
1
25.10.01

Hjerteinfarktprosedyre (01.11.01)- Utarbeidet av Stig A. Slørdahl Godkjent av Knut Bjørnstad

RiT Hjertemed. avdeling
Hjerteinfarkt

Dato:
01.11.01

Erstatter:
Tidl.veil.

Utarbeidet av:
 Slørdahl

Godkjent av:
Bjørnstad

Side 1
Av26

RETNINGSLINJER

HJERTEINFARKT
DIAGNOSTIKK

BEHANDLING

OPPFØLGING

HJERTEMEDISINSK
AVDELING

REGIONSYKEHUSET I TRONDHEIM



2
25.10.01

Hjerteinfarktprosedyre (01.11.01)- Utarbeidet av Stig A. Slørdahl Godkjent av Knut Bjørnstad

A. AKUTTBEHANDLING
1.0 Generelt

1.1 Diagnose- definisjon

Kriterier for et akutt hjerteinfarkt er:

1. Typisk økning og gradvis reduksjon av troponin eller rask økning og reduksjon av CK-MB

Med tillegg av minst ett av følgende kriterier:

- Ischemiske symptomer: brystsmerter (evt. i epigastriet, armer, kjeve), eller alternative symptomer
som kvalme, oppkast, dyspnoe, generell svakhet, svimmelhet, synkope.

- Utvikling av patologiske Q-takker i EKG

- Ischemiske EKG-forandringer: ST-elevasjon, ST-depresjon, inversjon av T-takker.

- Perkutan koronararterieintervensjon

2. Funn ved obduksjon forenlig med et akutt hjerteinfarkt

Det europeiske kravet til infarktmarkørene er at en økning skal være over 99 percentilen av en
referanse kontrollgruppe og at variasjonskoeffisienten i øvre normalområde skal være ≤ 10%. I de
fleste situasjoner bør man tilstrebe å ha målt en økning av infarktmarkøren i to påfølgende blodprøver
for å stille diagnosen akutt hjerteinfarkt.

Det er fortsatt uklart hva som blir de endelige verdiene som skal brukes ved troponinstigning. Inntil vi
har en nasjonal avklaring anbefales følgende verdier:

Troponin T > 0,1 µg/l
Troponin I (Abbott) > 2,0 µg/l

1.2 Infarktstatus

Prøve 1 (Infarktstatus i mottakelsen):

Troponin T
CK-MB
Hb
Leukocytter
Na
K
Kreatinin
Glucose
Totalkolesterol
HDL-kolesterol
Forlik (hvis aktuelt med trombolyse)

Prøve 2 (etter 6-10 timer på post på prøverunde):

Troponin T
CK-MB
Hb

Prøve 3 (etter ca. 12-16 timer):
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Troponin
CK-MB
Hb

I tillegg tas fastende TG morgen etter innleggelse og hvis mulig samtidig med prøve 2 eller 3

1.3 Plassering

Alle med mistenkt hjerteinfarkt skal i prinsippet overvåkes og behandles ved OVA initialt.
Minimumsovervåkning ved mistanke om akutt hjerteinfarkt er telemetriovervåkning av hjerterytmen
samt hyppige tilsyn.

1.4 Generell behandling

1.4.1 Sengeleie og oksygentilførsel. Sannsynligvis er det ikke nødvendig med oksygentilførsel ut
over 2-3 timer ved et ukomplisert infarkt. 

1.4.2 Acetylsalisylsyre (se 4.3)

1.4.3 Smertebehandling

- Morfin 5-10 mg i.v. Kan gjentas

- Nitroinfusjon (se 4.2)

- Betablokker (se 4.1)

1.4.4 Kvalme

- Metoklopramid (Afipran®, Primperan ®) 10 mg i.v. Kan gjentas

1.4.5 Angst/ Uro

- Diazepam (Stesolid®) 5-10 mg i.v. eller rectalt

1.5 EKG taking

Ved tvil eller mistenkt hjerteinfarkt med normalt EKG/uspesifikke forandringer gjentas EKG flere
ganger. Første gang etter 15 minutter og bør tas rutinemessig igjen ved ankomst OVA. Ved
nedreveggsinfarkt tas alltid V3R og V4R

2.0 Koronar angioplastikk ved akutt hjerteinfarkt 

Som hovedregel skal alle pasientene med sannsynlig akutt hjerteinfarkt og med ST elevasjon eller
nyoppstått grenblokk vurderes for primær PTCA ved at invasiv bakvakt kontaktes på personsøker
967 138 18.  Om det foreligger et sannsynlig transmuralt infarkt se pkt. 3.1. Tidsaspektet er det samme
som for evt. trombolytisk behandling. Dette skal ikke være et forsinkende ledd ut over en
telefonsamtale og hvis kontakt ikke oppnås straks skal pasienten behandles etter standard regime med
trombolyse (se pkt. 3.0). På grunn av ressurssituasjonen vil fortsatt mange pasienter bli behandlet med
trombolytisk behandling, men målsettingen er å gjøre PTCA til primærbehandling ved ST elevasjons
infarkt. Foreløpig må invasiv bakvakt vurdere situasjonen i hvert enkelt tilfelle, men de tilfeller som er
nevnt i pkt. 2.1 taler særlig for primær PTCA.
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2.1 Primær PTCA uten trombolyse vurderes hos alle med ST elevasjon eller nyoppstått
grenblokk av invasiv bakvakt, men særlig i følgende tilfeller er dette viktig: 

a.  Kontraindikasjoner mot trombolyse som blødningsrisiko og langvarig rescusitering (se
pkt. 3.3 og 3.4)

b.  Pasienter som har gjennomgått koronar angiografi og som venter på PTCA.
c.  Store FVI hos yngre pasienter.
d.  FVI med kardiogent sjokk ved innleggelsen.

2.2 PTCA etter trombolyse- “rescue PTCA”

Pasienter som har fått trombolytisk behandling bør vurderes i forløpet (90 minutter) etter påbegynt
behandling  om det foreligger sannsynlig reperfusjon. Hvis det er sterk mistanke om manglende
reperfusjon, karakterisert ved persisterende smerter, persisterende ST- segment elevasjon (<50%
regresjon av elevasjon) eller ingen reperfusjonsarytmi, bør pasienten vurderes med tanke på
øyeblikkelig hjelp PTCA og vakthavende invasiv kardiolog kontaktes. Dette gjelder spesielt ved:

a. Store transmurale infarkt både i fremre og nedre vegg. Kort sykehistorie og ung alder
forsterker indikasjonen. 

b. Utvikling av kardiogent sjokk.
c. Protrahert forløp etter trombolyse med smerter og recidiverende ischemi.

Invasiv bakvakt kontaktes gjennom personsøker 967 138 18- Avtale med andre sykehus for
eventuell overflytting for invasiv prosedyre ved akutt hjerteinfarkt skal skje via invasiv bakvakt.

3.0 Trombolyse

Alle sannsynlige hjerteinfarkt med ST elevasjon eller nyoppstått grenblokk og med sykehistorie under
12 timer, uten kontraindikasjoner og hvor det ikke har blitt bestemt at det skal gjøres primær PTCA (se
over) skal i prinsippet ha trombolyse. Effekten av trombolyse er mindre i gruppen av pasienter med
sykehistorie mellom 7 og 12 timer. Tilbakeholdenhet med trombolyse hos pasienter > 75 år og med
mistenkt akutt nedreveggsinfarkt. Hvis ikke kontakt oppnås umiddelbart med invasiv bakvakt skal
pasienten ha trombolytisk behandling hvis dette er indisert ut fra klinikk og EKG.

NB! Ved klar indikasjon bør trombolyse gis innen 20 min. etter ankomst sykehuset.

3.1. Indikasjon: sannsynlig transmuralt hjerteinfarkt

Koronarsuspekte smerter med varighet over 20 minutter og EKG forandringer med ST-hevning  2 mm
i prekordialavledninger, 1 mm i ekstremitetsavledninger eller nyoppstått grenblokk. Ved tvil eller
mistenkt hjerteinfarkt med normalt EKG gjentas EKG flere ganger. Første gang etter 15 minutter.

