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Finne flimmer - stoppe slag
Komplett system for tidlig diagnostisering av arytmier, 
optimalisert for helsevesenet

•  Avdekk 4 ganger så mye atrieflimmer og reduser tolkningstiden¹
•  Validert i over 25 vitenskplige studier, brukes på over 350 kliniker
•  Med tolkningsstøtte for enklere diagnostisering²
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mittent ECG recording. Hindawi.
2) Svennberg E., Stridh M., Engdahl J., Al-Khalili F., Friberg L., Frykman V., Rosenqvist M. Safe automatic one-lead electrocardiogram analy-
sis in screening for atrial fibrillation. Europace 2016, Oct 6

SYNKOPEPASIENTENE - 
KARDIOLOGENES STEBARN
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I dette innlegget argumenteres det for at 
norske kardiologer bør engasjere seg mer 
i utredning og behandling av synkopepa-
sienter, gjerne i form av en sykepleierdrevet 
enhet med hjertespesialistledelse. Veiled-
ning og service for primærhelsetjenesten og 
akuttmottaket må være hovedoppgavene, 
og i tillegg kommer grundig utredning 
av problempasienter. Korte respons- og 
ventetider er vesentlig. Dette kan gi bedre 
tilbud til pasientene, riktigere ressursbruk 
og økonomiske gevinster.

Bakgrunn
De europeiske retningslinjene for diagnose 
og behandling av synkope er fra 2009 
(1), men anbefalingene er ikke vesentlig 
forandret i den amerikanske oppdateringen i 
2017 (2). Definisjonen er kortvarig bevisst-
hetstap på grunn av global hjerneiskemi, og 
kjennetegnes ved raskt innsettende tap av 
bevissthet og postural tonus, med rask og 
spontan fullstendig bedring. 

Opptil 40 % besvimer minst én gang 
i livet (2). Minst én prosent av legevaktkon-
sultasjoner, 10 % av eldres fall (3) og 1-6 
% av akutte innleggelser i sykehus skyldes 
synkope (1).

Hva er vanlige feil ved 
dagens praksis?
Ukyndighet og tidspress gjør at det ikke blir 
tatt opp god anamnese. Pasientene hen-
vises til unødvendige undersøkelser under 
oppholdet og ved poliklinisk konsultasjon, 
og ender opp uten presis diagnose eller råd/
behandling. En god anamnese kan avklare 
70-80 % av alle førstegangs besvimelser 
som uskyldige hos en pasient som ikke har 
hjertebilyd og normalt blodtrykk og EKG (2).

For alle ledd i helsetjenesten gjelder 
det å skille de potensielt livsfarlige kardiale 
synkopene som nesten alltid skal innlegges, 
fra de vanligvis uskyldige reflekssynkopene 

og de som skyldes ortostatisk hypotensjon, 
som håndteres ambulant (2). De største 
utfordringene ligger hos legevakter og 
akuttmottak, og mye ville være vunnet hvis 
de fulgte de felles europeiske og amerikan-
ske konsensusrådene (4).

Gevinster ved å følge 
retningslinjene 
I en italiensk multisenterstudie sammen-
liknet man «usual care» i sykehus i én 
periode med en neste periode hvor 
gjeldende retningslinjer ble strikt fulgt. Det 
ble en signifikant reduksjon i innleggelser, 
sykehusoppholdet ble i gjennomsnitt én 
dag kortere, antallet diagnostiske tester 
ble redusert, flere fikk en patofysiologisk 
synkopediagnose og kostnadene per pasient 
gikk ned (5). ESC-retnings linjene fra 2009 
anbefalte derfor opprettelse av synko-
peenheter, enten fysisk eller virtuelt, der 
pasientene kunne få tilgang til ekspertise 
og utrednings utstyr. Dette er fulgt opp i en 
bred rapport fra European Heart Rhythm 
Association (EHRA) i 2015 (6).

