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Dødsårsaker i Norge

• Nedgang av totale antallet 
med kardiovaskulær død 
og /100 000.

• 29,6% av alle dødsfall  i 
Norge.
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Ischemisk hjertesykdom

I 2014 ble det innlagt nesten 12000 med hjerteinfarkt i norske sykehus.

I et uselektert materiale av pasienter med akutte brystsmerter har ca. 50% ACS.

Sammen med kreft, er det en av de viktigste årsakene til død.
◦ Fleste dødsfall i høy alder.
◦ Menn får det 7-8 år tidligere enn kvinner.

Ischemisk hjertesykdom oppstår ved ubalanse mellom blodets tilbud av og hjertemuskelens behov for 
oksygen.

Pasienter med ischemisk hjertesykdom kan deles i to kliniske grupper:
◦ Stabil angina pectoris
◦ Akutt koronarsykdom



Akutt hjerteinfarkt - klassifisering

1. Spontant hjerteinfarkt (hjerteinfarkt i klassisk forstand).

2. Hjerteinfarkt sekundært til ubalanse i tilførsel/forbruk («generell myokardiell skade»).

3. Kardiell død.

4. A: PCI-relatert hjerteinfarkt.
B: Hjerteinfarkt relatert til stenttrombose.

5. ACB-relatert hjerteinfarkt.



Akutt hjerteinfarkt

Hvordan diagnostiserer man et akutt hjerteinfarkt?

Norsk cardiologisk selskap har sluttet seg til den tredje internasjonale definisjonen som er utarbeidet 
av AHA/ESC/ACC:

¾Minst 1 troponinverdi som er høyere en 99-percentilen for analysemetoden som er brukt (med 
typisk kurveforløp).

¾I tillegg, minst én av følgende:
¾Symptomer.
¾EKG forandringer:
¾ ST-segment/T-bølge forandring.
¾ Nytt ve. grenblokk.
¾ Utvikling av Q-bølge.

¾Bildefremvisning av nytt tap av myokardiell kontraktilitet.
¾Påvisning av intracoronar trombe.
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Akutt koronarsyndrom - symptomer

Angina er det mest fremtredende symptomet på hjerteinfarkt.
◦ Angina > 20 min (80%)
◦ De novo/crescendo (20%)

Retrosternalt trykk/tyngdefornemmelse med eller uten utstråling til venstre arm, hals, kjeve, og 
kan være persisterende eller intermitterende.

Diaforese/kvalme/magesmerte/dyspné/synkope.

Atypisk presentasjon (eldre/kvinner/demente/diabetes):
◦ Epigastriesmerter/halsbrann/isolert dyspné.



Akutt koronarsyndrom - symptomer

Andre faktorer som kan indikere hjerterelatert problem:
◦ Anginasmerter som kommer ved aktivitet, men lindres ved hvile.
◦ Risikofaktorer:

◦ Familiehistorie
◦ Røyking
◦ Hyperlipedemi
◦ DM
◦ Hypertensjon
◦ Økt alder
◦ Mann
◦ Nyresvikt
◦ Tidligere koronarsykdom/perifer vaskulær sykdom/carotissykdom

◦ Andre tilstander:
◦ Anemi/infeksjon med feber/inflammasjon(RA)/endokrine tilstander(tyroidea)



Akutt koronarsyndrom

Ustabil angina pectoris med/uten EKG-funn.
◦ Symptomene har oppstått i hvile.
◦ Symptomer > 20 min.
◦ Crescendo av symptomer.
◦ Dårligere effekt av NG.
◦ 1. gangs anfall av symptomer.

Akutt hjerteinfarkt uten ST-elevasjon i EKG (NSTEMI)
◦ Med eller uten ST-depresjoner på EKG.

Akutt hjerteinfarkt med ST-elevasjon i EKG (STEMI)
◦ EKG

◦ Kvinner med ST-elevasjon > 1,5 mm i V1-V3 / > 1 mm i øvrige avledninger
◦ Menn med ST-elevasjon > 2 mm i V1-V3 / > 1 mm i øvrige avledninger

Haster med rask avklaring/skal ikke vente!



STEMI





Akutt hjerteinfarkt - behandling

Ro/fastende/unngå im adm

Morfin - 0,1 mg/kg, deretter 0,05 mg/kg/15 min.

O2 - 5L/min, særlig der SpO2 er <95% eller ved dyspné/hjertesvikt.

NG – 0,5 mg sublinguinalt/5 min.

ASA – 300 mg Dispril oppløst i vann.

Betablokker – Iv behandling (Seloken) bør gis ved vedvarende smerter, sinustakykardi eller hypertensjon
◦ Ikke ved SBT<100mmHg/bradykardi<60/AV-gr II-III/Uttalt hjertesvikt/behandling med diltiazem/verapamil/NVI (både 

hypotensjon og påvirkning av AV-knuten)

Væske?
◦ Viktig ved NVI (forandringer i II/III/aVF) grunnet hypotensjon

Stesolid?
◦ Vurder 5 mg langsomt iv ved sterk uro.

«MONA»



Akutt hjerteinfarkt – behandling av 

komplikasjoner

Hjertesvikt?
◦ Mer NG og morfin – Obs BT!
◦ Vanndrivende? – Bare hvis NG og morfin ikke gir ønsket symptomlindring og hvis transportdistansen til sykehus er 

lang.
◦ CPAP

Hypotensjon? (<90mmHg/symptomgivende)
◦ Leie – opp med beina.
◦ Atropin ved bradykardi (Atropin 0,5 mg iv).
◦ Væske 200-300 ml ved fravær av alvorlig hjertesviktsymptomer.

Bradykardi?
◦ Behandle om den er symptomgivende.

◦ Atropin 0,5 mg iv/10 min.

Takyarytmi?
◦ Vurdere betablokkade.
◦ Hvis pasienten har livstruende VT bør pasientes sjokkes, etter å ha gitt morfin/stesolid.



Differensialdiagnoser

Akutt
◦ Lungeemboli
◦ Perikarditt
◦ Pneumothorax
◦ Aortaaneurisme
◦ Aortadisseksjon
◦ Ulcus pepticum
◦ Gallestein

Subakutt
◦ Pneumoni
◦ Andre g.i.-plager
◦ Pleuritt
◦ Brystvegg

◦ Interkostalmyalgi
◦ Costafractur
◦ Tietzes syndrom

◦ Diafragmasmerter
◦ Columna
◦ Psykiatriske lidelser

Vær nøye med diagnostisering, og lær EKG!



Oppsummering

- Færre som dør av hjerteinfarkt.

- God anamnese er meget viktig.

- Allmennlege: Symptomer + EKG.
◦ Ikke mulig å differensiere mellom NSTEMI og 

ustabil angina.

- MONA-behandling ved ACS + ro.
◦ Evt behandling av komplikasjoner.


