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Kapittel 21

Behandling av akutt hjerteinfarkt: 
fra sengeleie til høyteknologi
Arild Mangschau og Øyvind Skjæggestad

Hjerteinfarkt skyldes en akutt tilstopping av et av hjertets egne blodkar. Den delen
av hjertemuskelen som da ikke får tilført blod, går til grunne og erstattes etter hvert
av bindevev. Dette har vært kjent fra seksjonsbordet helt siden Harveys dager på
1600-tallet. De kraftige og typiske brystsmertene som følger hjerteinfarkt og angina
pectoris (hjertekrampe), ble beskrevet av William Heberden i 1768, men først 100
år senere ble diagnosen hjerteinfarkt stilt in vivo. Peter F. Holst skriver i Intern
Medisin fra 1920: «… klinisk lot diagnosen seg i alminnelighet ikke stille» (1).
Behandlingen ble derfor den samme som ved angina pectoris uten infarkt. Dette var
ro under selve anfallet og varme omslag rundt hjerteregionen. Sterk kaffe, konjakk
og portvin ble også anbefalt. Ved sterke smerter anbefaltes morfin subkutant. Nitro-
glyserin ble kun brukt for å hindre anfall.

Langvarig sengeleie preget behandlingen i mer enn 30 år
Registrering av hjertets elektriske aktivitet med elektrokardiografi (EKG) hadde lenge
vært i bruk i diagnostikken av hjerterytmeforstyrrelser før det ble oppdaget at metoden
også kunne brukes til å stille diagnosen hjerteinfarkt. I Norge ble dette beskrevet av
Anton Jervell i 1935 i hans doktoravhandling (2) (figurene 21.1 og 21.2).

1950-årene: pasienten funnet død i sengen under morgenstell
1960-årene: et stort skritt frem – overvåkning og defibrillering
1970-årene: avlastning av det sviktende hjerte
1980-årene: gjennombruddet – trombolyse
1990-årene: triumf – primær PCI
2000–: ?
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På slutten av 30-tallet var dermed de diagnos-
tiske EKG-kriteriene for hjerteinfarkt alminnelig
kjent (K-5).

En fikk nå et eget behandlingsopplegg for pasi-
enter med hjerteinfarkt. Denne behandlingen ble
preget av at patologene kunne observere at infark-
tet først var «fast og tilhelet» etter tidligst en
måned. De mange plutselige og uventede dødsfall
ble tilskrevet at hjertet hadde revnet grunnet blod-
trykksøkning. En anbefalte derfor 4–6 ukers
strengt sengeleie hvor pasienten skulle løftes på
bekken i sengen og knapt nok fikk pusse tennene
selv. På grunn av det lange sengeleiet fikk mange
blodpropp til lungene senere i forløpet, og noen
døde av det. Behandlingen av akutt hjerteinfarkt på
slutten av 1940-tallet kan illustreres med et notat

fra stud.med. Øyvind Skjæggestad. Lærerne var Håkon Rasmussen og Ole Storstein,
stedet var Haukeland sykehus:

– Morfin 1–2 cg, gjentas om nødvendig etter 2–3 timer
– absolutt sengeleie med høyt leiret overkropp
– ro og varme, lette avføringsmidler, sengebevegelser
– surstoff på nesekateter 3–5 l/min, pause hvert 20 min
– forkammerflimmer behandles med chinidin eller digitalis
– Aminofyllin i.v. ved tung pust
– væskeansamling i lungene (hjertesvikt) med høyt venetrykk behandles med årela-

ting. Væskeansamling i kroppen behandles med mercurgan (kvikksølvdiuretikum).
– antikoagulasjonsbehandling (blodfortynnende behandling): heparin eller dicu-

marol

Pasientene lå ofte på store saler, og på de mindre «blandede» sykehus var EKG-appa-
rat slett ikke alltid tilgjengelig. Interessen for disse pasientene var liten, så det er ikke
overraskende at det ofte var de yngste legene som hadde ansvaret for dem.

Opptreningen var forsiktig og detaljert. Skjemaet nedenfor er hentet fra Ole
Storteins lærebok i klinisk kardiologi (3):

1.–2. dag: Fleksjon og ekstensjon av tær, ankler, knær og hofter. Observere og in-
struere pasienten om riktig respirasjon. Lette øvelser i skuldrer og albuer.

