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Ordforklaringer 
AKI: Acute kidney injury. 

AMI: Acute myocardial infarction. 

a.: arterie.  

CABG: Coronary artery bypass graft. 

CHD: Coronary heart disease. 

DES: Drugs eluting stents, medikament avgivende stenter. 

LAD: Left anterior descending artery. 

LOS: Length of stay. 

MACCEs: Death, myocardial infarction, stroke, urgent repeat PCI/CABG, and major vascular 

complications. 

MI: Myocardial infarction. 

NSDD: Non-same day discharge. 

NSTEMI: Non- ST segment Elevation Myocardial Infarction. 

ON: Overnight. 

PCI: Percutaneous coronary intervention. 

PTCA: Percutaneous transluminal coronary angioplasty. koronar angioplastikk. 

SDD: Same-day discharge. 

SIHD: Stable ischemic heart disease. stabile ischemiske hjerte.  

STEMI:  ST-Elevation Myocardial Infarction. 

TFA: Transfemoral Approach. 

TF-PCI: Transfemoral percutaneous coronary intervention. 

TRA: Transradial Approach. 

TR-PCI: Transradial percutaneous coronary intervention. 

RRe: Risk of efficacy. CI/KI: Confidence interval/ konfidensintervall 
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Abstract 
Background: Percutaneous coronary intervention (PCI) is today the most widely used 

technique to expand coronary arteries in the heart. Length of stay after PCI was shortened due 

to the pharmacological and technological development. Therefore, the practice of same-day 

discharge/ SDD was performed in many international hospitals. Rikshospitalet started 

practicing SDD after elective PCI in 2017. 

Methods: The project is based on a literature study. The articles about the subject were found 

with searches through the international search engines Ovid, Cochrane Library, PubMed and 

through tidsskrift.no. Professional literature was reviewed. 

Results and Discussion: Most articles used in the project, both singel studies, randomized 

studies, observational studies and meta-analyzes, found that the practice of SDD after 

uncomplicated, elective PCI led to a reduction in hospital costs and increased patient 

satisfaction. They also showed that there is a low incidence of serious complications after 

SDD and that it is safe for stable patients. But there is a greater requirement for nurse 

regarding patient information. Nurses must ensure that the patient receives prior information 

prior to discharge that adjusts his condition about the procedure and further treatment. In 

addition, the nurses follow up patients with telephone contact after returning home for patient 

safety. 

Conclusions: SDD after uncomplicated elective PCI is safe in stable patients. It is not 

dangerous to discharger stable patients by taking into account comorbidity, age and 

complications. It becomes more secure by providing patients with good information before 

discharge about when they return and follow them by that nurses contact them after returning 

home. SDD leads to increased patient satisfaction, safety and reduced hospital costs. 
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1 Innledning 
Oppgave tittel: "Erfaringer med samme dags utskrivelse av pasienter som har vært til 

perkutan koronar intervensjon (PCI)". 

Perkutan koronar intervensjon (PCI) har blitt den meste brukte metoden for koronar 

revaskulering. Tidligere ble pasientene observert over lang tid etter PCI. I dag, pga. bedre 

teknologi som førte til enklere inngrep, ble det tryggere å skrive ut stabile pasientene samme 

dag etter elektiv PCI. Utførelse av transradial PCI har blitt i stadig bruk istedenfor 

transfemoral PCI som har redusert forekomst av komplikasjoner. I tillegg har farmakologisk 

utvikling med bruk av dobbelt blodplatehemmere reduserte risikoen. Samme dags utskrivelse 

(SDD) førte til mange fordeler blant annet lavere sykehuskostnader, og pasientene ble mer 

fornøyde med å reise hjem samme dag. I flere internasjonale sykehus har SDD praksis blitt 

utført etter elektiv PCI. Rikshospitalet begynte å praktisere samme dags utskriving av stabile 

pasienter etter elektiv PCI i mars 2017. På bakgrunn av dette ønsker jeg å skrive en 

litteraturstudie som beskriver internasjonale- og nasjonale erfaringer fra Rikshospitalet med 

samme dags utskriving av pasienter etter PCI. Jeg ønsker først å gi oversikt over utviklingen 

av koronar intervensjon med tanke på sikkerhet, indikasjoner og komplikasjoner. Deretter gå 

dypere inn på de drivkreftene bak denne utviklingen og forandringene som førte til utførelse 

av praksisen med samme dags utskriving. Hovedvekten valgte jeg å legge på å finne ut om det 

er farlig å bli skrevet ut samme dag etter elektiv PCI. I siste del av oppgaven la jeg til 

erfaringer med denne praksis fra Rikshospitalet. Den aktuelle problemstillingen blir da som 

følger: Hva driver utviklingen i retning av stadig kortere sykehusopphold og poliklinisering? 

Og hvordan påvirker det økonomien, press på sykehussenger og pasient fornøydhet? Er det 

farlig å bli skrevet ut samme dag? med tanke på komplikasjoner og risiko faktorer. 

1.1 Definisjon av PCI 

Perkutan koronar intervensjon (PCI) er mest utbredt og sikkert reperfusjon behandling som 

utføres for utblokking av trange områder av kranarterier, og det utføres med en gang under 

gjennomført koronar angiografi som er et røntgenkontrast undersøkelse som bestemmer 

alvorlighetsgrad av stenoser i arterier og behovet for utblokking med PCI. PCI gjøres i våken 

tilstand med lokalanestesi på innstikks stedet og utføres enten via a. femoralis eller a. radialis 

(som er vanligst i Norge) til kransarteriene via aorta ascendens. Ved okklusjon av arterier 

føres inn et ballongkateter til det forsnevrete partiet, der blåses den opp med saltvann og 

røntgenkontrast for å utblokke forsnevring. Daglige metoder som brukes for å gjenopprette 

flow i kransarterier er utblokking med ballong, bruk av bor og aspirasjon av tromber. Stent er 
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den som vanligvis brukes, et tynt metallnett, rørformet 

som ligger utenpå det ballongkateteret og som blir 

værende på partiet etter å trekke ut kateteret for å 

opprettholde det okkluderte partiet åpen. Dermed gir det 

bedre blodtilførsel til ischemiske områder og bedre 

symptomer. (4, 7, 8) 

Seksjonslederne ved sengepost, overvåkning, 

observasjonsenhet og invasiv seksjon er sammen 

ansvarlige for utarbeidelse av prosedyren.   

1.2 Teknologiutviklingen og farmakoterapi 

I 1966 ble det fremstilt selektiv angiografi i Norge for første gang ved Ullevålsykehus. I 1970 

ble det utført ca. 4 angiografier per dag på Rikshospitalet. I 1977 hadde Andreas Gruntzig 

(Tysk radiolog og kardiolog) indusert PTCA (percutaneous transluminal coronary angioplasy) 

som ble internasjonalt behandling og ble kalt PCI. Gruntzig hadde foredrag om PCI på 

Rikshospitalet i 1980 og i 1981 ble det første PTCA utført i Norge ved Rikshospitalet, og 

deretter på Ullevålsykehus i 1982. Fra 1985 var PCI behandling satt i gang på alle 

Universitetssykehus i Norge. I 1990 var det radiologene som gjorde prosedyren i Norge. Fra 

midten av 1990, da en del kardiologer fikk opplæring om prosedyren i utlandet og dermed tok 

de over behandlingsansvaret siden de hadde mer kompetanse i pasientvurdering, 

komplikasjonshåndtering og det å utføre medisiner ved PCI. (9) 

Bedre erfaring med metoden, i tillegg til bedre teknikk, utstyr, bruk av stenter (1990) og 

blodplatehemmere, som ga færre komplikasjoner, førte til at flere pasienter fikk PCI. Akutt 

okklusjon og restenose var det hyppigste komplikasjoner, derfor ble det utviklet nye utstyr i 

1980 for å avgrense problemet: Perforasjonsballonger, aterektomi, rotablator og laserteknikk 

for å fjerne plakk. Fra 1990 ble stenter brukt i Norge, og fra 1994 var stentimplantasjon regnet 

som rutinebehandling og standard ved PCI etter at en kontrollert studie dokumenterte at 

stentimplantasjon ved primær PCI reduserte komplikasjoner under prosedyren i stor grad, 

behov for ny revaskulering og halverte forekomst av restenose og reinfarkt. I 2002 var det en 

studie som viste redusert risikoen for re-stenose ved bruk av medikamentavgivende 

stenter/DES som førte til utvidet seleksjon av pasienter for PCI, det inkluderte pasienter som 

var tidligere opererte, utbredt arteriesykdom, diabetes mellitus, delingsstenoser og venstre 

hovedstammestenose. I 2003 var stent brukt ved ca. 90% av PCI prosedyrene i Norge. (9)  

Figur 1 : Ballongdilatasjon av det trange 
partiet i kransårene i hjertet, med samtidig 
innsetting av en metallstent, er ofte del av 
behandlingen ved hjerteinfarkt. PCI iStock. 
Gjengitt med tillatelse (4). 
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DES vil redusere risikoen for re-stenose siden den frigjør cytostatisk medikament over dager 

som vil hindre celle vekst i karveggen og dermed blir re-endotelialisering av stentede område 

forsinket slik at langvarig antitrombotisk behandling må til (10).  

I følge NORIC ble det registrert i 2017 at ca.99% av tilfellene som satt inn stent brukte DES, 

mens 1% brukte metall stent. Ved norske sykehus viser det seg at siste generasjon stenter blir 

oppfattet som trygge etter at det har vært en del bekymring om sikkerhet ved bruk av DES. (5) 

Ved bruk av stenter ble det redusert risikoen for restenoser og behov for ny behandling. Alle 

får blodfortynnende og blodplatehemmere under inngrepet. Innstikksstedet tettes ved 

kompresjon eller spesiell lukkedevice etter gjennomført undersøkelsen. (4, 7, 8) 

I dag blir det utført ca. 5000 koronare angiografier årlig og av disse ca. 2500 PCI-

behandlinger per år ved OUS-Rikshospitalet. Denne utviklingen har gått raskt. (11)  

Fra starten av PCI behandling var blodplatehemmere og antikoagulasjon tatt i bruk, men 

bruken har forandret seg. Acetylsalisylsyre ble brukt som forbehandling, heparin og lavt 

molekylært dekstran ble brukt under prosedyren, Warfarin med eller uten Acetylsalisylsyre 

ble brukt etter prosedyren inntil ett år, etter et år ble det bare brukt Acetylsalisylsyre. I 1993 

viste Milano at risikoen for restenose og blødning ble reduserte ved å bruke ADP-

blodplatehemmere istedenfor antikoagulasjon, innsetting av stent med høyt trykk i ballongen 

og kontroll med intravaskulær ultralyd. (9) 

I følge Europiske retningslinjer er det anbefalt at pasienter med stent begynner å ta dobbelt 

blodplatehemmere medisiner etter inngrepet for å hindre blodproppdannelse i stent, med 

vurdering av komorbide sykdommer og blødningsrisiko. Pasientene starter også med 

kolesterolsenkende medisiner for å redusere utvikling av koronarsykdommer. (7, 8) 

