant helsepersonell. Teamets kompetanse og 

organisering vil også spille inn. 

 

En lang ventetid for TAVI vil medføre at behandlingen blir mindre aktuell for en del 

pasienter. Dette vil særlig gjelde pasientene som har lav til intermediær risiko ved SAVR, og 

som dermed kan velge dette i stedet hvis ventetiden er kortere. Våre kontaktpersoner 

bekrefter at en del pasienter legger avgjørende vekt på ventetiden. Det er derfor viktig å måle 

denne. Indikatoren er gyldig fordi den måler om implementeringen av prosjektet er 

suksessfullt.  

 

Ventetiden kan estimeres fra ventelister som rapporteres til Nasjonalt pasientregister (NPR) 

og avdelingens kapasitet for prosedyren. Tallene som ligger til grunn for indikatoren er derfor 

lett tilgjengelige. En sammenligning kan også gjøres med tidligere år. Indikatoren er pålitelig 

ved at den måles på samme måte og er lett å tolke. Ved tolkning må det tas hensyn til 

sesongvariasjoner. Lavere aktivitet i sommermånedene vises som en reduksjon i ventetiden. 

Når aktiviteten tar seg opp i august og september, ses en tilsvarende økning. Mønsteret 

gjentar seg ved jul og påske, men da i mindre grad. 

 

Indikatoren kan lett påvirkes og er sensitiv for endring. Den er derfor egnet til å måle effekten 

av vårt kvalitetsforbedringstiltak. Den vil imidlertid ikke identifisere hvilke faktorer som er 

årsak til at en forbedring eventuelt uteblir. Indikatoren kan føre til uheldig 

oppmerksomhetsdreining, slik at kvaliteten kan synke innen felt som ikke måles. Dette kan 

være tilfellet for pasienter som er i underkant av 85 år, og som er i behov for TAVI. Disse 

pasientene kan bli nedprioritert, hvis det er forsvarlig, til fordel for pasientgruppen over 85 år. 
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Indikatoren vil vise dette som redusert estimert ventetid for pasientgruppen vi har valgt, selv 

om kvaliteten egentlig ikke er forbedret. Det må tas høyde for denne 

oppmerksomhetsdreiningen. 

 

Det endelige målet er at ventetiden for TAVI skal være på 1-2 uker, det vil si samme ventetid 

som for SAVR. Da vil ventetiden ikke lenger være et moment i pasientens avveining av om 

TAVI eller SAVR skal velges. En betydelig kapasitetsøkning må til for å kunne nå dette 

målet. Dette vil kreve økte ressurser, og det gjenstår å finne ut om dette er et område som vil 

prioriteres. Et foreløpig mål er 4 uker. Kortere ventetid enn 1-2 uker er ikke hensiktsmessig 

ettersom det vil bety manglende bruk av ressurser. 
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5 Prosess, ledelse og organisering 
 

5.1 Prosjektgruppe og deres ansvarsområde 

Forankringsarbeid vil være viktig i prosjektet for å få aksept for den nye retningslinjen i 

fagmiljøene. Derfor vil vi ta faggruppene på kardiologisk- og thoraxkirurgisk avdeling med i 

utarbeidelsen av selve retningslinjen. Det vil være større sjanse for at retningslinjen da blir 

fulgt, og at implementeringen blir enklere. Når disse faggruppene er enige om at 

retningslinjen skal være den nye lokale retningslinjen, kan det øvrige arbeidet begynne. 

 

Når den nye retningslinjen følges, vil det mest sannsynlig bli et behov for å flytte ressurser 

fra thoraxkirurgisk avdeling til kardiologisk lab, både fysisk og menneskelig. Fordi det da er 

snakk om et omorganiseringsprosjekt som går over avdelings- og divisjonsgrenser, må det 

antakelig settes ned en overordnet styringsgruppe. I denne gruppen må det sitte ledere med 

beslutningsfullmakter, blant annet representanter fra sykehusledelsen og avdelingssjefene ved 

kardiologisk- og thoraxkirurgisk avdeling. 