3.–4. dag: Pasienten får sitte i sengen 5 minutter til å begynne med. Utfører flek-
sjon og ekstensjon av overekstremitetenes/underekstremitetenes ledd.

5.–7. dag: Øvelsene øker i antall. Pasienten kan sitte på sengekanten. Han kan
vaske og barbere seg selv i sengen.

8.–9. dag: Fortsetter med samme program. Kan nå sitte i lenestol. Kontrollerer at
pasienten respirerer riktig.

10.–14. dag: Fortsetter med samme øvelser. Dessuten bevegelse av truncus.

Figur 21.1. Omslaget til 

Anton Jervells doktorav-

handling fra 1935. Av-

handlingen var en syste-

matisk sammenstilling av 

klinikk, EKG-funn og 

patologisk anatomi hos 

infarktpasienter. Bemerk 

at språket var tysk, først 

under annen verdens-

krig ble engelsk det 

dominerende medi-

sinsk-vitenskapelige 

språk i Norge.
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3. uke: Pasienten får begynne å gå 15. dag en gang rundt sengen to ganger dag-
lig, økende på til 18. dag, gang i korridor. Ved slutten av 3. uke gang i
trapp. Ved komplikasjoner må behandlingen gå mer gradvis og forsik-
tig frem.

Etter hvert erfarte man at tidlig mobilisering var gunstig, og det strenge regimet ble
erstattet med hjertetrimprogrammer ledet av fysioterapeuter. Hvor tidlig etter
infarktet dette skulle skje, ble en tid livlig diskutert. Sykehusopphold på 7–10 dager
ble etter hvert alminnelig. Langt mer vekt ble også lagt på forebyggende tiltak med
henblikk på risikofaktorer som røyking, høyt kolesterol og høyt BT (K-16).

Ny og aktiv holdning til behandlingen ble innledet 
med at en kunne behandle hjertestans
Elektrosjokk redder liv
Flere viktige begivenheter mot slutten av 1950-årene førte til en langt mer aktiv
holdning til denne pasientgruppen. Det hadde lenge vært kjent at mange pasienter
døde plutselig og uventet tidlig i forløpet. Flere store undersøkelser viste nå at den
hyppigste årsaken til dette var primært ventrikkelflimmer (VF), en arytmi hvor hjer-

Figur 21.2. Illustrasjon fra 

Jervells doktoravhand-

ling som viser utvikling-

en av et nedreveggsin-

farkt i EKG og de 

obduksjonsfunn som ble 

gjort.
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tekamrene trekker seg sammen så raskt at hjertet stanser. Nå ble det også vist at en
ikke behøvde å blottlegge hjertet for at et elektrosjokk skulle være virksomt; elektro-
dene kunne plasseres utenpå brystkassen, og likevel var sjokket effektivt. Men sjok-
ket måtte gis i løpet av de første minuttene. Her kom imidlertid enda en ny viten til
hjelp. Ved brystkompresjon, «hjertemassasje», kunne en opprettholde en liten, men
tilstrekkelig blodsirkulasjon til hjernen og derved vinne tid inntil man kunne skaffe
en defibrillator og gi et elektrosjokk. Samtidig måtte en sørge for oksygentilførsel
ved munn-til-munn-metoden.

Denne prosedyren, som tidligere gikk under navnet «gjenoppliving», har senere
fått et mer adekvat navn: «hjerte-lungeredning». Som en følge av denne nye kunn-
skapen måtte hjerteinfarktbehandlingen omorganiseres, og langt mer ressurser
måtte settes inn.

Overvåkningsposter
Pasientene måtte nå samles på et sted hvor en hadde kontinuerlig overvåkning og
tilgjengelig elektrosjokkapparat. Til å begynne med ble de samlet på et egnet vanlig
sykerom, men mot slutten av 1960-tallet ble det etablert fullstendige overvåknings-
poster ved landets indremedisinske avdelinger (4). Det ble raskt utviklet utstyr for
kontinuerlig EKG-overvåkning med sentrale skjermer hvor personalet kunne obser-
vere eventuelle rytmeforstyrrelser og VF kunne behandles umiddelbart.

