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1. ENGLISH ABSTRACT 

 
 
More than 22 000 people in Norway get diagnosed with acute heart attack every year. Two 
main types of acute heart attacks are called STEMI and NSTEMI, with the latter representing 
60-70% of the cases each year. In STEMI, total coronary artery occlusion leads to ST-
segment elevation, while subtotal occlusion usually lacks persistent ST-segment elevation 
(NSTEMI).      
 
In the last few years, considerable improvements has been made in the hospital management 
of STEMI and NSTEMI. Two main strategies exist: conservative and invasive. We wanted to 
look at the current opinion on management of acute heart attacks, and more precisely, 
thrombolysis vs. percutaneous coronary intervention. We have chosen to look at International 
and Norwegian guidelines, meta-analysis and some articles on the latest improvements. 
 
Aspirin, clopidogrel and heparin should be considered given to all STEMI/NSTEMI patients 
when arriving hospital. In STEMI, the occluded coronary artery should be treated with 
complete opening and reperfusion with a minimum of time-delay. Primary PCI has been 
shown to give the best results in hospitals equipped and experienced for PCI-procedures. This 
approach reduces mortality, re-infarction and stroke. Patients with transport-time <90min 
should be directly sent to an invasive centre for PCI. GP IIb/IIIa inhibitors given prior to PCI 
gives a short-term benefit. Rescue PCI is indicated if thrombolysis fails. If no 
contraindications and PCI delay is >90min, the treatment of choice is thrombolysis pre-
hospitally or at a local hospital.  
 
In NSTEMI, high-risk patients should be given GP IIb/IIIa inhibitors before early 
angiography and if indicated, PCI. Low-risk patients should be sent to coronary angiography 
within 48h. It is further recommended a stress-ECG and 2nd preventive measures. For 
NSTEMI patients, thrombolysis is not recommended in any event.  
   
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 ORDFORKLARINGER 
 

 
 

ABCIXIMAB – GP IIb/IIIa hemmer 
ACS- Akutt koronar syndrom, se også ustabilt koronarsyndrom. 
ARR – Absolutt risikoreduksjon i %(=ECR-EER) 
CABG – coronary artery bypass graft 
CAD – coronary artery disease 
CUTTING BALLOON: tre eller fire metall høvler på utsiden av ballongen som lager 
langsgående snitt i plakket samtidig med dilatasjonen.  
ECR – experimental controll rate i % (resultat i kontrollgruppe) 
EER – experimental event rate i % (resultat i intervensjonsgruppe) 
EPTIFIBATIDE – GP IIb/IIIa hemmer 
FASILITERT PCI –  =”planlagt PCI”. Dvs. planlagt intervensjon innen12t etter symptom-
debut kort tid etter trombeløsende medikasjon(trombolyse eller GPIIb/IIIa hemmer) for å 
bygge bro mellom forsinkelsen fra 1.lege-kontakt til primærPCI 
GiT - Gastrointestinaltraktus 
HT – hypertensjon 
INTRAKORONAR BRACHYTERAPI - består av flere teknikker hvor man leverer stråling 
lokalt til det koronare kar via kateter eller stenter. 
IV – intravenøst administrert 
KLOPIDOGREL – ADP reseptor antagonist (plateaggregasjonshemmer) 
LMWH – Low molecular weight heparin 
MI – myokardinfarkt 
NSTEMI – Non ST-elevasjons myokard infarkt 
PCI – percutaneous coronary intervention 
PLANLAGT PCI – se fasilitert PCI 
PRIMÆR PCI – intervensjon i den tilstoppede, symptomgivende arterie innen 12t etter debut 
av brystsmerter el. andre symptomer, uten forutgående trombolytisk el. annen trombe-
oppløsende behandling. 
RCT – randomisert kontrollert studie 
RESCUE PCI – PCI i koronar arterie som forblir okkludert til tross for trombolytisk terapi. 
Mislykket trombolyse mistenkes hvis vedvarende brystsmerter og manglende normalisering 
av ST-hevning 45-60min etter trombolysebehandling er startet. Blir ofte bekreftet 
angiografisk. 
ROTABLASJON:  er ett høyhastighets diamant bor, som spinner 140 000-180 000 omdr/min. 
STEMI – ST-elevasjons myokard infarkt 
TIROFIBAN - GP IIb/IIIa hemmer 
T-PA - Alteplase 
USTABILT KORONARSYNDROM - er betegnelse for fire manifestasjoner av 
symptomgivende koronarsykdom. Det omfatter pasienter med ustabil angina pectoris uten 
andre objektive funn, ustabil angina ledsaget av ST-senkning i EKG under smerteanfall, 
NSTEMI og STEMI. Pasientene i alle disse fire gruppene har økt risiko for nytt hjerteinfarkt 
og død  i løpet av de første seks måneder etter debut av ustabile symptomer. 
VF - ventrikkelflimmer 
VT – ventrikker tachycardi 

 
 
 



ANBEFALINGSSYSTEM 
 
 
 
 
I både norske, europeiske og amerikanske guidelines benyttes et anbefalingssystem som er 
gradert utifra graden av nytte/effekt og grunnlaget for bevis.  
 
Grad av nytte/effekt: 
Klasse I = bevis og/eller generell enighet om at en gitt behandling er fordelaktig, nyttig og 
effektiv. 
 
Klasse II = motstridende bevis eller sprikende oppfatning vedr. nytte/effekt av behandling. 
 
Klasse IIa = overvekt av bevis/oppfatning i favør av nytte/effekt av behandling. 
 
Klasse IIb = Nytte/effekt av behandling er mindre dokumentert på bakgrunn av 
studier/oppfatning. 
 
(Klasse III = Bevis eller generell oppfatning om at behandlingen ikke er til nytte/ ikke effektiv 
og i noen tilfeller kan være til skade.) – Dette punkt benyttes i amerikanske guidelines, men 
har blitt sløyfet i ESC´s PCI-guidelines fra 2005 og er heller ikke benyttet i norske 
retningslinjer.) 
 
 
Bevisgrunnlag: 
Nivå A = Bekreftende data fra minimum 2 randomiserte kontrollerte kliniske studier. 
 
Nivå B = Bekreftende data fra én enkelt randomisert kontrollert klinisk studie og/eller 
metaanalyser eller fra ikke-randomiserte studier. 
 