Så det er viktig med medikamentell behandling for å hindre trombedannelse etter koronar 

intervensjon. Dobbeltplatehemmere som gis er acetylsalisylsyre i lavdose som livslang 

behandling, i tillegg til ADP-reseptorhemmer som Klopidogrel. Ved ustabile 

koronarsykdommer er det anbefalt tolv måneders behandling uansett stenttype, i tillegg til at 

ticagrelor, prasugrel erstatter klopidogrel. Ved stabil koronarsykdom er det anbefalt 4 

måneder ADP-reseptorhemmer ved metall stent, og seks måneder ved DES fordi det tar 

lengere tid før stenten blir endotelialisert ved bruk av DES. (5) 
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1.3 Indikasjon og kontraindikasjoner 

Alder og kjønn spiller en rolle når det tas hensyn til hvilke pasienter elektiv PCI dreier det seg 

om. Det har vært rapportert at kvinner har dårligere resultater ved PCI som skyldes at 

koronare arterier hos kvinner har mindre kaliber enn hos menn. Eldre pasienter vil ha samme 

symptomatiske nytte av PCI som yngre pasienter, mens prognose er annerledes. (7) 

Koronar angiografi har lav risiko. Men med økende alder og komorbide sykdommer spesielt 

hjerte og nyre sykdommer øker risiko for komplikasjoner (som nyre toksisitet). Forekomst av 

hjerteinfarkt, blødninger og cerebral emboli er ca.0,1-0,4%. (7) 

Indikasjoner for hjerte kateterisering/ koronar angiografi og PCI er akutt hjerteinfarkt, 

arytmier sekundært til iskemi, atypiske brystsmerter, klinisk mistanke om angina og utredning 

av andre hjertesykdommer og for å identifisere mistenkte koronar- eller klaffe sykdommer, 

medfødte hjerte sykdommer, vellykket trombolyse, restenose etter vellykket PCI, sjokk og 

mekaniske komplikasjoner som ventrikkel septum defekt, ruptur av veggen eller papillær 

muskel, ventrikkeltakykardi og ventrikkelflimmer. Indikasjoner er også basert på sykehistorie, 

klinisk undersøkelse, elektrokardiogram ECG, ekkokardiografi, Cardiac stress test, og 

røntgenbilder. (12, 13) 

Elektiv PCI er planlagt der pasienten og lege bestemmer både tid og sted for å utføre 

prosedyren. Elektiv PCI er ikke akutt behandling og det utføres ved stabil sykdom, stabil 

angina pectoris, uklart bryst smerter og mistenkt koronar sykdom (5).Ved stabil koronar 

sykdom og stabil angina pectoris finnes det en del faktorer som styrker indikasjonen for 

koronar angiografi og PCI behandling, det gjelder tidligere hjerte infarkt, underliggende 

hjertesykdom, hyperlipidemi, hypertensjon, lav alder, arvelighet, diabetes, og iskemitegn ved 

arbeids-EKG, i tillegg til den viktige faktoren som er pasientens motivasjon (14). 

 

 

 

 

 

Kontraindikasjoner for PCI er flere stent restenose episoder og pasienter som ikke responderer 

på dobbelt blodplatehemmere. Kontraindikasjoner for koronar angiografi er infeksjoner, 

feber, anemi, graviditet, akutt gastrointesteniell blødning, arytmier, høyt blodtrykk, 

Figur 2: viser prosentfordeling av 

ulike indikasjoner per norske 

sykehus ved elektive prosedyrer (5).  
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antikoagulasjoner, medikamenter (digitalis), ukontrollert kongestiv hjertesvikt, nylig oppstått 

cerebrovaskulær skade < 1 måned, elektrolytter ubalanse (hypokalemi) og systemiske 

sykdommer som trenger stabilisering. Kontraindikasjoner for stenting er manglende evne til å 

ta dobbelt blodplatehemmere, hypersensitivitet til stent materiale, blødning historie som 

utelukker antikoagulasjon inntak under PCI, manglende evne til å utvide stenosen helt, og 

non-kardiologisk operasjon innen to uker. (13) 

Selv om det finnes lister over indikasjoner og kontraindikasjoner for PCI, så i de fleste 

tilfeller er det legen som bestemmer til slutt om pasientens tilstand er egnet for PCI eller ikke, 

utfra å vurdere risiko mot nytte av å utføre prosedyren.  

1.4 Komplikasjoner i forbindelse med PCI 

Det er økt risiko for død og alvorlige komplikasjoner ved komplekse, ustabile koronare 

sykdommer og en del komorbide sykdommer som hjertesvikt, hjertestans, STEMI, kardiogent 

sjokk, ustabil angina pectoris, forsnevring av venstre hovedstamme, alvorlig klaffefeil og ved 

høy alder. Det er viktig å vurdere blødningstendens og vite om pasienten har anemi, diabetes, 

hypertensjon og kronisk obstruktiv pulmonær sykdom. Alvorlige komplikasjoner og dødsfall 

etter prosedyren er sjeldne <1%. (15, 16)  

Komplikasjoner relater til PCI er død <1%, myokardinfarkt <3-5%, stent trombose ca.1%, 

akutt kar okklusjon 0.8%, koronar arterie perforasjon <1%, blødning i innstikkstedet, 

pseudoaneurisme, AV-fistel, hjerneslag, vaskulære komplikasjoner, allergisk reaksjon på 

kontrast og nyre svikt (13).  

Blødning og smerter fra innstikkstedet er hyppigste og vanligste komplikasjoner. Alvorlige 

blødninger med tamponade eller bekkenblødning er ca.1%. Ved femoral tilgang er det ca. 

0.1% store hematomer og 1% små hematomer. Blodplatehemmer medisiner som pasienten får 

før eller under prosedyren øker risikoen for Blødning. Hjerneblødning og hemoperikard er 

sjeldne og mer alvorlige. (7, 15-17) 

Hypotensjon er en komplikasjon som kan oppstå både før prosedyren pga. faste eller 

diuretika, under prosedyren pga. vasovagal reaksjon, og etter det pga. blødning og myokard 

iskemi som kan oppstå pga. embolisering eller akutt vasospasme. Det er viktig å utelukke 

blødning om pasienten ikke responderer på behandling. (15) 

Luftbobler eller trombedannelse på kateterspissen kan danne embolier i aorta ascendens som 

kan således forårsake cerebralt insult (15, 16). Cerebrale embolier er sjeldne ca. 0,1-0,4% (7). 
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Embolier kan oppstå pga. atheroemboli som kan oppstå ved at arterieveggen ble skrapt opp av 

kateteret (12).  

Prosedyrerelatert hjerteinfarkt er vanligste alvorlig komplikasjon ca.2-15% og som oppstår av 

trombedannelse, emboli eller spasme som kan forårsake disseksjon og okklusjon (7, 16). 

Arytmi kan forekomme under prosedyren, skyldes ofte intrakoronar kontrastinjeksjon eller 

myokard iskemi. Arteriell trombeemboli kan medføre hjerneslag, TIA, intestinal iskemi eller 

perifer emboli. (15) 

Noen pasienter får stentsmerter. Stentimplantasjon kan gi brystsmerter på grunn av spasme, 

okklusjon eller trykk på karveggen. (16)  

Som følge av prosedyren kan det oppstå in-stent restenose etter PCI hos 1-2%. Typisk 

inntreffer det i løpet av de første 6 månedene etter PCI. Ved bruk av DES er innkomst av stent 

restenose <10%. Stenttrombose kan være akutte/innen et døgn, subakutte/innen 1-30 døgn 

eller sene >30 døgn. Ubehandlet stenttrombose kan føre til myokardinfarkt eller død. (10, 13)  

Disseksjon av koronararterien eller akutt koronarokklusjon oppstår hyppigst første døgnet 

etter PCI hos <1%. Det behandles raskt med PCI. Akutt stenttrombose oppstår pga. disseksjon 

eller inadekvat platehemming. (12, 13, 16) 

Koronar arterie perforasjon/CAP er sjelden og alvorlig komplikasjon. Økt risiko ved høy 

alder, kvinnelig kjønn og komplekse lesjoner. De fleste tilfellene skyldes tråd som perforerer 

arterien, atheroektomi, størrelse på ballonger og stenter som kan dissekere arterieveggen. 

CAP kan medføre hjertetamponade som er livstruende tilstand og må behandles umiddelbart. 

(12, 18)  

Hyppigste komplikasjoner som er relatert til femoral inngang er dannelse av lokalt hematom, 

retroperitoneal hematom, arteriell trombose sekundært til disseksjon, pseudoaneurisme, AV-

fistel, hjerneslag, sepsis med eller uten abscess dannelse og kolesterol-/luftemboli. Innkomst 

av disse komplikasjonene øker med økende alder, hos kvinner, nyresvikte pasienter og 

perifere arterielle sykdommer. Høyeste risiko er hos pasienter med lav BMI/Body mass index. 

Hypotensjon, takykardi, nedre abdominal-/ryggsmerter eller nevrologisk utfall på samme bein 

som prosedyren utført på kan være tegn på retroperitoneal hematom. (17)  

Radial arterie okklusjon oppstår hos ca. 1-10% (17). Etter at PCI blitt utført via a. radialis ble 

det registrert færre komplikasjoner (17). Det skal diskuteres nærmere.  
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Kontrast indusert nefropati kan oppstå pga. akutt tubulær nekrose. Risiko faktorer for det er 

hjertesvikt, nyresvikt, diabetes, >70år, hypotensjon, anemi, hypertensjon og perifer 

vaskulærsykdom. Pasienter med nyresvikt og dehydrering kan få forverring av nyresvikt som 

følge av røntgenkontrastmiddels belastning på nyrene. Pasienter med høy risiko for kontrast 

indusert nefropati bør hydreres godt før prosedyren. (12, 15, 16) 

Risikoen for kontrastallergi stiger hos nyresvikt pasienter og diabetikere (7). Intravaskulær 

kontrastinjeksjon kan forårsake anafylaktoid reaksjon som medfører symptomer angioødem, 

kløe, urticaria larynxødem, bronkospasme, gastrointestineal spasme, livmors kontraksjoner, 

arytmier, hypotensjon/sjokk og vasodiltasjon (12). 

Troponin-stigning som påvises hos ca.15% av pasienter skyldes vanligvis embolier fra det 

dilaterte område. Det er viktig å utelukke kronisk nyresvikt som gir vedvarende høyt troponin 

verdi. (16) 

2 Metode 
Jeg valgte å gjøre en litteraturstudie på oppgaven for å kunne belyse problemstillingen på en 

så god måte som mulig. For å finne svar på problemstillingen er hovedfokuset å se på flere 

relevante studier som er gjort. Jeg har søkt og gått gjennom flere studier for å øke validitet på 

studien. Men metodiske svakheter ved noen studier kan ikke utelukkes. For å øke 

reliabiliteten har jeg brukt de kjente nettsidene, i tillegg er referanselisten utgitt på slutten av 

oppgaven slik at det kan etterprøves og søkes.  

Prosjektet er basert på søk gjennom relevante norske og internasjonale medisinsk litteratur. 