Medisiner mot rytmeforstyrrelser og pacemaker mot hjerteblokk
Primær VF kommer uventet og sees også hos pasienter med små og ukompliserte
hjerteinfarkter, i «hearts too good to die». Kunne en forutsi dem? Som beskrevet i
kapittel 16 mente mange at tidlige og hyppige ekstraslag, såkalte «warning arrhyth-
mias», som skopvaktene observerte hos mange av pasientene, var et varsel, og en
håpet at lidokaininfusjon skulle hindre VF. Det viste seg imidlertid at lidokain nok
hadde effekt på ektrasystolene, men ikke på dødeligheten (5). En sluttet derfor etter
hvert å gi lidokain som forebyggende behandling mot VF (K-16).

En annen fryktet komplikasjon var hjertestans på grunn av totalt blokk i led-
ningssystemet (Adams-Stokes anfall). Dette kunne nå behandles med innleggelse av
en kunstig hjertestimulator med elektrode ned i høyre hjertehalvdel (pacemaker) (K-
15). Mindre alvorlige blokk i ledningssystemet og langsom hjerteaksjon (<50 per
min) skyldtes oftest overstimulering av det parasympatiske nervesystem og ble
behandlet med atropin for å hindre en mer alvorlig utvikling. Med tiden erfarte en
at disse tilstandene var relativt ufarlige, og atropin ble mindre brukt.

Såkalt infarktsparende behandling
Interessen for behandling av hjerteinfarkt var stor, og nye behandlingsprinsipper ble
utprøvd. Under det akutte anfall ble det sett på som viktig å avlaste hjertet og derved
redusere oksygenbehovet. Håpet var at avlastningen kunne redde marginalt oksygenerte
celler. Dette gjorde en ved å senke blodtrykket med nitroglyserininfusjon og ved å redu-

0000 UFb NorHjerte 070101M.book  Page 262  Monday, April 16, 2007  12:41 PM



263

sere hjertefrekvensen med betablokker. Denne behandlingen bidro til et mer ukompli-
sert sykdomsforløp, men førte ikke til det gjennombruddet man hadde håpet på.

Pasientenes EKG ble nå også overvåket med henblikk på ST-senkninger,
såkalt iskemiovervåkning, for å oppdage om deler av hjertemuskelen fikk for lite
blod, og for å stille indikasjonen for nærmere undersøkelser og behandling av
kransårene.

Redning av hjertemuskel ved gjenåpning 
av det lukkede kar, reperfusjon
Trombolyse
Blodproppen som har tilstoppet kranspulsåren ved akutt hjerteinfarkt, løses ofte opp
spontant av kroppens eget blodproppoppløsende system, men dette skjer først etter
flere døgn når skaden alt har skjedd. Trombolytiske medikamenter er kunstige stof-
fer med slike egenskaper som først ble tatt i bruk mot blodpropper i samleårene (det
venøse system). Det ble etter hvert vist at disse medikamentene også kunne åpne til-
stoppede kransårer, enten gitt direkte inn i kransåren eller intravenøst, men da i
langt større doser (K-16). Fra 1975 og langt inn på 1980-tallet ble det utført en lang
rekke store internasjonale studier av dette behandlingsprinsippet, hvor også norske
sykehus spilte en sentral rolle. Resultatene var oppmuntrende, men var i stor grad
avhengige av at pasientene kom tidlig til behandling, før hjertemuskelskaden var
kommet for langt. Etter 6 timer var det lite å hente. Dette satte på ny søkelyset på
hvor viktig tidsfaktoren var. Vi fikk uttrykkene: «vunnet tid = vunnet hjertemusku-
latur» og «time is muscle». Fokus var flyttet fra avlastning av hjertemuskulaturen til
å gjenopprette blodtilførselen; «the open artery concept».

Det store problemet med behandlingen var imidlertid at den påførte pasientene
en betydelig blødningstendens som i verste fall kunne være livstruende. Diagnosen
måtte derfor være sikker en måtte forlange nyoppståtte EKG-forandringer med ST-
hevninger, som er et nesten sikkert tegn på at et hjerteinfarkt er på gang.