Nivå C = Konsensus blant eksperter basert på studier og klinisk erfaring. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 INNLEDNING 
 
 
 
 

Over 22 000 mennesker legges inn med diagnosen akutt hjerteinfarkt hvert år. Uansett hva 
man ønsker å jobbe videre med som lege, kommer man hyppig til å møte denne 
pasientgruppen. Det har i tillegg skjedd store forandringer de siste år i forhold til håndtering 
og behandling av akutt hjerteinfarkt. På bakgrunn av dette ønsket vi derfor å sette oss inn i 
dagens oppfatning av hva som er beste behandling av akutt hjerteinfarkt; Trombolyse eller 
PCI?  Hva går de ulike intervensjonene ut på og hvilke pasientgrupper egner seg for de ulike 
behandlingsalternativene? Vi har valgt å inkludere både STEMI og NSTEMI i oppgaven. 
Grunnen til at vi også tar med NSTEMI er at denne gruppen representerer et stort antall 
pasienter hvor flertallet gjennomgår koronar angiografi og revaskulariserende 
behandling(PCI/CABG) i direkte tilslutning til innleggelsen. Vi ønsker å gi en oversikt over 
anbefalinger og kriterier pr. dags dato vedrørende valg av trombolyse vs. PCI på en enkel og 
lettfattelig måte. Siden det er et omfattende emne måtte vi gjøre noen begrensninger av 
oppgaven. Vi går derfor oversiktsmessig inn på hjertets anatomi, kardiovaskulær patologi, 
samt diagnosekriterier for akutt hjerteinfarkt. Deretter tar vi dypere for oss de ulike 
behandlingsmetoder og oppdaterte retningslinjer som finnes, både nasjonalt og internasjonalt. 
Vi har valgt å ikke gå detaljert inn på alternativ medikamentell tilleggsbehandling, men 
nevner hovedtrekkene og anbefalinger. Vi har imidlertid valgt å legge mest vekt på nasjonale 
forhold og anbefalinger utarbeidet for norske sykehus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 METODE 
 
 
 
 
Oppgaven er en litteraturstudie. Vi har tatt utgangspunkt i gjeldende retningslinjer for STEMI, 
NSTEMI og PCI fra ESC(European Society of Cardiology), ACC/AHA(American College of 
Cardiology/American Heart Association), Norsk Kardiologisk Selskap, SMM-rapporten 
5/2002, samt noen av de enkelte Helseforetaks egne retningslinjer. Flere av disse kildene har 
basert seg på metaanalyser av en mengde enkeltstudier. Vår erfaring er at mange av de samme 
enkeltstudiene blir vurdert i en rekke av metaanalysene, og vi ser på dette som en kritisk 
metodevurdering og en kvalitetskontroll. Det kritiske analysearbeidet som ligger bak flere av 
de nevnte retningslinjene og rapportene er meget omfattende og tildels utenfor vårt 
kompetanseområde. Da noen av de tidligere nevnte retningslinjer og rapporter er fra et par år 
tilbake, har vi søkt etter oppdatert litteratur i databasene: medline, pubmed og cochrane 
library, samt Tidsskriftet på søkeordene pci, angioplastikk/angioplasty,  trombolysis, 
streptokinase, alteplase, reteplase, tenecteplase og acute myocardial infarction. For 
basalkunnskapen har vi lagt til grunn velrennomert medisinsk faglitteratur brukt i 
medisinstudiet.  
 
Vi har systematisk gått gjennom våre kilder og deres referanselister og dermed også fått noen 
nye artikler. Vi har vurdert det faglige innholdet i litteraturen, metoder brukt og mulige 
feilkilder. Vi har funnet mye utenlandsk litteratur, men vektlegger i stor grad nasjonale og 
regionale retningslinjer i våre konklusjoner (Helse Midt-Norge, Helse Sør/Øst) siden det er 
disse man må forholde seg til som praktiserende i Norge.  
 
Denne oppgaven omfatter en rekke enkeltpunkter vedr. håndtering av STEMI og NSTEMI. 
For å gi informasjonen en oversiktlig fremstilling, har vi valgt å samle resultater, diskusjon og 
konklusjon under hver enkelt tema. I tillegg har vi på slutten av de to hovedtemaene samlet 
informasjonen i et punkt som heter ”håndtering av hhv. NSTEMI og STEMI”. 
 
 
Feilkilder 
 
I studiene vi har sett på er ofte resultatene basert på et felles endepunkt av død, nytt non-fatalt 
MI eller slag. De største utslagene i favør av PCI, er ofte begrunnet ved en reduksjon i antall 
non-fatale nye MI. En mulig feilkilde her, kan være at andelen non-fatalt MI kan påvirkes av 
ulik grunnbehandling og tilleggsbehandlingen forøvrig.  
 
De RCT som har sett på volum og resultater, er i hovedsak utført ved store sykehus der de har 
omfattende erfaring med PCI og blant pasienter med relativt kort transportavstand til 
sykehuset. Det er derfor reist spørsmål om en kan oppnå like gode resultater med 
reperfusjonsbehandling ved sykehus med mindre pasientvolum, mindre erfarne operatører og 
lengre transportavstand.   
 
Når det gjelder tidsaspekt fra symptomdebut til behandling, er tiden til behandling i flere 
studier ikke blitt randomisert. Dette er en feilkilde man må ta hensyn til. Man må av den 
grunn tolke funnene med et visst skjønn. 
 
 



 
5 HJERTETS ANATOMI - KORONARARTERIENE 

 
 
 
 
Hjerteveggen får blod fra to koronararterier, a.coronaria dextra og a.coronaria sinistra, som 
begge går av fra aorta like ovenfor aortaklaffen. Koronararteriene når frem til forflaten av 
hjertet på hver side av truncus pulmonalis. 
A. coronaria dextra(RCA=right coronary artery) går så i høyre del av sulcus coronarius 
mellom høyre atrium og ventrikkel  rundt basis til undersiden av hjertet. Herfra fortsetter 
arterien som ramus interventricularis posterior i den bakre lengdefuren frem til apex cordis. 
 
A. coronaria  sinistra deler seg i to grener. Den ene grenen, ramus interventricularis 
anterior(LAD= left anterior descendens) forløper i den fremre lengdefuren på hjertet frem til 
apex cordis. Den andre grenen, ramus circumflexus(LCX=left circumflex artery), bøyer 
omkring basis cordis og går til undersiden av venstre ventrikkel. 
 