 

Det må også opprettes en prosjektgruppe. Prosjektgruppen skal inkludere en kirurg og en 

kardiolog tilhørende TAVI-teamet ved UUS, samt representanter fra avdelingsledelsen ved 

kardiologisk og thoraxkirurgisk avdeling. Prosjektgruppen vil ta stilling til om klinikksjefene 

og fagdirektør eller kvalitetsdirektør ved OUS skal involveres. Hvorvidt det er behov for 

ytterligere personer i prosjektgruppen må tas stilling til av gruppen. Det vil velges en 

gruppeleder, som kan være prosjektgruppens representant i styringsgruppen. 

 

For at styringsgruppen skal kunne ta beslutninger rundt omorganiseringen må de få forelagt 

dokumentasjon om konsekvenser av implementeringen av retningslinjen med tanke på behov 

for utstyr, rom og kompetanse. Kartleggingen av dette vil prosjektgruppen ha ansvar for og 

her må det utarbeides en effekt- og kost-nytte-analyse som legges frem for styringsgruppen. 

Når forankring i ledelsen er gjennomført og styringsgruppen har godkjent retningslinjen, kan 

prosjektgruppen begynne med de andre implementeringstiltakene. 

 

TAVI-teamet ved UUS har god erfaring med allerede eksisterende undervisning og kursing i 

TAVI. Noe av dette skjer også i samarbeid med RH. Om dette skal videreføres eller om det 
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skal utarbeides nytt undervisningsopplegg må de ansvarlige i prosjektgruppen ta stilling til og 

eventuelt organisere. Det må tas høyde for bias med tanke på at TAVI-teamet har utformet 

dagens undervisning. Undervisningsmåten må belyses i analysen til styringsgruppen.  

 

Kirurgen og kardiologen fra TAVI-teamet bør stå ansvarlige for utarbeidelse av ny prosedyre, 

pasientinformasjon og for intern informasjon om og undervisning i den nye retningslinjen. Et 

forslag er å legge opp til en diskusjon rundt fordeler og ulemper ved TAVI og den aktuelle 

endringen, med utgangspunkt i kunnskapsgrunnlaget, som en del av undervisningen på 

avdelingene. Dette for å engasjere flest mulig slik at tiltaket skal bli så effektivt som mulig. 

 

Informasjon på morgenmøter bør gis de første ukene etter implementeringen. Kardiologen og 

kirurgen i prosjektgruppen bør ha ansvar for dette ved deres respektive avdelinger. Dersom 

dette skulle bli vanskelig, må de delegere denne jobben til andre og i ettertid forsikre seg om 

at det ble gjennomført. 

 

En av personene i prosjektgruppen skal ha ansvaret for at det blir gjort jevnlige 

effektmålinger for å kvalitetssikre tiltakene. Utarbeidelse av run-diagrammer vil være nyttig 

for å vurdere effekten av tiltakene. Dersom personen i prosjektgruppen ikke gjennomfører 

målingene selv, må vedkommende oppnevne en kvalifisert måleansvarlig utenfor gruppen. 
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5.2 Strukturering av arbeidet 

Vi har utformet en PUKK-sirkel for å illustrere hvordan vi vil gå frem ved implementeringen. 

Stikkordene i sirkelen er nærmere beskrevet under sirkelen. 

 

 

Figur 4: PUKK-sirkel 

 

Planlegge: For å vurdere behovet for implementeringen, er det viktig å kartlegge dagens 

praksis. Dette står sentralt i vurderingen av behovet for omstrukturering på avdelingene. For 

å kunne utarbeide pålitelige tall til run-diagrammene må det innhentes baselinemålinger før 

prosjektet iverksettes. Det må tallfestes hvor mange i den aktuelle pasientgruppen som får 

aortaklaffoperasjoner ved UUS årlig, og hvor mange av dem som får SAVR eller TAVI. På 

bakgrunn av dette har vi satt et mål for prosjektet og valgt best egnet måleverktøy. Målet er at 

minst 90 % av pasienter over 85 år som får aortaklaffinngrep får TAVI. Forankring i ledelsen 

er viktig i planleggingsarbeidet. 

