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4. kapittel: Komplikasjoner  
ved akutt koronarsyndrom 

4.1 Arytmier - generelt
Viktige referanser (finnes på http://www.escar-
dio.org/knowledge/guidelines/)
•	 ACC/AHA/ESC 2006 Guidelines for 

Management of Patients with Ventricular 
Arrhythmias and the Prevention of Sudden 
Cardiac Death.

•	 ACC/AHA/ESC 2006 Guidelines for Ma-
nagement of Atrial Fibrillation 

Arytmier og ledningsforstyrrelser er hyppig 
de første par døgn etter infarktet, og spesielt 
de første timene. I noen tilfeller er de direkte 
livstruende, som ved ventrikkel flimmer (VF) 
og rask ventrikkel tachy kardi (VT) og trenger 
umiddelbar behandling. Oftest er imidlertid ikke 
arytmien farlig i seg selv, men et symptom på 
en mer alvorlig under liggende forstyrrelse, som 
kontinuerlig ischemi, hjertesvikt, vagal overak-
tivitet eller elektrolyttforstyrrelse som trenger 
behandling. Hastegrad for behand lingen av aryt-
mien er særlig avhengig av de hemodynamiske 
konse kvensene av arytmien.

Helheten ved behandlingen av pasienten er 
vesentlig: Ofte er den mest fruktbare meto-
den for å behandle en arytmi, først å behand-
le de andre problemene.

Svært viktig ved arytmier er å sørge for en 
god dokumentasjon, spesielt 12 kanal EKG, slik 
at det er mulig å revurdere diagnosen senere.

ARYTMIEN skal behandles enten elektro-
fysiologisk (elektrokonvertering, innleggelse av 
paceelektrode og bruk av ekstrastimuli, burst-
pacing, eller overdrivepacing); med antiaryt-
mika, eller - om situasjonen tillater det: intenst 
ekspektativt.

HJERTET SOM HELHET skal behandles 
med reduksjon og kontroll av ischemi med re-
vaskularisering, nitroglyserin, betablokker.

HELE PASIENTEN skal behandles med 
hemodynamisk stabilisering, det vil si med vo-
lumtilførsel og/eller diuretika, evt. inotropi og 
vasodilatasjon, altså en god sviktbehandling der 
det er indisert.

Angst og smerte må behandles liberalt for å 
redusere katecholaminstresset.

Det er viktig å optimalisere blodgas-
sene, særlig ved svikt. Det må tilkjempes en 
metabolsk stabilisering med korrigering av 
elektrolytt forstyrrelser med tilførsel av for ek-
sempel MgSO4 eller KCl, og korrigering av 
andre metabolske forstyrrelser. 

MEN tidligere presumptivt friske pasien-
ter som ikke står på diuretika el. lignende, har i 
utgangspunktet normale elektrolytter. ”Vanlig” 
adrenerg stress, som for eksempel ved innleg-
gelse for infarkt, senker serum kalium ca. 1 
mMol. Tilsvarende for magnesium.

Husk: Antiarytmika har også proaryt-
misk effekt.

4.1.1 Hjertestans/
Ventrikkelflimmer/VT uten 
puls
Ved ventrikkelflimmer eller ventrikkeltachykar-
di uten puls startes avansert hjerte lungeredning 
(AHLR). Det er nye norske retningslinjer 
(www.nrr.no) basert på European Resuscitation 
Councils Guidelines 2005, med små endrin-
ger i forhold til disse. Endringene i forhold til 
retningslinjene fra 2000 er imidlertid store. Se 
algoritmefiguren, figur 18.

1. Konstater hjertestans, skaff hjelp og start 
HLR (hjerte- lungeredning) 30:2 (30 kom-
presjoner/2 ventilasjoner før intubasjon, 
etter intubasjon gis kontinuerlige brystkom-
presjoner og 10 ventilasjoner per min)

2. Straks når defibrillator er tilgjengelig: Slå 
på defibrillatoren og fest elektrodene uten 
at HLR avbrytes. 

3. Stans som ikke er bevitnet av helsepersonell 
(spesielt hvis det er ubehandlet stans eller 
HLR med dårlig/usikker kvalitet i mer enn 
5 min): vurder god HLR i tre min. før første 
sjokk. 

4. Analyser hjerterytmen 
 - Hvis det er sjokkbar rytme (VF/VT): Gi 

sjokk nr.1, og start HLR straks (uten ana-
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lyse eller pulsføling) og fortsett i tre min. 
Analyser så rytmen. Hvis det fortsatt er 
sjokkbar rytme, gi sjokk nr.2 og start HLR 
straks og fortsett i tre min. Analyser så ryt-
men, osv. 

 - Hvis det er asystoli (AS) eller ”fin” VF: 
Start HLR straks (uten pulsføling) og fort-
sett i tre min. Analyser rytmen, osv. 

 - Hvis det er ”organisert”, ikke-sjokkbar 
rytme: Sjekk pulsen (bruk maks 10 sek.) 
Hvis det ikke er puls (Pulsløs Elektrisk Ak-
tivitet - PEA), så start HLR straks og fort-
sett i tre min. Analyser rytmen osv. 

5. Intubér bare hvis du er spesialpersonell /har 
spesialtrening (intubasjon kan vurderes før 
sjokk hvis tre min HLR gis først) 

 - Etter intubasjon: Kontinuerlig kompresjon 
+ 10 vent./min 

 - Kople kapnograf til tuben hvis det er til-
gjengelig 

6. Gi adrenalin 1 mg iv ca. 60 sek. ut i hver 
HLR-sløyfe på tre minutter, så lenge pas. 
ikke har spontan sirkulasjon (Return Of 
Spontaneous Circulation – ROSC). 

7. Vurder amiodaron (Cordarone®) 300 mg (+ 
evt. 150 mg) iv bolusdose hvis det fortsatt 
er sjokkbar rytme etter to sjokk. 

8. Vurder atropin 3 mg iv som engangsdose 
hvis det er en ikke-sjokkbar rytme 

9. Fortsett AHLR 
 - så lenge pasienten har sjokkbar rytme 
 - til pasienten viser tegn til liv (beveger seg, 

hoster, starter å puste normalt eller får føl-
bar puls) 

 - til du av medisinske grunner er overbevist 
om at resusciteringsforsøket ikke vil lykkes 

 - til du er overbevist om at det er etisk galt 
å fortsette 

 10. Vurder korrigerbare årsaker 
 - Hypoksi, Hypotermi, Hypovolemi, Hypo/

hyperkalemi 
 - Trykkpneumothorax, Tamponade, Trom-

boser (lungeemboli), Toksiner (forgiftnin-
ger) 

11. Gi god post-resusciteringsbehandling etter 
ROSC. 

4.1.2 Behandling 
etter gjenopprettet 
spontansirkulasjon
Behandlingen av pasienten etter gjenopprettet 
sirkulasjon er helt vesentlig for det videre for-
løp. Bruk av evt. nedkjøling er en sentral faktor 
i dette. Sentrale retningslinjer finnes foreløpig 
ikke. Opplegget under er tatt fra retningslin-
jene som brukes på Ullevål universitetssykehus 
i dag. 
Behandling og monitorering 
Målsetning: Redusere organskadene (hjerne, 
hjerte), via

1. Initial optimalisering av hemodynamikk og 
oksygenering i 1-2 døgn

2. Behandle årsak, f. eks reperfusjonsbehand-
ling ved STEMI (PCI)

3. Nedkjøling (33 °C) av komatøse pasienter i 
24 h

4. Unngå langvarig respiratorbehandling (> 2-
3 døgn)

Først
•	 Hvis (evt. forhåndssendt) EKG viser hjer-

teinfarkt som skal til PCI, så følges egen 
prosedyre for dette. Se kapittel 3.

•	 Pasienter som ikke er våkne i akuttmot-
tak skal kjøles ned, sederes, evt. muskel-
relakseres og legges på respirator hvis det 
ikke er etiske grunner for å avslutte be-
handling (se prognosevurdering nedenfor). 
Våkne pasienter skal ikke nedkjøles eller 
på respirator hvis det ikke er pulmonal in-
dikasjon. Andre mulige eksklusjonskriterier 
for nedkjøling er hjertestans av traumatisk 
årsak eller generell blødningsproblematikk.