Synkopeenhet
I 2010 argumenterte Torkel Steen og jeg 
for økt bruk av synkopeenheter ved norske 
sykehus (7). Ut fra sykehusrapportene 
(2015) til Legeforeningen/Helsedirektoratet 
i forbindelse med spesialistutdannelsen er 
det synkopeenhet bare ved ett norsk syke-
hus (upublisert). En synkopeenhet kan tilby 
et standardisert opplegg for diagnostikk og 
behandling av «transient loss of conscious-
ness» (T-LOC) og beslektede symptomer, 
med kompetent personell og lett tilgang til 
diagnostikk og behandling. Enheten har et 
særlig ansvar for opplæring av klinikere som 
møter synkopepasienter (6). I Italia, Eng-
land og Irland har de gode erfaringer med 
små synkopeenheter. Som regel består de 
bare av en dedikert kardiolog, en sykepleier 
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og en samarbeidende nevrolog. Et under-
søkelsesrom med vippebenk og nærhet 
til pacemakermiljøet er essensielt. Denne 
enheten skal ikke vurdere alle som besvi-
mer, men når den fins, vil den heve kompe-
tansen om synkoper i en mottaksavdeling så 
vel som i medisinsk og ortopedisk klinikk. 

Hva kan man tjene på å ha en 
synkopeenhet?
Antakelsen er at en synkopeenhet kan 
bidra til at retningslinjene for utredning og 
behandling i større grad blir fulgt. Ameri-
kanerne understreker imidlertid at dette 
må bevises ved randomiserte kontrollerte 
kliniske forsøk (2).

Færre innleggelser og kortere 
sykehusopphold
En rekke randomiserte eller bare kontrol-
lerte studier har undersøkt pasienter som 
kom til akuttmottak og ble behandlet enten 
rutinemessig eller retningslinjestyrt. Det var 
markant reduksjon i innleggelsesprosent 
(12-64 %) og prosent uforklarte synkoper 
(2-82 %) (6). Imidlertid var det én avvi-
kende studie hvor de ikke klarte å følge 
retningslinjene for intervensjonsgruppen, 
så selv om diagnostikken ble bedre, økte 
kostnadene.

Færre unødvendige undersøkelser
I en sammenlikning mellom 6 sykehus med 
og 6 uten synkopeenhet viste det seg at der 
det var dedikert kompetanse, gjorde man 
færre diagnostiske tester, mindre CT/MR 
og mer vippetest og karotistrykk, og man 
påviste flere nevrokardiogene synkoper 
(som kan behandles med spesifikt opplegg) 
(8). De viktigste undersøkelser som ofte 
brukes rutinemessig, men sjelden bidrar 
til diagnosen (2), er telemetri (unntatt ved 
mistanke om kardial synkope), 24-timers-
EKG-registrering (unntatt ved hyppige 
symptomer), CT caput, EEG, nevrologhen-
visning, rutinemessig ekkokardiografi 
(unntatt ved mistanke om kardial synkope) 
og omfattende blodprøver.

Bedre behandlingstilbud hos 
eksperter
Dette er mer logisk begrunnet enn evidens-
basert. De fleste som besvimer, trenger 
kun en god anamnese, en enkel somatisk 
undersøkelse og et EKG, i hvert fall første 
gang. Et sjekkskjema for de farligere kardiale 
synkopene vil kunne gi tidligere diagnostikk 
og behandling. Reflekssynkopene krever av 
og til behandling. Valgene mellom bevisst-
gjøring på prodromer og enkle tiltak da, eller 
fokus på tilstrekkelig hydrering, betablokade 
(frarådet (IIIa) i de europeiske retningslin-
jenene (1), tatt inn i de nye amerikanske 
(2) (IIa, evidens B-NR som «beta blockers 
might be reasonable in patients 42 years 
of age or older with recurrent vasovagal 
syncope»), midodrin eller av og til CLS-
pacing (closed loop stimulation), forutsetter 
behandlere med spesialkunnskap på feltet. 