Mesteparten av den coronare blodforsyningen skjer i diastolen. Kjennskap til 
forsyningsområdene til de tre hovedkoronararteriene hjelper oss å koble sammen stedet for 
vaskulær obstruksjon med det ischemiske myokardområde(2). 
Fordelingen av grenene til koronararteriene varierer en god del. Som hovedregel vil A. 
coronaria dextra forsyne høyre ventrikkel, høyre atrium, atrieskilleveggen, og dermed også 
sinusknuten og AV knuten. 
A. coronaria sinistra forsyner mesteparten av venstre atrium, venstre ventrikkel og 
ventrikkelskilleveggen, og dermed også AV bunten. ( A. coronaria sinistra kan også forsyne 
sinusknuten og AV knuten, selv om disse to delene vanligvis forsynes av grener fra a. 
coronaria dextra.) 
 
 
 
Funksjonelt sett fungerer høyreog venstre koronararterie som endearterier, selv om det 
anatomisk er flere interkoronare anastomoser (kollateraler) i de fleste hjerter. Det går lite blod 
gjennom disse kanalene i normale hjerter. Men når en arterie er veldig forsnevret vil blod gå 
via kollateralene fra høyest til lavest trykk og føre til at kanalene forstørres. Ischemi kan 
stimulere til progressiv dilatasjon av kollateraler, som kan spille stor rolle ved å skaffe blod til 
myokardområder som ellers blir utsatt for får lite perfusjon. 
 
Kilder: (1,2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                         6 PATOLOGI
 
 
 
 
ARTERIOSKLEROSE 
 
Arteriosklerose er en gruppe vaskulære sykdommer som alle fører til en fortykning av 
arteriene og gradvis utvikling av avtagende elastisitet. Det blir en ansamling av kolesterol, 
betennelsesceller, hvite blodceller og glatt muskulatur i arteriene. Intima lesjoner(atheromer) 
dannes, som protruerer innover i lumen, svekker underliggende tunica media og som også vil 
gjennomgå en serie med komplikasjoner som omtales under hjerteinfarkt patologien 
(nedenfor). Arteriosklerose affiserer primært elastiske arterier(aorta, carotisarterienee) og 
store og middels store muskulære arterier som koronararteriene. Sykdommen/prosessen 
starter i barndommen, men symptomene viser seg ikke før mange år senere. 
 
Det er satt frem flere hypoteser angående utvikling av arteriosklerose, men det er størst tiltro 
til hypotesen ”respons på skade”. Denne forklarer arteriosklerose på følgende måte: 

• Først så skjer det en endotelskade på grunn av ugunstig effekt av kolesterol, stress, 
turbulent flow, produkter fra sigarettrøyk, hypoksi osv.  

• Det blir en hemodynamisk forstyrrelse med økt trykk og turbulent flow som gir økt 
endotelpermeabilitet og celleinnvandring. 

• Etter endotelskaden adhereres monocytter til veggene og de migrerer mellom 
endotelcellene inn til subendotelet. Her blir de omdannet til makrofager som inntar 
lipoproteiner, slik at de blir til skum-celler; små fettdråper som smelter sammen. Siden 
oksidert LDL er kjemotaktisk til monocytter og også vil immobilisere makrofager, blir 
det en akkumulering av skumceller og makrofager i karveggen. Også glatt muskulatur 
av media-opprinnelse vil migrere og samles i intima hvor de prolifererer og tar opp 
lipider.  Det dannes altså aggregater av skumceller i intima som synes makroskopisk 
som fettstreker, gule streker som forløpere til fullt utviklet atheromatose. 
Fettstrekdannelse begynner allerede fra småbarnsalderen. 

• Makrofagene fagocytterer fett inntil de sprekker og danner en kronisk betennelse som 
gir migrasjon og tilløp til flere makrofager, lymfocytter og plasmaceller. 

• Til slutt vil vekststimulatorer og veksthemmere, frigitt fra makrofager, modulere 
proliferasjon av glatte muskelceller og føre til deponering av ekstracellulær matrix i 
lesjonen. Fettstrekene blir etterhvert til et modent fibrofett atherom som er plakk av 
gulfargede avleiringer av kolesterol og andre fettarter i årehinnen. Atheromet består 
også av makrofager, lymfocytter, muskelceller, bindevev og store dråper fettstoff.  

• Det hele ender med at det dannes et avansert atherom , ved at plakket stadig 
gjennomgår massiv kalsifisering og det er denne kalsifiseringen som gjør at åreveggen 
mister sin elastisitet og blir stiv. 

• Det er nå dannet et atherom som vil protruere innover i lumen og svekke tunica media. 
 

 
 
 
 
 



 
HJERTEINFARKT 
 
Akutt hjerteinfarkt skyldes en plutselig og forlenget reduksjon av koronar blodforsyning  på 
grunn av nesten fullstendig eller fullstendig avstengning av en koronararterie eller en av dens 
grener. Trombosedannelse over et plakk/atherom er hovedmekanismen som fører til okklusjon 
av blodåren.  Spasme i karveggen og embolier fra trombematriale kan også bidra til 
lukkingen. Felles for STEMI og NSTEMI er at det aterosklerotiske plakket er omkranset av 
en fibrøs kapsel. Det er vanlig at det blir en periode med inflammasjon i det aterosklerotiske 
området. Den inflammatoriske prosessen fortynner den fibrøse kapselen og det skjer så en brå 
ruptur av plakket. Rupturen stimulerer plateaktivering og aggregering med lokal trombose 
som resultat. Aggregeringen skjer ved at fibrinogentråder bindes til IIb/IIIa-reseptorene på 
overflaten av blodplatene. Ved STEMI blir det i tillegg en omdanning av fibrinogen til 
fibrintråder som danner hovedgrunnlaget for trombosen sammen med aktiverte plater. Dette 
er viktig for forståelsen av at den medikamentelle behandlingen er forskjellig ved akutt infarkt 
med ST-elevasjon og akutt infarkt uten ST-elevasjon(4).  
 
Avstengningen av koronararterien fører til ischemi i det området som arterien forsyner. 
Hjerteinfarktet begynner sin utvikling etter 15-30 minutter med alvorlig ischemi. Det utsatte 
myokardet utvikler irreversible forandringer med nekrose som starter i subendokardet. 
Nekrosesonen utvikles de neste timene til å involvere midt- og subepikardiale områder av 
myokardet. Infarktet når vanligvis sin fulle størrelse innen 3-6 timer. Under denne perioden 
vil trombolyserende agens begrense størrelsen på infarktet. Etter seks timer har reperfusjon 
ingen effekt på infarktstørrelsen.  
Ved ischemi skjer en koagulerende nekrose og inflammasjon, deretter en dannelse av 
granulasjonsvev. Det skjer en reabsorbsjon av nekrotisert myokard og til slutt organisering av 
granulasjonsvev og dannelse av fibrøst arr. 
 