3.2. Kontraindikasjoner

- Tidligere hjerneblødning
- Hjernekirurgi eller hodetraume siste 6 mnd
- Aortadisseksjon
- Aktiv pankreatitt
- Aktiv indre blødning siste 2 uker.
- Generell blødningsrisiko
- Større kirurgi, traume eller organbiopsi siste 10 dager
- Behandlingsresistent hypertensjon > 200/110
- Graviditet og første uke post partum

3.3 Forsiktighetsregler

- Marevanbehandling 
- Gastrointestinal blødning siste 3 mnd
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- Resuscitering. Kontraindikasjon ved langvarig og traumatisk resuscitering.
- Langtkommen leversykdom
- Aktiv lungetuberkulose

Risiko må alltid vurderes mot mulig gevinst. Når både indikasjon for og kontraindikasjon mot
trombolyse er sterke må muligheten for primær PTCA vurderes (se pkt.2.0).

3.4 Valg av medikament

3.4.1 Streptokinase

Streptokinase er standardmiddel. I følgende tilfeller gis reteplase (Rapilysin®):

Streptokinase tidligere 
Unge pasienter (<65år) med store FVI og sykehistorie < 4 timer 
Pasienter med ustabil angina som infarserer mens de venter på koronarkirurgi

Alternativ streptokinase (Streptase®)
1.5 mill. IE streptokinase gis intravenøst i løpet av en time. 1.5 mill IE (hgl) blandes i 250 ml NaCl
0.9%.
Bivirkninger: Blødninger, allergiske reaksjoner, blodtrykksfall og bradykardi er vanlige bivirkninger.

3.4.2 Reteplase

Alternativ reteplase (Rapilysin®)

Enoksaparin (Klexane®) 30 mg intravenøst deretter
Enoksaparin (Klexane®) 1mg/kg kroppsvekt subkutant før første dose reteplase (ikke over 100mg
s.c.)
Overfør vann fra medfølgende engangssprøyte til hetteglass med 10E Rapilysin. Mens
overføringskanylen og sprøyten fortsatt sitter i hetteglasset roteres dette forsiktig for å løse opp
pulveret. Må ikke ristes. Den ferdige løsningen skal være fargeløs. Injiser langsomt intravenøst over 2
minutter. 
Bolus nr. 2 med 10E Rapilysin gis 30 minutter etter start av første injeksjon. Injiser langsomt
intravenøst over 2 minutter. 
Hvis Rapilysin skal gis i samme venflon som er brukt til heparin må denne skylles med saltvann. 

Bivirkninger: Blødninger er vanlige. Anafylaktiske reaksjoner forekommer.

3.5 Enoksaparin sc.

Lavmolekylært heparin gis ikke rutinemessig ved hjerteinfarkt etter streptokinasebehandling. Derimot
pasienter som får reteplase skal ha subkutant enoksapararin 1mg/kg kroppsvekt hver 12.time i
minimum 48 timer. Første subkutane dose settes før første dose reteplase. De to første subkutane
dosene skal ikke overstige 100 mg. 

4.0 Annen medikamentell behandling

4.1 Betablokker

4.1.1 Intravenøs medikasjon

Vurderes alltid spesielt ved uttalt sympatikus stimulering, sinustachykardi , forhøyet BT (systolisk
BT> 150) kombinert med smerter som ikke responderer straks på opiater og/eller nitroinfusjon.
Sinustachykardi er sekundært til andre fenomener som hypotensjon, angst, hjertesvikt, feber eller
kompliserende faktorer som tromboemboli, infeksjon etc. Pasienten kan være avhengig av
sinustachykardien og man bør vite årsaken til tachykardien før man gir betablokker. 
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For.eks.

Atenolol (Tenormin®) 5 mg i.v. over 5 minutter. Gjentas etter 10 minutter avhengig av hemodynamisk
effekt. 

For.eks.

Metoprolol (Seloken®) 5 mg i.v. gis hurtig. Gjentas med 2 minutters intervall avhengig av
hemodynamisk effekt. Totalt 3 ampuller metoprolol (15 mg)

Intravenøs behandling med betablokker skal normalt følges opp umiddelbart med peroral betablokker.

Forsiktighetsregler:

- Sinusknuteskade og sinusbradykardi (< 50 )
- AV blokk
- Bronchial obstruksjon
- Uttalt hjertesvikt
- Inntak siste 12 timer av verapamil eller diltiazem

4.1.2 Peroral medikasjon

For.eks.

Metoprolol depottabletter (Selo-Zok®) 50 mgx1 trappes opp til 100-200 mg x 1

Hvis pasienten har fått intravenøs injeksjon med metoprolol bør man initialt bruke vanlige tabletter
metoprolol (Seloken®) evt. 50 mg x 3 evt. 25 mgx 3 (hvis ikke full i.v. dose tolereres) i 48 timer før
overgang til depottabletter. Oppstart av peroral metorolol (Seloken®) 15 minutter etter siste injeksjon
med metoprolol.

For.eks.

Atenolol (Tenormin®, Atenolol®, Alinor®, Uniloc®,Coratol®) 50 mg x 1 
(evt. 25 x 2) trappes opp evt til 100 mg x 1 (evt. 50 x 2)

Hvis pasienten har fått intravenøs injeksjon med atenolol (Tenormin®) kan pasienten ved god
toleranse få 50 mg x 1 etter 15 minutter. Evt. 50 mg x 1 12 timer senere før overgang til 100 mg x 1
(evt. 50 mg x 2)  

Kontraindikasjoner:

- Sinusknuteskade og AV blokk mer enn grad I
- Sikker obstruktiv lungesykdom
- Uttalt hjertesvikt
- hypotensjon

I prinsippet skal alle infarktpasienter behandles med peroral betablokkade hvis det ikke foreligger
kontraindikasjoner eller at prognosen er så god at behandlingseffekten er tvilsom. Alt tyder på at
betablokker bør startes så tidlig som mulig i post infarkt forløpet. Ved utreise må man ha gjort en
vurdering om pasienten skal ha langtids betablokkade eller at den kan trappes ned og seponeres ved
legekontroll/ Fys. med. NB! livskvalitet.

Med god prognose uten betablokker menes mindre første gangs infarkt, god ventrikkelfunksjon, ingen
angina pectoris, negativ belastningstest og ingen arytmitendens.
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Pasienter med store infarkter og svikt bør i prinsippet ha betablokker. Hvis pasienten ikke tåler dette
initialt bør det vurderes på nytt under hele oppholdet.

Hvis man starter med betablokker som sekundærprofylakse bør man dosere slik at frekvensen i hvile
er under ca. 60 og ved anstrengelse under ca. 120 slag per minutt.

4.2 Nitrater

4.2.1. Intravenøs medikasjon

100 mg dvs. 20 ml glyceroltrinitrat (Glycerylnitrat®) (5 mg/ml) blandes i 230 ml glucose 5% eller
NaCl 0.9 %.  
Dette gir en konsentrasjon på 0.4 mg/ml

Pasienter som ikke blir raskt smertefri etter oksygen, analgetica og evt. intravenøs betablokkade bør få
nitroglycerininfusjon. Ustabile pasienter (recidiverende smerter) i postinfarktforløpet bør få intravenøs
nitroglycerininfusjon inntil de er stabilisert. Pasienter som er klamme og vasokonstringerte og evt. med
tachykardi kan være på grensen til svikt og bør få nitroglycerininfusjon.

Ved lungestuvning/ lungeødem vurdert klinisk eller røntgenologisk bør man være liberal med
nitroglycerininfusjon under kontroll av blodtrykket. Ved hypotensjon skal dryppet seponeres- hev
fotenden evt. Dopamin

Standard behandling er å gi initial infusjonshastighet på 0.2- 0.5 µg/kg/min (ca. 2-5 ml per time) med
doseøkning hvert 3-5 minutt under nøye blodtrykkskontroll inntil smertefrihet, betydelig fall i
systolisk BT eller tydelig hodepine. Hvis hodepine eller for stort BT- fall reduseres
infusjonshastigheten gradvis etter behov. 

Ved lungeødem kan det gis en bolusdose tilsvarende en pumpehastighet på 50-200 ml per time i noen
minutter inntil effekt før overgang til standard doser (obs hypotensjon).

4.2.2. Peroral medikasjon

Det er ofte naturlig å overlappe nitroglycerininfusjon med peroral medikasjon hos pasienter som har
vært ustabile i postinfarktforløpet. Seponering bør vurderes ved utskrivning. Ved postinfarktsvikt og
nitroinfusjon er det naturlig å overlappe med peroral behandling.

Viktig med peroral medikasjon mot angina er at den gis til å dekke den tiden av døgnet hvor pasienten
har problemer. Dosert 2 ganger bør man unngå 12 timers intervaller (toleranse). Ved oppstart av
peroral behandling bør man ideelt starte med halv dose for å oppnå god toleranse.

For eks.