•	 Ta EKG, BT, Temp, SaO2, arteriell blod-
gass. Anlegg to gode veneveier, evt. arteri-
ekanyle (OBS! Bruk venstre arm, da høyre 
brukes ved angiografi).

•	 Deretter startes terapeutisk hypotermi ved 
perifer iv. infusjon av 1 l iskald NaCl over 
20-30 min, evt. noe mer (maks 30 ml/kg). 
Selv om det fra litteraturen ikke ser ut til å 
være et stort problem, må man være obser-
vant på hjertesvikt/lungeødem, særlig ved 
mistanke om FVI. Pas. stabiliseres hemo-
dynamisk og respiratorisk (se behandlings-
skjema), og fraktes evt. til angiolab for PCI. 
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Pas. skal holdes så langt ned mot 33 °C 
som mulig, men ikke under, inntil Coolgard 
eller lignende utstyr kan tilkobles. Legg inn 
spesialkateter for monitorering av kjerne-
temperatur så tidlig som mulig.

•	 Tilstreb rask optimalisering. De første ti-
mene er viktig for å redde hjernen.

•	 Terapeutisk hypotermi: Bruk Coolgard eller 
lignende utstyr. Start-up-kit gjøres klart 
og koples til maskin. Hvis Coolgard eller 
lignende utstyr ikke er tilgjengelig, kjøles 
alternativt med åpne vindu, kalde omslag/
isposer i lyske, armhuler, nakke, hals, spri-
tomslag, kalde infusjoner.

•	 For videre oppfølging, se behandlingsskje-
ma (tabell 5).

•	 Pasienten	holdes	sedert	og	muskelrelaksert	
ved 33 °C i 24 timer, hvoretter aktiv var-
ming med 0,5 °C/time til 37 °C. Ved tem-
peratur > 35,5 °C kan sedasjon seponeres 
med tanke på oppvakning og ekstubasjon 
(dersom ingen kontraindikasjoner /kompli-
kasjoner foreligger).

Prognostiske kriterier
Vanlige etiske retningslinjer følges for å vurdere 
om en komatøs pasient som har fått igjen egen-
sirkulasjon etter hjertestans, skal behandle aktivt 
eller ikke. Det finnes i dag ingen sykdomska-
tegorier eller kombinasjon av fysiologiske pa-
rametre (Apache-scoring el. annet) før stansen 
som kan gi sikker prognose for en slik pasient 
med egensirkulasjonen.

NB! Det er heller ingen kliniske prognostis-
ke kriterier de første 2 døgn etter en hjertestans 
som kan si om en pasient er hjerneskadet. Det 
gjelder tegn som
•	 lysstive, dilaterte pupiller
•	 kramper
•	 åpning av øyne eller bevegelse ved smer-

testimulering
•	 manglende nervereflekser
•	 manglende adekvat egenrespirasjon

Derfor må det være fokus på optimalisert be-
handling første 2 døgn med hypotermi, hemo-
dynamikk, ventilasjon, og blodsukker i lavt 
normalnivå.

Etter 2 døgns intensiv behandling tilsier da-
gens kunnskap, med høy negativ prediktiv verdi, 
at pasienter ikke vil våkne med en rimelig hjer-

nefunksjon hvis ett av tegnene i listen ovenfor er 
til stede.

På dette tidspunkt skal normalt intensiv- 
inklusive  respiratorbehandling avsluttes, enten 
fordi prognosen er for dårlig, eller fordi pasien-
ten ikke lenger trenger intensivbehandling hvis 
det ikke er spesifikke kardiale eller pulmonale 
grunner til å fortsette.
Derfor:
Når pasienten er under oppvarming, kan seda-
sjon seponeres når temp over 35,5 °C, dvs. pa-
sienten kan vekkes med tanke på ekstubering, 
dersom ingen komplikasjoner eller kontraindi-
kasjoner foreligger.
•	 ved	egenrespirasjon/trykkstøtte/assistert	

spontan ventilasjon, og FiO2 < 0,4 kan pas. 
ekstuberes.

•	 dersom	pasienten	ikke	våkner,	vurder	Nar-
canti/Anexate (hypotermi kan forlenge ef-
fekten av sedativa/analgetika)

•	 dersom	pasienten	ikke	våkner,	men	puster	
adekvat, fortsett med symptomatisk be-
handling, men avslutt respiratorbehandling. 
Pasienten kan evt. flyttes til sengepost.

•	 evt.	nevrologisk	vurdering	(av	nevrolog).

4.1.3 Ventrikkelflimmer og 
Torsades des Pointes
Ventrikkelflimmer (VF) er en helt uregelmes-
sig rytme uten gjenkjen nelige QRS-komplekser, 
ofte med stadig skiftende form (figur 18). Kli-
nisk er det ingen pumpeaktivitet (se eget avsnitt 
om hjertestans over). 

Tidlig VT/VF i forbindelse med infarkt re-
presenterer bare liten ekstra risiko, mens sen 
VT/VF (efter de første 2 døgn efter infarktet) 
eller ”primær VT/VF” (VT/VF uten samti-
dig nytt infarkt) representerer en stor risiko for 
plutselig død og skal utredes spesielt på region-
sykehus (kan være kandidat for implanterbar 
defibrillator, ICD). Husk at rask tachykardi kan 
gi troponinutslipp og forbigående T forandrin-
ger efter omslag til sinusrytme! Bruk ”gamle” 
infarktkriterier og se om det er nye EKG for-
andringer (vurdert noen timer efter episoden) 
for å skille primær og sekundær VT/VF. Gamle 
infarktforandringer eller myokardsykdom for-
sterker mistanken om primær VT/VF.

VF må skilles fra Torsades des Pointes, 
TdP (figur 19 og 20). Disse to arytmiformene 
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Tabell 5. Behandlingsskjema – etter gjenopprettet spontan sirkulasjon.
1. Behandling Mål Tiltak
- Reperfusjon Ved ankomst (STEMI) - PCI
- Blodtrykk: MAP (mean blodtrykk) > 

65-70 mmHg
Volum, pressor, inotropi

- Sentralt venetrykk CVP (sentralt venetrykk) 
8 – 12 mmHg

Volum, vasodilatasjon (glycerylnitrat)

- EKG, frekvens/ischemi 60 – 100 slag/min Volum, sedasjon, glycerylnitrat, betablokker
- Temperatur 33,3 °C i 24 h, Først 1 l iskald NaCl 0,9 % iv., så maskinell (Coolgard 

el.l.) eller ekstern kjøling
- Respirator 
(NB! Unngå hyperventila-
sjon. Hypotermi reduserer 
metabolisme og ventilasjons-
behov)

SO2 95 – 98 % pCO2 5 
– 6 kPa

Innstillinger, PEEP (endeekspiratorisk trykk – overtrykks-
ventilasjon) - unngå hyperoksi. Start på 6 mm H2O 

- Blodsukker 
(obs hyppig glykosekontroll 
- hver time initialt, til stabil - 
obs hypoglykemi, kalium)

5 – 8 mMol/l Actrapid/NaCl 1 IE/ml + evt. glukose 5 %

- Elektrolytter Normalverdier Evt. korreksjon
- Hb > 9 g/dl
- Diurese > 1 ml/kg/h Volum, loop-diureticum
- Buffer pH>7.1, BE>-10 Evt. Tribonat 125-250 ml
- Kramper 
(kontakt evt. nevrolog)

Øk sedasjon, evt. BZD, fenytoin eller Pentothal, evt. 
andre kombinasjoner i samarbeid med anestesiolog 

2. Sedasjon: Fentanyl og propofol
3. Monitorering: Arteriekran 

O2-metning
Telemetri
CVK (sentralt venetrykk)
Temperatur (blære, rektalt)
Arterielle blodgasser (pH, BE, pCO2, pO2)
Blodsukker og elektrolytter
Ekko cor, rtg thorax etter behov

4. Pressor/inotropi:
- Valg av pressor/inotropi: Førstevalg: Dopamin 3-10 µg/kg/min 

Ved tachykardi, sjekk volumstatus, evt. bytt til noradrenalin (0,03-0,3 µg/kg/min)
- Ved pumpesvikt/kardiogent 
sjokk:

Vurder aortaballongpumpe, evt. adrenalin (0,02-0,3 µg/kg/min) + dobutamine (5-10 
µg/kg/min).  
Vurder Simdax

5. Vekking: Ved hypotermibehandling gradvis oppvarming etter 24h (0,5 °C/h). Når temperatur er 
over 35,5 °C så seponeres sedasjonen og pasienten kan våkne med tanke på ekstu-
bering. Evt. Narcanti/Anexate 
NB! Unngå langvarig respiratorbehandling hos de som ikke våkner (se prog-
nostiske kriterier).
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kan være vanskelig å skille, men det har kon-
sekvenser for både behandling og oppfølgning 
å få avklart om det er ventrikkelflimmer eller 
TdP. Noen tips:

TdP presenterer seg som korte residiveren-
de løp, lange løp degenererer ofte til VF. TdP 
kan beskrives som en overgangsform mellom 
svært rask VT og VF. Oftest er TdP en bivirk-
ning til antiarytmika eller andre medikamenter 
(f.eks. kombinasjonen antihistamin og erytro-
mycin), men er også ofte utløst av ischemi ved 
akutt infarkt, ikke minst på grunn av elektrolytt-
forstyrrelsene utløst av adrenerg aktivitet. 