Artiklene/studiene ble funnet ved å gjøre søk gjennom de internasjonale søkemotorene Ovid, 

Cochrane Library, Pubmed og i den norske legeforeningen tidsskriftet. Det ble brukt 

søkemotoren google. I tillegg ble det gjort gjennomgang av elektroniske artikler ved å følge 

linker fra relevante artikler og gjennom ESC/European Society of Cardiology og det Norsk 

Kardiologisk Selskap. I prosjektet ble det studert observasjonsstudier, randomisert studier, 

registerstudie, enkelte studier, originale artikler, oversikt artikler og meta-analyser.  

Jeg kombinerte nøkkelordene PCI, percutaneous coronary intervention, same day discharge, 

early discharge, late discharge, safety, economy, cost, outpatient, clinical outcomes, 

transradial, transfemoral, radial approach og femoral approach. Disse ble brukt på søk i Ovid, 

Cochrane Library og Pubmed. I tillegg har jeg søkt i tidsskrift og google på følgende søkeord: 

PCI, perkutan koronar intervensjon, komplikasjoner, samme dags utskriving, kostnad, 

økonomi, radial- og femoral PCI.  
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Det ble benyttet faglitteratur, en del bøker som brukt i medisinstudiet, som inneholder 

basalkunnskap om PCI og utvikling av PCI i Norge. Det ble funnet mye internasjonale 

litteratur vedrørende erfaringer med samme dags utskrivelse etter PCI, som ble benyttet i 

diskusjon og resultat delene i oppgaven. Hovedvekt i store grad var resultater angående 

komplikasjoner, indikasjoner, og kostnader vedrørende SDD etter PCI.  En rapport fra 

NORIC ble brukt i oppgaven for å gi oversiktlige informasjon om PCI i Norge. Fra en rapport 

fra Rikshospitalet om samme dags utskriving etter PCI, ble sykepleiers erfaring og 

pasientenes opplevelser og tilbakemeldinger benyttet i diskusjons delen. Jeg har vurdert 

feilkilder i litteratur, det faglige innholdet og metoden. Det finnes en del feilkilder i studiene 

som man må ta hensyn til ved vurdering. I noen studier ble kjønn, alder og komorbiditet tatt i 

inklusjonskriteriene, men ikke på de andre.  

For å velge relevante studier blant dem jeg fikk ved hvert søk var utvalget basert på inklusjon 

og eksklusjonskriterier. Jeg leste «Abstract» av artiklene og brukte inklusjonskriterier som 

omfatter: pasienter som ble skrevet ut etter samme dags PCI behandling og de som ikke ble ut 

skrevet samme dag, indikasjoner og komplikasjoner relatert til (elektiv) PCI, og 

sykehuskostnader ved SDD etter PCI. Deretter har jeg lest fulltekst av de relevante artiklene. 

3 Resultater 

3.1 Studier som sammenligner utskriving samme dag med overnatting etter 

elektiv PCI 

A. Association of Same-Day Discharge After Elective Percutaneous Coronary Intervention 

in the United States With Costs and Outcomes, (Amin, 2018) (3): 

I denne observasjonelle kohort studien ble det undersøkt assosiasjonen mellom SDD og 

gjeninnleggelser for blødning som krevde blodoverføring, akutt nyreskade (AKI), akutt 

hjerteinfarkt (AMI) og dødelighet etter 30, 90 og 365 dager etter PCI og sykehuskostnader for 

SDD.  

Deltakere: Studien inkluderte 672470 som gjennomgikk elektiv PCI fra 493 amerikanske 

sykehus fra 2006 til 2015 med 1 års oppfølging. Det var totalt 62920 pasienter (9,1%) som 

gjennomgikk SDD.  

Resultater: 

Utfall: Studien Sammenlignet pasienter som gjennomgikk SDD etter elektiv PCI med NSDD 

gruppen. Det ble undersøkt assosiasjonen av SDD med hvert studieresultat, uten 

tilbøyelighetsjustering og med justering for tilbøyelighetspoeng (Tabell 1). Studien resulterte 
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på at blant SDD pasienter var det ingen høyere risiko for blødning, AKI, AMI eller dødelighet 

etter utskrivelse etter 30, 90 eller 365 dager i sammenligning med NSDD pasienter. 

Tabell 1: Short-term and long-term Outcomes After Same-Day Discharge (3). 

SDD og Sykehus kostnader: SDD var forbundet med en stor kostnadsbesparelse (Figur 3) på 

$ 5128 per prosedyre (95% CI, $ 5006- $ 5248).   

 

Konklusjon: Studien konkluderte med at SDD var trygt på kort og lang sikt med store 

besparelser (> $ 5000). 

B. Safety and Efficacy of Same-Day Discharge Following Elective Percutaneous  

Coronary Intervention, Including Evaluation of Next Day Troponin T Levels, (Saad, 2015) 

(19): 

Figur 3: A indicates adjusted; 

EKG, electrocardiogram; ICC, 

intraclass correlation 

coefficient; ICU, intensive care 

unit; U, unadjusted. Figur A 

viser at SDD var assosiert med 

reduserte faste, variable og 

totale kostnader. Figur B viser 

at de viktigste driverne for de 

reduserte kostnadene var 

sentral forsyning, rom- og 

styre kostnader (3).  
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I studien ble det undersøkt sene utfall hos pasienter som gjennomgikk SDD med hensyn til 

post-PCI TnT-forhøyelser.  

Deltakere: Studien inkluderte 303 pasienter med stabil CHD (alder 62 ± 9 år, 89% menn) 

som gjennomgikk elektiv PCI mellom oktober 2007 og september 2012. Blant de hadde 149 

SDD og de ble sammenlignet med 154 alders- og kjønns matchet pasienter som ble overnattet 

(ON).  

Resultater: SDD gruppen hadde minimum på 4,40 timers observasjon etter PCI, mens 

overnattet gruppen oppholdt seg 23,44 timer etter PCI. Transfemoral PCI ble utført hos 84% 

(72% i SDD-gruppe mot 96% i ON-gruppe, p = <0,0001), og transradial PCI i 15,5% (en via 

brachial tilgang). Median PCI-varighet for SDD gruppen var 50 (40-65) minutter og for ON-

pasienter var 50 (39-73,5) minutter (p = 0,615). SDD-pasienter hadde mindre sannsynlighet 

for lesjoner i LAD arterien sammenlignet med ON-pasienter (28,2% mot 41,6%, p = 0,015). 

SDD-pasienter hadde tidligere PCI med større sannsynlighet (50,3% mot 35,7%, p = 0,010). 

Kliniske utfall etter PCI: Studien viste at ingen pasienter ble lagt inn på nytt på sykehus 

innen 48 timer. Det ble ikke rapportert om større hendelser i løpet av observasjonsperiodene 

på sykehuset, eller to dager etter PCI. 

 

Table 2. Clinical 

Outcomes. 

All 

 

n = 299 

Same day 

discharge 

n = 148 

Overnight 

stay 

n = 151 

P 

value 

TnT 

Normal 

n = 164 

TnT 

elevated 

n = 116 

P 

value 

30 days 

All re-hospitalisation, n 

(%) a 

16(5.4%) 10(6.8%) 6(4%) 0.285 9(5.5%) 6(5.2%) 0.908 

Unplanned cardiac re-

hospitalisation, n(%) b 

6(2%) 5(3.4%) 1(0.7%) 0.118 3(1.8%) 2(1.7%) 0.999 

Late outcomes at 16[9-32] months 

Cardiac death, n (%) 4(1.3%) 2(1.4%) 2(1.3%) 0.999 2(1.2%) 2(1.7%) 0.999 

MI, n (%) 4(1.3%) 4(2.7%) 0(0%) 0.059 3(1.8%) 1(0.9%) 0.644 

TVR, n (%) 8(2.7%) 3(2.0%) 5(3.3%) 0.723 5(3.0%) 3(2.6%) 0.999 

Stroke, n (%) 3(1.0%) 1(0.7%) 2(1.3%) 0.999 2(1.2%) 1(0.9%) 0.999 

Composite: cardiac death, 

MI, stroke, TVR, n (%) 

18(6.0%) 9(6.1%) 9(6.0%) 0.965 11(6.7%) 7(6.0%) 0.821 

Cardiac death /MI, n (%) 8(2.7%) 6(4.1%) 2(1.3%) 0.170 5(3.0%) 3(2.6%) 0.999 

Tabell 2: Viser klinisk utfall etter 30 dager og 16 måneder (19) . 

Etter 30 dager var det ingen dødsfall, ST, presserende TVR, hjerneslag eller blødning. Men 

det var 16 pasienter (5,4%) som reinnlagt (6,8% blant SDD-gruppen vs. 4% blant ON-

gruppen, p = 0,285) pga. forskjellige grunner. Ikke planlagte sykehusinnleggelsesnivåer på 

hjertet var 3,4% blant SDD pasienter og 0,7% blant ON-pasienter (p = 0,118), det var bare en 

MI hos en SDD-pasient.  

https://www.heartlungcirc.org/article/S1443-9506(14)00774-4/fulltext#title-footnote-tblfn0035
https://www.heartlungcirc.org/article/S1443-9506(14)00774-4/fulltext#title-footnote-tblfn0040
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Etter 16 måneder ble sent utfall oppnådd hos 299 (98,7%) pasienter (Tabell 2). Dødstallene 

var 1,3%, MI 1,3%, revaskularisering 2,7% og hjerneslag 1% hos alle pasienter. 

Komposittfrekvensen var 6% (6,1% SDD, 6% ON, p = 0,965). Hyppighet for sen død / MI 

blant pasienter med og uten TNT-nivåer etter PCI ≥5xURL var henholdsvis 3,4% og 2,8% (p 

= 0,588). Totalt forekom MACE hos 6% (6,1% blant SDD vs. 6% blant ON, p = 0,965).  

Konklusjon: Studien konkluderte med at SDD etter elektiv PCI blant pasienter med lav risiko 

er trygg og gjennomførbar og at ≥5 ganger post-PCI TnT-forhøyelser så ikke ut til å gi kort- 

og langvarig risiko.  

C. Same versus next day discharge after elective transradial PCI: The radial same day 

discharge after PCI trial. (The RASADDA-PCI trial), (Rodriguez-Araujo, 2018) (20): 

Dette er en observasjons-komparativ studie og et enkelt senter register for pasienter som 

gjennomgår elektiv TR-PCI. Studien vurderte den kliniske og økonomiske effekten av tidlig 

utskrivning hos TR-PCI pasienter. Resultatene inkluderte 30-dagers MACE, prosedyre-

relaterte komplikasjoner og totale operative kostnader hos SDD- og ON grupper. 

Deltakere: Hele kohorten inkluderte 852 pasienter (429 i SD-gruppe og 423 i ON-gruppe). 

Tilstandsvurdering ga 245 pasienter i SD-gruppen og 245 pasienter i ON-gruppen. 

Resultater: Det ble ikke observert noen signifikante kliniske forskjeller mellom SDD- og 

ON-gruppene, de hadde lignende kliniske utfall i løpet av de første 30 dagene etter inngrepet 

(Tabell 3). Det ble ikke funnet noen forskjell i kardiovaskulære prosedyrekomplikasjoner 

(3,7% vs. 2,5%, p = 0,43), rehospitalisering (4,1% vs. 4,1%, p = 0,92), hjerteinfarkt (0% vs. 