 

PLANLEGGE

Kartlegge dagens praksis

Baselinemåling

Sette mål

Velge måleverktøy

Forankring i ledelsen

Ressursbehov

UTFØRE

Endre prosedyre

Internundervisning

Opplæring

Informasjon

Skaffe tilstrekkelige ressurser

Effektmålinger

KONTROLL

Vurdere effektmålingene

Utarbeide run-diagram

KORRIGERING

Vurdere eventuell mangel på effekt

Evaluere tiltakene 

Eventuelt utarbeide ny PUKK-sirkel
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Utføre: Det må utarbeides en prosedyre for TAVI i sykehusets prosedyrebok, der det 

kommer klart frem hvilken pasientgruppe som skal ha TAVI og hvilke kontraindikasjoner 

som foreligger. Internundervisning vil benyttes for å informere om endringen og om 

kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for denne. Dersom TAVI-teamet må utvides, vil 

det bli gitt nødvendig opplæring til de aktuelle personene. I tillegg kan det bli behov for økte 

ressurser når pasientgruppen blir større. Her vil representanten fra avdeling- og 

sykehusledelsen i prosjektgruppen ha en viktig rolle. Dokumentasjon er viktig for å få riktige 

effektmål. Ved valg av SAVR fremfor TAVI i den aktuelle pasientgruppen må årsaken 

dokumenteres. Effektmålingene må gjennomføres av måleansvarlig. 

 

Kontroll: Vi har valgt en resultatindikator og en prosessindikator som kvalitetsindikator. 

Antall pasienter over 85 år som får TAVI vil bli målt, i tillegg til det totale antallet pasienter 

over 85 år som får aortaklaffinngrep. Effektmålingene vil bli utført av måleansvarlig hvert 

kvartal i ett år, med en samtidig utarbeidelse av run-diagram for å illustrere effekten. 

 

Korrigere: Dersom målene vi har satt ikke nås, må prosjektgruppen finne årsaken til dette. 

De eksisterende tiltakene vil da bli evaluert og revurdert, og eventuelt nye tiltak diskutert. 

Dersom dette er tilfellet, vil en ny PUKK-sirkel bli utarbeidet. 

 

5.3 Effektmålingene 

Vi foreslår derfor at andelen pasienter skal hvert kvartal gjennom året. Dette for at antallet 

inngrep skal være tilstrekkelig til å kunne vurdere en eventuell effekt. Måletidspunktet kan 

diskuteres i prosjektgruppen. Ved hvert måletidspunkt må tiltakene eventuelt korrigeres. 

Målet er at minst 90 % av pasienter over 85 år som behandles for aortastenose ved UUS får 

TAVI. Dette tenker vi bør være oppnådd innen ett år. Som tidligere skrevet er det vanskelig å 

estimere baseline. Vi foreslår er at den første måneden benyttes til å gå gjennom journalene 

til pasientene som har fått TAVI og SAVR de siste 6 månedene, for å finne nøyaktig 

baseline. Tross usikkerhet med henhold til baseline velger vi å sette måltallet til 60 % etter tre 

måneder og 85 % etter seks måneder. 

 

Ventetid er en retrospektiv måling, men en estimert gjetning kan beregnes ved å måle 

venteliste og samtidig vurdere TAVI-teamets kapasitet. Ventelistene bør måles en gang i 

måneden. 
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Etter hver måling skal det utarbeides run-diagrammer for å illustrere resultatene og de 

eventuelle effektene. Run-diagrammene kan brukes som motivasjon til videre arbeid knyttet 

til implementeringsarbeidet og den nye prosedyren ved at diagrammet vises fram på 

morgenmøter, henges opp i korridoren på den aktuelle sengeposten og tas opp på 

avdelingsledelsens møter. Dersom antallet TAVI øker drastisk, kan målingen av andelen 

utføres hyppigere. 

 

5.4 Prosjektets varighet 

Tentativt skal prosjektet vare i ett år. Da skal siste effektmåling og eventuelle justeringer etter 

denne være avsluttet. Dersom det viser seg at implementeringen krever mye omstrukturering 

på en eller flere av de aktuelle avdelingene på sykehuset, vil dette kunne forsinke prosjektet 

og prosjektets tidsramme vil da bli utvidet. 

 

5.5 Mulige utfordringer  

 

 

Figur 5: Mulige utfordringer knyttet til implementering av nye retningslinjer illustrert i fiskebeinsdiagram. 