Preeksisterende kollateraler kan begrense infarktstørrelsen, og de kan sees med angiografi i ca 
1/3 av tilfellene ved hjerteinfarkt. Det er utført dyreforsøk som viser at korte perioder med 
koronar okklusjon vil øke vevstoleransen for senere forlenget blodårelukking; det såkalte 
”preconditioning phenomenon”. Hos mennesker vil pasienter med historie av preinfarkt- 
angina tendere til å ha mindre myokardskade, færre tilfeller av hjertesvikt og derfor mindre 
mortalitet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DE ULIKE TYPENE HJERTEINFARKT 
 
Transmuralt infarkt: Infarkt som involverer mesteparten av ventrikkelveggens tykkelse. 
Subendokardiale infarkt: Involverer 1/3 av innsiden av myokardet. 
 
Lokalisasjon av hjerteinfarktet er avhengig av hvor okklusjonen skjer og av anatomien til 
koronararteriene. Det vil med andre ord bety at: 
 

• Okklusjon av LAD: vil gi infarkt i anteriore og apikale områder av venstre ventrikkel 
og også interventrikulære septum. 

 
• Okklusjon av RCA: Vil gi infarkt i posteriore og basale del av venstre ventrikkel og 

også interventrikulære septum. 
 
• Okklusjon av LCX: Vil gi infarkt i laterale vegg av venstre ventrikkel. 
 

 
Isolerte infarkter i høyre ventrikkel eller i atriumene er sjeldent. 
Størrelsen på infarktet påvirkes av flere faktorer. Generelt vil okklusjon av mer proksimale 
segmenter av koronararteriene produsere større infarkter, mens okklusjon av mer distale 
grener tenderer til å gi mindre infarkter. Størrelsen er også påvirket av graden av kollateral 
sirkulasjon som er tilstede når det blir en okklusjon. Hos personer med langvarig koronar 
arteriosklerose kan kollateral sirkulasjon oppstå over tid som respons på kronisk ischemi og 
dermed vil det begrense infarktet. 
 
 
Kilder: (2,3,5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7 DIAGNOSEKRITERIER FOR AKUTT HJERTEINFARKT 

 
 
 
 
Siden nye europeiske og amerikanske retningslinjer for diagnosen ble tatt i bruk i Norge i 
2001, har antallet med diagnosen akutt hjerteinfarkt økt. Dette pga. at følsomme biokjemiske 
markører på myokardskade nå benyttes, slik at mange av de som tidligere fikk diagnosen 
ustabil angina el. andre diagnoser nå får diagnosen akutt hjerteinfarkt. Det er estimert en 
økning på 30-40% sammenlignet med de gamle WHO-kriteriene. Verdt å merke seg er at de 
nye infarktkriteriene ikke gir en økning i antallet STEMI(6) 
 
 
 
Kriterier for et akutt hjerteinfarkt er(7,8,9): 
 

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

(2)  
      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 eller synkope. 

• Utvikling av patologiske Q-takker i EKG. 
• Ischemiske EKG forandringer: ST-elevasjon, ST-depresjon, inversjon av T-takker. 
• Perkutan koronararterieintervensjon. 
 

(3) 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 mindre enn eller lik 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.(7) 
 
Det er fortsatt uklart hva som blir de endelige verdiene som skal brukes ved 
troponinstigning. Inntil det blir en nasjonal avklaring anbefales Troponin T over 0,1 
mikrogram/L. På grunn av flere essays er det ikke mulig å angi en generell cut-off verdi 
for troponin I, derfor må de som bruker troponin I lage sitt eget referansemateriale med 
den aktuelle metode de har innført.(8,9)  
 
 
 

 
 
 
 



 
 

INFARKTSTATUS 
 
 
 
 
PRØVE 1: (Infarktstatus i mottakelsen) Troponin T, CK-MB*, Hb, leukocytter, Na, K, 
Kreatinin, Glukose, Total kolesterol, HDL- kolesterol, forlikelighet (hvis aktuelt med 
trombolyse). 
 
PRØVE 2: ( Etter 6-10 timer på post) Troponin T, CK-MB, Hb. 
 
PRØVE 3: (Etter ca. 12-16 timer) Troponin T, CK-MB, Hb 
 
I tillegg fastende TG morgenen etter innleggelse og hvis mulig samtidig med prøve 2 eller 
3(7). 
 
Dette er retningslinjer fra RIT. Det taes forbehold om at det kan være forskjeller fra sykehus 
til sykehus. 
 
*Troponinverdiene holder seg forhøyet i 1-2 uker i sirkulasjonen. Ved misstanke om reinfarkt 
de første to uker er det således en fordel å bestemme nivået av CK-MB, som gjerne rekker å 
normaliseres etter det første infarktet, for så å stige igjen ved reinfarkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8 DIAGNOSE, DEFINISJON OG FOREKOMST AV STEMI OG NSTEMI 

 
 
 
 
Ved full tilstopping av en av koronararteriene, vil det i de fleste tilfeller vises som ST-
elevasjon i EKG, noe som har ført til betegnelsen hjerteinfarkt med ST-elevasjon = STEMI. 
 
Hjerteinfarkt kan også oppstå uten at koronararterien tilstoppes fullstendig. Ved hjerteinfarkt 
uten ST-elevasjon i EKG, der det foreligger varierende grad av blodproppdannelse og 
tilstopping benyttes betegnelsen non-ST-elevasjonmyokardinfarkt eller NSTEMI. 
 
Det er flytende overgang mellom NSTEMI og ustabil angina pectoris(UA), og det kliniske 
bildet er likt. Diagnose og behandling er også nærmest identisk, og behandling av disse 
tilstandene omtaler vi derfor sammen under betegnelsen NSTEMI. 
Ved NSTEMI er det varierende grad av blodproppdannelse og tilstopping av en 
koronararterie, men ingen full okklusjon som ved STEMI. Ved UA er 
blodgjennomstrømningen i koronararterien ikke så mye redusert at det oppstår fulminant 
hjerteinfarkt. Forandringer i blodprøver viser om det er hjerteinfarkt eller ikke(10). 
 