0,08%, p = 0,15), reinngrep (2,5% vs. 2,1%, p = 0,77), hjerneslag (0% vs. 0%, p = 1,0) og 

dødelighet av alle årsaker (0% vs. 0%, p = 1.0) mellom SD gruppen sammenlignet med ON 

gruppen. Ingen akutt nyresvikt.  

Table 3.  Variable SD %(n) ON %(n) p-value 

n 245 245 
 

CV Complications 3.7%  2.5%  0.4372 

Re-hospitalization 4.1%  4.1%  0.9251 

Reintervention 2.5%  2.1%  0.7714 

Myocardial infarction 0 0.8%  0.1545 

Stroke 0 0 1.0000 

Death (any cause) 0 0 1.0000 

Acute renal failure 0 0 1.0000 

Tabell 3: Viser 30-dagers største bivirkninger i hjerte-kar og akutt nyresvikt etter 

utskrivelse(20). 
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Pasienter med SD-gruppen hadde betydelig lavere sykehuskostnader sammenlignet med 

overnatting pasienter ($ 3 346,45 mot $ 4,681,99, p <0,0001) og det var lavere totale 

kostnader ved 30 dager etter prosedyre ($ 4 493,22 mot $ 712,21, p <0,0001). 

Konklusjon: Studien konkluderte med at utskrivning samme dag hos elektive pasienter som 

gjennomgår lav-risiko transradial PCI er en sikker og gjennomførbar klinisk praksis, med 

betydelige kostnadsbesparelser for det amerikanske helsevesenet. 

3.2 Studier som undersøkt effekten etter samme dag utskriving etter PCI 

A. Early discharge compared with ordinary discharge after percutaneous coronary 

intervention – a systematic review and meta-analysis of safety and cost, (Abdelnoor, 

2017) (21): 

Studien var en systematisk gjennomgang og en metaanalyse av 12 randomiserte kontrollerte 

studier. Studiene var RCTs og sammenlignet tidlig utskrivning med vanlig utskrivning etter 

PCI i opptil 30 dager. Studiens mål er å oppsummere den samlede effekt av tidlig utskriving 

sammenlignet med ordinær utskriving etter PCI av reinfarkt, revaskularisering, hjerneslag, 

død og rehospitalisering innen 30 dager etter PCI. I tillegg til å sammenligne 30 dagers 

estimering av kostnadene mellom de to strategiene. 

Deltakere: Studien inkludert 2962 pasienter med 30 dagers Oppfølgingstid. Det var 1486 

pasienter i den tidlig utskrivning gruppen og 1476 pasienter i den ordinære 

utskrivningsgruppen.  

Resultater: Det ble vist at samlet effekt for tidlig utskriving gruppe for det sammensatte 

sluttpunktet relativ risiko for effekt var (RRe) = 0,65, 95% KI (0,52–0,81), p = 0,0002, noe 

som indikerer en lavere risiko i tidlig utskrivingsgruppen sammenlignet med vanlig 

utskrivningsgruppen for primær sammensatt endepunkt.  

Rehospitalisering i den tidlige utskriving gruppen hadde en samlet effekt av RRe = 1,10, 95% 

KI (0,88–1,38), p = 0,37, med en betydelig heterogenitet på 16% uten forskjell i effekt i de to 

gruppene. Tidlig utskrivning gruppen hadde en økende risiko for rehospitalisering med 

økende hyppighet av hypertensjon for alle populasjoner, økende forekomst av STEMI og 

NSTEMI eller ustabil angina. Men, det ble observert reduserende risiko for rehospitalisering 

hos de med stabil angina.  

Når det gjelder revaskularisering fant de en samlet effekt på RR = 0,38, 95% KI (0,18–0,79), 

p = 0,009, for tidlig utskriving sammenlignet med ordinær utskriving. Metaregresjon viste en 
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betydelig høy alder og økende utbredelse av NSTEMI eller ustabil angina som ga økning i 

risikoen for revaskularisering i tidlig utskrivningsgruppen. Mens reduserende risiko for 

revaskularisering i tidlig utskrivingsgruppen ved økende utbredelse av stabil angina.  

Det ble funnet en reduksjon i totale behandlingskostnader på 5,2% –50,1% i tidlig utskrivning 

gruppen som betyr en besparelse på 655 euro per pasient sammenlignet med ordinær 

utskrivning.  

Konklusjon: Studien viste sikkerhet ved tidlig utskrivning etter PCI behandlingen av en 

heterogen populasjon av pasienter med koronararteriesykdom sammenlignet med ordinær 

utskriving. Det var økt risiko for gjeninnleggelse hos pasienter med STEMI, NSTEMI eller 

ustabil angina, men ikke for pasienter med stabil angina. Utgiftene var lavere i tidlig 

utskrivningsgruppen sammenlignet med den ordinære utskrivningsgruppen. 

B. Length of stay following percutaneous coronary intervention: An expert consensus 

document update from the society for cardiovascular angiography and interventions, 

(Seto, 2018) (1): 

SCAI utviklet denne oppdateringen til Consensus Statement fra 2009 for å tilby moderne 

veiledning om LOS etter PCI.  

PCI komplikasjoner: I den nyeste rapporten av NCDR CathPCI-registeret (2016 Q4–2017 

Q3) som inkluderte over 600 000 pasienter uten STEMI eller CABG var forekomsten av PCI 

komplikasjoner 4,8%. Det var 0,2% hjerneslag, 1,4% blødningen innen 72 timer, 0,1% 

perikardtamponade, 0,9% hjertesvikt og 0,2% AKI som krever hemodialyse. Det var 0,2% av 

PCI komplikasjonene som resulterte i akutt CABG. Det var 0,93% total dødelighet på sykehus 

(inkludert pasienter som gjennomgikk CABG). 

Det spesifikke tidspunktet for bivirkninger etter elektive PCI: I STRIDE-studien ble en 

kohort på 450 TR-PCI pasienter evaluert for bivirkninger mellom 6 og 24 timer etter 

prosedyren. Det var 5,3% postprosedyre komplikasjoner (24 komplikasjoner), hvor de fleste 

(20 av komplikasjonene) forekom innen 6 timer og ingen mellom 6 og 24 timer etter PCI. I 

DISCHARGE-studien ble det vurdert over 2000 TR-PCI pasienter. Blant de 1174 høy risiko 

pasienter som ble lagt inn over natten, var (3,4%) komplikasjoner identifisert innen 6 timer og 

(1,9%) etter 24 timer etter PCI. Ut fra disse studiene ble det bekreftet at postprosedyre 

komplikasjoner i elektiv PCI er lave og at vanligvis oppstår de fleste komplikasjonene i de 
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første 6 timene etter PCI eller etter 24 timer og derfor er ikke påvirket av observasjon over 

natten. 

I en metaanalyse av 24 studier var radial tilgang assosiert med en lavere dødelighetsrate (OR 

0,71), større bivirkninger i hjerte / MACE (OR 0,84), større blødninger (OR 0,53) og 

vaskulære komplikasjoner (OR 0,23) sammenlignet med femoral tilgang.  

I EPOS-studien som inkluderte 800 pasienter som gjennomgikk TF-PCI, ble det ikke 

identifisert noen forskjeller mellom SDD- og ON gruppen for MACE, blodoverføring og 

komplikasjoner på tilgangsstedet innen 24 timer. 

I EASY-studien som inkluderte 1005 pasienter som gjennomgikk TR-PCI, ble det ikke 

observert noen forskjell for MACE, blødning, rehabilitering og komplikasjoner på 

tilgangsstedet mellom SDD- og ON grupper etter 30 dager og 1 år.  

I CathPCI-registeret, det største observasjonsstudiet av SDD, ble det involvert 107018 

pasienter som var ≥ 65 år og gjennomgikk elektiv PCI. Det var lik resultatet av 30-dagers død 

eller rehabilitering mellom SDD gruppen og ON gruppen. 96% gjennomgikk TF-PCI. 

Utfra EASY-studien og CathPCI registret ble det vist at de samlede kostnadsbesparelsene er 

relatert til SDD snarere enn til bruken av radial tilgang. 

Tre systematiske oversikter og metaanalyser vurderte forskjellen mellom SDD og observasjon 

over natten etter PCI.  Det ble demonstrert ingen forskjell i MACE, dødelighet, hjerteinfarkt 

og prisene for rehabilitering mellom gruppene (Figur 4). 

 

 

Figur 4: Totalt 30-dagers komplikasjoner som sammenlignet SDD med overnatting (1). Fra Abdelaal et al. 
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C. Outcomes and safety of same‐day discharge after percutaneous coronary intervention: 

A 10‐year single‐center study, (Rubimbura, 2019) (22): 

Denne studien er en observasjons retrospektive studie som evaluerte tidlige utfall etter SDD 

PCI i et PCI-senter gjennom 10 år. 

Deltakere: Studien inkluderte 1635 ikke-utvalgte pasienter som gjennomgikk PCI 

hovedsakelig for stabil iskemisk hjertesykdom (SIHD) fra 2007 til 2016. Blant dem ble 1073 

(65.6%) utskrevet samme dag og 563 (34.4%) innlagt i minst en natt. 

Resultater: Radial tilgang ble brukt hos 98,5% av pasientene i SDD-gruppen. Ingen 

MACCEs (død, hjerteinfarkt, hjerneslag, presserende gjentatt PCI / CABG og store vaskulære 

komplikasjoner) ble registrert i SDD gruppen innen 24 timer etter PCI. Ingen alvorlige 

hjertebivirkninger som dødsfall eller stenttromboser. To pasienter ble mottatt på neste dag for 

brystsmerter, men ingen krevde gjentatt PCI. En pasient ble overvåket i 48 timer pga. 

suboklusjon under PCI av en gren av den proksimale LAD. Den andre hadde normale funn og 

ble utskrevet hjem på samme dag.  

Overnattingsgruppen hadde en høyere andel kvinner og pasienter med diabetes, sykdoms med 

tre kar, LAD-stenting og resept på tre antitrombotiske midler sammenlignet med SDD 

gruppen. ON gruppen hadde et høyere gjennomsnittlig antall stenter implantert, i tillegg var 

bruk av radial tilgang sjelden.  

Innleggelse over natten skyldes overvåking i fravær av bivirkninger hos 450 (27.5%) 

pasienter, bivirkninger under PCI hos 60 (3.7%) pasienter, og bivirkninger i løpet av 4-6 timer 

etter PCI hos 52 (3,2%) pasienter.  

Konklusjon: Studien konkluderte med at SDD etter ukomplisert, vellykket PCI uten 

komplikasjoner i løpet av de første 6 timene hos uselekterte pasienter med SIHD er trygt og 

gjennomførbart. SDD er kostnadseffektivt for helsevesenet.  

D. Early versus late clinical outcomes following same day discharge after elective 

percutaneous coronary intervention, (Lu, 2019) (23): 

Analysens mål er vurdering av tidlige kontra sene kliniske utfall etter SDD etter elektiv PCI. 

Deltakere: Totalt 21687 (fra 1998 til 2015).  