Isosorbidmononitrat

Ismo® 20- 40 mg x 2 (for eks. kl 08.00 og 14.00) [ evt. Ismo Retard® x 1 ved utreise]

Imdur®  60 mg x1

4.3 Antitrombotisk behandling

Lettoppløselig acetylsalicylsyre 300 mg (eks. Novid®) gis alle med mistenkt hjerteinfarkt i
mottagelsen eller straks ved ankomst OVA hvis ikke gitt. Unntak hvis det foreligger en klar
kontraindikasjon som aktivt ulcus eller overfølsomhet for salicylater.
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Videre settes pasienten på 160 mg x 1 acetylsalisylsyre (Albyl-E®)

Indikasjoner for behandling med warfarin (Marevan®) etter utskrivelse er sikker VV trombe påvist
ved ekko (vanligvis 3 mnd.), kronisk atrieflimmer og VV- skade (vanligvis permanent), DVT
(vanligvis 3 mnd.) eller lungeemboli (vanligvis 6 mnd.) i forløpet. INR 2-3. Indikasjon for
opprettholdelse av warfarin må vurderes løpende.

Kontraindikasjoner er kjent overfølsomhet, generell eller lokal blødningsrisiko, graviditet, leverskade
eller dårlig compliance.

Hvis kontraindikasjon for warfarin settes pasienten på 160 mg x 1 acetylsalisylsyre.

Immobiliserte pasienter gis tromboseprofylakse i form av lavmolekylært heparin- enoksaparin
(Klexane®) 20mg s.c. inntil de er mobilisert. Enoksaparin gis også hvis pasienten bruker warfarin,
men ikke har terapeutisk INR. Seponeres når dette er oppnådd.

Ved ustabil angina pectoris i infarktforløpet er standardbehandling enoksaparin (Klexane®) 1mg/kg
kroppsvekt hver 12.time. 

4.3.1 Ustabil angina pectoris/ non Q-bølge hjerteinfarkt

Pasienten skal ha tilsvarende generell behandling som beskrevet tidligere (1.4).

Morfin 5-10 mg i.v. Kan gjentas

Nitroinfusjon (se 4.2)

Betablokker (se 4.1)

Lettoppløselig acetylsalicylsyre 300 mg (eks. Novid®) gis alle med mistenkt hjerteinfarkt/ ustabil
angina pectoris i mottagelsen eller straks ved ankomst OVA hvis ikke gitt. Unntak hvis det foreligger
en klar kontraindikasjon som aktivt ulcus eller overfølsomhet for salicylater.

Videre settes pasienten på 160 mg x 1 acetylsalisylsyre (Albyl-E®)

Ved overfølsomhet mot acetylsalisylsyre skal andre trombocytthemmende legemidler overveies eks.
klopidogrel (Plavix ®) 75 mg x 1 (300 mg x 1 første dose).

I tillegg til antianginøs behandling og acetylsalicylsyre skal pasienten ha lavmolekylært heparin-
enoksaparin (Klexane®) 1mg/kg kroppsvekt hver 12.time subkutant i 3-8 dager. De fleste pasientene
vil bli utredet i løpet av denne perioden.

IIb/IIIa glykoprotein reseptor platehemmer bør vurderes hvis pasienten er høyrisikopasient med minst
2 av følgende faktorer og oppfattes som fortsatt ustabil (i tillegg til enoksaparin):
- brystsmerter > 20 minutters varighet
- refraktære brystsmerter dvs. residiverer de første 48 timer
- ST senkning i EKG under smerteanfall
- Troponinstigning 

Behandlingen bør startes innen 24 timer etter symptomdebut (siste anfall) og fortsette til 12 timer etter
symptomfrihet eller minimum 24 timer. Behandlingen kan med fordel startes før utredning med
koronar angiografi når tidspunktet for denne er kjent. Etter PTCA seponeres IIb/IIIa vanligvis etter 12
timer. IIb/IIIa hemmer kan brukes i 12-96 timer avhengig av situasjon og valg av medikament.

Invasiv bakvakt informeres ved oppstart (neste morgen hvis natt) personsøker 967 138 18.

For.eks.

Tirofiban (Aggrastat ®) intravenøs infusjon som doseres etter vekt. 
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12.5 mg dvs. 50 ml (ett 50 ml hetteglass) tirofiban (Aggrastat®) (0.25 mg/ml) blandes i 200 ml
glucose 5% eller NaCl 0.9 %.  
Dette gir en konsentrasjon på 50 µg/ml.
Infusjonen starter med en hastighet på 0.4 µg/kg/min i 30 minutter. Deretter fortsettes umiddelbart
med en vedlikeholdshastighet på 0.1 µg/kg/min. Ingen dosejustering er nødvendig for eldre pasienter,
men dosen av tirofiban reduseres med ca. 50 % hos pasienter med alvorlig nyresvikt
(kreatininclearance < 30 ml/min).

Hb, trombocytter og kreatinin skal være kjent før start og tas daglig så lenge infusjonen pågår.

Kontraindikasjoner:

- Trombocytopeni ved tidligere bruk av IIb/IIIa glykoprotein reseptor platehemmer
- Cerebralt infarkt i løpet av siste 30 dager
- Tidligere hjerneblødning, intracerebral neoplasme, arteriovenøse misdannelser eller

aneurisme
- Aktiv eller nylig (siste 30 dager) klinisk relevant blødning
- Malign hypertensjon
- Relevant traume eller større kirurgisk inngrep i løpet av siste 6 uker
- Trombocytopeni (trombocytter < 100 000)
- Koagulasjonsforstyrrelse (bl.a. INR > 1.5)
- Alvorlig leversvikt
- Graviditet

4.4 ACE- hemmere

Pasienter med symptomer og tegn på hjertesvikt og dårlig ventre ventrikkel bør vurderes for ACE-
hemmer. Asymtomatiske pasienter med dårlig venstre ventrikkel (EF < 40 %) må også vurderes.

For eks.
Kaptopril (Capoten®). Start med 6.25 mg x 2. Deretter økes kaptoprildosen gradvis til 25-50 mg x 2.

For eks.
Lisinopril (Zestril®, Vivatec® ) 5 mg x1. Ved lavt BT start med 2.5 mg x 1. Vedlikeholdsdose 5- 20
mg x 1.

For eks.

Ramipril (Triatec®). Startdose 1.25 - 2.5 mg x 2. Vedlikeholdsdose 5 mg x 2.

4.5 Kalciumantagonister (skal brukes med forsiktighet ved akutt infarkt)

4.5.1 Intravenøs medikasjon

I forløpet av et akutt infarkt kan det være aktuelt å gi intravenøs frekvensreduserende
kalciumantagonist ved en atrieflimmer/ -flutter med rask ventrikkelaksjon. (se  5.3.1)
Tilbakeholdenhet skal vises hvis pasienten står på peroral betablokker. Ved samtidig svikt er
digitoksin førstehåndspreparat. Hos betablokkerte pasienter skal man heller prøve økt betablokkade(se
siden).

4.5.2 Peroral medikasjon

Nifedipin (Adalat®, Nidedipin®, Nifelan®) bør seponeres ved innleggelsen hos pasienter med akutt
hjerteinfarkt. Pasienter som trenger frekvensreduksjon i postinfarktforløpet (i.e. rask atrieflimmer) kan
være kandidat for frekvensreduserende kalciumantagonist (verapamil/ diltiazem). Dette vil være
pasienter uten hjertesvikt og tilleggsfaktorer som hindrer bruk av betablokker som sikker obstruktiv
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lungelidelse, perifer vaskulær sykdom, seksuell dysfunksjon. Perorale kalciumantagonister
(Dihydropyridiner) kan være aktuell som tileggsmedikasjon til betablokker ved postinfarkt angina
pectoris.

Frekvensreduksjon:

For eks.

Diltiazem depottabletter (Cardizem Retard®) 90 mg x 2 (evt. 60 mg x 3 tabl) Kan økes til inntil 360
mg / døgn

For eks. (uten betablokker)

Verapamil depottabletter (Isoptin Retard®) 120- 240 mg x 2

Angina Pectoris:

For eks.

Diltiazem depottabletter (Cardizem Retard®) 90 mg x 2 (evt. 60 mg x 3 tabl) Kan økes til inntil 360
mg / døgn

For eks.

Amlodipin (Norvasc®) 5- 10 mg x 1

For eks.