Hjerteinfarkt sees også uten forutgående ST-hevninger. Dette er en mer sam-
mensatt pasientgruppe. Noen har små infarkter og lav dødelighet, andre har gamle
infarkter og ofte en komplisert tilstand med høy dødelighet. En har ikke kunnet vise
at disse pasientgruppene har nytte av trombolytisk behandling.

Trombolyse i kombinasjon med acetylsalisylsyre førte til en betydelig reduksjon
av dødeligheten ved akutt hjerteinfarkt. Men behandlingen åpnet ikke alltid de til-
stoppede årene, selv om pasienten kom tidlig til. Bare hos omtrent halvparten var
behandlingen vellykket. Mer effektive metoder for åpning av infarktåren var derfor
ønskelig.

Utblokking (PCI)
Utblokking av kransårer, både forsnevrede og tilstoppede, var etablert behandling
hos pasienter med stabil angina pectoris da en mot slutten av 1980-årene forsøkte
dette ved akutt hjerteinfarkt, men til å begynne med var resultatene dårlige. Etter
videreutvikling av utstyr og med økende erfaring og kunnskap ble metoden gjen-

0000 UFb NorHjerte 070101M.book  Page 263  Monday, April 16, 2007  12:41 PM



264

opptatt få år senere, og resultatene var nå meget oppmuntrende (6). Over 90 % av
kransårene kunne gjenåpnes, og sykehusdødeligheten var oppsiktsvekkende lav (7).
Perkutan koronar intervensjon (PCI), som krever høyspesialisert personale og store
ressurser, ble fra år 2000 og fremover satt i system som et behandlingstilbud ved alle
regionsykehus. Også ved denne behandlingen kreves det at pasienten kommer tidlig
til, og ikke alle pasienter egnet seg like godt. Det er i første rekke pasienter med ST-
hevning i EKG som kan behandles.

Ved svært store infarkter klarer ikke hjertet å pumpe nok blod til kroppens vik-
tigste organer, pasientene blir ekstremt medtatte, kaldsvettende og omtåkete med
svært lavt blodtrykk, de utvikler et såkalt «sjokk». Tidligere døde disse pasientene
nesten uten unntak. Ved hurtig gjenåpning av blodåren kan noen pasienter nå
reddes, men det oppstår ofte en midlertidig nedsatt hjertefunksjon, såkalt muskel-
stølhet. I påvente av bedring kan slike pasienter behandles med en mekanisk
pumpe (aortaballongpumpe) som avlaster hjertet i den første tiden. Med dette
avanserte behandlingsopplegget er mange pasienter reddet. En sykehistorie kan
illustrere dette:

En 53 år gammel mann kom til sykehuset kl. 07 en morgen, en
knapp time etter at han fikk kraftige brystsmerter og ringte nødsentra-
len. EKG tatt i hjemmet av ambulansepersonalet, sendt digitalt inn til
hjerteovervåkningen, viste utbredte ST-hevninger som tydet på at en
stor kransåre var gått tett. Han var medtatt, kaldsvettende, med sterke
smerter, kastet opp og hadde åndenød og lavt blodtrykk som uttrykk for
begynnende sjokk. Det ble utført utblokking av den tilstoppete
kransåren kl. 07.25, og han ble overflyttet til overvåkningsavdelingen
ca. kl. 07.45. Han var nå smertefri, tørr og varm i huden og forlangte
frokost! Figur 21.3 fremstiller en kransåre før og etter åpning.

Hos denne pasienten ble behandlingen igangsatt så tidlig at en
ikke behøvde å legge ham på pumpe. Slike pasienter overlevde nes-
ten aldri før vi fikk PCI og god logistikk (figur 21.4).

Figur 21.4. Høyteknolo-

gisk akutt infarktbehand-

ling med intraaorta bal-

longpumpe (IABP).

Figur 21.3. Koronare an-

giogrammer fra en pasi-

ent med akutt hjertein-

farkt. Det første bildet 

viser at hovedgrenen på 

venstre kranspulsåre 

(LAD) er fullstendig til-

stoppet og ender i en 

stump (pil). Hele fremre 

vegg av hjertet er der-

med uten blodforsyning. 