 
 
Diagnosen på STEMI stilles på typiske EKG- forandringer(ST-løft) sammen med typisk 
sykehistorie og klinikk som nevnt under avsnittet ”diagnosekriterier”. Siden grenblokk vil 
kamuflere ST-elevasjonen, blir også nyoppstått grenblokk regnet som indikasjon for 
behandling av STEMI(22). 
 
Det er uklart hvor mange mennesker som rammes av STEMI i året. Kilder fra 2005(11)hevder 
at det er i underkant av 1000 pasienter i året /million innbyggere som rammes av STEMI. 
Samtidig hevder en artikkel i tidsskriftet 5/2004 at infarkter med ST-elevasjon nå utgjør 30-40 
% av det totale antall hjerteinfarkt(4). 
 
Diagnosen på NSTEMI  stilles ved hjelp av sykehistorie og klinikk i tillegg til fravær av ST-
hevning. Utifra kilder fra 2004 kan man anta at 60-70% av alle hjerteinfarkt er NSTEMI(4).   
 
 
Kilder: (10,11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9 BEHANDLINGSFORMER 

 
 

 
 
TROMBOLYSE 
 
Den første rapporten om trombolytisk behandling av pasienter med akutt hjerteinfarkt 
kom allerede i 1958. Interessen var imidlertid liten fram til 1980-tallet, da flere store 
randomiserte studier ble igangsatt. Studiene viste en klar reduksjon i dødeligheten ved bruk av 
trombolytisk behandling, og siden midten av 1980-tallet har trombolytisk behandling vært 
standardbehandling av akutt hjerteinfarkt. 
 
Prinsippet er at pasienten får et medikament intravenøst som løser opp 
blodpropper (tromber) i koronararteriene, slik at blodstrømmen i arterien gjenopprettes. 
Deretter gis tilleggsbehandling med medikamenter som virker på blodplatene og 
koagulasjonssystemet for å hindre en ny tilstopping (reokklusjon). Alle de trombolytiske 
midlene som i dag brukes er såkalte plasminogenaktivatorer, dvs. de aktiverer kroppens eget 
plasminogen til plasmin, som er det aktive enzym som løser opp trombene. Det er de siste 
årene utviklet nye trombolytiske medikamenter og nye regimer for tilleggsbehandling, i 
forsøk på å bedre effekten av behandlingen. 
 
STREPTOKINASE, som produseres av betahemolytiske streptokokker, var det første 
trombolytiske middel som ble anvendt, og det har lenge vært den dominerende substansen 
innen trombolysebehandling. Både fibrinbundet og sirkulerende plasminogen 
blir aktivert, og det settes derfor i gang en kraftig generalisert aktivering av 
trombolysesystemet. Rapportert 30-dagers dødelighet med streptokinase i de store studiene 
varierer mellom 7,5 % og 10,7 %  
 
ALTEPLASE eller human vevsplasminogen aktivator fremstilles med genteknologi 
(“recombinant human tissue type plasminogen activator”, rt-PA eller t-PA). De senere årene 
har alteplase blitt brukt stadig mer. Denne aktivatoren har den fordelen at den ikke er 
immunogen, og først og fremst aktiverer fibrinbundet plasminogen. 30-dagers dødeligheten er 
mellom 6,3 % og 10,3 %, dvs. litt bedre enn streptokinase resultatene. 
 
Molekylærbiologiske fremskritt har gitt muligheter for å lage varianter av 
Alteplase som varierer i fibrinspesifisitet og halveringstid i sirkulasjonen. En av disse 
Variantene er RETEPLASE. Reteplase har lavere fibrinspesifisitet, men lenger halveringstid 
enn alteplase. I angiografi-studier har man oppnådd normal blodstrøm hos ca. 60 % av 
pasientene med reteplase. Man har imidlertid ikke kunnet vise noen særlig effekt på 
dødelighet ved bruk av reteplase sammenliknet med de eldre fibrinolytiske substansene. 
Fordelen med reteplase er at den kan gis som to støtdoser med 30 minutters mellomrom og er 
dermed enklere å administrere. 
 
TENECTEPLASE er en annen modifisert variant av alteplase, som nylig er registrert på 
markedet i Norge (Metalyse®). Tenecteplase har høyere fibrinspesifisitet og lenger 
halveringstid enn alteplase. Nyere studier har vist at tenecteplase gir økt rekanalisering 
raskere enn alteplase(12) Tenecteplase egner seg for prehospital bruk da den kan gis som èn 
enkelt støtdose. 



 
Det arbeides stadig med å forbedre de trombolytiske regimer, både ved å utvikle nye 
plasminogenaktivatorer, og ved å bedre tilleggsbehandlingen. Acetylsalisylsyre og heparin 
intravenøst eller subkutant er i dag standard tilleggsbehandling. Det er også 
utført studier hvor kombinasjon av plasminogenaktivator og aktiv platehemming ved 
bruk av såkalt glykoprotein IIb/IIIa reseptor antagonister (GP IIb/IIIa hemmer) er 
benyttet. Dosen plasminogenaktivator er da redusert når den er gitt i kombinasjon med GP 
IIb/IIIa hemmer. Nyere studier har vist at kombinasjonsbehandling med lav-dose tenecteplase 
og GPIIb/IIIa hemmer gir raskere og mer stabil normalisering av ST-hevning enn ved bruk av 
tenecteplase alene(13,14).  
 