Felodipin (Plendil®) 5- 10 mg x 1

4.6 Insulin- glukose infusjon hos diabetikere

Hos infarktpasienter med glukose over 15 mmol/l  ved innkomst vil det ofte være aktuelt med insulin-
glucoseinfusjon og følgende oppskrift kan brukes:

500 ml 5% glucose tilsatt 80 IE hurtigvirkende insulin. Start med 30ml/t ( ≈ 4,8 IE/time). Blodsukkeret
sjekkes etter 1 time. Infusjonen justeres etter følgende tabell hvor man ønsker å holde blodsukkeret
mellom 7-10 mmol/l. Blodsukkeret bør kontrolleres 1 time etter at infusjonen er endret, ellers hver 2
time. Hvis det initielle fallet er > 30 % endres ikke infusjonen hvis blodsukkeret er over 11 mmol/l.
Hvis blodsukkeret er innenfor målområdet 7- 10,9 mmol/l reduseres infusjonen med 6 ml/t ( ≈ 1,0
IE/time).

Hvis blodsukkeret er stabilt <11,0 mmol/l etter kl. 22.00 reduseres infusjonsraten med 50 % gjennom
natten.

Blodsukker Tiltak
> 15 mmol/l Gi 8 IE insulin som iv bolus og øk infusjonsraten med 6 ml/t
11-14,9 mmol/l Øk infusjonsraten med 3 ml/t
7-10,9 mmol/l Uendret infusjonsrate
4-6,9 mmol/l Reduser infusjonsraten med 6 ml/t
< 4 mmol/l Stopp infusjonen i 15 minutter. Test blodsukkeret og gjenta tilsvarende til 

blodsukkeret er ≥ 7 mmol/l. Ved symptomer på hypoglykemi gis 20 ml
30% glukose iv. Infusjonen gjentas med en infusjonsrate som er redusert
med 6 ml/t når blodsukkeret er ≥ 7 mmol/l.

Hos pasienter som står på peroral antidiabetisk medikasjon ved innleggelse av typen sulfonylurea
(Daonil®, Euglucon®, Diabinese®, Apamid®, Mindiab®), bør man vurdere å seponere dette på grunn
av mulig ugunstig effekt på hjertet ved infarkt. Hos pasienter som står på Glucophage kan man vurdere
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å prolongere behandlingen på grunn av mulig gunstig effekt. Dette forutsetter at det ikke foreligger
kontraindikasjoner som redusert nyrefunksjon eller vesentlig lungestuvning. Døgndosen bør ikke være
over 1500 mg.

5.0 Arytmier

5.1 Ventrikkeltachykardi - ved akutt infarkt

Hemodynamisk ustabile pasienter- elektrokonverter straks

Bevisstløs pasient elektrokonverter straks usynkront.
Start med 200 J og evt 360 J (se skjema siden)

Forøvrig er det viktig å sikre diagnosen. Alltid 12 avledningers EKG og hvis nødvendig for diagnosen
et øsofagus EKG. Monomorfe ventrikkeltachykardier er forholdsvis sjeldne ved et akutt hjerteinfarkt.
Ved denne arytmitype lønner det seg oftest å bruke synkron defibrillering eller overdrive pacing
(kontakt bakvakt). Lidokain (Xylocard®) kan forsøkes som anfallsbehandling, men har sjelden effekt.

Ved polymorfe ventrikkeltachykardier (obs. svikt, hypoksi, elektrolyttforstyrrelser) og særlig ved lavt
serum kalium (korriger) eller hos pasienter som står på gr. 1 eller 3 antiarytmika bør man først gi
magnesium. 

Magnesiumsulfat 10 mmol (1 mmol/ml dvs. 10 ml) gis i løpet av 2-3 minutter.

Deretter 20-30 mmol magnesiumsulfat blandes i 500 ml glucose 5% eller NaCl 0.9 % og gis som
infusjonover det første døgnet (12-24 timer). Det kan gis opptil 60 mmol per døgn. Forsiktighet ved
redusert nyrefunksjon.

Ved recidiv av monomorfe eller ved polymorfe ventrikkeltachykardier er det flere medikamentelle
alternativ:

For eks.
Lidokain (Xylocard®)
Ved akutt hjerteinfarkt kan man først prøve lidokain.
100 mg i.v. gis hurtig.

Følges opp med infusjon over et halvt til et døgn.
Vedlikehold 2-4 mg/minutt

For eks. 
Amiodaron (Cordarone®)
Ved uttalt svikt bør amiodaron (Cordarone®) vurderes. Støtdose 300 mg (50mg/ml- dvs. 6 ml) oppløst
i 100 ml glucose 5 % (ferdig løsning 3 mg/ml). Vanligvis 200 mg/time dvs. støtdosen går inn i iløpet
av ½ time. Deretter vedlikeholdsdose 800-1200 mg i døgnet blandet i 500 ml glucose 5 %. Ved
blodtrykksfall eller bradycardi reduseres dosen ved å senke dråpetakten.

For eks.
Sotalol (Sotacor®)
100 mg i.v. over 5 minutter  (1.5 mg/ kg i løpet av 10-20 minutter)

Kontraindikasjon:
Ukompensert svikt
Torsade de pointes
Pasienter med astma, KOLS, kompensert svikt ingen kontraindikasjon
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5.2 Bradykardi

5.2.1 Sinusbradykardi

Vanlig i akuttstadiet på grunn av vaguseffekt. Forsvinner ofte ved smertelindring/ sedering. Behandles
hvis synkope eller symptomgivende hypotensjon.

Atropin. Initialt 0.6 mg x 1 i.v. (evt. 1.0 mg). Kan om nødvendig gjenas etter 30 min. 

Ved intraktable situasjoner kan det være aktuelt med Isoprenalininfusjon og evt. temporær pacemaker.

Isoprenalin (1 mg i 250 ml glucose 5% eller NaCl 0.9%). Dette gir en konsentrasjon på 4
mikrogram/ml. Start med langsom infusjonshastighet eks. 0.6-1.0 mikrogram per minutt - doser etter
hjertefrekvensrespons. Vanlig dosering 1-5 mikrogram per minutt, dvs. 15- 75 ml/ time.

5.2.2. Sinusknutesvikt (SA- blokk, sinusarrest)

Behandles hvis symtomgivende eller spesielt truende på grunn av ekstrem bradykardi. Evt.
Isoprenalininfusjon eller temporær pacemaker. Atropin kan prøves først, men ofte lite virkningsfullt.

5.2.3. Atrioventrikulært blokk

5.2.3.1 Grad 1

Observeres. Vurder medikasjon som virker inn på AV-overledningen.

5.2.3.2 Grad 2 Type I (Wenchebach-blokk)

Vanligvis ved nedreveggsinfarkt og reversibelt. Observeres. Ved uttalt bradykardi behandles som
Type II.

5.2.3.3 Grad 2 Type II og Grad 3

Ved fremreveggsinfarkt med eller uten symptomer legges temporær transvenøs pacemaker. Kan
observeres ved nedreveggsinfarkt/ subendokardielt infarkt med akseptabel frekvens og smale
komplekser. I påvente av i.v. pacemakerinnleggelse evt. transthoracal pacemaker eller
isoprenalininfusjon hvis nødvendig.

5.3 Supraventrikulære arytmier

Tachycardier som er regelmessige og har frekvens > 140 er som regel ikke sinustachycardi. Forsøk
carotismassasje.

5.3.1 Atrieflimmer / flutter

Verapamil (Verakard®) 5- 10 mg som kan gjentas (frekvensreduksjon). Kan følges opp med peroral
behandling i dose 40- 120 mg x 3-4. Evt. Verapamilinfusjon. 2.5 mg/ml. 50 mg (20 ml hgl) blandes i
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480 ml glucose 5% eller NaCl 0.9 % som gir en ferdig løsning på 0.1 mg/ml. Initialt gis  0.05-0.1
mg/kg/time. Ved manglende effekt kan denne dosen økes 2 til flere ganger med intervaller på 30-60
minutter. Den gjennomsnittelige totaldosen bør ikke overskride 1.5 mg/kg/dag.

Tilbakeholdenhet hvis pasienten står på peroral betablokker. Ved samtidig svikt er digitoksin
førstehåndspreparat. Hos betablokkerte pasienter kan man evt forsøke forsiktig økning av betablokker
eller skifte fra vanlig betablokker til sotalol (Sotacor®).

Verapamil og digitoksin er kontraindisert ved WPW- syndrom med atrieflimmer.

Digitoksin (Digitoxin®) i.v. 0.3- 0.5 mg som gjentas etter 1-2 timer (frekvensreduksjon). Normalt
fulldigitalisert med 1.0 mg i.v. Deretter vedlikeholdsdose per os eller i.v. 0.1 mg x 1 i 5 av 7 dager evt.
0.05 mg x 1 daglig.