De mest aktuelle 
spesialundersøkelsene 
Det er mange teknikker for ambulant lengre 
tids rytmeovervåking: 24-timers-EKG (Hol-
ter), medaljongopptaker, pulsklokke, hånd-
holdt opptaker som brukes til faste tider og 
ved hendelser, og avlesning fra innoperert 
utstyr. Indikasjon og valg av metode styres 
av klinikken (2). 

Vippetest (tilt test) har, kanskje 
særlig i Norge, kommet i miskreditt blant 
pacemakerleger fordi den sjelden gir svar 
på om det er pacemakerindikasjon. Dessu-
ten er det både falske positive og negative 
resultater. Men testen gir god innsikt i den 
individuelle patofysiologien, og er fortsatt 
anbefalt hos utvalgte pasienter med antatt 
reflekssynkope (2):

 y Hvis diagnosen er uklar etter en første 
vurdering, kan vippetest være nyttig 
hos pasienter med mistenkt vasovagal 
synkope (anbefalingsstyrke IIA, evidens-
grunnlag B - randomiserte studier)

 y Vippetest kan være nyttig for pasienter 
som mistenkes å ha sent innsettende 
ortostatisk hypotensjon (anbefalings-
styrke IIA, evidensgrunnlag B - ikke 
randomiserte studier)

 y Det er rimelig å bruke vippetest hos 
utvalgte pasienter for å skille mel-
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lom synkope med kramper og epilepsi 
(anbefalingsstyrke IIA, evidensgrunnlag 
B - ikke randomiserte studier)

 y Det er rimelig å bruke vippetest for å 
stille diagnosen pseudosynkope (anbefa-
lingsstyrke IIA, evidensgrunnlag B - ikke 
randomiserte studier).

Hvordan bør en 
synkopeklinikk organiseres?
Det er åpenbart mange ulike måter å få 
dette til på, men det må være et samarbeid 
mellom kardiolog og nevrolog. Fordi de aller 
fleste pasientene har et sirkulatorisk hoved-
problem, vil det være naturlig å plassere 
enheten innenfor indremedisin eller kardio-
logi og helst innen poliklinikken. Spesielt i 
en start- og opplæringsfase kan det være 
hensiktsmessig at en «synkopesykepleier» 
gjennomfører et strukturert intervju av slike 
pasienter før utskrivning fra observasjons-
post, og den samme servicen kan være 
aktuell overfor pasienter med fallutløste 
bruddskader. 

På mindre sykehus kan det opti-
male være et uformelt samarbeid mellom 
en interessert kardiolog, en nevrolog og to 
sykepleiere, hhv. fra mottak og poliklinikk. 
På større sykehus bør nok samarbeidet 
formaliseres. For noen år siden forsøkte vi å 
få i gang en synkopeenhet på Oslo universi-
tetssykehus, Ullevål. Det lyktes ikke. Alle var 
enige om at det ville være bra for pasien-
tene og totaløkonomien, men hjerteavdelin-
gen ville få kostnadene og bildediagnostikk 
og nevrologi besparelsene, så den kompli-
serte organisasjonsstrukturen forhindret 
den løsningen alle egentlig ønsket. Hos 
kardiologene var det også bekymring for 
at behovet for innsats på feltet ville være 
stort hvis man først åpnet for det, og skape 
problemer fordi det neppe ville følge med 
de nødvendige ressursene. Flere alternative 
organiseringsmodeller er beskrevet i EHRA-
rapporten (2)

Konklusjon
Det er godt dokumentert at dagens utred-
ning og behandling av synkopepasienter 
ikke er god nok. Kvalitet og kostnader ville 
forbedres betydelig hvis dagens retnings-
linjer ble bedre implementert. Det vil kreve 
samarbeidende leger og sykepleiere med 
spesialkunnskaper på feltet, som kan vei-
lede kolleger og vurdere problempasienter. 
Sannsynligvis vil en poliklinikkbasert synko-
peenhet ofte være en god løsning, i hvert fall 
på større sykehus.
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