TdP har typisk en svingende akse - “et spol-
formet utseende”, med en frekvens på 250-300. 
TdP initieres hyppigst av en lang-kort sekvens, 
spesielt ved bradykardi. 

Til slutt: VF går ikke over av seg selv (som 
en TdP).

4.1.3.1 Behandling av TdP
Lange løp gir sirkulasjonsstans og behandles 
som VF (som det da gjerne degenererer til). 

Residiverende korte løp behandles som 
følger:
•	 MgSO4 10 mMol over 3 min. evt. gjentatt 

etter 5-10 min. Deretter 60 mMol over 24 
timer.

•	 Vurder rask angiografi, ischemi kan utløse 
TdP! Optimaliser ischemibehandlingen.

•	 Overdrive pacing (ofte opp i 100 - 120 
ppm). Isoprenalin kan benyttes om pacing 
ikke er tilgjengelig (2 mg i 500 glukose). 

4.1.4 Ventrikkeltachykardi
VT er pr. definisjon 3 eller flere ventrikulære 
slag i rekkefølge. (I praksis overser man mindre 
enn 5 slag). QRS-kompleksene har tilnærmet lik 
form og rytmen er helt eller nesten regelmessig, 
vanlig frekvens 140-200, figur 21. 

Diagnosetips ved bred QRS tachykardi:
Er det tvil, skal tachykardien behandles 

som ventrikkeltachykardi!
En rask supraventrikulær tachykardi (SVT) 

vil av og til kunne overledes med aberrasjon, 
det vil si funksjonelt grenblokk, på grunn av 
frekvensen. SVT med aberrasjon og SVT hos 
en pasient med grenblokk fra før, vil lett kunne 
forveksles med VT. Uregelmessig bredkom-
plekset tachykardi vil oftest være atrieflimmer 
med aberrasjon.

VT er imidlertid vanligst (>85-95 % av 
tilfellene) hos pasienter med tidligere infarkt. 
Ved akutt infarkt er sannsynligheten for VT 
opp mot 100 %. 

Det er ikke mulig å skille arytmiene med 
klinikk (glem: “smiler pasienten er det oftest 
SVT med aberrasjon”). Følgende funn taler for 
VT:
•	 Atrioventrikulær dissosiasjon er diagnos-

tisk for VT, men ventrikuloatrial ledning 
(P’ene følger etter QRS kompleksene) 
er vanlig ved hjertefrekvens under 130). 
”Ornings  tegn”: Carotismassasje kan i slike 
tilfeller blokkere retrograd P og vise AV 
dissosiasjon.

Figur 19. Torsades des Pointes

Figur 20. Løp med torsade, deretter degenerasjon til VF.

Bradykardi med ekstrasystoler og 
kort-lang-kort sekvenser må forhin-
dres.

•	 For all del ikke klasse I eller III anti-
arytmika (disopyramid, flekainid, 
sotalol, ibutilide)! Fjern deri mot alle 
antiarytmika. Sjekk andre medisiner 
som kan gi TdP (antiepileptika, anti-
histamin kombinert med erytromycin 
(makrolider), psykofarmaka, meta-
don, antimalariamidler).

•	 Løft serum-K til 4,5 – 5,5 mMol/l.
•	 Cordarone gir sjelden TdP, i en 

desperat situasjon må man bruke 
Cordarone ved ustoppelige VT/TdP/
VF løp.
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•	 Høyre grenblokkmønster med QRS > 
0,14 s

•	 Høyre grenblokkmønster + venstre akse
•	 Venstre grenblokkmønster med QRS > 

0,16 s 
•	 Venstre grenblokkmønster + start R-takk til 

bunn av S-takk > 60 ms 
For all del: få tatt et 12 kanal EKG - og se på 
gamle EKG registreringer! Har pasienten gren-

4.1.4.1 Behandling av 
ventrikkeltachykardi
Overse kortere (5 -15 slag) løp av 
VT. Lange VT-løp kan gi hypoten-
sjon og hjertesvikt og degenerere 
til VF.

Selv om pasienten er tilsyne-
latende stabil, kan sirkulatorisk 
kollaps komme plutselig. Pasien-
ter med ventrikkeltachykardi skal 
derfor elektrokonverteres. 

Mens man venter på anestesi 
gis Cordarone 300 mg (2 ampuller) 
som bolus ufortynnet i.v., helst i en 
sentral vene. 

Ved akutt dosering og ved 
ischemi  er effekten av Cordarone  
vesentlig klasse I. Klasse III 
effekten  kommer senere. I til-
legg er Cordarone en nonkom-
petitiv antiadrenerg blokker med 
lett vasodilaterende egenskaper 
(kalsiumantagonist). Ved behov 
for pressorstoffer må disse oftest 
gis i høyere doser på grunn av 
Cordarones antiadrenerge effekt! 

Cordarone har ingen negativ inotrop effekt 
gitt som bolus under 5 mg/kg. Lite proaryt-
misk effekt. Cordarone iv. kan i svært sjeldne 
tilfeller gi histamin frigjøring og alvorlig blod-
trykksfall (men bare første dose – skyldes opp-
løsningsstoffet). 

Medikamentet gir problemer i oppfølgnin-
gen, og bør seponeres straks situasjonen er 
under kontroll, senest efter 1-2 døgn. Er det 
da residiv av VT, bør man kontakte sitt region-
sykehus med henblikk på utredning (se under). 
(Efter full oppladning, dvs. en kumulativ dose 
på ca. 15-20 g er halveringstiden 1 - 3 måne-

der). Se doseringsskjema kap. 6.
Alternativer:
Sotacor (sotalol) er en uspesifikk betablokker 
med klasse III anti arytmisk effekt. Betablokker 
effekten fortar seg efterhvert, mens klasse III ef-
fekten er liten ved lave doser og øker efterhvert. 
Medikamentet har proarytmisk effekt – fare 
for TdP. Halveringstid 10-17 timer, halverings-

Figur 21. VT i forbindelse med infarkt, utgående basalt venstre ventrik-
kel (høyre grenblokk konfigurasjon og akse oppad).

Figur 22. Start av VT hvor man ser nederst registrering 
fra en øsofaguselektrode som tydelig viser en langsom-
mere atrierytme, merket med p.

blokk fra før? Ved tvil, prøv å få 
tatt et øsofagus-EKG mens man 
venter på anestesi (figur 22).
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tid betablokkerende effekt er 19-23 timer. Se 
doserings skjema kap. 6.

Tambocor (flekainid) er et klasse Ic antia-
rytmisk medikament. Bør ikke brukes ved in-
farktrelatert VT. Det har markert negativ inotrop 
effekt og kan vanskeliggjøre elektrokonverte-
ring. Farlig ved ekstra bredkomplekset VT 
(QRS > 0,16). Halveringstiden er 14 til 20 timer 
(hos eldre), evt. lenger. Se doseringsskjema kap. 
6.

Pacekonvertering er aktuelt hos stabile 
pasienter med langsom VT, og er en skånsom 
behandling, men krever erfaren indremedisiner 
eller kardiolog.

MgSO4 har ingen effekt ved VT, annet enn 
ved TdP (dosering som angitt over)

Unngå polyfarmakologi, det er sjelden 
noen hjelp i å plusse på andre antiarytmika.