Sotalol (Sotacor®) støtdose 0.6-1.5 mg/kg i løpet av 10-20 minutter. Vedlikeholdsbehandling samme
dose som peroralt. Hver 12. time 40-160 mg blandes i glucose 5 % 100 ml og infunderes i løpet av 20
min.

Ved uttalt svikt bør amiodaron (Cordarone®) vurderes. Støtdose 300 mg (50mg/ml- dvs. 6 ml) oppløst
i 94 ml glucose 5 % (ferdig løsning 3 mg/ml). Vanligvis 200 mg/time dvs. støtdosen går inn i løpet av
en ½ time. Deretter vedlikeholdsdose 800-1200 mg i døgnet blandet i 500 ml glucose 5 %. Ved
blodtrykksfall eller bradycardi reduseres dosen ved å senke dråpetakten.

Ved store fremreveggsinfarkt og hurtig atrieflimmer/ flutter bør amiodaon (Cordarone®) vurderes som
førstehåndsmiddel.

I spesielle tilfeller må man overveie elektrokonvertering.

5.4 Hjertestans

HJERTESTANS

1. Prekordialt slag 
Hvis hjertestans er observert kan det gis et prekordialt slag før defibrillator er tilkoblet. Lite
hensikt etter mer enn 30 sekunder.

2. Basal hjerte-lunge redning. A) sjekk respons B) åpne luftveier- sjekk respirasjon C) To
innblåsninger D) sjekk sirkulasjonen (ikke mer enn 10 sekunder) E) hjertekompresjon 15:2
(innblåsninger), frekvens hjertekompresjon 100/minutt

3. Koble til defibrillator

4. Vurder rytmen. Sjekk om puls. Ikke mer enn 10 sekunder. Vurder om rytmen på monitor  er
sjokkbar dvs. ventrikkelflimmer eller pulsløs ventrikkeltachykardi eller ikke dvs. asystole eller
pulsløs elektrisk aktivitet.

5. A: VF/VT gi opp til tre sekvensielle støt på 200J, 200J og 360 J i løpet av 1 minutt. Hvis VF/VT
vedvarer etter 3 støt gjennomfør 1 minutt med CPR (15:2). I løpet av CPR vurder og korriger
reversible årsaker. Sjekk elektoder/plassering/kontakt. Sikre luftveier. Administrere oksygen.
Sikre intravenøs tilgang. (etter intubasjon kompresjonsrate 100/minutt foregå uten stans med ca.
12 ventilasjoner/minutt asynkront). Gi 1 mg adrenalin iv. Hvis ikke intravenøs tilgang er etablert
gi 2-3 mg adrenalin i tuben. Tid mellom sjokk 3 og 4 bør ikke ta mer enn 1 minutt. Revurder
rytmen. Sjekk puls. Hvis asystole eller pulsløs elektrisk aktivitet følg 5B. Vurder amiodaron
(300 mg i 20 ml glukose 5%+ 150 mg i spesielt refraktære tilfeller deretter infusjon 1mg/minutt i
6 timer og så 0,5 mg/minutt opp til maksimum 2g) hvis VF/VT refraktær til 3 initielle sjokk.
Magnesium hvis mistanke om lav magnesium. Lidokain er alternativ til amiodaron hvis dette
ikke er tilgjengelig. Forsøk inntil 3 nye sjokk 360J, 360J og 360J. Gi 1 mg adrenalin iv. Deretter
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1 minutt med CPR og prosedyre som over på nytt igjen. Vurder buffer ved pH < 7,1 eller 20-25
minutter med resuscitering.

B: Non VF/VT sjekk om tegn til puls. Gi CPR (15:2) i 3 minutter hvis hjertestans. Hvis non-
VF/VT oppstår etter defibrillering så foreta bare 1 minutt med CPR før ny sjekk og eventuelle
medikamenter. Ved CPR sjekk om reverible årsaker. Sjekk elektoder/plassering/kontakt. Sikre
luftveier. Administrere oksygen. Sikre intravenøs tilgang. (etter intubasjon kompresjonsrate
100/minutt foregå uten stans med ca. 12 ventilasjoner/minutt asynkront). Gi 1 mg adrenalin iv.
Hvis ikke intravenøs tilgang er etablert gi 2-3 mg adrenalin i tuben. Revurder rytmen. Hvis
VF/VT følg 5A. Deretter 3 minutter med CPR og på nytt adreanalin 1 mg iv. Vurder buffer og
eventuelt pacing.

6. Vurder andre tiltak. A) antiarytmisk behandling. Amiodaron er nå førstevalg. Initial dose 300
mg oppløst i 20 mg 5% glucose gitt iv som bolus. En ny bolus på 150 mg vurderes hvis VF/VT
gjenoppstår. Vurder amiodaron etter 3 sjokk, men dette skal ikke utsette flere sjokk. B) buffer.
Vurder natrium bikarbonat (50 ml 8,4% løsning) eller alternativ buffer for å korrigere alvorlig
metabolsk acidose dvs. pH< 7,1. Hvis blodgass ikke er tilgjengelig vurder buffer etter 20-25
minutter med hjertestans. C) atropin. Enkel dose på 3 mg iv bolus bør vurderes ved asystole og
pulsløs elektrisk aktivitet (hjertefrekvens < 60 slag/minutt) D) pacing. Kan være svært viktig ved
ekstreme bradyarytmier, men ikke verdi ved asystole uten ved trefasikulært blokk med synbare
Per.

7. Vurder/behandle reversible årsaker. Ved alle hjertestans vurder årsaker hvor behandling er
tilgjengelig: hypoksemi, hypovolemi, hyper/hypokalemi, hypotermi, tensjonspneumothoraks,
tamponade, toksiske/terapeutiske forstyrrelser, tromboemboli.

8. Avanserte “life support” prosedyrer. A) sikre luftveier. Forsøk intubering. Maskeventilering
akseptert alternativ hvis ikke erfaring i intubasjon. Kontroller posisjon av tube. B) etabler
ventilasjon. Ventiler pasientens lunger med 100% oksygen. C) etabler intravenøs tilgang.
Medikamenter gitt i perifer venflon bør flushes med fysiologisk saltvann 10-20 ml. Hvis ikke
intravenøs tilgang er tilgjengelig kan bare adrenalin, atropin og lidokain gis i tracheal tube. I det
tilfellet bør dosen økes 2-3 ganger og fortynnes i 10 ml sterilt vann.

6.0 Venstre ventrikkelsvikt

Lungestuvning/ lungeødem vurdert klinisk/ røntgenologisk.

6.1 Nitroglycerininfusjon. (100 mg i 250 ml glucose 5% eller NaCl 0.9%)

Bør gis liberalt under kontroll av blodtrykket. (se tidligere)

6.2 Diuretika

Furosemid (Furix®) 20-40 mg i.v. som kan gjentas

6.3 Morfin

5-10 mg i.v. som kan gjentas i mindre fraksjonerte doser.
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6.4 Digitalisering

Ved spesielt atrieflimmer/ flutter med rask ventrikkelaksjon

Digitoksin (Digitoxin®)  0.3-0.5 mg i.v. som gjentas etter ca. 2 timer.

6.5 Andre tiltak

Seponer/ reduser evt. betablokker eller andre myokarddepressive medikamenter. Eventuelt  CPAP
eller respiratorbehandling. 

7.0 Kardiogent sjokk- Pumpesvikt

7.1 Generelt

Oksygen samt at smerter, arytmier og svikt behandles optimalt. Hos pasienter som innlegges med akutt
hjerteinfarkt og som har/ utvikler kardiogent sjokk bør muligheten av ballongpumpe og primær PTCA
vurderes. Mekanismen for det kardiogene sjokket bør vurderes: stetoskopi ny bilyd eks.
mitralinsuffisiens/ VSD og ekko. Ved NVI og mulighet for høyre ventrikkelinfarkt trengs ofte store
mengder intravenøs væske som 3-5 liter.

7.2 Volumøkende behandling

Ringer, glucose 5% eller NaCl 0.9% i.v.
Avbryt ved økende lungestuvning eller mangel på effekt.