 

Miljømessige utfordringer er knyttet til samarbeid mellom avdelinger. Dette gjelder både 

enighet rundt retningslinjene og eventuelle endringer i arbeidsoppgaver. Vi ble informert om 

en mulig interessekonflikt mellom kardiologer og thoraxkirurger da vi startet arbeidet med 

oppgaven. Denne konflikten har vi ikke kjent igjen i møte med avdelingene. Økonomiske og 

materielle utfordringer vil avhenge av pasientmassen og eventuelle behov for 



 26 

omstrukturering og nyanskaffelser. TAVI er foreløpig ikke billigere å gjennomføre enn 

SAVR. Utfordringer knyttet til personalet vil kunne oppstå dersom pasientmassen 

overskrider kapasiteten til det allerede eksisterende TAVI-teamet. I dette tilfellet vil det 

kunne bli aktuelt med opplæring og utvidelse av teamene. Pasientene vil kunne begrense 

effekten av tiltaket, om mange pasienter velger SAVR fremfor TAVI, selv uten 

kontraindikasjoner mot TAVI. Dette kan kanskje begrenses ved å gi tilstrekkelig informasjon 

om inngrepene og aktuell anbefaling. 
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6 Diskusjon 
 

Viktigheten av problemet 

Aortastenose er et alvorlig helseproblem i Norge. Som nevnt i innledningen er forekomsten 

av aortastenose høy, og det forventes å se en økning i tiden fremover. Prognosen ved alvorlig 

aortastenose, uten adekvat behandling er svært dyster. 

 

Svakheter ved indikatorene 

Ventelistene for TAVI er foreløpig mye lenger enn for SAVR. Dette gjør at flere pasienter 

velger SAVR fremfor TAVI, noe som kan påvirke indikatorene våre. Hvis mange pasienter 

velger SAVR vil vi kanskje ikke klare å oppnå målet om 90% TAVI. Dette reiser en annen 

diskusjon; skal pasienten i det hele tatt få velge behandlingsform selv? Etisk sett kan det 

argumenteres både for og imot dette. Pasientens autonomi taler for at pasienten skal få velge. 

Dersom man følger ikke-skadeprinsippet, er det feil å behandle denne pasientgruppen med 

SAVR, da kunnskapsgrunnlaget viser klare fordeler ved TAVI. Pasientene informeres alltid 

om de ulike behandlingene, men på tross av dette har ikke alle alltid forutsetningene som skal 

til for å forstå hva risikoen ved de ulike inngrepene innebærer.  

 

Er prosjektet gjennomførbart? 

Kunnskapsgrunnlaget for dette prosjektet konkluderer med at det ikke foreligger nok data til 

å si om TAVI er mer kostnadseffektiv enn SAVR per dags dato (10). Det er tenkelig at selve 

prosedyren vil bli billigere på sikt, noe som gjør TAVI til et godt økonomisk valg for 

sykehuset. Det er allikevel knyttet store utgifter til implementerings-arbeidet, og 

styringsgruppen må ta stilling til om investeringen veier opp for senere innsparte midler. Det 

er alltid utfordrende å estimere helsekostnader og det er vanskelig for oss å gi en klar 

anbefaling før detaljer omkring dette er gjennomgått. Kontaktpersonene i TAVI-teamet er 

innstilt på implementeringen og kunnskapsgrunnlaget er sterkt. Dette kan ha positiv 

innvirkning på styringsgruppens avgjørelse. 

 

Følger av en eventuell implementering 

Den største usikkerheten i kunnskapsgrunnlaget er at oppfølgingstiden av pasientene i 

undersøkelsene kun er 2 år. Dette innebærer usikkerhet i tid til reintervensjon. Av denne 

grunn er det foreløpig kun gitt sterk anbefaling for TAVI til pasienter over 85 år. Med en økt 
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andel gjennomførte prosedyrer i en eldre befolkning som stadig lever lengre vil man kunne få 

bedre data om langtidseffektene av intervensjonen. Dette vil på sikt kunne styrke eller svekke 

det kunnskapsgrunnlaget som denne oppgaven bygger på. 