Resultater: Når tidlige kontra sene kliniske utfall ble sammenlignet hos  SDD pasienter etter 

elektiv PCI, var alvorlige bivirkninger i hjertet/ MACE (OR: 0,75, 95% CI: 0,31–1.79; P = 
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0.51), dødelighet (OR: 0.26, 95% Cl: 0,06–1,06; P = 0,06), hjerneslag (OR: 1,46, 95% Cl: 

0,72–2,94; P = 0.29), arytmi (OR: 1,30, 95% Cl: 0,64–2,63; P = 0,47), hematom (OR: 1,00, 

95% CI: 0,60-1,66; P = 1,00) og større blødninger fra tilgangsstedet (OR: 1,68, 95% Cl: 0,22–

12,85; P = 0.62) ikke signifikant forskjellige.  

Post-prosedyre hjerteinfarkt/MI (OR: 2,01, 95% CI: 0,71–5,70; P = 0.19), blødninger fra 

tilgangsstedet (OR: 6,61, 95% CI: 0,86–50,66; P = 0,07).  

Sene kliniske utfall resulterte i en betydelig høyere grad av sykehusinnleggelsene (OR: 0,18, 

95% CI: 0,07–0,44; P = 0,0002). 

Table 4. Outcomes 

assessed  

Total no of studies 

involved (n) 

OR with 95% CI P value I² value (%) 

MACEs 4 0.75 (0.31-1.79) 0.51 0 

Mortality 6 0.26 (0.06-1.06) 0.06 0 

Stroke 5 1.46 (0.72-2.94) 0.29 0 

Arrhythmia 2 1.30 (0.64-2.63) 0.47 0 

Hematoma 3 1.00 (0.60-1.66) 1.00 0 

Major bleeding 

from access site 

5 1.68 (0.22-12.85) 0.62 0 

Minor bleeding 

from access site 

3 6.61 (0.86-50.66) 0.07 56 

Post-procedural MI 7 2.01 (0.71-5.70) 0.19 64 

Re-admission 7 0.18 (0.07-0.44) 0.0002 76 

Tabell 4: Inneholder oppsummering av hovedresultatene fra denne analysen (23). 

Konklusjon: Ingen signifikant forskjell ble observert i tidlige kontra sene kliniske utfall hos 

SDD pasientene etter elektiv PCI. Re-sykehusinnleggelse var betydelig høyere hos de 

pasientene med sent kliniske utfall.  

3.3 Studier som sammenligner transradial PCI med transfemoral PCI 

A. Transradial versus transfemoral approach for coronary angiography and angioplasty – 

A prospective, randomized comparison, (Bhat, 2017) (2):  

Dette er en prospektiv studie som sammenligner transradial kontra transfemoral ruter.  

Deltakere: Studien registrerte 400 pasienter fra september 2013 til november 2015, 200 

pasienter for transfemoral tilgangs gruppen og 200 for transradial tilgangs gruppen. Studien 

inkluderte pasienter tatt for primær PCI, elektiv diagnostisk koronarstudie og elektive 

angioplastier.  



 

18 
 

Resultater: I trans-radial var tilgangstid (6,0 ± 1vs. 4,2 ± 0,7; P = 0,001); fluoroskopitid og 

generell prosedyretid (29 ± 11,3 mot 27,3 ± 12,4 min) mer enn transfemoral tilgang.  

Den vanligste komplikasjonen etter prosedyren var 

ekkymose hos 20,5% i transfemoral gruppe 

sammenlignet med 12,5% i transradial gruppe (P 

0,031). Trombofelibitter (17,5 vs. 8%, P 0,004), 

hematom (14,5 vs. 0%, P 0,005), blødning etter 

inngrepet etter prosedyre (7 vs. 3%, P 0,039) ble 

sett i henholdsvis transfemoral enn transradial 

gruppe. Prosedyresviktfrekvensen var 4% i den 

transradiale gruppen. Ingen av pasientene hadde 

postprosedyre hjerteinfarkt, hjerneslag, akutt 

nyresvikt og infeksjoner. I transradial gruppen 

utviklet en pasient (0,5%) trombose i blodet etter prosedyren.  

Konklusjon: Studien konkluderte med at TR-PCI er bedre enn TF-PCI med hensyn til 

komplikasjoner som blødning, hematomdannelse, ekkymose og trombofelbitter. Via TR-PCI 

er det mer tilgang- og fluoroskopisk tid.  

B. TCT-438 Radial Versus Femoral Access for Primary Percutaneous Interventions in 

Elderly Patients. A Systematic Review and Meta-Analysis, (Villablanca Spinetto, 2015) 

(6): 

Analysens mål er evaluering av effekt og sikkerhet mellom transradial tilgang og transfemoral 

tilgang hos eldre pasienter ≥ 75 år etter PCI. 

Deltakere: Analysen inkluderte ti studier med 4235 pasienter. 

Resultater: Det ble funnet en betydelig forskjell som favoriserte TRA sammenlignet med 

TFA for MACE (OR 0,7, 95% KI 0,58-0,88, p <0,01) og liggetid (Standardisert 

middelforskjell 0,16, Cl 0,05-0,26, p <0,01). Ingen forskjell for forekomst av nye MI (OR 

0,94 95% KI 0,58-1,52, p 0,81) og dødelighet av alle årsaker (OR 0,5, 95% KI 0,25-1,03, s 

0,06). Det var en signifikant forskjell som favoriserte TRA for vaskulære komplikasjoner (OR 

0,33 95% KI 0,24-0,45, p <0,01) og større blødninger (OR 0,29 85% CI 0,18-0,47, p <0,01) 

sammenlignet med TFA. For prosedyresviktingen forskjell mellom TFA og TRA (OR 0,65 

95% KI 0,39-1,08; p 0,09) og TVR (OR 0,18 95% Cl 0,01-3,1; s 0.24). Figur 6. 

Figur 5: Sammenligning av komplikasjoner hos de 

undersøkte forsøkspersonene mellom den 

transradiale og den transfemorale gruppen (2).  
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Konklusjoner: Analysen konkluderte med at TRA er en gjennomførbar og sikker i den eldre 

befolkningen som gjennomgår PCI. Ved å sammenligne TFA med TRA var TRA assosiert 

med færre komplikasjoner og gunstige utfall.  

For bedre oversikt kan vi oppsummere resultatene fra studiene i noen punkter:  

• Studiene som sammenligne SDD gruppen med ON gruppen etter elektiv PCI konkluderte 

med at utskriving samme dag for pasienter med lav risiko etter en elektiv PCI er trygg og 

gjennomførbar. Blant SDD pasienter var det ingen høyere risiko for død, blødning, AKI 

eller AMI i sammenligning med ON pasienter. Det var lavere sykehuskostnader ved SDD. 

• Studier som undersøkte effekten etter SDD etter PCI konkluderte med at tidlig utskrivning 

hadde en økende risiko for rehospitalisering med økende hyppighet av hypertensjon for 

alle populasjoner, hos pasienter med STEMI, NSTEMI eller ustabil angina, men ikke for 

stabil angina. Reduserte sykehus kostnadene ved tidlig utskrivning. Ingen signifikant 

forskjell i dødelighet, hjerneslag, store bivirkninger i hjertet arytmi, hematom og 

blødninger fra tilgangsstedet og post-prosedyre hjerteinfarkt ble observert i de vurderte 

tidlige og sene kliniske utfall hos pasienter som gjennomgikk elektiv PCI. SDD etter 

ukomplisert PCI er trygt hos pasienter med SIHD og de med CAD. Det er nok med 6 

timers observasjonsperiode etter PCI fordi komplikasjoner etter elektive PCI er sjeldne, og 

vanligvis forekommer i løpet av de første timene etter prosedyren. SDD etter elektiv PCI 

for stabile pasienter er like trygg som observasjon over natten. 

Figur 6: viser statistikk for hvert utfall (6). 
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• Studiene som sammenlignet TR-PCI med TF-PCI konkluderte med at TRA er assosiert 

med gunstige utfall og færre komplikasjoner og er bedre enn TFA med hensyn til 

komplikasjoner som blødning, hematomdannelse, trombofelbitter og ekkymose. Radial 

tilgang er assosiert med lavere risiko for vaskulære komplikasjoner og blødning, dermed 

fører det til raskere utskriving etter prosedyren og forbedret sikkerhet. I tillegg til lavere 

kostander ved TR-PCI pga. tidlig utskriving. Ved transradial tilgang er tilgang- og 

fluoroskopisk- tid mer enn transfemoral tilgang.  

4 Diskusjon 

4.1 Er Samme dags utskrivelse etter elektiv perkutan koronar intervensjon 

trygg? 

Vanligvis ble pasientene etter PCI innlagt på sykehuset og observert over natten til neste dag 

pga. komplikasjoner etter prosedyren og for å følge opp komorbide sykdommer. SDD etter 

ukomplisert, elektiv PCI var uvanlig (1). I løpet av det siste tiåret har det skjedd en rekke 

teknologisk og medisinsk fremskritt relatert til PCI. I tillegg til endringer i prosedyre-

antikoagulasjon som reduserte risikoen for prosedyrerelatert komplikasjoner og økt sikkerhet 

etter PCI. Utfra det ble utskriving samme dag etter elektiv PCI utført i praksis. (1) 

Flere studier ble utført for å undersøke om det er farlig å bli skrevet ut samme dag etter PCI 

eller om det er trygt. Hvilke pasienter har høyere risiko, og hvilke komplikasjoner som kan 

oppstå? Studiene evaluerte flere aspekter i PCI feltet inkludert komplikasjoner, innstikksted, 

bruk av medisiner og observasjonstider. Flere randomiserte kliniske studier, 

observasjonsstudier og metaanalyser har vist at SDD etter PCI er trygt (22). 

4.1.1 PCI relaterte komplikasjoner  

En studie i Cardiovascular Revascularization Medicine, 2018, fant ingen forskjell i 

kardiovaskulære prosedyrekomplikasjoner, rehospitalisering, hjerteinfarkt, reinngrep, 

hjerneslag, akutt nyresvikt og dødelighet av alle årsaker mellom SDD- og ON pasienter etter 

elektiv PCI. Og at de hadde lignende kliniske utfall i løpet av de første 30 dagene etter 

inngrepet (20). Konklusjon av 8 RCT som inkluderte omtrent 3100 pasienter var at SDD av 

stabile pasienter etter elektiv PCI er like sikkert og effektivt som observasjon over natten, der 

det ble observert ingen forskjell i frekvensen av bivirkninger, blødninger eller gjentatt re-

vaskularisering mellom de gruppene. (20) 

En studie som ble publisert i JAMA Cardiology, 2018, fant ut at komplikasjoner etter elektiv 

PCI er sjeldne, og vanligvis forekommer i løpet av de første timene etter prosedyren. Studien 

fant ut at det er ingen risiko av kortsiktige eller langsiktige utfall blant SDD og NSDD 
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grupper og at SDD ikke var assosiert med en høyere rate av gjenhospitalisering for blødning, 

AKI, AMI eller dødelighet etter utskrivelse. (3) 

En metaanalyse av 30 observasjonsstudier og 7 randomiserte kliniske studier påviste også 

sikkerheten til SDD sammenlignet med NSDD (3). En annen metaanalyse indikerte at SDD 

for pasienter etter elektiv PCI som ikke er assosiert med store komplikasjoner er trygg 

sammenlignet med overnatting (23).  