Det andre bildet viser at 

åren (den øverste) er 

åpnet, og at det er god 

blodstrøm (foto: Jan 

Mannsverk).
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Prehospitalfasen med fokus på logistikk, 
digitale nettverk og prehospital trombolyse
Det var tidlig kjent at faren for VF er størst like etter at en kransåre er tilstoppet. Det
var derfor helt avgjørende at pasienter med mistanke om hjerteinfarkt kommer ras-
kest mulig til sykehus, og at de får optimal behandling underveis. Allerede på 1970-
tallet ble det derfor opprettet legebemannede ambulanser og helikoptre i deler av
landet. I andre deler, og særlig der avstandene var størst, gikk utviklingen utrolig
langsomt. Ambulansene humpet av sted med en utrenet sjåfør foran, en gråtekone
bak og mangelfullt utstyr. Men etter hvert lærte ambulansepersonalet hjerte-lunge-
redning og bruk av defibrillator.

Fra slutten av 90-tallet var muligheten for gjenåpning av det lukkede karet med
trombolyse eller PCI blitt en realitet, og innsparing av tid fikk enda større betyd-
ning. Norske forhold, ofte med tidkrevende transport, gjorde det klart at ikke alle
kunne tilbys PCI. Tok transporten for lang tid (>60 minutter), ble behandling med
prehospital trombolyse anbefalt.

Opprettelsen av regionale helseforetak ved årtusenskiftet medførte at det ble satset
stort på at alle regioner skulle etablere prehospital trombolyse, og dette ble gjort på
kort tid i hele landet. Nettverk mellom de ulike nivåene av helsetjenesten ble etablert
for å presse ned tiden fra symptomdebut til behandling. Det ble etablert teknologi slik
at en kunne sende EKG digitalt fra sykebil eller sykehus for kvalifisert vurdering. Der-
som det forelå ST-hevninger i EKG, skulle alle pasienter vurderes for trombolyse eller
PCI. Alle som hadde mer enn 1 times transport til PCI-senter og kort sykehistorie,
skulle ha prehospital trombolyse enten i hjemmet eller i sykebilen. Dersom denne
behandlingen var mislykket, ble pasienten sendt videre for PCI (figur 21.5).

En naturlig følge var at det oppstod geografiske forskjeller på hvorledes infarkt-
omsorgen ble gjennomført, PCI som førstehåndsbehandling kunne tilbys i de folke-

Figur 21.5. En strømlin-

jeformet akutt behand-

lingskjede er av avgjø-

rende betydning ved 

akutt hjerteinfarkt. EKG 

tas av ambulanseperso-

nalet og sendes digitalt 

til lokal- eller regionsy-

kehus for vurdering av 

den optimale strategi for 

den enkelte pasient.

0000 UFb NorHjerte 070101M.book  Page 265  Monday, April 16, 2007  12:41 PM



266

rike strøk rundt regionsykehusene, mens prehospital trombolyse ble dominerende
ellers i landet. Siden PCI var den beste behandlingen når begge tilbud var tilgjenge-
lige samtidig, ble det i miljøet en diskusjon om man burde ha flere PCI-sentre
utenom regionsykehusene. Denne tanken ble imidlertid bremset av at det ble det
påvist klare relasjoner mellom volum og kvalitet ved PCI-behandling (7). Mangel på
kvalifiserte kardiologer og dyre vaktordninger var andre hindre. Denne diskusjonen
er langt fra avsluttet.

Redusert dødelighet og endret sykdomsbilde
Usikre tall for dødelighet
Dødeligheten ved akutt hjerteinfarkt var tidligere uhyggelig høy, men siden vi ikke
har hatt noe nasjonalt infarktregister, er tallene usikre. Sykehusdødeligheten var over
30 %, men minst like mange døde før de kom på sykehus, uten at det ble registrert
at de hadde hatt et infarkt. Da en startet behandling med hjerte-lungeredning og
elektrosjokk, ble mange reddet i den akutte fasen; noen mente at den absolutte
dødeligheten da ble redusert med ca. 10 %. Nye medikamenter og tidlig mobilise-
ring bidro også til å senke sykehusdødeligheten, som i 1967/68 var 24 % på de
nyopprettede overvåkningspostene ved Ullevål sykehus (4). Store multisenterunder-
søkelser på selekterte pasientmaterialer på 1970–80-tallet viste at pasienter som fikk
trombolyse kort etter innleggelsen hadde en dødelighet på 7–10 %, mot 12–15 %
blant dem som ikke fikk denne behandlingen. Da vi fikk tilgang på PCI på 90-tallet,
sank dødeligheten ytterligere. Blant utvalgte pasienter som kunne få utført PCI tid-
lig i forløpet (<6 timer) ble det påvist en sykehusdødelighet ned mot 3–5 %.