 

Foruten å påvirke andelen eldre som får TAVI vil en implementering kunne gi grobunn for 

videre forskningsarbeid vedrørende TAVI. Kan det eksempelvis bli aktuelt å også inkludere 

yngre pasienter? 
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7 Konklusjon 
 

Det har både kommet en systematisk oversikt og en retningslinje fra BMJ Rapid 

Recommendations, som anbefaler TAVI for pasienter med alvorlig aortastenose, uansett 

risiko ved åpen hjertekirurgi. Da det er godt dokumentert at dette er beste 

behandlingsalternativ for pasientgruppen, mener vi det er viktig at retningslinjen 

implementeres i norsk helsevesen. Det er en fordel at prosedyren allerede utføres i vårt 

mikrosystem og vi anser prosjektet som gjennomførbart. 

  

Implementeringsprosjektet vil kunne føre til store økonomiske og strukturelle endringer ved 

UUS. Vi har i denne oppgaven skissert en plan, med mulige utfordringer og løsninger knyttet 

til en slik implementering. 
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9 Vedlegg / Appendiks 

9.1 Spørsmål stilt til våre kontaktpersoner 

 

1. Hvilke indikasjoner er det dere tar i betraktning når dere vurderer TAVI? 

 

2. Hvilke kontraindikasjoner tar dere i betraktning når dere vurderer TAVI? 

 

3. Hvor ofte gjennomføres klaffeoperasjon samtidig med ACB? 

 

4. Hvor mange fikk komplikasjoner etter TAVI ved OUS? 

Etter TAVI: Hvor mange trengte pacemaker pga. AV-blokk? 

Hvor mange fikk hjertesvikt? 

Hvor mange hadde større vaskulære komplikasjoner? 

 

5. Hvor på sykehuset gjøres TAVI? 

 

6. Hvem gjør TAVI? Intervensjonskardiologer- eller radiologer? 

 

7. Hvor lang tid tar det å gjøre TAVI? 

 

8. Hvor ligger TAVI-pasientene etter prosedyren? Hvilken sengepost? 

 

9. Hvem følger opp TAVI-pasientene? Kardiologisk eller medisinsk avdeling? 

 

10. Hvem følger opp den nye aortaklaffen poliklinisk etter kirurgi? 

Hvor lenge følges den opp av thoraxkirurgen? 

Når overtar kardiologene? 

 

11. Hvor mange har blitt henvist til TAVI, men så blitt kontraindisert? 

 

12. Hvis reintervensjon må til, gjør man da SAVR eller en ny TAVI? 

 

13. Har det blitt gjort flere tiltak for å øke fokuset på TAVI ila. det siste året med tanke på 

at andelen TAVI har økt? 

 

14. Hvor lang er ventetiden fra kjent aortastenose (indikasjon for behandling) til TAVI 

blir utført? 

 

15. Hvor mange TAVI utføres i løpet av ett år i Norge? 

 

16. Hvor mange og hvor stor andel av pasientene ved OUS er aktuelle for TAVI? 

 

17. Hvor mange TAVI utføres i løpet av ett år ved OUS? 

 

18. Hvor mange og hvor stor andel av pasientene ved OUS har kontraindikasjoner mot 

TAVI slik at dette ikke kan utføres? 
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19. Hvilke sykehus utfører TAVI? 

 

20. Hvordan er samarbeidet og fordelingen innad i OUS mellom Rikshospitalet og 

Ullevål sykehus med tanke på TAVI? 

 

21. Er det forskjell på pasientpopulasjonen på Rikshospitalet kontra Ullevål? 

 

22. Vi har hørt at det er et hjerteteam som er med i vurderingen av om det skal utføres 

TAVI. Hvordan er dette teamet organisert? 

Hvilke spesialiteter og yrkesgrupper er representert? 

 

23. Får pasienten velge mellom TAVI og åpen kirurgi, eller tas valget for pasienten? 

 

24. Hvordan informeres pasienter om fordeler og risiko ved TAVI? 

Brukes visuelle hjelpemidler, som f.eks. MagicApp? 

   

25. Hvilke utfordringer er det i dag med TAVI fra pasienten kommer til sykehuset til 

pasienten skrives ut? 

 

26. Hvordan er gangen i å innføre en ny retningslinje i avdeling? Er det 

internundervisning, kurs eller lignende? 
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