En studie i Heart, lung and circulation, 2015, bekreftet at SDD etter elektiv PCI for pasienter 

med stabil koronar hjertesykdom er trygt og gjennomførbart pga. økt sikkerhet og reduserte 

komplikasjoner assosiert med PCI. Studien resulterte på at ingen pasienter ble lagt inn på nytt 

på sykehus innen 48 timer. Det ble ikke rapportert om større hendelser i løpet av 

observasjonsperiodene på sykehuset, eller to dager etter PCI.  Etter 30 dager var det ingen 

dødsfall, ST, presserende TVR, hjerneslag eller blødning. (19) 

Så lavere forekomst av PCI relaterte komplikasjoner førte til redusert observasjonsperiode og 

dermed ble utskriving samme dag mer vanlig og trygg. Risikoen for akutt okklusjon de første 

24 timene etter en vellykket PCI ble redusert pga. systematisk bruk av stenter og potente 

blodplatehemmere. I tillegg til redusert forekomst av blødning som skyldes reduserte 

kateterstørrelser som har gjort transradial tilgang mer mulig. (21)  

Den største observasjonsstudien av SDD etter elektiv PCI fra CathPCI-registeret viste at det 

primære utfallet av 30-dagers død eller rehabilitering var likt mellom SDD- og ON pasienter 

(1). I rapporten av NCDR CathPCI-registeret var totale komplikasjoner etter PCI 4,8%, 

inkludert reduksjon av forekomst av hjerneslag, blødningen i løpet av 72 timer, hjertesvikt, 

perikardtamponade, akutt nyresvikt og dødelighet (1). Og i EPOS-studien ble det ikke 

identifisert noen forskjell mellom SDD gruppen og ON gruppen for MACE, blodoverføring 

og komplikasjoner på tilgangsstedet innen 24 timer. Det samme resultat ble funnet i EASY-

studien, men også etter 30 dager og etter ett år (1). I tillegg, var det tre systematiske oversikter 

og metaanalyser fra randomiserte studier alene og randomiserte studier pluss 

observasjonsstudier som påviste ingen forskjell i akutt eller mellomlang sikt, dødelighet og 

hjerteinfarkt mellom SDD og ON etter PCI (1). En studie til resulterte på at ingen MACCEs, 

dødsfall, stenttromboser eller alvorlige hjertebivirkninger ble registrert i SDD gruppen innen 

24 timer etter PCI (22). 

Ingen signifikant forskjell ble observert i de vurderte tidlige kontra sene kliniske utfall hos 

pasientene som ble utskrevet fra sykehuset samme dag etter elektiv PCI. Alvorlige 

bivirkninger i hjertet, dødelighet, hjerneslag, arytmi, hematom og større blødninger fra 
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tilgangsstedet var ikke signifikant forskjellige. Ut fra det bekreftet studien at SDD var trygt 

hos stabile pasienter etter elektiv PCI med ingen signifikant forskjell med hensyn til tidlig 

kontra sent klinisk utfall. (23) 

Så flere observasjonsstudier og metaanalyser bekreftet at samme dags utskrivelse etter elektiv 

PCI har blitt trygt og dette skyldes først og fremst lavere forekomst av komplikasjoner. Ved å 

sammenligne ON med SDD ble det konkludert med at SDD etter elektiv PCI er like sikker og 

effektiv som observasjon over natten med tanke på komplikasjoner.  

4.1.2 Risiko for PCI komplikasjoner  

Ved SDD etter PCI er det viktig med vurdering om pasienter har økt risiko for 

komplikasjoner, om de er stabile eller ikke. De fleste studier bekreftet at SDD er trygt for 

stabile pasienter. Ustabile pasienter trenger ekstra observasjon og forsiktighet.  

Det ble nevnt i en studie at ved økende alder er det økt risiko for ustabil angina og 

revaskularisering og at pasienter med hypertensjon har økt risiko for rehospitalisering etter 

tidlig utskriving etter PCI (21). Det er økende forekomst av hypertensjon ved økende alder 

som krever ekstra forsiktighet ved vurdering (21). Derfor er det økende behov for observasjon 

etter PCI ved økende alder pga. økende forekomst av komorbide sykdommer og økende risiko 

for komplikasjoner etter PCI. 

I følge en studie ble det observert at ON gruppen inkluderer mest kvinner, diabetikere, tre-

kar-sykdom, LAD-stenting og de som trenger tre antitrombotiske midler, med andre ord 

inkluderte pasienter med høyere risiko for komplikasjoner i forbindelse med PCI (22).  

En studie nevnte at høy risiko pasienter og pasienter som trenger langvarig antitrombotisk 

behandling etter prosedyren bør vurderes for observasjons over natten (1). Nyrefunksjon og 

alder kan være assosiert med PCI relaterte komplikasjoner. Kvinnelig kjønn, kronisk 

nyresykdom og hemoglobinnivåer er risiko faktorer for blødning i løpet av 72 timer etter PCI. 

STEMI, sjokk og kronisk nyresykdom fører til økt risiko for AKI og risiko for dialyse. (1)  

For en trygg og sikker SDD er det viktig med god vurdering av pasientene, siden det er en del 

faktorer som øker risiko for prosedyre-relaterte komplikasjoner, i tillegg til å ta hensyn til 

pasientens alder og tilstand. En grundig vurdering av pasientene med økt risiko viser om de 

trenger oppfølging og ekstra observasjonstid eller om det er trygt å skrives ut.  

Det er veldig viktig å passe på at pasienter skal være klinisk stabile med sin mentale status og 

vitale tegn, ved vurdering av utskriving etter PCI. Ved mislykket PCI eller om prosedyren har 

blitt avbrutt bør pasienten være klinisk stabil før utskrivning, det bør oppnås hemostase av 

innstikkssted og utelukke blødninger og andre vaskulære komplikasjoner. (1) 
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4.1.3 Observasjonstid  

Planlegging av utskrivning etter PCI er assosiert med pasientens sikkerhet og er til syvende og 

sist en medisinsk beslutning som er basert på flere aspekter inkludert komplikasjoner, 

risikofaktorer, pasientens tilstand og prosedyrens suksess (1). Observasjonsperiode etter PCI 

er viktig fordi en del komplikasjoner er ikke synlig under selve inngrepet som blødning, 

stenttrombose, komplikasjoner i vaskulær tilgang og tilbakevende trombose.  

STRIDE-studien og DISCHARGE-studien bekreftet at bivirkning etter PCI vanligvis 

forekommer i de første 6 timene eller etter 24 timer og påviste den lave forekomsten av 

komplikasjoner etter elektiv PCI, derfor er forekomst av komplikasjoner etter PCI ikke 

påvirket av observasjon over natten. I STRIDE-studien ble det identifisert 5,3% 

komplikasjoner etter TR-PCI innen 6 timer og ingen mellom 6 og 24 timer etter PCI. I 

DISCHARGE-studien forekom komplikasjonene (3,4%) innen 6 timer etter fullført prosedyre 

eller (1,9%) etter 24 timer. (1) 

En studie som ble utført på 300 pasienter indikerte at ingen komplikasjoner ble rapportert i de 

første 48 timer etter PCI, heller ingen større blødninger. Ut fra det bekreftet studien at 

observasjonstid på 4,5 timer etter PCI virker tilstrekkelig for pasienter med lav risiko. (19) 

Flere studier har vist at det er nok med 4-6 timers observasjonstid etter PCI for å identifisere 

de fleste komplikasjonene. Pasientene må være klar og forbrett på utskriving ved å få god 

informasjon om selve behandlingen, medisiner inkludert varighet av dual-antiplatelet terapi 

(DAPT), og et kontaktnummer for spørsmål eller ved komplikasjoner. (1) 

En studie som står i Catheterization cardiovascular interventions, 2019, har bekreftet ut fra 

flere randomiserte kontrollerte studier og observasjonsstudier at vanligste komplikasjoner som 

brystsmerter, svimmelhet og komplikasjoner ved innstikkssted oppstår vanligvis i løpet av de 

første 6 timene etter PCI og dermed er SDD etter vellykket PCI uten komplikasjoner i de 

første 6 timer trygt. I tillegg til at pasientene som skrives ut samme dag etter PCI, kontaktes 

telefonisk neste dag. Men hvis det oppstår komplikasjoner under PCI eller innen 6 timer etter 

PCI, blir pasientene holdt minst et døgn til. (22)  

I følge en studie var årsakene til innleggelse over natten etter PCI enten overvåking i fravær 

av bivirkninger ( Pasientene bor alene eller mer enn 1 time borte fra sykehuset, PCI utført på 

nyresyke pasienter eller utilstrekkelig tid til overvåking etter lang og vanskelig prosedyre sent 

på dagen) hos 450 (27.5%) pasienter, bivirkninger under PCI (som disseksjon /okklusjon i 

sidegren) hos 60 (3.7%) pasienter eller bivirkninger innen 6 timer etter PCI (svimmelhet, 

komplikasjoner på tilgangsstedet og brystsmerter) hos 52 (3,2%) pasienter. Studien bekreftet 
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at kort oppføling etter vellykket PCI uten komplikasjoner i løpet av de første 6 timene er 

avgjørende for å identifisere om SDD er trygt for pasientene. (22)  

I en metaanalyse av studier inkludert 7 RCTS ble det funnet at utsetting av utskrivelse samme 

dag var relatert til komplikasjoner på innstikksted (33%), legens preferanse (30%), pasientens 

preferanse (13%) og medisinske årsaker (20). 

Men før utskriving av pasienter etter PCI må en del handlinger være oppfylt. Pasienten bør ha 

fått tilstrekkelig observasjonsperiode etter PCI, det nødvendige medisinsk terapi inkludert 

dobbelt antiplate-behandling, informasjon om videre medisinering og behandlingsvarighet 

inkludert sekundær forebygging, informasjon om risikofaktorer og til slutt følges pasienten 

opp etter utskrivelse med en telefonsamtale innen 24-72 timer. (1)  

Flere studier har bekreftet at SDD etter elektiv PCI er like trygt som observasjon over natten 

(20). Så det er nok med 6 timers observasjonsperiode etter PCI for å vurdere om pasient er 

stabil og det er trygt å bli skrevet ut, siden de fleste komplikasjonene forekommer i løpet av 

de første 6 timene etter PCI.   

4.2 Hva driver utviklingen i retning av stadig kortere sykehusopphold? 

Moderne teknologi og medisinsk utvikling har i løpet av de siste årene redusert forekomst av 

prosedyre relaterte komplikasjoner og observasjonstid etter PCI, og har medført økt PCI 

suksess. Derfor spiller utvikling i denne retning en veldig viktig rolle i praksis for utskriving 

samme dag.  

Det ble funnet at trygghet og sikkerhet ved SDD etter PCI er assosiert med forbedringer i 

teknikk og materialer, i tillegg til introduksjon av rutinemessig antitrombotisk terapi (22). 

Denne utviklingen i dette medisinske feltet og endringene spiller en veldig viktig rolle i 

reduksjon av komplikasjoner og forbedring av PCI prosedyre. Forbedring og endringer i 

antikoagulasjon og blodplatehemmere inkludert økt bruk av Bivalirudin og de nyere P2Y12-

hemmere (prasugrel og ticagrelor) har redusert forekomst av prosedyre relaterte 

komplikasjoner, iskemiske hendelser og blødningshastighet etter PCI, i tillegg til å redusere 

risikoen for akutt stenttrombose og utilstrekkelig blodplatehemming etter PCI (1). Så ved 

lavere forekomst av komplikasjoner ble PCI mer sikkert og trygt, og SDD ble lettere utført.  