4.1.5 Ustoppelig 
ventrikkeltachykardi – 
”elektrisk storm”
VT som ikke lar seg konvertere medikamentelt, 
og/eller som residiverer straks efter elektrokon-
vertering eller pacekonvertering. Hyppig årsak 
er medikamenter, også ved akutt infarkt, men 
tilstanden kan også være ischemibetinget.
•	 Ny	dose	Cordarone	300	mg	iv.,	deretter	

1200 - 1800 mg/24t iv til man har kontroll. 
Se doseringsskjema kapittel 6. 

•	 Søk	om	mulig	hjelp	ved	regionsykehus	for	
råd og (eventuell) overflytting.

•	 Angiografi	og	revaskularisering	må	vurde-
res tidlig. Hvis man ikke mistenker medika-
menter som årsak, er det ofte ischemi som 
forverrer situasjonen.

•	 Sanér	medikasjonen	(fjern	alt	som	kan	være	
proarytmisk eller sviktfremkallende) og sta-
bilisér pasienten optimalt (ischemi, metabo-
lisme, elektrolyter). 

•	 Ablasjon	kan	være	aktuelt.

4.1.6 VT / VF oppfølging
Stopp Cordaronebehandlingen så 
snart pasienten er stabilisert ved 
tidlig VF/VT efter infarkt. Behand-
ling med antiarytmika er ikke in-
disert utover første 1 - 2 døgn ved 
denne indikasjonen! Disse pasien-
tene bør om mulig gis betablokker.

VF og VT/VF som oppstår mer enn 2 døgn 
efter infarkt innebærer svært høy mortalitet på 
kortere og lengre sikt. Slike pasienter bør vur-
deres henvist til regionsykehus for utredning 
før pasienten fylles opp med Cordarone og før 
pasienten forlater sykehuset.

Sørg for initial dokumentasjon av tachykar-
dier med 12 kanal EKG og send kopier av alt til 
regionsykehuset, og ta troponin etter resuscita-
sjon/elektrokonvertering. Gjør en kritisk evalua-
sjon om hva som er rekkefølgen: VT/VF med 
troponinutslipp eller akutt infarkt med sekundær 
VT/VF. Korrekt evaluering kan være avgjøren-
de for pasientens prognose.

Venstre ventrikkelfunksjon må vurderes 
med ekko som et ledd i risikostratifieringen.

Skriv ikke pasienten ut med/uten antia-
rytmisk behandling uten å ha diskutert kasus 
med elektrofysiologisk kompetanse! 

4.1.7 Ventrikulære 
ekstrasystoler
VES sees hos de aller fleste pasientene det før-
ste døgnet. QRS-komplekset er breddeforøket 
(> 0,12 sek.). T-takkene går oftest i motsatt ret-
ning av største QRS-utslag. De kan være multi-
forme, koblede, R på T, eller som korte VT løp 
(> 3 slag). Betydningen av spredte VES for å 
varsle alvorligere arytmier er usikker, og de skal 
ikke behandles.

4.1.8 Akselerert 
idioventrikulær rytme 
Idioventrikulær rytme (figur 23) kan oppfattes 
som en godartet avart av nodalrytme. Frekvens 
opp til 100. Hjerterytmen kan være langsom, 
dvs. < 50, og regnes da som erstatnings rytme til 
sinusknutesvikt eller AV-blokk. Arytmien kre-
ver ingen behandling. Den kan være forårsaket 
av digitalis. Ved langsom frekvens: Behandling 
som ved SA/AV-blokk. 

Figur 23. Idioventrikulær rytme utløst av bortfall av sinusslag.
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4.1.9 Atrieflimmer 
(Figur 24) Uregelmessig atriefrekvens >350, 
sees som små, hurtige, uregelmessige utslag, 
best i aVL, II, III, V1. Ved ubehandlet atrie-
flimmer med friskt overlednings system er 
ventrikkel frekvensen vanligvis over 130-150. 
Hvis ventrikkelaksjonen ved atrieflimmer er 
helt regelmessig og langsom, så taler dette for 
samtidig totalt AV-blokk med nodal eller ventri-
kulær erstatningsrytme (figur 25). 

NB! Ubehandlet atrieflimmer/flutter med 
ventrikkelfrekvens < 100 indikerer ofte en 
overledningsforstyrrelse i AV knuten. Denne 
situasjonen kan forverres ved digitalisering/
frekvensreduserende behandling. 

Atrieflimmer er ofte et tegn på et stort in-
farkt og truende svikt. Atrieflimmer utløses 
lett av teofyllin og inotropi, og både hyper- og 
hypovolemi disponerer for atrieflimmer.  
Sjekk om pasienten har hatt atrieflimmer lenge 
eller har kronisk atrieflimmer, før man gjør 

konverteringsforsøk 
(embolifare!). Prinsipielt 
bør alle med atrieflim-
mer som har pågått i 
over 48 timer være ade-
kvat forbehandlet med 
Marevan i 3-4 uker før 
elektrokonvertering ut-
føres. INR-nivået bør da 
ha vært mellom 2.0 og 
3.0. Eventuelt kan man, 
hvis det haster, overveie 
å gjøre transesofagus 
ekkokardiografi (TEE) 
og vurdere snarlig elek-
trokonvertering under 
dekke av behandling 
med LMH eller UFH 

dersom man ikke kan påvise intrakar-
dial trombedannelse. 

Overvei tidlig elektrokonverte-
ring hvis pasienten er ustabil!

Ved rask atrieflimmer (ventrikkel-
frekvens > 120) må frekvensen redu-
seres hvis ikke konvertering er mulig.

Frekvensregulering 
•	 Betablokker: Seloken 10 (– 15) mg iv. 

eller Tenormin 5 mg iv.
•	 Verapamil 2.5 - 5 mg iv. hvert 2. min. opp 

til 25 mg, evt infusjon. Se doseringsskjema 
kapittel 6. 
NB: Verapamil kan gi rask vasodilata-
sjon og blodtrykksfall, sørg alltid for å ha 
volumbehandling klar ved intravenøs medi-
kasjon! Verapamil er dessuten kardiodepre-
sivt og må brukes med stor forsiktighet ved 
infarkt.

•	 Digitalis har ingen plass i en akuttsituasjon 
annet enn for ino tro pi. Ved høy adrenerg 
tonus og inotropi kan slik behandling øke 
ven  trikkel frekvensen. Digitalis kan utløse 
ventrikkel  arytmier og kan forlenge atrie-
flimmerepisodene. Evt. frekvens reduk sjon 
er betinget av vaguseffekt. Kan benyttes 
efter full betablokade eller med samtidig 
verapamil.

Figur 24. Atrieflimmer i forbindelse medgjennomgått FVI.

Figur 25. Totalt AV blokk, øverst med sinusrytme, under ved atrie-
flimmer.



HJERTEFORUM Suppl. 1 - 2007; VOL 20

- 40 - - 41 -

Konvertering og/eller 
frekvensregulering
•	 Cordarone 5 mg/kg som bolus eller infu-

sjon over 20-120 min. Lite hemodynamisk 
effekt. 

•	 Tambocor 100 - 150 mg iv. Medikamentet 
er kardiodepressivt og må brukes med for-
siktighet, reduserer ikke ventrikkelfrekven-
sen. 

•	 Sotacor 40 - 100 mg iv., Uspesifikk beta-
blokker, kan utløse svikt. Tvilsom evne til 
konvertering.

•	 Corvert 10 ml = 1 mg ibutilide fumarat 
(0,87 mg ibutilide) iv. over 10 min. Kan 
gjentas efter 10 min. hvis det ikke er om-
slag. Effektivt i ca 50 % ved atrieflimmer, 
70 % ved flutter. Obs: proarytmi  – bru-
kes med stor forsiktighet ved infarkt, se 
under dosering, kap. 6, ellers ingen hemo-
dynamiske effekter. 

4.1.10 Atrieflutter
Atrial tachykardi med frekvens 250-350, oftest 
ca. 300. Man ser gjerne sagtakkede P-takker 
(figur 26). Ubehandlet er det som oftest 2:1 
blokk med regelmessig ventrikkelfrekvens på 
150, men også vekslende grad av blokkering 
kan sees. Økende blokkering ved carotismas-
sasje letter diagnosen, evt. kan man legge ned 
øsofaguselektrode for å få diagnosen.

Behandles primært som atrieflimmer. 
Corvert (proarytmi - se over) er effektivt i 

ca. 70 %. 
Tambocor kan gi 1:1 overledning av flutter 

hvis pasienten ikke er forbehandlet med beta-
blokker!