I følge Legemiddelhåndboken vil Alteplase gitt med initial bolusdose etterfulgt av infusjon 
kombinert med heparin IV komme bedre ut enn Streptokinase, både i forhold til mortalitet og 
angiografisk bedømt blodstrøm i infarktrelatert arterie etter 90 minutter. Betydningen av disse 
resultatene har vært mye diskutert, og forskjellene er av mange tolket som minimale(15). 
Streptokinase er billigere enn de andre midlene, og i Norge har streptokinase tradisjonelt vært 
førstevalget ved trombolytisk behandling hos de fleste pasientene med hjerteinfarkt. I følge 
Legemiddelhåndboken bør de andre direkte plasminogenaktivatorene være førstevalg ved 
store fremreveggsinfarkter, hos unge pasienter og ved kort sykehistorie.(Under fire timer)  
 
Streptokinasebahandling vil innen fem døgn vanligvis føre til dannelse av nøytraliserende 
antistoffer som vil persistere i 1-2 år. Dette medfører at ny behandling med streptokinase i 
dette tidsrom vil ha redusert eller ingen effekt. Slike pasienter skal derfor ha alteplase, 
reteplase eller tenecteplase ved gjentatt trombolytisk behandling(15,19) 
 
 
Tid fra symptomstart til behandling iverksettes har stor betydning for effekten av trombolytisk 
behandling. I en studie fra 2004 fant man at trombolyse initiert raskt etter symptomstart var 
assosiert med meget lav mortalitet (2 %) (12) I en metaanalyse fra 2002 så man på resultatet 
av trombolyse avhengig av tiden fra symptomstart til behandlingen. Man fant ut at frekvensen 
av komplikasjoner i form av død, reinfarkt og/eller slag etter 1mnd var avhengig av tiden fra 
symptomstart til behandling. Hyppigheten var hhv 12,5 %, 14,2 % og 19,4 % blant dem som 
kom til behandling innen to timer, mellom to og fire timer og mer enn fire timer etter 
symptomstart. 
 
KOMPLIKASJONER:  
 
Trombolyse medfører en viss risiko for blødning. Det vanligste er småblødninger fra 
stikkåpninger, tannkjøtt, neseslimhinne etc. Blødningene stopper som oftest ved kompresjon 
og seponering. Det er sjeldent nødvendig med transfusjoner. Ved livstruende blødning, som 
hjerneblødning, må behandlingen avbrytes umiddelbart. Legemidlene elimineres raskt, så 
seponering er ofte tilstrekkelig behandling. En kan evt. gi ferskfrosset, virusinaktivert plasma 
i tillegg(15). 
Hjerneblødning er den alvorligste komplikasjonen ved trombolytisk behandling. Ca 1 % av 
pasientene som behandles med trombolyse får alvorlig, og ofte dødelig hjerneblødning. 
Spesielt pasienter over 75 år har økt risiko for dette(10). 
 
Ved trombolytisk behandling er det vanlig med arytmier. Disse er sjeldent alvorlige, men det 
er nødvendig med arytmiovervåking.  
 



Sterk temperaturstigning eller alvorlig allergisk reaksjon kan også oppstå under 
trombolysebehandlingen. Dette kan behandles med hydrokortison eller metylprednisolon. Det 
er sjeldent nødvendig med avbrytelse av behandlingen. 
 
Moderat hypotensjon er vanlig ved streptokinasebehandling, men sjeldent så uttalt at 
behandlingen må avbrytes. Intravenøs væske kan eventuelt gis.  
 
 
 
 
KONTRAINDIKASJONER OG FORSIKTIGHETSREGLER: 
 
Trombolytisk behandling er kontraindisert i følgende situasjoner: Aktiv indre blødning, 
tidligere hjerneblødning, gjennomgått cerebralt insult siste tre måneder hvis blødning ikke er 
utelukket, aortadisseksjon, aktiv pankreatitt, større kirurgi, organbiopsi eller traume siste 5-8 
dager, alvorlig nyre- eller leversvikt, gastrointestinal blødning siste måned, aktiv 
ulcusanamnese siste mnd, hypertoni som ikke lar seg korrigere medikamentelt(Systolisk BT 
over 200 mmhg eller diasolisk BT over 110 mmhg) eller defekter i hemostasemekanismen. 
( Herunder pasienter på antikoagulasjonsbehandling med INR over 3,0). 
 
En bør også vise forsiktighet med trombolytisk behandling etter resucitering med 
torakskompresjon. Trombolytisk behandling bør ikke gis hvis det er grunn til å mistenke 
costafrakturer eller andre organskader som følge av kompresjonen. En bær også vise 
forsiktighet ved hypertensjon over 180/110 etter smertebehandling og TIA siste 6 mnd. 
Defibrillering av ventrikkelflimmer er ikke kontraindikasjon mot trombolytisk behandling. 
 
Trombolytisk behandling bør heller ikke gis til gravide, men kan gis til ammende. 
Høy alder (over 80) og en rekke andre tilstander vil kunne gi økt tendens til 
blødningskomplikasjoner .Generelt må risiko ved trombolytisk behandling alltid vurderes opp 
mot mulig gevinst. 
  
 
 
 
 
 
PCI 
 
I 1977 introduserte Andreas Gruentzig koronar angioplastikk (senere kalt “percutaneous 
coronary intervention”- PCI) som en alternativ metode til bypassoperasjon. 
Prinsippet er at en ballong føres inn i en forsnevring i koronarkaret. Ballongen blåses opp og det 
trange partiet i blodåren utvides. Tidlige rapporter viste at denne 
metoden kunne redusere grad av forsnevring, redusere tegn til manglende blodtilførsel 
til hjertemuskulaturen (ischemi) og bedre symptomene. 
Metoden representerte et mindre inngrep enn bypasskirugi, men hadde begrensninger ved at ikke 
alle lesjoner var egnet for angioplastikk. Metoden kunne også medføre akutt tillukking av 
koronarkaret med hjerteinfarkt som følge. Det var derfor nødvendig med akutt hjertekirurgisk 
beredskap. Etter hvert som man fikk erfaring med metoden ble teknikkene og utstyret bedre. Store 
pasientmaterialer bekreftet at angioplastikk kunne brukes hos mange koronarpasienter med stadig 
mer kompleks patologi og stadig færre komplikasjoner sammenlignet med de tidlige resultatene. 
Angioplastikk har også vært vurdert og sammenlignet med andre teknikker for 



gjenoppretting av blodtilførselen (revaskularisering). Randomiserte kliniske studier har 
sammenlignet angioplastikk med medisinsk behandling og med koronarkirurgi. 
Moderne utstyr har utvidet det kliniske og anatomiske indikasjonsområdet for perkutan 
revaskularisering. For eksempel har bruk av stenter (metallproteser, “armeringer”) 
redusert både den akutte risikoen for komplikasjoner og risikoen for tilbakefall (restenoser). 
I de første studiene som sammenlignet trombolytisk behandling og primær PCI ved akutt 
hjerteinfarkt ble det ikke benyttet stentimplantasjon. Etter at det tidlig på 90-tallet 
ble dokumentert bedre PCI-resultater ved bruk av stent ved planlagte inngrep ble det 
igangsatt flere studier hvor primær PCI med og uten stent ble sammenlignet. Det er nå godt 
dokumentert at stentimplantasjon ved primær PCI reduserer forekomst av reinfarkt, restenose og 
behov for ny revaskularisering. Stentimplantasjon regnes derfor nå som 
standard ved primær PCI såsant det teknisk lar seg gjøre. 
Stent anvendes nå i mer enn 80% av alle PCI-behandlinger. 
  