Moderne teknologi som har gjennomgått endringer i DES inkludert fleksibilitet av 

metallstent, tynnere og biokompatible polymerer og nyere anti-proliferative medikamenter 

resulterte i at andre generasjon av DES har medført lavere hastighet i forekomst av restenose 

og stent trombotisk risiko sammenlignet med første generasjon av DES og metall stenter (1). 
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Bruk av de nye stenter har redusert risikoen for akutte komplikasjoner. SDD etter PCI er trygt 

hos stabile pasientene med lav risiko for stenttrombose og andre komplikasjoner (22).   

4.2.1 Radial og femoral tilgang 

PCI prosedyren utføres via arteriell tilgang enten via a. radialis eller femoralis. I starten av 

PCI praksis var femoral tilgang mest utbredt. Femoral tilgang er raskere og lettere, men har 

mer komplikasjoner i forhold til radial tilgang som er vanskeligere, tar mer tid og trenger mer 

erfaring, men har nesten ingen komplikasjoner (17). 

Ved femoral tilgang er det økt risiko for blødning, og andre komplikasjoner inkludert 

hematomer ledsaget av betydelig blodtap, arterielle pseudo-aneurismer og AV-fistler. Den 

transradiale tilgang ble introdusert av Compeau i 1989 for diagnostisk koronar angiografi, og 

den ble deretter forbedret av Kiemenji og Laarman for PTCA og stenting. Studier viste at det 

er mer sikkerhet ved stenting via a. radialis uten alvorlige blødning som fremkalles fra a. 

femoralis. (17)  

PCI via radial arterie er mindre utført i de asiatiske populasjonene sammenlignet med West.  

I følge en randomisert studiet som sammenlignet transradial og transfemoral tilgang ved PCI 

konkluderte de med at transradial tilgang er bedre enn transfemoral med hensyn til 

komplikasjoner som blødning, dannelse av hematom, trombofelbitter og ekkymose. 

Potensielle ulemper ved TR-PCI sammenlignet med TF-PCI inkluderer en lengre 

læringskurve for operatøren, økt tilgangssvikt, lengre prosedyre- /fluoroskopi-tid og større 

stråleeksponering hos ikke-eksperter og mulig lavere prosedyre suksessrate hos ikke-

eksperter. TR-PCI er mer tidskrevende prosedyre. Arteriell okklusjon etter prosedyren ved 

tilgang via a. radialis kan oppstå pga. mindre radial arterie som det ikke er mulig å få tilgang 

til. Studien fant ut at radial tilgang har mange potensielle fordeler sammenlignet med femoral 

tilgang. Disse inkluderer reduserte komplikasjoner på tilgangsstedet, redusert blødning og lett 

kontrollerbare pga. den enkle komprimerbarheten til a. radialis, tidligere utskriving, kortere 

opphold på sykehuset, i tillegg til pasientens fornøydhet og komfort som forsterkes av 

muligheten til å sette seg og gå umiddelbart etter prosedyren, og som gjør at de foretrekker 

transradial tilgang fremfor transfemoral (2, 17). Så det er også økonomiske fordeler ved radial 

tilgang som reflekteres av reduserte sykehusutgifter. Tilgang via a. radialis er en tryggere 

teknikk med høye suksessrate ca. 90% i noen befolkninger. Radial tilgang er tryggere 

sammenlignet med femoral tilgang fordi det er minimale vaskulære komplikasjoner ved 

prosedyren pga. gunstig anatomi for a. radialis, mindre størrelse på de kappe som brukes og 

rask hemostase. En annen fordel ved radial tilgang er at tilgangen og kontroll av blødning er 



 

26 
 

lettere og enklere hos fleste pasienter pga. den overfladiske lokalisasjon av a. radialis og at 

den er ikke lokalisert nær betydelige vener eller nerver. (2, 17) 

Mange andre studier viste også at det er forbedret sikkerhet, mer behagelig/ komfort og lavere 

kostander ved radial tilgang. Men på den andre side er det økt eksponering av stråling, lengde 

på prosedyren spesielt når operatøren er i læring fase. Største fordel ved radial tilgang er 

redusert blødning og vaskulære komplikasjoner, som har vært assosiert med redusert 

dødelighet også. (17) 

En metaanalyse påviste at TR-PCI er mer sikker og reduserer komplikasjoner i forhold til TF-

PCI. I tillegg konkluderte en studie med at TR- PCI er assosiert med færre komplikasjoner og 

at radial tilgang bør betraktes som en mulig og sikker tilgang hos eldre pasienter som 

gjennomgår PCI. (6) 

Når det gjelder hvilket innstikksted som brukes ved PCI, så har det skjedd store teknologiske 

og medisinske fremgang i PCI feltet som har ført til mange fordeler. Etablering av radialis-

prosedyre har vært stort og viktig overgang i PCI feltet. Flere studier indikerer at SDD øker 

pga. større adopsjon av radial tilgang som letter SDD (3). 

Tilgang via a. radialis har vært en viktig faktor i reduksjon av forekomst av PCI relaterte 

komplikasjoner. I en metaanalyse av 24 studier som sammenlignet TR-PCI med TF-PCI ble 

det konkludert at TR-PCI er assosiert med lavere dødelighetsrate, bivirkninger i hjerte og kar, 

blødninger, og vaskulære komplikasjoner (1). Flere studier, i tillegg til EASY-studien som 

inkluderte bare TR-PCI pasienter bekreftet at radial tilgang er assosiert med lavere risiko for 

vaskulære komplikasjoner og blødning sammenlignet med femoral tilgang og dermed fører til 

raskere utskriving etter prosedyren (1). 

En studie ved Mount Sinai Hospital i New York og en annen studie bekreftet at SDD hos lav 

risiko pasienter var trygt ved ukomplisert elektiv PCI via femoral tilgang (19, 23). Men til 

tross for det, så kan tilgangsstedet være hoved årsak til lengere observasjonsperiode. Ved TF-

PCI med seponering av hylsen fra lysken etter PCI så kan det kreve ca. 9 timer 

observasjonstid etter prosedyren og dermed hindrer SDD, pga. det foretrekkes TR-PCI (20).  

Så innføring av radial tilgang i PCI prosedyre har drevet denne utvikling i SDD etter PCI og 

dette skyldes at TR-PCI reduserte forekomst av komplikasjoner og observasjonstid.  

4.2.2 Sykehuskostnader 

Flere studier har vist at SDD er økonomisk gunstig og reduserer sykehus kostnader. En studie 

som ble publisert i JAMA Cardiology viste at SDD etter elektiv PCI er assosiert med lavere 

kostnader pga. sentral forsyning, rom- og pleie kostnader som ble unngått (3).  
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Det ble bekreftet at SDD hadde betydelig lavere sykehuskostnader i forhold til overnatting, 

som ikke er relatert til selve prosedyren siden tiden som er gitt til et inngrep er den samme, og 

ikke assosiert med ressurser i selve laboratoriet, men assosiert med pleie etter prosedyre, 

sykehusinnleggelse, medisiner, ytterligere blodprøving og besøk på sykehuset. Det er både 

trygt og kostandeffektivt med SDD etter TR-PCI hos lav risiko pasienter. (20, 21) 

I tillegg spilte TR-PCI en rolle i kostnadsreduksjon sammenlignet med TF-PCI. 

Kostnadsbesparelsene knyttet til SDD etter radial tilgang er relatert til SDD snarere enn til 

bruken av radial tilgang. (1, 3, 20) 

Flere studier konkluderte med at SDD etter PCI er assosiert med lavere kostnader for 

helsevesenet og den kan bli brukt med målet å redusere kostnadene forbundet med 

sykehusinnleggelse og forbedre tilfredsheten for pasientene (22).  

Utgiftene i sykehusene i Norge er knyttet til driften av sykehussenger (personell), kostnader 

ved utstyr og selve inngrepene. Norske sykehus har ikke overflod av senger fordi det koster å 

drifte senger. Ved å skrive pasienten ut samme dag i stedet for neste dag, kan sykehussengene 

benyttes av andre pasienter med større behov. Selve sykehuset får imidlertid mindre betalt av 

staten (DRG-systemet) når pasientene skrives ut samme dag, men staten tjener på det og vi 

kan behandle andre pasienter i stedet.  

4.2.3 Sykepleiers krav og Pasientfornøydhet  

Sykepleierne har fått mere ansvar ved utførelse og oppfølging av pasienter som skrives ut 

samme dag etter PCI. Ved SDD etter PCI stilles det større krav til sykepleierne sin kunnskap 

vedrørende behandling, komplikasjoner, oppfølging og vurdering av risiko og om det er trygt 

å sende pasienten hjem. I tillegg er det viktig at sykepleierne oppnår god kommunikasjon med 

pasientene og eventuelt pårørende, slik at de kan være sikker på at informasjonen som har 

blitt formidlet til pasientene har blitt mottatt og forstått.   

Det er også sykepleierens ansvar å gi pasientene informasjon om selve behandlingen, mulige 

komplikasjoner, betydningen av å ta dobbel platehemmende medisin, ivaretagelse av 

innstikkstedet, spørsmål rundt vanlige hverdags aktiviteter, at pasienten må kontakte 

sykehuset ved komplikasjoner, og tips om livsstilsendring. Ved å få nok informasjon og 

oppfølging vil pasienten føle trygghet ved å utskrives samme dag og dermed øker SDD etter 

PCI pasientens tilfredshet. Både informasjon som pasienten får fra sykepleierne og oppfølging 

med telefonkontakt dagen etter utskriving har vært avgjørende for pasienttilfredshet og har 

vært hoved og viktige faktorer i SDD.  
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Pasienttilfredshet er en viktig indikator for samme dags utskriving etter PCI. Pasienttilfredshet 

er basert på om pasienten fikk nok omsorg, tilstrekkelig informasjon om prosedyre, 

behandling og komplikasjoner. Flertallet av pasienter ønsket seg samme dags utskrivelse etter 

PCI når de har fått nok informasjon rundt prosedyren.  

En studiet som ble publisert i JAMA Cardiologi understreker at SDD etter elektiv PCI 

foretrekkes av pasienter (3). TR-PCI tilbyr forbedret pasienttilfredshet pga. redusert 

oppholdsperiode på sykehuset (20).  Andre studier nevnte også at SDD er assosiert med bedre 

pasienttilfredshet (22). En ny studie konkluderte med at SDD etter elektiv PCI økte mye med 

en sikkerhetsrate på over 75% av alle de pasientene, og at pasientene var veldig fornøyde med 

de lavere sykehuskostnadene etter denne SDD (23).  

4.3 Egne erfaringer (pasienter og sykepleiere)  

I denne delen av oppgaven skal jeg beskrive erfaringer fra Rikshospitalet vedrørende 

utskrivning til hjemmet samme dag etter PCI ved Observasjonsenheten Hjerte, i tillegg til å 

beskrive den fantastiske utviklingen som har skjedd når det gjelder PCI behandling og 

oppfølging på Rikshospitalet.  