Overdrivepacing etter forbehandling med 
Sotacor/Tambocor/Corvert er ofte effektivt 
og skånsomt i fredelig fase. Pacing av flutter 
over i atrieflimmer kan være hensiktsmessig da 

atrieflimmeren ofte er mer ustabil, lettere å fre-
kvensregulere og å konvertere medikamentelt. 

4.1.11 Sinustachykardi
Frekvens > 100 og oftest < 140. Sinustachy-
kardi er alltid sekundært til andre fenomener 
som hypotensjon, angst, hjertesvikt, feber eller 
kompliserende faktorer som tromboemboli, 
infeksjon etc. Pasienten kan være hemodyna-
misk avhengig av sin tachykardi, og må ikke få 
betablokker før årsaken til sinustachykardien er 
avklart!

Differensialdiagnose: atrietachykardi, van-
ligst hos eldre og sviktpasienter og digitaliserte.

4.1.12 Sinusbradykardi 
Frekvens < 50. Krever som regel ingen spesiell 
behandling, hvis ikke pasienten er hemodyna-
misk affisert. (Men ha gjerne atropin/isoprena-
lin lett tilgjengelig).

4.1.13 Sinoatrialt (SA) 
blokk/arrest 
Bortfall av hele P-QRS-komplekser, enten spo-
radisk eller regelmessig etter hvert 2, 3, 4 osv. 
normalslag (figur 25). Pausen ved SA blokk 
svarer nøyaktig til avstanden mellom 2 normale 
slag. Av og til kan flere enn et slag falle ut etter 
hverandre, evt. med erstatningsslag, men dette 
representerer overgang til sinusarrest (lengre 
bortfall av atrieaktivitet). Ved SA-blokk kan 
man se Wenckebach-fenomen med gradvis av-
tagende P-intervaller inntil en P med dertil hø-
rende QRS faller ut.

4.1.14 Atriventrikulært (AV) 
blokk
Forekommer oftest i forbindelse med nedre-
veggs infarkt, og er i de aller fleste tilfeller 
forbigående. Kortvarig temporær pacemakerbe-
handling kan være nødvendig. 

AV-blokk grad I. Sinusrytme med 
forlenget PQ-tid (> 0,23 s)(figur 28 A).

AV-blokk grad II, Mobitz type I 
(Wenckebach). Sinusrytme med grad-
vis økende PQ-tid inntil en P blokke-
res. Som oftest smale QRS-komplekser. 
God prog nose (figur 28 B) ofte utslag 
av øket vagusaktivitet (eks. kvalme).

AV-blokk grad II, Mobitz type II 
(figur 28C). Sinusrytme hvor ett eller Figur 26. Atrieflutter. Nederst økende blokkering ved carotis-

massasje.



Hjerteinfarkt. Diagnostikk og behandling

- 40 - - 41 -

to QRS på rad plutselig uteblir uten forutgående 
forandring av PQ-tiden. PQ-tiden etter pausen 
er lik de forutgående. Mer regelmessig blok-
kering som 2:1 eller 3:1 kan forekomme (figur 
28 D). Som regel brede QRS-komplekser. Mer 
usikker/dårlig prognose med tendens til over-
gang til AV-blokk grad III.

AV-blokk grad III. Ingen sinusimpulser 
når ventriklene. P-takkene går helt uavhengig 
av QRS-kompleksene (figur 25a). Erstatnings-
rytme oppstår distalt for blokket, med smale 
eller brede QRS-komplekser, alt efter som 
erstatningsrytmen genereres i AV-knuten eller 
i ventriklene. Frekvens < 55. Figur 25b viser 
atrieflimmer med langsom regelmessig ventrik-
kelrytme, altså AV blokk grad III.

4.1.15 Behandling av 
bradykardi / AV-blokk / 
asystoli
Primær behandling er pacing såfremt den er til-
gjengelig eller gjennomførbar. 

Asystoli er i stanssammenheng ofte forbun-
det med dårlig prognose og kan representere en 
utflatet, ikke sjokkbar ventrikkelflimmer som 
har stått lenge.

Atropin/isoprenalin må brukes ved sym-
tomgivende bradykardi - men ha i mente at 
dette kan forsterke ischemien og øke infarkt-
størrelsen. Bradykardi og en kort pause kan 
imidlertid være situasjonsbetinget (kvalme/
smerter etc) og en kortvarig atropin/isoprenalin-
behandling kan være tilstrekkelig for å klare av 
situasjonen. 

Adrenalin brukes i en akutt stanssituasjon, 
av og til i ganske høye doser.

Figur 27. SA blokk og sinusarrest.

Figur 28. A) AV blokk I, B) AV blokk II, Mobitz I (Wenckebach), C og D) AV blokk 
II, Mobitz II.
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Dosert knyttneve mot sternum - enkelt, 
styrbart og lett tilgjengelig redskap ved asys-
toli. Det er mindre smertefullt for pasienten enn 
ekstern pacing og effekten kan bedre følges på 
EKG. Er man kjapp, unngår man ofte hjerte-
massasje.

Peroral teofyllin (eks. Nuelin dep. 250 
– 350 mg x 2) kan avhjelpe en moderat brady-
kardi inntil man får en permanent avklaring.

4.1.15.1 Temporær pacemaker
Husk profylaktisk antibiotika hvis permanent 
pacemakerbehandling kan bli aktuelt. 

Temporær pacemaker legges normalt med 
bipolar elektrode via høyre vena femoralis til 
høyre ventrikkels apex under gjennomlysning. 
Vena femoralis punkteres under lyskebåndet og 
elektroden føres inn med Seldingers teknikk til 
apex av høyre ventrikkel. Man sjekker om man 
har god paceterskel, hvoretter elektroden festes 
med sutur. Innstikkstedet bandasjeres grundig. 

Alternativ i en akuttsituasjon er blind inn-
føring via høyre vena jugularis. Dette krever 
samarbeid mellom anestesilege og øvet kar-
diolog/indremedisiner. Unngå venstre jugularis 
hvis permanent pacing kan bli aktuelt.

Output settes til 2-3 ganger terskelverdien, 
i praksis er det fornuftig å sette output til 10 
– 15 mA for å ha god margin. Paceterskelen må 
sjekkes flere ganger i døgnet og batteristatus 
sjekkes. NB – det er ikke sikkert at pacespike-
ne synes på overvåkningsmonitorene, følg 
derfor med på frekvensen, QRS utseendet (se 
4.1.16.2).

Sensibiliteten må settes høyt (”on demand”) 
for å unngå unødvendig pacing – ”fixed rate” 
pacing (lav eller ingen sensitivitet) gir risiko for 
VF (R på T). 

4.1.15.2 Ekstern pacing (via 
defibrillator)
Defibrillatorer kan være utstyrt med opsjon for 
ekstern pacing. En hudelektrode plasseres foran 
og bak/lateralt på thorax. Strømstyrken økes til 
man ser at hjertet stimuleres. Det kan være van-
skelig å se dette på EKG på grunn av pacearte-
fakt. Følg derfor med på pulsføling, oksymeter, 
evt. auskultasjon for å sikre at hjertet paces.

Ekstern pacing er smertefullt (all thorax-
muskulatur kontraheres pulssynkront), slik at 
strømstyrken ikke kan settes for høyt. Det er 

derfor viktig hele tiden å sjekke at pacingen er 
effektiv.

4.1.16 Pacemakerproblemer 
(permanente pacemakere/
ICD)

4.1.16.1 Interferens
Nyere pacemakere med doble frekvenssensorer 
(aktivitet og respirasjon) kan forstyrres av over-
våkning med respirasjonsmonitorering (sjeldent 
problem). Både denne monitoreringen og pace-
makerens frekvensregulering bruker impulser 
som måler thoraximpedansen. Pacemakeren kan 
oppfatte signalene fra respirasjonsmonitorering 
som øket respirasjonstakt og trigges til å øke pa-
cefrekvensen. I slike tilfeller må enten respira-
sjonsmonitoreringen tas bort eller pacemakeren 
omprogrammeres.

For Norge er dette aktuelt for Medtronic 
Kappa 700/900 serien og Guidant/CPI Pulsar 
max/Insignia.