7.3 Kontraktilitetsøkende behandling

Dopamininfusjon. 10 mg/ml. 200 mg dopamin (Abbodop®) blandes i 80 ml glucose 5% eller NaCl
0.9%. Dette gir en konsentrasjon på 2 mg/ml. Start med 2.5- 5.0 mikrogram/kg/minutt (forbedre
nyrefunksjonen). Dette tilsvarer hos en 70 kg pasient 5.3- 10.5 ml/time. Hvis det er behov for
ytterligere inotrop effekt gis støttebehandling med dobutamininfusjon. Dobutamin (Dobutrex®) 12.5
mg/ml. 250 mg dobutamin (Dobutrex®) blandes i 80 ml glucose 5% eller NaCl 0.9%. Dette gir en
konsentrasjon på 2.5 mg/ml. Start med 2.5 mikrogram/kg/minutt med tilsvarende økning etter 5-10
minutter. Dette tilsvarer en startdose hos en 70 kg pasient på 4.2 ml/time. Videre økning inntil
tilfredstillende hemodynamisk respons. Katekolaminer har dårlig effekt i surt miljø slik at evt. acidose
må korrigeres.

7.4 Vasodilaterende behandling

Nitroglycerininfusjon hvis lungestuvning og kontroll av blodtrykk.

8.0 Rytmeovervåkning. Retningslinjer.

8.1 Rytmen bør overvåkes hos alle disse pasienter:

a) Tidlig hospitaliseringsfase av pasienter for mistenkt og siden bekreftet hjerteinfarkt (2 dager).
Forlenget periode for de med alvorlige komplikasjoner som signifikante arrytmier, alvorlige
ledningsdefekter, pumpesvikt, sjokk) Overvåkning i 2 eller flere dager etter at problemet er
korrigert eller kontrollert.

 
b)  Pasienter mistenkt for å ha hjerteinfarkt ut fra klinikk eller EKG (eller begge). Overvåkning inntil

diagnosen er utelukket.



16
25.10.01

Hjerteinfarktprosedyre (01.11.01)- Utarbeidet av Stig A. Slørdahl Godkjent av Knut Bjørnstad

 
c)  Pasienter som nylig har blitt rescusitert for hjertestans eller de som direkte eller indirekte er

dokumentert å være i fare for hjertestans som pasienter med Morbitz type II eller større blokkering,
nylig oppstått høygradig blokk, langvarige løp av ventrikkeltachycardi eller nyoppståtte
intraventrikulære ledningsdefekter.

9.0 Registrering av behandling og komplikasjoner-
Hjerteinfarktregistret/ Risiko for nye hendelser

Vi ønsker å registrere alle pasienter med akutt hjerteinfarkt på et eget skjema (Hjerteinfarktregister)
og disse opplysningene legges inn i en egen database. Det er alles ansvar å se til at de opplysninger
som trengs for infarktregistret blir registrert. Det endelige ansvaret for utfylling ligger hos
utskrivende lege. 

9.1  Q-takk utvikling

Ved transmurale infarkter får man i timer til døgn etter debut vanligvis Q-takk utvikling i EKG som
uttrykk for irreversibel myokardskade, forutsatt at Q-takkene har varighet ≥ 0.4 sekunder og dybde
tilsvarende ≥ 25 % av påfølgende R-takk.

9.2  Infarktlokalisasjon

Fremre vegg V1-V6
Anteroseptalt V1-V3
Anterolateralt V4-V6, I, aVL
Utbredt fremre vegg V1-V6, I, aVL
Nedre vegg aVF, III, evt. II
Nedre-lateralt aVF, III, (II), V5-V6
Posteriørt Speilvendt infarktmønster V1-V2 med utvikling R>S og høye spisse T-

takker
Høyre ventrikkel ST elevasjon  i høyreavledninger, mest V4R (obs nedreveggsinfarkt)

9.3 Risiko for nye hendelser ut fra TIMI studier

9.3.1 TIMI data ved ustabil angina/nonQ infarkt

Sykehistorie Poeng RISIKO FOR KARDIALE HENDELSER (-14DAGER)
Alder > 65 år 1 Skåre Død /infarkt(%) Død/infarkt/ø.hj.revask.(%) 
≥3 kardiovask.risikofak. 1 0-1 3 5
(fam.belast./hypertensjon/hyperkolesterol/ 2 3 8
DM/røyker) 3 5 13
Kjent sign.koronarstenose 1 4 7 20
ASA siste 7 dager 1 5 12 26
Undersøkelse 6/7 19 41
Kraftig angina siste døgn 1
Økte infarktmarkører 1 (Inklusjon- anginasmerter i hvile siste 24t med 
ST forandringer ≥ 0,5mm 1 ST forandringer eller økte markører)

9.3.2 TIMI data ved ST elevasjonsinfarkt

Sykehistorie Poeng RISIKO FOR DØD 
Alder ≥ 75 år 3 Skåre 30 dagers mortalitet
65-74 år 2 0 0.8
Hypertensjon/ 1 1 1.6
DM/angina pectoris) 2 2.2
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Undersøkelse 3 4.4
Syst.BT< 100mmHg 3 4 7.3
Killip II-IV 2 5 12
Vekt<67 kg 1 6 16
Presentasjon 7 23
FVI eller LBBB 1 8 27
Tid til revask> 4t 1 >8 36
(Inklusjon- koronarsuspekte brystsmerter > 30 minutter, ST elevasjon, smertedebut < 6t, trombolyse
kandidat) Killip I- ingen hjertesvikttegn, II- mild til moderat svikt bedømt ved auskultasjon < 1/2
krep., venestuvning, S3, III- uttalt stuvning, IV- kardiogent sjokk.

B. OPPFØLGING
 

1.0 Ultralyd
Det ideelle er at alle infarktpasientene får gjort en ultralyd i løpet av oppholdet for å vurdere venstre
ventrikkelfunksjon som er den sterkeste prediktor for postinfarkt overlevelse. Ut fra ressurssituasjonen
bør man prioritere alle større infarkt/ kompliserte infarkt/ pasienter med postinfarkt angina.

2.0 Belastning
Submaximal belastning  (til Borg 15- anstrengende) regnes som en sikker metode for å vurdere
ukompliserte infarkt før utreise. Pasienter som får enten angina, ST depresjoner > 1mm eller fravær av
blodtrykksøkning/ blodtrykksfall er prognostisk dårlig gruppe og bør ut fra en totalvurdering evt.
henvises til koronar angiografi. Pasienter med kompliserte infarkt og dårlig venstre ventrikkel bør evt.
belastes forsiktig ved sykkel/ trappegang.
Kompliserte infarkt med hypotensjon, svikt, arytmier og postinfarkt angina bør kunne vurderes til
angiografi uten belastning.
Hvis pasienten ikke er aktuell for revaskulariseringsprosedyre utenom på symptomatisk indikasjon er
trappegang (ca. 100 W) en like god test som sykkelbelastning.

Borg skala:

6
7 svært lett
8
9 meget lett
10
11 ganske lett
12
13 litt anstrengende
14
15 anstrengende
16
17 meget anstrengende
18
19 svært anstrengende
20

3.0 Koronar angiografi i infarktforløpet

Alle pasienter som er innlagt med akutt hjerteinfarkt (både non-q og q-infarkt) må vurderes med tanke
på tidlig utredning dvs. før utskrivning fra sykehuset, i følgende tilfeller:

a.  Tidlig residiv av angina pectoris eller transitorisk ischemi 24- 48 timer etter infarktdebut.
b.  Store hjerteinfarkt karakterisert ved hypotensjon og hjertesvikt eller påvist ved ultralyd.
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c.  Mistanke om at store perfusjonsområder er affisert. Dette er karakterisert ved ischemitegn
i mange EKG- avledninger eller svært uttalte ischemitegn. Hos disse pasientene er det
mistanke om proximale stenoser eller hovedstammestenose.

4.0 Hyperkolesterolemi

Kostveiledning skal gis til alle pasientene.
Pasienter med totalkolesterol over 5 mmol/l eller LDL-kolesterol over 3 mmol/l bør settes på
lipidsenkende medikasjon hvis ikke klart reduserte leveutsikter. Behandlingsmålet er det samme som
ønskelig nivå av totalkolesterol og LDL-kolesterol. Triglyserider over 2 mmol/l og HDL-kolesterol
under 1,0 mmol/l styrker indikasjonene for behandling.

Det synes mest hensiktsmessig å starte opp med lipidsenkende medikasjon under oppholdet. Det er
viktig å huske at et akutt hjerteinfarkt påvirker lipidprofilen selv om den vil være representativ det
første døgnet. Eventuell kontroll av lipidprofilen bør gjøres i en klinisk stabil situasjon 6-8 uker etter
hjerteinfarktet. 