Diagnostikk og statistikk
På 1990-tallet fikk vi tilgang på nye hjerteinfarktmarkører (troponinene). Nå kunne
selv de minste skadene påvises. Tidligere ble disse tilstandene, som ofte går forut for
et (større) infarkt, kalt «truende infarkt», «intermediærsyndrom» eller «ustabil
angina». Når en nå har valgt å kalle også dette for hjerteinfarkt, påvirker det statis-
tikken – flere registreres som infarkt, og dødeligheten blir tilsynelatende redusert.
Pasienter blir nå også oftere flyttet fra ett sykehus til et annet, og dette kan gi dob-
belt- og trippelregistringer. Et nasjonalt personidentifiserbart infarktregister er der-
for mer påkrevd enn noen gang. Lovgivningen vedrørende nasjonale helseregistre og
Datatilsynets restriktive holdninger har imidlertid hindret dette. Det må tydeligvis
en lovendring til. I påvente av dette er det opprettet lokale infarktregistre ved flere
sykehus og et regionalt register i Midt-Norge med målsetting om en samling i et
nasjonalt register når lovendringen blir gjennomført.

Endret sykdomsbilde
Behandlingen av akutt hjerteinfarkt har gjennomgått dramatiske endringer i løpet
av de siste 60 år. Disse endringene utgjør sannsynligvis det viktigste enkeltbidrag til
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folkehelsen innenfor kardiologien og er en vesentlig årsak til fallet i totaldødelighet
av hjertesykdom i befolkningen (K-2 og K-16).

Som beskrevet i dette kapitlet var dødeligheten ved hjerteinfarkt høy for 60 år
siden, behandlingen var preget av passivitet, og sykehusoppholdene var så lange at
de ble en sykdomsfremkallende faktor i seg selv. I dag er omsorgen for denne pasi-
entgruppen preget av strømlinjeformede behandlingskjeder og raskest mulig gjen-
oppretting av blodtilførsel til hjertet. Dermed har sykdommen helt endret karakter.
Både mekaniske og elektriske komplikasjoner til hjerteinfarkt, i form av hjertesvikt,
klaffelekkasjer og rytmeforstyrrelser, er blitt betydelig sjeldnere, og et flertall av pasi-
entene kan raskt bringes tilbake til et normalt liv.

Men utfordringene er ikke over. Fortsatt kommer vi til å ha problemer med å
levere høyteknologiske tjenester til en befolkning som bor ekstremt spredt, og fort-
satt utgjør hjerteinfarkt en av våre viktigste dødsårsaker. Både forebygging, behand-
ling og rehabilitering kan fortsatt forbedres betydelig.
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Summary

Changes in treatment of myocardial infarction: from bed rest to high-tech
When the diagnosis of acute myocardial infarction first could be verified by typical
ECG changes in the 1930s, these patients were kept in bed for 6 weeks, even small
exertions were forbidden. Hospital mortality was high (>30%) and only morphine
and, later, diuretics and anticoagulants were used. Progress in the treatment did not
take place until the 1960s, when it was shown that ventricular fibrillation could be
treated and coronary care units were established. This reduced hospital mortality sig-
nificantly.
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In the 1970s, nitroglycerine and beta-blockers were given during the acute attack
and active rehabilitation was introduced. The reperfusion era evolved in the 1980s,
thrombolytic drugs were shown to open the occluded vessel, further reducing the
mortality rate. Ten years later, mechanical reperfusion techniques were introduced,
bringing the mortality further down. Both these methods, however, have to be used
during the first hours after the attack, which is a problem in Norway, with its scattered
population. Therefore, well equipped and staffed ambulances and helicopters were in-
troduced, making it possible to give prehospital treatment, including thrombolysis. Re-
markable results have been obtained during the last 30-40 years, both concerning
mortality and post-infarction morbidity.
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