4.1.16.2 ”Pacemakersvikt” - 
reell pacemakersvikt er sjelden
”Sensesvikt”: Pacespikes i QRS signaler er 
sjelden sensesvikt. Pacemakeren ”oppdager” 
ikke at QRS komplekset har startet før depola-
riseringen har nådd frem til apex av høyre ven-
trikkel, hvor elektroden sitter. Overfølsomme 
monitoreringsskjermer (se under) kan ofte sette 
inn falske ”pacespike”.

”Pacesvikt”: Overvåkningsskjermene viser 
ikke pacespikes direkte. Signalene er for svake/
korte, men elektronikken senser (eller prøver å 
sense) signalene og legger inn ”fake” pacespike 
på skjermen, gjerne i en annen farve. Dette gjel-
der også EKG apparater. 

Pacesvikt (vanligvis forbigående) kan sees 
etter elektrokonvertering ved uheldig plasse-
ring av pads’ene. Hos pacemakerpasientene bør 
pads’ene plasseres fortrinnsvis plasseres sentralt 
bak på ryggen, og over sternum. Men vær uan-
sett forberedt på forbigående pacesvikt!
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Ekkokardiografi er dagens standard i å be-
dømme venstre ventrikkels pumpefunksjon. 
Figur 29 og 30 viser prinsippene for å bedømme 
venstre ventrikkels volum og ejeksjonsfrak-
sjon (VV EF) med 2-dimensjonal (2D) ekko og 
biplan Simpson`s metode. Fortsatt er dette stan-
dardmetoden, selv om nye teknikker basert på 
”real-time” 3-dimensjonal ekkokardiografi nå er 
utviklet. De vil trolig gi bedre og mer reprodu-
serbare målinger av venstre ventrikkels dimen-
sjoner og global / regional pumpefunksjon (1). 

I praksis er den systoliske funksjon nor-
mal	ved	en	VV	EF	≥	50	%.	Det	foreligger	så	en	
slags ”gråsone” ved VV EF 40-49 %, men alle 
er enige om at en VV EF < 40 % representerer 
en systolisk dysfunksjon av venstre ventrikkel. 
Dette er, ved siden av kliniske og/eller røntge-
nologiske tegn på hjertesvikt i akuttforløpet, 
indikasjon for behandling med en ACE-hem-
mer/AII-blokker og betablokker (se kapittel 5).

Figur 29. a) 4-kammerbilde i ende-diastole fra en 85 år gammel 
kvinne med aortastenose, atrieflimmer og et NSTEMI. Volumet er 
116 ml. b) 4-kammer bilde fra samme pasient i ende-systole med 
volum på 68 ml.

a

b

4.2 Venstre 
ventrikkelsvikt

4.2.1 Vurdering og 
klinikk
For praktiske formål kan man bruke 
Killips klassifisering av hjertesvikt 
hos sengeliggende pasienter slik de 
presenteres i en akutt infarktsituasjon 
(tabell 6). New York Heart Associa-
tions (NYHA) klassifisering er myntet 
på bedømmelse av hjertesvikt hos op-
pegående pasienter. Alt etter omfanget 
av infarktskaden på venstre ventrik-
kel vil det oppstå varierende grader av 
pumpesvikt.

Tabell 6: Killip klassifisering av hjertesvikt 
hos sengeliggende pasienter:
Klasse I Ingen stuvningsfysikalia over 

lungene; ingen tre-taktsrytme
Klasse II Blærelyder < 50 % av lungene 

eller tre-taktsrytme
Klasse III Blærelyder ≥ 50 % av lungene
Klasse IV Sjokk

Auskultatorisk kan man få inntrykk av 
lungestuvning, eventuelt obstruktive 
fysikalia, dvs. såkalt astma kardiale. 
Videre kan nyoppstått bilyd indikere 
komplikasjoner som mitralinsuffiens, 
ventrikkel septum ruptur eller perikar-
daffeksjon. Påvisning av galopprytme kan være 
forenlig med betydelig pumpesvikt.

Siden det er så mange variasjoner i det kli-
niske bildet, og auskultasjon ikke nødvendig-
vis er fasiten, kan man ofte ha god hjelp av et 
akutt rtg thorax i seng. Evt. fravær av tegn på 
lungestuvning kan da være til hjelp i å finne 
andre årsaker til akutt dyspnoe enn hjertesvikt i 
tvilstilfelle. 

I tillegg kommer nedsatt arteriell surstoff-
metning (< 95 %) bedømt ved pulsoksimetri 
som et viktig tegn på lungestuvning, og moni-
torering av surstoffmetningen er av stor verdi 
for å bedømme behandlingseffekten. Men man 
må ikke glemme at akutte lungelidelser som f. 
eks lungeemboli også kan gi nedsatt surstoff-
metning og dyspnoe, likeledes pneumoni eller 
forverrelse av KOLS.
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Dersom man finner en tilnærmet normal 
systolisk funksjon av venstre ventrikkel og 
det er klare kliniske/ røntgenologiske tegn på 
lungestuvning, vil det som regel bety forhøy-
ede fylningstrykk i venstre ventrikkel. Man har 
fortsatt ikke noen etablert non-invasiv metodikk 
for å diagnostisere diastolisk dysfunksjon, men 
påvisning av et såkalt ”restriktivt fylningsmøn-
ster” i mitralflowsignalet kan være av en viss 
verdi. Problemet er bare at et slikt fylningsmøn-
ster ser man som oftest ved samtidig systolisk 
dysfunksjon. 

Man har i flere år hatt nyere Doppler-teknik-
ker tilgjengelig for å måle myokards kontrakti-
litet og relaksasjon (vevs-Doppler og ”strain”). 
Men foreløpig har ikke disse teknikker funnet 
sin plass i klinisk praksis ved problemstillingen 
akutt hjertesvikt med velbevart systolisk funk-
sjon ved hjerteinfarkt.

4.2.2 Behandling av 
venstre ventrikkelsvikt 
(Killips klasse I-III) 
Prinsippene for behandling av akutt 
lungestuvning oppstått som en konse-
kvens av et hjerteinfarkt er de samme 
ved forskjellige grader av svikt. Men 
intensiteten og doseringen avpasses til 
alvorlighetsgraden. Når diagnosen er 
stilt på grunnlag av klinikk, rtg, sur-
stoffmetning og evt. ekkokardiografi, 
er hovedprinsippene som følger, i hen-
hold til de siste europeiske retningslin-
jer for behandling av akutt hjertesvikt 
(2):
•	 Oksygentilførsel på maske eller 

med CPAP, evt. non-invasiv 
ventilasjons støtte behandling, 
BiPAP (se vedlegg B). Målet er 
å tilstrebe en oksygenmetning på 
95-98 %. Slik behandling kan re-
dusere behovet for intubering og 
respiratorbehandling. Anbefaling 
klasse IIa, bevisnivå A.

•	 Morfin i tidlig stadium, spesielt 
ved dyspnoe og uro. Anbefaling 
klasse IIb, bevisnivå B

•	 Vasodilatasjon med nitroglyserin- 
eller nitroprussidrypp (se kap. 6). 
Anbefaling klasse I, bevisnivå B

Figur 30. a) Langaksebilde i ende-diastole med et volum på 116 
ml. b) Langaksebilde i endesystole med et volum på 74 ml. Biplan 
volum i endesystole er regnet ut til 68 ml og EF blir 41 %

a

b

•	 Furosemid eller annet loop-diureticum, 
først som i.v. bolus, evt. fulgt av kontinu-
erlig i.v. infusjon (se kap. 6). Anbefaling 
klasse I, bevisnivå B

•	 Intravenøs væske dersom svikttilstanden 
er preloadavhengig og det er tegn på lave 
fylningstrykk. Ingen anbefaling eller bevis-
nivå angitt.

•	 Inotrope medikamenter er indisert ved tegn 
på nedsatt perifer perfusjon med lungestuv-
ning som ikke responderer på diuretika og 
optimal vasodilatorbehandling. Anbefaling 
klasse IIa, bevisnivå C. Aktuelle medika-
menter, kfr. kap. 6: Dopamin, dobutamin, 
Milrinon, levosimendan, adrenalin, nora-
drenalin og Digitalis.

•	 ACE-hemmere er ikke indisert i den tidlige 
stabiliseringsfase hos pasienter med akutt 
hjertesvikt. Anbefaling klasse IIb, bevisnivå 
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C. Man bør unngå bruk av i.v. ACE-hem-
mer og starte peroralt med lave doser når 
pasienten er stabilisert (innen 48 timer) 
med nøyaktig monitorering av blodtrykk og 
nyrefunksjon. Anbefaling klasse 1, bevis-
nivå A.