Pasienter som hadde fått utført PCI behandling ble tidligere observert i sykehus til neste dag 

eller lengere tid avhengig av behandlingens omfang (11). Praksis med samme dags utskrivelse 

etter PCI startet opp ved Rikshospitalet i 2017. Praksis med SDD etter PCI behandling hos en 

gruppe pasienter har blitt utført ved en del sykehus i Europa, blant annet Aarhus 

Universitetssykehus. PCI behandling har gjennomgått en betydelig teknologisk og 

farmakologisk utvikling gjennom de siste årene. Dette har redusert risikoen for prosedyre 

relaterte komplikasjoner og uønskede hendelser etter PCI. Ut fra det ble det gjort endring av 

PCI programmet ved OUS-Rikshospitalet. (11) 

Ved Rikshospitalet begynte man å skrive ut pasientene samme dag etter PCI på 

Observasjonsenheten Hjerte hvor prosjektet «Utskrivning til hjemmet samme dag etter PCI» 

ble etablert. Prosjektet startet 17 mars 2017 hvor den første pasienten ble utskrevet etter 6 

timers ukomplisert observasjonstid etter gjennomført PCI (11). Det ble hospitering ved 

Aarhus Universitetssykehus for å lære hvordan denne virksomheten ble håndtert. Prosjektets 

mål er å bedre pasient behandling, redusere oppholdstid i sykehuset, og øke tilgjengeligheten 

av senger samtidig redusere kostnader i forbindelse med behandling uten at det gikk på 

bekostning av sikkerheten til pasienten. Prosjektet inkluderte pasienter med stabil koronar 

sykdom, som hadde fått vellykket utført PCI prosedyren på en eller to koronararterier og de 
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som ikke har fått komplikasjoner under prosedyren og i observasjonstiden etterpå, i tillegg til 

at pasienten selv er motivert og ønsker å reise hjem samme dag etter PCI. PCI operatør har 

klarert pasienten til utskriving samme dag. Pasienter som ble behandlet for stenose på venstre 

hovedstamme og pasienter med 3 kar sykdom kan ikke skrives ut samme dag, de trenger 

lengere observasjonstid på sykehuset og ble derfor ekskludert av studien. (11) 

I forbindelse med prosjektet ble det etablert en loggbok der det ble registrert personlig 

opplysninger av pasientene, informasjon om prosedyren (innstikkstedet, antall stenter og 

komplikasjoner: smerter, blødning og hematom), observasjonstiden i avdeling og 

kommentarer fra pasientene etter telefonisk kontakt dagen etter prosedyren. Pasientene fikk 

utlevert et spørreskjema med 6 spørsmål som handler om mottatt og forstått informasjon og 

tilfredshet relatert til oppholdet på Observasjonsenheten Hjerte. (11) 

Når pasienten kommer til Observasjonsenheten etter PCI vurderer sykepleieren pasientens 

tilstand, komplikasjoner, og om pasienten oppfyller kriteriene for utskrivning. Hvis kriteriene 

er oppfylt begynner sykepleieren å forberede pasienten til å skrives ut samme dag dersom 

pasienten selv ønsker det. Ut fra erfaring oppstår komplikasjonene som oftest i løpet av de to 

første timene etter PCI. Pasienten blir observert minst fem timer etter PCI før de kan skrives 

ut. Ved langvarig PCI og tilgang via a. femoralis blir pasienter observert i lengere tid. (11)  

Sykepleierne gir skriftlig og muntlig informasjon om pasientens egen sykdom, informasjon 

om å bedre egenomsorg og sikre på at det blir mottatt og forstått på riktig måte før utskriving. 

Pasientene får både muntlig og skriftlig informasjon ifølge rapporten “Utskrivning til hjemmet 

samme dag etter PCI ved Rikshospitalet “: «de får et informasjonsskriv hvor de 3 viktigste 

punktene som er gjennomgått av sykepleier er poengtert: 

• Ved brystsmerter eller smerte eller mistanke om blødning/hevelse fra innstikkssted det 

første døgnet etter hjemreise kan pasienten kontakte Observasjonsenheten Hjerte eller 

Kardiologisk overvåkning. Betydningen av å ta medisinene som er foreskrevet og da 

spesielt blodplatehemmere blir poengtert.  

• Pasienten blir grundig instruert i å ivareta innstikksstedet for å minske risiko for blødning. 

• I tillegg blir det gitt informasjon om at han/hun ikke skal bruke armen det er stukket i til å 

løfte over to kg og at de bør ta det med ro de to første dagene etter PCI. Deretter kan 

belastning og aktivitet gradvis økes. (11)» 
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Oppfølging: Ansvarlig sykepleier følger pasienten opp. Sykepleieren ringer pasienten neste 

dag etter utskrivning for å vite hvordan forløpet har vært og svare på spørsmål om pasienten 

lurer på noe. Telefonkontakt gir trygghet til både pasienten og sykepleier. (11)  

I følge Elin Anita Flakstad, Intensivsykepleier ved Observasjonsenheten, Hjerte, 

Rikshospitalet: «For sykepleierne er det nytt og interessant å kontakte pasientene og få 

innblikk i hvordan pasienten har det kort tid etter PCI behandlingen. Det å kontakte pasienten 

dagen etter gir oss nyttig viten om hvordan pasienten opplever det å komme hjem etter 

behandling og samtidig at de fleste pasientene foretrekker dette fremfor en ekstra liggedag i 

sykehus» (11). Så selvom sykepleiere har fått økende ansvar og krav i forbindelse med SDD 

etter PCI, er de førnøyde og mener at det er interessant med denne nye praksisen.   

I prosjektet ble det evaluert 100 pasienter. Det deles ut et spørreskjema vedrørende tilfredshet 

på observasjonsenheten hjerte (Tabell 5).  

Tabell 5 viser det spørreskjemaet som deles ut til pasientene med respons fra de første 100 

pasientene (11). 

49 pasienter har gitt gode skriftlige tilbakemeldinger på skjemaet som gjelder oppholdet på 

Observasjonsenheten Hjerte og på denne nye rutinen. De er meget fornøyde med oppholdet 

og bekrefter at de ble godt ivertatt og har forståelse for betydning av å ta medisinene sine som 

forskrevet. (11)  

Dagen etter PCI har 96 pasienter av de første 100 pasientene som er blitt SDD etter PCI svart 

på telefonen fra sykepleier. 98 % av dem sier at de var fornøyde med oppfølgingen og at det 

Tabell 5 (11).  

Spørsmål til deg som har fått blokket ut årene 

      

  Ja 

       

Nei 

1. Har du fått god informasjon før behandlingen? 100  

2. Føler du deg trygg? 100  

3. Har du fått god informasjon om medisinene etter behandlingen? 100  

4. Forstår du betydningen av å ta medisinene? 100  

5. Er du fornøyd med oppholdet på Observasjonsenheten Hjerte? 100  

6. Har du vært gjennom dette (utblokking av årene) tidligere? 63 37 
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er godt å komme hjem. Mens to hadde lette reservasjoner, selvom de mente at det er greit å 

dra hjem samme dag. (11) 

TR-PCI ble utført hos 98% av pasientene. 12 av de fikk moderat hematomer uten tegn til 

pågående blødning. En pasient tok kontakt etter 2 dager pga. hematom på innstikkstedet i 

armen som ble vurdert av PCI operatøren på Rikshospitalet og avsluttet med at den trenger 

ingen behandling. (11) 

TF-PCI ble utført hos kun 2 pasienter. Første pasienten som fikk angioseal ble utskrevet etter 

6 timers observasjon. Den andre pasient hadde innføringshylse i lysken og fikk lokal 

kompresjonsbehandling med Femostop og derfor ble utskrevet etter 9 timer observasjon. (11) 

De fleste pasientene som ble skrevet ut hadde reiseavstand under en time og 45 minutter fra 

Rikshospitalet, mens de med reiseavstand >2 timer ble skrevet ut til hotellet (11). 

Observasjonstiden før utskriving har vært ca. 5 timer og 42 minutter. 91 pasienter fikk 

implantasjon av stent på en kransarterie og fem pasienter fikk det på to kransarterier. Fire 

pasienter fikk kun behandling med ballongdilatasjon. (11) 

Tabell 6 Antall 

Koronare angiografier totalt ved RH 5228 

PCI totalt ved RH 2098 

PCI av pasienter med stabil koronar sykdom ved Observasjonsenheten Hjerte 259 

Pasienter med UAP/NSTEMI overflyttet fra annet sykehus behandlet ved 

Observasjonsenheten Hjerte. 

185 

Tabell 6: viser en oversikt over koronare angiografier/PCI som er gjort på Rikshospitalet og 

Observasjonsenheten Hjerte i tidsrommet 1/3 -17 til 28/2 -18 (11). 

På 15 desember 2019, har 230 pasienter blitt skrevet ut samme dag etter PCI ved 

Observasjonsenheten Hjerte. Ingen reinnleggelser det første døgnet etter utskrivelse (11). 

Pasientfornøydhet:  

Etter PCI har ingen av pasientene blitt reinlagt eller trengt lege assistanse det første døgnet 

etter utskrivelse. Telefonkontakt dagen etter prosedyren ga pasientene trygghet og omsorg. 

(11) 
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Her er noen kommentarer fra pasientene som er tatt fra loggboken og er pasientenes spontane 

svar når sykepleierne ringer de dagen etter PCI behandling for å høre hvordan de har det. 

Sykepleierne skriver ordrett ned tilbakemeldingen de får fra pasienten og noen eksempler på 

tilbakemeldinger er som følger (11): 

❖ Har gått en bakke uten å få brystsmerter – fantastisk! 

❖ Føler meg som et nytt menneske. 

❖ Litt sliten, men ellers er alt bra – alt er etter normalen. 

❖ Pasient med Angioseal: Fint innstikk, smertefri og alt vel. 

❖ Velbefinnende- presset han følte i brystet før PCI er borte nå. Han var ute og gikk tur 

da sykepleier ringte – helt topp. Veldig fornøyd med at han fikk dra hjem -smilefjes. 

❖ Følte at pusten ble bedre med en gang – litt verking rundt innstikk. 

❖ Følte seg i fin form, storfornøyd med smilefjes. 

❖ Alt er fint med meg - veldig bra opphold. 

❖ Det går bra. Armen har det fint, men litt øm, ingenting å klage på. Fantastisk 

oppfølging og veldig takknemlig for et fantastisk besøk. 

❖ Det går så fint. Alt er på plass. Pusten er blitt mye mye bedre. Så fornøyd. 

❖ Testa meg i trappa, og kjenner meg i mye bedre i form. 

❖ Merker mere «pust» i kroppen og formen er bed 

De fleste pasientene er motivert og ønsker å reise hjem samme dag etter PCI. De er fornøyde 

og føler trygghet med at sykepleieren tar telefonkontakt dagen etter for å høre hvordan de har 

det.  

5 Konklusjon 
Utfra de studiene vi har gått gjennom kan jeg konkludere med at på grunn av bedre teknologi, 

enklere inngrep og lavere forekomst av PCI relaterte komplikasjoner er SDD etter elektiv PCI 

ufarlig og den fører til mindre kostnader og øker pasientfornøydhet.  
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