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STEMI



EKG ved STEMI
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ST elevasjon, «nye grenser»

Pasient V2/V3 Resterende avl.

Menn<40 >2.5mm >1mm

Menn>40 >2,0mm >1mm

Kvinner >1.5mm >1mm

Steg et al Eur Heart J 2012
Thygesen et al Eur Heart J 2007
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Har infarktlokalisasjon

noe å si for legevakt 

/prehospitale

tjenester?



Nedreveggsinfarkt

/ hø.ventrikkelinfarkt:

- Hypotensjon og bradykardi;

atropin + væske (!)
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ST-depresjoner?

• Se to ganger til etter ST-elevasjoner

• Spesielt hvis dårlig/påvirket pasient, klinikk tilsier 

betydelig koronar ischemi og ST-depresjonene er 

dype og i mange avl

• Endre elektrodeplassering? Bakre (V5 + V6 bak på 

ryggen) eller hø.avl (V3+V4, speilvendt)

• Send inn EKG hvis du er usikker
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Prox LAD/Ve HS

• Nyoppstått hø gr blokk

• ST elevasjon i AVR

• ST elevasjon > 2.5 mm i V1

• ST depresjon i II, III, AVF, V5-V6
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Hva med grenblokk ?
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Venstre grenblokk

Pacet 

rytme



Hyperakutt T-bølge

- Tar man EKG svært tidlig i forløpet av et STEMI,

kan såkalte hyperakutte T-bølger være eneste funn



EKG i akuttmottak – Smertefri etter Nitro



EKG 90 min senere – akkurat fått 

sterke, sentrale brystsmerter



EKG 10 min senere igjen



Tidlig trombolyse er veldig bra !
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Trombolyse, indikasjon

• Ischemiske symptomer

• Fravær av kontra

• Symptomer < 6t-12t (>12?)

• EKG indikasjon

FTT, Lancet 1994ESC Guidelines 2012
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<75 år >75 år

ASA, hurtig 300mg 300mg

Iv Klexane 30mg Ikke!

Metalyse Vektjustert Vektjustert ??

Sc Klexane 1mg/kg 0.75mg/kg

Plavix 300mg 75mg

«Smørbrød-liste ved trombolyse»
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Atorvastatin 80mg                   80mg ?



Kontraindikasjon
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STEMI:
- Som regel ikke vanskelig. 

- «Alle» skjønner at noe er riv, ruskende galt

-- Gi MONA, sjekk vitale parametere, ta EKG, send inn EKG

- bruk MMS hvis CorePuls ikke fungerer (skjer av og til)

- Ring oss, diskuter, sjekk kontra, gi trombolyse

- Send pasienten avgårde (luftambulanse?)



Men hva med pasienten 

som hadde brystsmerter?
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Brystsmerter



Andre ischemiske EKG-

forandringer
- ST-depresjoner

(husk å se etter ST-elevasjon)

- Avflatet/negativ T-bølge:
Uspesifikt. Spesielt hos eldre/tidl. hjertesyke, men kan gi 

pekepinne

- Q-bølge(r):

Gjennomgått STEMI? Smerter noe tilbake i tid?

Å sammenlikne med eldre EKG er alltid lurt. Ring oss 

hvis du ikke har EKG og pasienten har vært innlagt 

tidligere. Igjen: EKG kan sendes på MMS



Anamnese
- Brystsmertens karakter

- Anstrengelsesutløste plager? 

Ikke bare brystsmerter; Dyspnø? ”Vissenhet?”

Unormalt dårlig yteevne i det siste? Rask 

bedring i hvile?

OBS: Diabetikere!

- Risikofaktorer: Arv, røyk, diabetes, etablert 

kar.sykdom, hypertensjon, kolesterol



Er det koronare 

brystsmerter?



1. Brystsmertene/symptomene

2. EKG

3. Klinisk undesøkelse inkl. palpasjon av thorax

4. Risikofaktorer

5. Hva tror pasienten

6. Legens magefølelse



Når går det galt?

- Unge med risikofaktorer (35 - 45 år), spesielt 

diabetes.

”For ung for at det skal være hjerteinfarkt”. 

Pasienten tenker det samme selv, og 

underrapporterer symptomer.

- Når folk oppsøker lege for brystsmerter så har 

som regel plagene vært av en betydelig 

karakter



”Problem: Uspesifikke

brystsmerter”

- Utredes raskt. - blodprøver, rtg.thorax, en natt 

i Obs.posten, A-EKG?

-Ingen stor byrde for avdelingen.