DrugElutingStents (DES:) Nylig er det også utviklet stenter kledd med medikament som frigis til 
karveggen og hindrer cellevekst (“drug eluting stents”). Studier viser at de nye stentene reduserer 
restenose med opptil 12,5% absolutt risk reduksjon (4,1% restenose etter 9mnd vs.16.6% i 
kontrollgruppa) (16)( se for øvrig under tilleggsbehandling). 
 
I følge ESC Guidelines så finnes det tilleggsverktøy ved PCI behandling; Intracoronar brachyterapi, 
cutting balloon og rotablasjon er tilleggsmulighetene.  Det er bare intrakoronar brachyterapi som har 
vist seg å ha betydning ved restenose. (17) 
 
BEGRENSNING VED PCI/ KOMPLIKASJON: 
 
En vesentlig begrensning ved PCI som metode ved akutt hjerteinfarkt er problemet med 
distal embolisering, dvs. at blodproppmateriale løsner og flytter seg med blodstrømmen i 
kransarterien. Når dette skjer vil blodforsyningen til hjertemuskelvevet bli hindret selv om det er 
foretatt blokking og stentimplantasjon på det sted hvor åren ble tilstoppet. Det 
er utviklet filtersystemer som skal fange opp blodproppmateriale og hindre at dette 
emboliserer distalt.  
I forsøk på å redusere problemet med trombedannelse og trombevandring i kransåren 
benyttes ofte blodplatehemmende medikament av typen glycoprotein IIb/IIIa reseptor 
blokker i forbindelse med primær PCI. Studier er gjennomført for å se på effekten av slik 
tilleggsbehandling. Resultatene kan tyde på at det oppnås best effekt av glykoprotein IIb/IIIa 
reseptor blokker om denne gis så tidlig som mulig og før pasienten kommer til laboratoriet. Men 
det er fortsatt uavklart hva som er den optimale farmakologiske forbehandling for pasienter som 
skal til primær PCI.For at PCI-teknikken kan anvendes med effekt er det nødvendig med en viss 
dimensjon på koronararterien(6). 
 
SYKEHUS SOM UTFØRER PCI: alle universitetsklinikkene, Rogaland sykehus HF og 
Feiringklinikken. 
 
 
 
TILLEGGSBEHANDLING  VED STEMI/NSTEMI 
 
Ifølge European heart journal(2005) bør det være standardbehandling med ”dobbel” antiblodplate 
behandling før gjennomføring av PCI. Behandlingen består av ASA og klopidogrel til alle uansett om 
det er planlagt stent eller ikke. Etter brachyterapi bør de stå på behandlingen i 12 måneder.  
Etter implantasjon av en metallstent skal pasienten få klopidogrel i 3-4 uker, og de må også stå på 
livslang ASA behandling. 
  



ISIS-2 studien viste en viktig tilleggseffekt av ASA ved fibrinolytisk behandling, der man fant en 
kombinert reduksjon på ca. 50 dødsfall pr. 1000 pasienter behandlet. Størst effekt så man hos de 
dårligste pasientene(19). ASA må dog ikke gis til pasienter med kontraindikasjoner mot ASA. 
  
Hos NSTEMI og ACS pasienter er ASA og klopidogrel også standardbehandling. Etter at akuttfasen 
er over, er det fordelaktig å fortsette med behandlingen i 9-12 måneder(17). Det er observert en 
reduksjon i kardiale hendelser hos UA-pasienter som har fått klopidogrel i opptil ett år(4).  
 
ESC PCI guidelines (17) hevder også at ufraksjonert heparin bør gis til høyrisiko NSTEMI og ACS 
pasienter med planlagt invasiv prosedyre og lavrisiko pasienter med planlagt konservativ strategi. Hos 
pasienter med STEMI som skal få utført PCI er ufraksjonert heparin standard behandling. 
Det kan se ut som om norske sykehus er litt mer moderate ved at de mener at pasientene skal få 
ufraksjonert heparin og eventuelt klopidogrel som bolus etter avtale med PCI sykehus(11). SMM 
rapporten 2002 legger frem data som tyder på at tidlig behandling med ASA og heparin iv. påvirker 
PCI-resultatet gunstig. Av en studie utført på 1702 pasienter kom det frem at av de som fikk 
behandlingen tidligst, var det flere som hadde blodstrøm i den infarktrelaterte arterien ved ankomst til 
sykehus sammen lignet med de som fikk behandling senere. De som fikk behandling tidligst hadde 
også høyere suksessrate ved PCI, de utviklet hjerteinfarkt som var mindre og de hadde lavere 30-
dagers dødelighet enn de som fikk behandling senere(6). 
 
 
Videre sier ESC PCI guidelines(17) at GP IIb/IIIa hemmere (Abciximab, Eptifibatide, Tirofiban) bare 
skal gis til NSTEMI/ACS pasienter dersom de er høyrisikopasienter og det er planlagt invasiv strategi. 
Hvis hjertekateterisering blir utført innen 2,5t, kan sannsynligvis GP IIb/IIIa utsettes og abciximab og 
eptifibatide kan heller startes i kateteriseringslabaratoriet. 
Hos pasienter med STEMI er GP IIb/IIIa hemmerne tirofiban og eptifibatide mindre undersøkt, og det 
ser ut som om stenting og abciximab er en bedre forskningsbasert strategi. Dessuten er det foreslått en 
erstatning av ufaksjonert heparin med bivalirudin(trombinhemmer) pga signifikant mindre blødning.  
De ulike studiene og artiklene gir altså holdepunkt for at både PCI-resultat og klinisk forløp kan 
påvirkes av den farmakologiske forbehandlingen som gis og hvor tidlig i forløpet slik behandling gis. 
 
Når det gjelder stenter ”impregnert” med et medikament, er det bare to typer som har vist signifikant 
positiv effekt i RCT;  Sirolimus og paclitaxel. Videnskapelig dokumentasjon for bruk av slike stenter 
må baseres på inklusjonskriteriene benyttet i de aktuelle studier: stabil eller ustabil angina eller 
dokumentert ischemi i tillegg til mer spesifikke mål på lesjonen i karet. De viktigste 
eksklusjonskriterier var akutt MI eller ischemi etter hjerteinnfarkt i tillegg til mer spesifikke 
lesjonsvarianter (17). 
 