Lipidprofilen skal omfatte totalkolesterol, HDL-kolesterol, triglycerider, mens LDL-kolesterol kan
beregnes ut fra formelen:

LDL-kolesterol= totalkolesterol- HDL-kolesterol -(0,45xtriglycerider)

Formelen gir usikre LDL-verdier hvis triglycerider er over 4,5 mmol/l. Blodsukkeret skal også måles.

For eks.

Simvastatin (Zocor®) 20 mg x 1 daglig. Økning til 40 mg x1 daglig hvis ikke adekvat lipidsenking. 

Pravastatin (Pravachol®) 40 mg x 1 daglig. 

Tabelettene gis i en enkel dose sammen med litt mat ved middags eller kveldsmåltidet fordi den
endogene kolesterolsyntesen er størst om natten. Hos en del pasienter er det liten ekstra lipidsenkende
effekt av å doble dosen fra 20 mg til 40 mg. Andre kan ha liten effekt av 20 mg, men god effekt av 20
mgx 2. 

Samtidig behandling med cyclosporin, erytromycin, cimetidin og fungicider som inneholder
azolderivater kan føre til høye statinkonsentrasjoner som øker risikoen for muskelbivirkninger.
Levertransaminaser måles før igangsatt behandling og innen tre måneder etter behandlingsstart eller
ved dosejusteringer. Hos pasienter som får muskelsymptomer bør CK måles.

5.0 Tid i sykehus

Vil alltid måtte vurderes individuelt, men ukompliserte infarkt som kan mobiliseres raskt bør kunne
reise ut i løpet av en uke (5-8d). Større fremreveggsinfarkt vil ofte ende opp med et opphold på 2-3
uker med langvarig telemetriovervåkning.

6.0 Utreise- Husk å fylle ut/ferdig Hjerteinfarktregistret

6.1 Medikamentell behandling ved utreise



19
25.10.01

Hjerteinfarktprosedyre (01.11.01)- Utarbeidet av Stig A. Slørdahl Godkjent av Knut Bjørnstad

ACE    ACE
Diuretika    Diuretika
Betablokker    Betablokker

   (hvis tolerert)

ASA
160 mg

Ingen
hjertesvikt Hjertesvikt

Normal
EF

Redusert
EF < 40

Betablokker Betablokker
ACE

Mild
Moderat
Alvorlig

(Hvis ikke svært
god prognose uten)

Statiner hvis kolesterol > 5
eller  LDL > 3

6.2 Opptrening

6.2.1 Kontroll-rutiner etter hjerteinfarkt

1. Pasienter under 70 år og endel utvalgte over 70 år fra Sør-Trøndelag kan henvises til Fys.
med. pol. til kontroll. De pasienter som henvises kan vente med kontroll hos egen lege inntil
oppfølgingen ved Fys. med. pol. er avsluttet (for å unngå dobbeltarbeid og ekstra utgifter for
pasientene).

2. Pasienter som bruker warfarin (Marevan®) bør få INR-kontroll hos sin faste lege.

3. Send eget henvisningsskjema til Fys. med. pol. avreisedagen og pasienten blir innkalt 1-2
uker etter utskrivning. Epikrise unødvendig da journalen innhentes.

NB! ANFØR PÅ SKJEMAET OM DET ER GJORT ARBEIDS-EKG FØR UTSKRIVNING, OG
HELST ANTALL WATT/ TID OG OPPLEVD ANSTRENGELSE PÅ BORGS SKALA.

4. Ved kontroll ved Fys. med. pol. får pasienten en vurdering, evt. arbeids- EKG og tilbud om 4
ukers treningsopplegg. Etter avsluttet trening ny kontroll og arbeids-EKG.

5. Varighet av sykemelding vurderes ved 1. kontroll og fortløpende senere. Ved avreise bør
pasienten vanligvis ikke sykemeldes mer enn 2-4 uker.

6.3 Informasjon

6.3.1 Røyking

Røykeslutt gir en 50% reduksjon i mortalitet etter 5 år- dvs. de som sluttet å røyke hadde 17 %
mortalitet etter 5 år, mens de som fortsatte hadde 30 % mortalitet. Røykeslutt ga en gevinst på 27 liv
spart per 1000 pasienter per år. Både nikotin tyggegummi og plaster har vist at de kan være effektive
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hjelpemiddel for å få pasienter til å slutte å røyke. Av alle som ønsker å slutte å røyke vil slik
behandling hjelpe ca. 15% .

6.3.2 Aktivitet

Man bør oppfordre til fysisk aktivitet, men at man bør øke aktiviteten gradvis de første 4-6 uker.
Ekstreme aktiviteter bør unngås. Det er viktig å motivere aktuelle pasienter til å delta i treningsgrupper
sammen med andre koronarpasienter.

6.3.3 Bilkjøring (se også evt. eget hefte fra Norsk Cardiologisk Selskap)

Førerkortklasser: A1 lett motorsykkel
A motorsykkel
B personbil, varebil
T traktor
C1 lett lastebil
C lastebil
S beltemotorsykkel
D1 minibuss
D buss
E tilhengerredskap til kl. B, C, C1, D, D1

Etter hjerteinfarkt

Klasse A, B (E), S eller T.
Et gjennomgått infarkt er som regel ikke til hinder for å betrakte førerkortforskriftens helsekrav for
oppfylt med mindre det er holdepunkter for høy risiko for plutselig illebefinnende

Klasse C, D eller Kjøreseddel
Helsekravene ikke oppfylt.

Ved dispensasjonssøknad (fylle ut NA 202) vektlegger fylkeslegen:

a. symptomer siste år (funksjonsklasse)
b. infarktstørrelse og lokalisasjon
c. prognostiske faktorer (røyking, lipider, overvekt, mosjon, familieanamnese)
d. arbeids-EKG med trinnvis økende belastning til 100% av forventet etter alder, kjønn og vekt (skal

etter faglig god skikk angis i legens notat), alternativt fullført 150 W belastningstrinn (tidligere 4-
minuttsregel utgår, da den ikke passer med moderne belastningsprotokoller) - symptomer eller
tegn på iskemi?

e. Hjertestørrelsen bedømt ved rtg  eller ekkokardiografi
f. 24-timers EKG, tegn på alvorlig arytmi?
g. Venstre ventrikkels funksjon (EF og regional veggbevegelse ved ekkokardiografi,

radionuclidventrikulografi, røntgen ventrikulografi)
h. Forløp i akuttfasen (komplikasjoner kan tilsi dårligere prognose

Krav til stabilitet i seks måneder etter et hjerteinfarkt, unntaksvis tre måneder.

Meldeplikt
Helsepersonelllovens paragraf 34 gir legen meldeplikt dersom innehaver av førekort eller flysertifikat
ikke fyller helsekravene. Meldeplikten er gjengitt i førekortforskriften. Hvordan det skal meldes, er
avhengig av hvor lenge den aktuelle tilstanden antas å vare: Forventet varighet mindre enn seks
måneder gir muntlig meldeplikt overfor pasienten. Noter i journalen at advarsel er gitt. Pasienten er
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juridisk forpliktet av meldingen til ikke å kjøre. Skriftlig melding til pasienten og fylkeslegen (ikke
politiet eller trafikkstasjonen), skal sendes dersom tilstanden ventes å vare lengre enn seks måneder.
Meldeplikt går foran tausethetsplikt

6.3.4 Seksualliv

Et samleie er normalt en mindre belastning enn en belastningstest. Man bør være forsiktig med sterke
begrensninger siden pasientene selv ofte er engstelig på dette området etter et hjerteinfarkt.

6.3.5 Kosthold

Spis mer: 
Grønnsaker og rotfrukter
Frukt og bær
Brød - gjerne fiberrikt, pasta, ris, gryn
Mykt eller flytende matfett, for eksempel raps- eller olivenolje, flytende margarin
Fisk og magert kjøtt

Spis mindre:
Fet ost, fløte, fete desserter
Husholdningsmargarin og smør
Fett kjøtt og kjøttprodukter
Snacks, konditorvarer, sukker og godteri

Unngå kokekaffe

Omlegging til et bedre kosthold gir en gunstig effekt på sykdomsforløpet  uavhengig av effekt på
lipidene. Man bør anbefale en reduksjon i inntak av mettet fett og et økt inntak av frukt og grønnsaker.
Overvektige pasienter bør anbefales vektreduksjon. Pasienten bør spise mer fisk særlig feit fisk (minst
2 måltider i uka). Rødvin i moderate mengder kan virke gunstig med hensyn til hjerte- karsykdommer,
men ikke slik at det bør anbefales som sekundærprofylakse. Alkohol i store mengder gir økt
dødelighet og hypertensjon. Ved hypertriglyceridemi (TG > 2.0 mmol/l) kan redusert inntak av lett
absorberbare karbohydrater ha stor effekt. I praksis kan det gjøres ved å halvere inntaket av poteter til
middag og erstatte dette med grønnsaker. Vektreduksjon kan også ha meget god effekt i slike tilfeller.
Hyperkolesterolemi se over.
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VEDLEGG 1

Kriterier for diagnosen HJERTEINFARKT

1. Typisk økning og gradvis reduksjon av troponin eller rask
økning og reduksjon av CK-MB

Med tillegg av minst ett av følgende kriterier:

- Ischemiske symptomer: brystsmerter (evt. i epigastriet, armer, kjeve),
eller alternative symptomer som kvalme, oppkast, dyspnoe, generell
svakhet, svimmelhet, synkope.