Er du usikker? Legg inn. Hils fra meg



Akutt lungeødem



• Surklete dyspnø, skummende respirasjon, ”våte 
lunger”, klam hud, angstpreget, urolig pasient

Tiltak:

1. La pasienten sitte, med oppreist overkropp

2. O2 – 5-10l/min (C-PAP?)

3. Nitroglycerin spray/tbl (Obs: Hypotensjon)

4. Furosemid i.v: (40mg. Kateter?)

5. Morfin i.v 2,5 - 5 mg

Tenk samtidig årsak:
Som regel: Kjent hjertesvikt, hvis ikke:

- Hjerteinfarkt?? Arrytmi? Ta EKG!



Hypertensiv krise

-”Malign hypertensjon”



Grenser (bruk fornuft):

>220 systolisk og eller >120 

diastolisk: Akutt innleggelse.

200-220/100-120:

Symptomer? Funn?

EKG? Ring og diskuter, som 

oftest ok å starte medikament 

(Adalat Oros?) og fastlege 

snarest.



Arrytmier



Arrytmi

Viktig uansett:

- - Ta 12 kanalers EKG, print ut og send med pas

- Ta lang rytmestrimmel (unntak: klar atrieflimmer)

- Dette er spesielt viktig hvis man ikke forstår hva som

foregår

- Prehospital behandling avhenger av klinikk! 

Hvis klinisk upåvirket: send inn, ikke tukle for mye



Tidl. frisk 82 år

gammel kvinne

Innlagt etter 

synkope på 

REMA 1000



Brady-arrytmier

Sinusknuteproblem?

Sinusblokk eller -arrest. I praksis det samme.

EKG: Bortfall av P-bølge, med påfølgende asystoli/

pause

Klinikk: Kardiell synkope/nærsynkope. Eldre.

medikamenter (betablokker). Lite å finne på EKG

utenfor anfall.

Behandling: Atropin (0,5mg) har ofte god effekt. 

Pacemaker (ekstern)



Bradyarytmier (II)



Brady-arrytmier
AV-knute-problem?

Kan være vanskelig å tolke EKG umiddelbart, ikke sjeldent

variasjon mellom ulike AV-blokk samtidig.

Klinikk: Alt fra dramatiske bradykardi-symptomer,

til tilfeldig påvist

Medikamenter som påvirker AV-knuten bidrar ofte

(obs: Brilique).

Behandling: I.v Atropin + Ekstern pacing, senere i.v

isoprenalin i påvente av PM.

Null medikamenter med effekt på AV-knuten!



Tachy-arrytmier

Uregelmessig? Regelmessig?

Smalkomplekset eller bredkomplekset?

Uregelmessig:

Nesten alltid godartet! Se etter P-bølger. 

Atrieflimmer/atrieflutter med varierende overledning

Kan være vanskelig om frekvensen er veldig rask. 



Tachy-arrytmier

Regelmessig tachy-arrytmier

- Smalkomplekset:

Supraventrikulært.

Vanligst: Atrieflutter.

- Atrietachycardi.

- AV-Reentry/AV-Nodal Reentry

Sjeldent behov for spesifikk prehospital behandling,

ofte behov for innleggelse



Tachy-arrytmier
Regelmessige tachy-arrytmier

Bredkompleksede





Tachy-arrytmier

Regelmessige, bredkompleksede arrytmier

SVT med grenblokk?

Antidrom AVRT?

Ikke tenk for mye, dette er VT til det motsatte er bevist.

Typisk hos pasient med hjertesvikt/gjennomgått

STEMI.

Ring oss. I.v betablokker/amiodarone er aktuelt,

Oftest load & go

Faller bort? Gi synkronisert støt.



Case, Kvinne 46 år

• Angst, depresjon mm

• Hereditet for koronarsykdom

• 20 sig daglig siden 9 år gml

• Litt brystsmerter kl 19, gikk over, kraftige 
smerter fra kl 2100

• Ambulanse varslet 00:59, fremme 01:05
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Case, Mann 33 år

• Bechterew, Voltaren 50mgx3 siste tiden

• Brystsmerter hos fysioterapeut, kl 1030

• EKG tatt her kl 1138
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MONA
Iv Klexane
Plavix….

Hjertestans
Resuscitert
Metalyse…



Case, kvinne 72 år

• Storrøyker (men ikke erkjent KOLS)

• 2 dager ubehag i brystet til og fra

• Kraftige klemmende brystsmerter med 
varighet 4-5 timer ved ankomst
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Case, kvinne 55 år

• Seropositiv RA, biologisk behandling.

• Akutte (sentrale og pressende) 
brystsmerter kl 0100, gikk over etter 10 
minutter, sovnet.

• Våkner samme morgen av kraftige 
klemmende brystsmerter kl 0845, denne 
gangen går det ikke over, hun ringer 113
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Kvinne 55 år forts

• Ambulanse kommer frem ca 1 time etter 
smertedebut, det er 15 minutter til sykehus

• 12 kanals EKG tas og sendes sykehus

• Hva er diagnosen ?

• Hvilke forordninger vil du, som 
vakthavende LIS på det sykehuset, 
iverksette ?
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