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Anbefalinger vedrørende bruk av Troponin I metoder 
 
Det anbefales at Troponin I metodene skifter enhet til ng/L 
Man har til nå benyttet enheten µg/L for troponiner. Ettersom metodene er blitt stadig mer 
sensitive, er denne enheten lite egnet. Rapportering av svar på 0,01 og 0,2 µg/l kan lett føre til 
misforståelser, særlig ved muntlig formidling i hastesituasjoner. Det er bedre å angi de samme 
resultatene som 10 og 200 ng/L. NSMB anbefaler derfor at norske laboratorier går over til å 
utgi svarene på troponin I med enhet ng/L. Det er viktig at alle laboratoriets rekvirenter 
informeres om endringen i forkant. Videre synes vi det er hensiktsmessig at enhetsskifte 
samkjøres innad i de ulike helseforetak, evt. regioner, slik at TnI brukerne skifter enhet 
samtidig med TnT brukerne. Vi ber om at det største sykehuset i de enkelte foretak tar initiativ 
til å koordinere en slik prosess. 
 
 
Beslutningsgrense for hjerteinfarkt 
I et konsensusdokument fra de internasjonale kardiologiorganisasjonene (ESC, ACCF, AHA, 
WHF) anbefales at diagnosen hjerteinfarkt stilles dersom minst en troponinverdi er over 99 
percentilen for en frisk referansepopulasjon, og når øvrige kriterier er oppfylt (Thygesen et al. 
Universal definition of myocardial infarction. Journal of the American College of Cardiology, 
2007). Det forutsettes imidlertid tilfredsstillende analytisk kvalitet, dvs. at den analytisk 
variasjonskoeffisient (CV) ved 99 percentilen i en frisk referansepopulasjon er lik eller lavere 
enn 10%. Dersom den er høyere enn 10%, anbefales det at man øker grensen til det nivå hvor 
kravet til analysepresisjon kan oppnås.  
 
Det er viktig at de ulike sykehus som benytter samme TnI metode har felles beslutningsgrense 
for akutt hjerteinfarkt. For å få dette til kan man benytte den konsentrasjon for 99 percentil og 
10% CV som produsentene oppgir i pakningsvedlegget som grense, men en forutsetning for å 
gjøre det er at man overvåker analytisk kvalitet ved dette nivået. Dersom den overstiger 10% 
bør man undersøke følgende;  
 
Klarer andre laboratorier å holde 10% analytisk CV ved denne konsentrasjonen? 
Finnes det dokumentasjon i publiserte studier for at det er mulig å oppnå 10% analytisk CV 
ved den gitte konsentrasjon?  
 
Dersom svaret på disse spørsmålene er nei bør brukerne av metoden nasjonalt og i samråd 
med klinikerne bli enig om en beslutningsgrense som det finnes dokumentasjon for i 
litteraturen og der man har erfaring med at kravet om 10% CV kan innfries. Dersom svaret på 
spørsmålene over er ja bør man iverksette tiltak for å bedre egen analytiske kvalitet. 
Uavhengig av hvilken beslutningsgrense for akutt hjerteinfarkt man velger bør man overvåke 
analytisk kvalitet ved denne. 
 
For øvrig informasjon henvises til tidligere anbefaling gitt vedrørende hs-Troponin T. 
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