- Utvikling av patologiske Q-takker i EKG

- Ischemiske EKG-forandringer: ST-elevasjon, ST-depresjon, inversjon
av T-takker.

- Perkutan koronararterieintervensjon

2. Funn ved obduksjon forenlig med et akutt hjerteinfarkt

Det europeiske kravet til infarktmarkørene er at en økning skal være over
99 percentilen av en referanse kontrollgruppe og at
variasjonskoeffisienten i øvre normalområde skal være ≤ 10%. I de fleste
situasjoner bør man tilstrebe å ha målt en økning av infarktmarkøren i to
påfølgende blodprøver for å stille diagnosen akutt hjerteinfarkt.

Det er fortsatt uklart hva som blir de endelige verdiene som skal brukes
ved troponinstigning. Inntil vi har en nasjonal avklaring anbefales
følgende verdier:

Troponin T > 0,1 µg/l
Troponin I (Abbott) > 2,0 µg/l
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VEDLEGG 2

Infarktstatus 

Prøve 1 (Infarktstatus i mottakelsen):

Troponin T
CK-MB
Hb
Leukocytter
Na
K
Kreatinin
Glucose
Totalkolesterol
HDL-kolesterol
Forlik (hvis aktuelt med trombolyse)

Prøve 2 (etter 6-10 timer på post på prøverunde):

Troponin T
CK-MB
Hb

Prøve 3 (etter ca. 12-16 timer):

Troponin
CK-MB
Hb

I tillegg tas fastende TG morgen etter innleggelse og hvis
mulig samtidig med prøve 2 eller 3
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VEDLEGG 3

PTCA/ Trombolyse ved akutt hjerteinfarkt

Som hovedregel skal alle pasientene med sannsynlig akutt
hjerteinfarkt og med ST elevasjon eller nyoppstått grenblokk
vurderes for primær PTCA ved at invasiv bakvakt kontaktes
på personsøker 967 138 18.  

Tidsaspektet er det samme som for evt. trombolytisk behandling. 

Dette skal ikke være et forsinkende ledd ut over en telefonsamtale og
hvis kontakt ikke oppnås straks skal pasienten behandles etter standard
regime med trombolyse

Primær PTCA uten trombolyse vurderes hos alle med ST elevasjon
eller nyoppstått grenblokk av invasiv bakvakt, men særlig i følgende
tilfeller er dette viktig: 

Kontraindikasjoner mot trombolyse som blødningsrisiko og langvarig
rescusitering 

Pasienter som har gjennomgått koronar angiografi og som venter på
PTCA.

Store FVI hos yngre pasienter.

FVI med kardiogent sjokk ved innleggelsen.

Trombolyse

Alle sannsynlige hjerteinfarkt med ST elevasjon eller nyoppstått
grenblokk og med sykehistorie under 12 timer, uten kontraindikasjoner
og hvor det ikke har blitt bestemt at det skal gjøres primær PTCA (se
over) skal i prinsippet ha trombolyse. 

Effekten av trombolyse er mindre i gruppen av pasienter med
sykehistorie mellom 7 og 12 timer. Tilbakeholdenhet med trombolyse
hos pasienter > 75 år og med mistenkt akutt nedreveggsinfarkt. Hvis ikke
kontakt oppnås umiddelbart med invasiv bakvakt skal pasienten ha
trombolytisk behandling hvis dette er indisert ut fra klinikk og EKG.
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VEDLEGG 4

Rapilysin® (reteplase) ved akutt hjerteinfarkt

Gis på samme indikasjon som Actilyse®

Før oppstart av Rapilysin® får pasienten Novid® 330 mg brusetablett

Enoksaparin (Klexane®) 30 mg intravenøst deretter
Enoksaparin (Klexane®) 1mg/kg kroppsvekt subkutant før første dose
Rapilysin® (ikke over 100mg s.c.)

Overfør vann fra medfølgende engangssprøyte til hetteglass med 10E
Rapilysin. Mens overføringskanylen og sprøyten fortsatt sitter i
hetteglasset roteres dette forsiktig for å løse opp pulveret. Må ikke ristes.
Den ferdige løsningen skal være fargeløs.

Injiser langsomt intravenøst over 2 minutter. 

Bolus nr. 2 med 10E Rapilysin gis 30 minutter etter start av første
injeksjon. Injiser langsomt intravenøst over 2 minutter. 

Hvis Rapilysin skal gis i samme venflon som er brukt til lavmolekylært
heparin må denne skylles med saltvann. 

SAMMENDRAG:
1. Acetylsalisylsyre 330 mg po.
2. Klexane® 30 mg iv.
3. Klexane® 1mg/kg kroppsvekt sc. (ikke over 100 mg)
4. Bolus 10E Rapilysin® iv over 2 minutter.
5. Bolus 10E Rapilysin® iv over 2 minutter – gis 30 minutter etter første

bolus.
6. Klexane® 1mg/kg kroppsvekt sc. (ikke over 100 mg) 12 timer etter

første sukutane dose. Deretter Klexane® 1mg/kg kroppsvekt sc. hver
12.time i minimum 2 døgn. Bare de to første subkutane doser skal
ikke være over 100 mg hvis vekten tilsier dette.
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VEDLEGG 5

Insulin- glukose infusjon hos diabetikere

Hos infarktpasienter med glukose over 15 mmol/l  ved innkomst vil det
ofte være aktuelt med insulin- glucoseinfusjon og følgende oppskrift kan
brukes:

500 ml 5% glucose tilsatt 80 IE hurtigvirkende insulin. Start med 30ml/t (
≈ 4,8 IE/time). Blodsukkeret sjekkes etter 1 time. Infusjonen justeres etter
følgende tabell hvor man ønsker å holde blodsukkeret mellom 7-10
mmol/l. Blodsukkeret bør kontrolleres 1 time etter at infusjonen er
endret, ellers hver 2 time. Hvis det initielle fallet er > 30 % endres ikke
infusjonen hvis blodsukkeret er over 11 mmol/l. Hvis blodsukkeret er
innenfor målområdet 7- 10,9 mmol/l reduseres infusjonen med 6 ml/t ( ≈
1,0 IE/time).

Hvis blodsukkeret er stabilt <11,0 mmol/l etter kl. 22.00 reduseres
infusjonsraten med 50 % gjennom natten.

Blodsukker Tiltak
> 15 mmol/l Gi 8 IE insulin som iv bolus og øk

infusjonsraten med 6ml/t
11-14,9 mmol/l Øk infusjonsraten med 3 ml/t
7-10,9 mmol/l Uendret infusjonsrate
4-6,9 mmol/l Reduser infusjonsraten med 6 ml/t
< 4 mmol/l Stopp infusjonen i 15 minutter. Test

blodsukkeret og gjenta tilsvarende til 
blodsukkeret er ≥ 7 mmol/l. Ved symptomer på hypoglykemi gis 20 ml
30% glukose iv. Infusjonen gjentas med en infusjonsrate som er redusert
med 6 ml/t når blodsukkeret er ≥ 7 mmol/l.

Hos pasienter som står på peroral antidiabetisk medikasjon ved
innleggelse av typen sulfonylurea (Daonil®, Euglucon®, Diabinese®,
Apamid®, Mindiab®), bør man vurdere å seponere dette på grunn av
mulig ugunstig effekt på hjertet ved infarkt. 


	HJERTESTANS
	Kriterier for diagnosen HJERTEINFARKT
	Infarktstatus
	Na

	PTCA/ Trombolyse ved akutt hjerteinfarkt
	
	
	
	Rapilysin® \(reteplase\) ved akutt hjerteinfar


	Gis på samme indikasjon som Actilyse®
	Før oppstart av Rapilysin® får pasienten Novid�


	Insulin- glukose infusjon hos diabetikere