•	 Betablokkere må brukes ned forsiktighet 
hos pasienter med tegn på akutt hjertesvikt 
i form av dyspnoe og tydelige stuvnings-
fysikalia. Dersom pasienten har tegn på 
ischemi og tachykardi kan man overveie 
å gi iv. metoprolol. Anbefaling klasse IIb, 
bevisnivå C. Men hos pasienter som stabili-
seres etter akutt hjertesvikt, kan man starte 
med peroral betablokker på et relativt tidlig 
tidspunkt. Anbefaling klasse I, bevisnivå A

•	 Andre komplikasjoner og organspesifikke 
tilstander må bli behandlet i henhold til eta-
blerte prosedyrer.

Pasienter med akutt koronarsyndrom, evt. med 
ytterligere komplikasjoner ledsaget av akutt 
hjertesvikt bør utredes med hjertekateterisering 
og koronar angiografi m.h. på evt. invasiv inter-
vensjon inkl. hjertekirurgi.

4.2.3 Definisjon av 
kardiogent sjokk  
(Killips klasse 4)
Standard definisjon av kardiogent sjokk er SBT 
< 90 mmHg i minst 30 min til tross for adekvat 
volumterapi eller der man trenger vasoaktive 
stoffer for å opprettholde SBT > 90 mmHg. I 
tillegg kommer tegn på endeorgan hypoper-
fusjon, dvs kalde, klamme ekstremiteter eller 
oliguri. Ellers kan en definere gruppen ut i fra 
at de har cardiac index < 2.2 l/min/m2 og innkilt 
lungekapillærtrykk (PCWP) > 18 mmHg og 
samtidig SBT < 90 mmHg samt tegn på hypo-
perfusjon (TIMI kriterier). Lav Hb, acidose av 
annen årsak og evt. septisk komponent bør alltid 
vurderes og korrigeres før en stiller diagnosen 
kardiogent sjokk. Bevissthetsgraden kan være 
svekket.

4.2.4 Patofysiologiske 
forhold
Organismen søker til enhver tid å opprettholde 
en adekvat sirkulasjon til hjerne, hjerte og nyrer 
gjennom et samspill mellom hjertearbeid, peri-
fer motstand og fylningstrykk til både venstre 

og høyre hjertehalvdel. Hjertets minuttvolum 
stiger ved økende fylningstrykk inntil et opti-
malt område (Frank Starling), hvoretter minutt-
volumet faller ved ytterligere stigning. Dette 
fallet skyldes bl.a. økende perifer karmotstand 
og nedsatt oksygentilførsel til venstre ventrik-
kel. Et sviktende venstre hjerte vil reagere med 
langt mindre minuttvolumøkning med økende 
fylningstrykk enn et friskt hjerte. 

Behandlingen av kardiogent sjokk må som 
basis alltid rette seg mot hjertet, først og fremst 
gjennom revaskularisering av koronarkarene, 
eventuelt ved å operere en nyoppstått ventrik-
kelseptumruptur eller akutt mitralinsuffisiens. 
Det er derfor alltid viktig å utelukke slike til-
stander som årsak til kardiogent sjokk (ekko). 

4.2.5 Prognose
Konservativt behandlet er prognosen dårlig 
med 70-80 % 30 dagers mortalitet. Prognosen 
er bedre ved tidlig invasiv behandling, gjerne 
kombinert med intraarteriell ballongpumpe 
(IABP). I SHOCK-studien var mortaliteten 
40 % i den invasive gruppen mot 60 % i den 
intensivt medisinske behandlingen som også 
innebefattet IABP (3). Blant pasientene over 75 
år var mortaliteten høyest i den invasivt behand-
lede gruppen, og man anbefaler derfor ikke en 
slik behandling hos denne gruppen (3).
Revaskularisering. 
Invasiv diagnostikk / behandling med akutt 
koronar angiografi og påfølgende PCI av infark-
trelatert arterie kan være livreddende. I disse 
situasjonene er det anbefalt å gjøre PCI på de 
koronarlesjoner som synes greit tilgjengelig. 
SHOCK studien har vist at tidlig revaskulari-
sering bedrer prognosen betydelig (3). Enkelte 
sentra velger akutt by-passoperasjon dersom 
PCI synes vanskelig. Vår erfaring er at dette 
sjelden faller gunstig ut, med mindre det er en 
mekanisk komplikasjon i tillegg (se 4.2.8). Ved 
forespørsel om overflytting av pasienter i kar-
diogent sjokk til PCI bør aldersgrensen trolig 
være 75 år (3,4), og det bør ikke ha gått over 
18- 36 timer etter infarktdebut (4)..
IABP (Intraarteriell ballongpumpe). 
Bør vurderes i sammenheng med PCI ved kar-
diogent sjokk eller alvorlig svikt. Pumpen har 
to effekter: 1. Økt koronar- og cerebralsirkula-
sjon. 2. Afterloadreduksjon. Bruken av IABP 
bør økes på denne pasientgruppen. IABP bør 
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vurderes også hos pasienter som er sirkulatorisk 
ustabile etter PCI. Varigheten av behandlingen 
styres ut fra kliniske kriterier, men det er ikke 
uvanlig at den brukes i 2-6 dager.
Vasodilaterende behandling 
Ved kardiogent sjokk foreligger det som oftest 
et meget høyt fylningstrykk i venstre ventrikkel, 
samtidig som den perifere motstand er høy. Der-
som man ensidig reduserer fylningstrykket med 
nitroglyserin, vil man ofte oppnå noe bedring av 
oksygentensjonen. I de små doser som pasienten 
tåler, er den perifere motstanden fortsatt høy, 
og venstre ventrikkel jobber mot denne, med 
tilsvarende økt oksygenbehov. Det er derfor mer 
logisk å gi et vasodilaterende medikament som 
virker gunstig både ved å redusere den perifere 
motstand så vel som fylningstrykket. Etter vår 
erfaring er derfor natriumnitroprussid et godt 
alternativ. Vi starter da gjerne med en liten dose 
f.eks. 0,2 µg/kg/min; for så å øke dosen hvert 
10. minutt. Dersom blodtrykket faller, kan man 
etterfylle noe væske dersom pasientene ikke har 
økende lungestuvning.
Volumøkende behandling 
Volum i små mengder (200 – 300 ml) kan 
forsøkes, som Ringer eller isoton saltvanns-
oppløsning, gitt som infusjon i løpet av 10-15 
min. Dosen kan evt. gjentas, men infusjonen 
må avbrytes ved tegn på økende lungestuvning. 

Ved høyre ventrikkel infarkt (hy-
potensjon uten lungestuvning av 
betydning, obs. V4R, ekkokardio-
grafi) kan imidlertid større meng-
der væske iv. være nødvendig for å 
stabilisere blodtrykket. Det kan da 
dreie seg om flere liter over de før-
ste 12 – 24 timene.

Inotropi/pressor 
behandling
All stimulering av hjertet med do-
pamin/dobutamin/adrenalin eller 
noradrenalin (dosering i kapittel 
6) er ugunstig hos denne pasient-
gruppen pga økt oksygen forbruk, 
kalsium overload i cellene, økt 
arytmitendens, økt apoptose og 
nekrose. Dette gjelder selv om det 
er vist at ved vellykket reperfusjon 
vil cellene tåle påkjenningen noe 
bedre (OBS mikrosirkulasjonen)
•	 Ved BT over 80-85 mm Hg 

kan en prøve dobutamin da denne i mindre 
grad enn de andre stimulerer hjertet uten å 
øke afterload. 

•	 Ved BT under 80-85 mm Hg, start med do-
pamin, evt kombiner med dobutamin. 

•	 Ved livstruende hypotensjon/refraktær hy-
potensjon må en prøve noradrenalin/ adre-
nalin

Doseringer, se kapittel 6.
Ved mistanke om abnorm vasodilatasjon bør 

en forsøke noradrenalin som er den mest effek-
tive vasokonstriktoren. 

Simdax (levosimendan) kan forsøkes hos 
disse pasientene, men da i små doser (0,1 µg/
kg/min) og uten å gi støtdosen som anbefales 
i bruksanvisningen i pakningen. Medikamen-
tet stimulerer hjertet uten økt oksygen forbruk 
eller arytmitendens, men man har av og til sett 
en kraftig vasodilatasjon hos pasienter i kar-
diogent sjokk. Ved oppstart bør en alltid blande 
dopamin/noradrenalin (evt. fenylefrin) og ha 
det klart da noen pasienter får en kraftig vaso-
dilatasjon av Simdax behandlingen. Det skal 
ikke rutinemessig gis noradrenalin da dette kan 
oppveie noe av den gunstige effekten på senket 
systemisk karmotstand /afterload som en får av 
Simdax og IABP. Ytterligere detaljer om dose-
ring er angitt i kapittel 6.

Figur 31. Aortaballongpumpe. Til venstre en aortaballongpumpekon-
soll. Til høyre øverst ballongen oppblåst i diastolen, under ballongen 
deflatert i systole.
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4.2.7 Monitorering ved 
behandling av kardiogent 
sjokk
Alle skal ha arteriekanyle, sentralvenøs kanyle 
(CVK) samtidig som det måles timediurese og 
tas hyppige blodgasser med bestemmelse av 
laktat som speiler grad av hypoksi og hypo-
perfusjon være til hjelp. Ved kardiogent sjokk 
etter vellykket PCI bør en satse aggressivt på 
pasienten i alle fall de første 48 timer, da stun-
ning kan være en viktig komponent i myokard 
dysfunksjon. Behandling styres ut i fra kliniske 
og ekkokardiografiske målinger. Sentralvenøst 
O2 metning fra CVK, (O2 metning fra en sentral 
vene) gir ett godt indirekte mål for organperfu-
sjonen.

4.3 Høyre ventrikkelsvikt
4.3.1 Vurdering
Den hyppigste årsaken til høyre ventrikkel svikt 
er venstresidig hjertesvikt. Men isolert høyre 
svikt kan sees ved stor lungeemboli, pulmonal 
hypertensjon ved akutte eller kroniske lunge-
sykdommer, nedreveggs infarkt med infarsering 
av høyre ventrikkels laterale vegg og ved med-
fødte anomalier.

En sviktende høyre ventrikkel forårsaker 
stuvning i systemiske vener og kapillærer. Kli-
nisk finnes da halsvenestuvning, leverforstør-
relse, evt. pulserende lever, perifere ødemer og 
lavt blodtrykk.

EKG kan vise varierende grader av høyre 
ventrikkel hypertrofi og belastning, og ved 
nedre veggs infarkt kan et EKG med høyresi-
dige brystveggsavledninger verifisere diagnosen 
i form av ST-elevasjon i RV4. Det typiske funn 
vil være en blek kjølig pasient med hypotensjon 
uten tegn til klinisk eller røntgenologisk lunge-
stuvning. 

Ekkokardiografi er nyttig for å kunne påvise 
hypokinesi av høyre ventrikkels laterale vegg, 
og global dilatasjon med nedsatt HV ejeksjons-
fraksjon. Minuttvolumet er meget lavt. Videre 
kan registrering av maksimalhastigheten i en 
tricuspidalinsuffisiens reflektere trykkforhol-
dene i det lille kretsløp. Endelig kan man også 
få opplysninger om evt. perikardvæske og tam-
ponadeutvikling som også kan lage et lignende 
klinisk bilde.

4.3.2 Behandling
Optimal funksjon av en sviktende høyre ven-
trikkel krever et høyt fylningstrykk. Ved nedre-
veggsinfarkt med affeksjon av høyre ventrikkel 
må det derfor utvises forsiktighet med medika-
menter som reduserer fylningstrykket i høyre 
ventrikkel, som morfin, diuretika og nitroglyse-
rin. Disse pasientene skal i prinsippet ha rikelig 
med væske for å holde blodtrykket oppe. Derfor 
er det viktig å få gjort ekkoundersøkelse av 
slike pasienter. Et problem kan være samtidig 
venstre ventrikkel svikt. I så fall må pasientene 
følges nøye for å unngå overvæsking og forver-
relse av sviktsituasjonen.. I spesielle tilfelle bør 
også hemodynamisk monitorering med Swan-
Ganz kateter overveies.

4.4 Perikarditt
Før ASA og reperfusjonsbehandling var perikar-
ditt en vanlig tidlig komplikasjon ved STEMI 
uten reper fusjons behandling, og særlig ved 
store ”gammeldagse” fremreveggsinfarkter med 
anurysmeutvikling. Den gang het det seg at 
perikardaffeksjonen ikke påvirket den allerede 
dårlige prognosen som var knyttet til slike in-
farkter. Selv om infarktperikarditt er mer sjelden 
nå, så opplever vi fra tid til annen at pasienter 
gjerne dagene etter akutt PCI klager over respi-
rasjonsavhengige smerter, som tidvis fører til ny 
angiografi, fordi smertene mistolkes og reokklu-
sjon fryktes. 

Klinisk arter infarktperikarditt seg i form av 
respirasjonavhengige brystsmerter 1-3 dager ut i 
forløpet. Auskultatorisk kan det foreligge typisk 
perikardial gnidninglyd, og tilstanden er vanlig-
vis forbigående. Utvikling av perikardeksudat 
med tamponade er svært sjelden, men man bør 
følge slike pasienter ekkokardiografisk i akutt-
fasen. Med dagens overvekt av NSTEMI og 
reperfusjonsbehandlet STEMI, er de alvorlige 
”infarktperi kardittene” blitt sjeldne.

4.5 Venetrombose / 
lungeemboli

Særlig pasienter som blir sengeliggende over 
lengre tid, evt. pga uttalt hjertesvikt, er utsatt for 
venøse tromboemboliske komplikasjoner. Der-
for bør man ha en liberal holdning til antikoagu-
lasjonbehandling hos slike pasienter. 
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Ved mistanke om lungeemboli kan man, ved 
siden av oksymetri og CT thorax i ha nytte av 
ekkokardiografi. Ved store lungeembolier kan 
man da oftest påvise en dilatasjon av proksi-
male lungearterier, dilatert og hypokinetisk 
høyre ventrikkel med økt hastighet av jet’en til 
en trikuspidalinsuffisiens til vanligvis 3 - 3,5 
m/s (5). Regionale forstyrrelser i veggbevegel-
sen til høyre ventrikkel, det såkalte McConnels 
tegn (6) har vært tatt til inntekt for lungeemboli. 
I motsetning til ved andre årsaker til belastning 
av høyre ventrikkel, foreligger da kun hypo-
kinesi av den laterale vegg, men ikke av den 
apikale del. Øket trykk gir også avflating av 
septum evt. innpressing i venstre ventrikkel.

4.6 Ventrikk elseptum 
ruptur/mitralinsuffisiens

Dette er fryktede komplikasjoner som begge 
manifesterer seg ved plutselig forverrelse av 
tilstanden med utvikling av venstre ventrik-
kelsvikt, evt. hypotensjon i nærvær av en 
nyoppstått, holosystolisk bilyd langs venstre 
sternalrand. Klinisk kan det være vanskelig å 
skille de to tilstander fra hverandre, men ekko-
kardiografi gir umiddelbart den riktige diag-
nose. I slike tilfelle bør man samarbeide med 
sitt regionsykehus med tanke på evt. operativ 
behandling.

4.7 Venstre ventrikkel 
aneurisme/

pseudoaneurisme/ruptur
Dette forekommer først og fremst ved store 
fremre veggs infarkter og kjennetegnes ved 
persisterende ST-elevasjoner i EKG. Ekkokar-
diografi eller isotopangiografi kan verifisere 
diagnosen. Kliniske problemer som indiserer ut-
redning m.h. på evt. reseksjon vil være intrakta-
bel hjertesvikt, ventrikulær arytmitendens eller 
residiverende perifere tromboembolier (3).

Dersom et transmuralt infarkt rumperer og 
blod kommer direkte ut i perikardhulen, opptrer 
akutt hemoperikard og plutselig død. I slike til-
felle viser oscilloskopet hjerterytme, men den 
gir ingen kontraksjon. Dette fenomen kalles for 
elektromekanisk dissossiasjon. En sjelden gang 
kan epikard “holde igjen” blodet i form av dan-

nelse av et “pseudoaneurisme” som bør recesse-
res snarest mulig med samtidig sutur av rumpert 
myokard. Diagnosen stilles ekkokardio grafisk. 
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