 
Kilder: (6,15,17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10A  AKUTTBEHANDLING AV HJERTEINFARKT 
 
 
 
Det er viktig med rask diagnose og tidlig risikoinndeling/risikoanalyse av pasienter med 
akutte brystsmerter. Dette er viktig både for å bedre resultatet for de som trenger tidlig 
intervensjon og også for å utelukke hjerteinfarkt slik at man raskt kan fokusere på evt. andre 
årsaker til smerter.  
Arbeidsdiagnosen bygger oftest på sykehistorien (se ”diagnosekriterier”). En må huske på at 
smertene ikke alltid trenger å være voldsomme, og særlig hos eldre og pasienter med diabetes 
kan sykdommen gi få symptomer eller presenteres med andre symptomer som slapphet, 
svimmelhet, dyspnoe eller synkope. Det er ingen patognomoniske tegn/funn som sikkert 
indikerer hjerteinfarkt, men de fleste pasienter har aktivering av det autonome nervesystemet 
med blekhet, svette, hypotensjon eller smalt intervall mellom systolisk og diastolisk BT. 

 
HVA BØR GJØRES: 
 

• En bør ta EKG så snart som mulig. EKG er ofte usikkert de første timene, derfor 
bør en ta repeterende EKG og også sammenligne det med EKG tatt tidligere. 

 
• Veneflon og oksygen. 

 
 
• Legen bør vurdere klinikken og EKG med sikte på å kartlegge sannsynlig årsak til 

aktuell smerte. Det er den behandlende lege som må vurdere, ut i fra klinikk, EKG, 
avstand til sykehus og retningslinjer hvilke sykehus pasienten skal til, 
transportmåte og om evt. prehospital trombolyse skal iverksettes. Det har de senere 
årene blitt mer og mer vanlig med EKG-overføring fra ambulanse til kardiolog 
som hjelper til med å tolke EKG’et sammen med den behandlende lege. I 
utgangspunktet skal alle pasienter med STEMI ha reperfusjonsbehandling. Valg av 
beste metode (PCI eller trombolyse) må som sagt avgjøres der og da av 
behandlende lege. I følge overordnede retningslinjer for behandling av pasienter 
med STEMI i Helse Øst, så bør alle med STEMI vurderes før transport til PCI- 
senter mht:   - Risiko ved det aktuelle STEMI 

                                   - Risiko ved trombolyse. 
                                    - Tid fra symptomdebut. 
                                    - Transporttid til PCI senter. 
 
       Stor risiko er kjennetegnet ved:   - Utbredte fremreveggsinfarkter. 

                                                - Nedreveggsinfarkter med resiproke EKG- 
                                                               forandringer i prekordialavledningene. 
                                                            - Reinfarkt med STEMI i nytt område. 
                                                            - Klinisk presentasjon med kardiogent   
                                                               sjokk, hjertesvikt og arytmi. 
 
 
 
 
• Hvis sannsynlig koronar sykdom: Dispril 300mg PO. (Hvis pasienten ikke bruker 

ASA fra før). Morfin 5-10 mg iv.  Ved kvalme gis Afipran 10mg iv. 



Nitroglyserin/glyserolnitrat tbl/spray/iv bør gis til alle infarktpasienter som har 
smerter ved innleggelse. Bør også gis til alle pasienter uten smerte hvis EKG viser 
iskemi.  Ved bradykardi og hypotensjon kan en gi atropin. 

 
 
• Hvis pasienten har smerter ved innkomst og i tillegg systolisk BT over 105, puls 

over 60, PQ-tid under 0,24 sek, gis Seloken 5mg iv. 3 doser med kort intervall, 
med observasjon av BT og puls mellom hver dose. Dette etterfølges av Seloken  
25  mg ganger 4 PO., som startes 15 min etter siste iv. dose (Skal ikke gi Seloken 
ved lungestuvning, ved kjent alvorlig hjertesvikt eller når pasienten får 
kontinuerlig behandling av astma.)                                                                       
Hvis det ikke skal startes med trombolyse, gis nitroglyserin infusjon ved BT over 
100, inntil smertefrihet eller BT fall.( NG er kontraindisert ved høyre 
ventrikkelinfarkt)  

 
 
• Hvis pasienten er smertefri ved innkomst og tilstanden oppfattes som ustabil 

angina eller infarkt, gis Seloken PO. ( Er pasienten betablokkert fra før gjøres 
doseendring etter klinikken.)  

 
Kilder: (18,19) 
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I) Fibrinolyse ved NSTEMI  
I kontrast til fibrinolytisk behandling ved ST-segment-elevasjon, har flere studier vist 
manglende eller negativ effekt ved fibrinolytisk behandling ved UA/NSTEMI. ESC 
Guidelines NSTEMI 2002 (20). hevder at studier som har tatt for seg streptokinase, T-PA 
eller urokinase viser gjennomgående en negativ effekt på pasienter med ustabil angina. 
Dessuten var risiko for død og MI i en samlet gruppe på 2859 pasienter 9.8 % i 
fibrinolysegruppen og 6.9 % i kontrollgruppa. ”The Fibrinolytic Therapy Trialists” har også 
vist at blant 3563 pasienter som fikk trombolyse ved mistenkt MI og ST-segment-depresjon, 
var mortaliteten 15,2 % vs.13.8 % for kontrollgruppa (20). 
 
Konklusjon: Trombolytisk behandling er ikke anbefalt til pasienter med akutte koronare 
syndromer uten vedvarende ST-segment-elevasjon. 
  
 
 
II) Koronar revaskularisering ved NSTEMI (PCI, CABG) 
Koronar angiografi er gullstandarden når det gjelder å undersøke utstrekningen av koronar 
okklusjon. Det er for øvrig stor variasjon i bruken av koronar angiografi mellom de ulike 
landene. ”EuroHeart”-undersøkelsen viste at blant 3567 pasienter innlagt med mistanke om 
akutte koronare syndromer uten ST-segment elevasjon, ble 52 % undersøkt med koronar 
angiografi (20). Koronar angiografi legges til grunn hvorvidt invasiv revaskularisering bør 
gjøres eller ikke. Bildediagnostikk av symptomgivende lesjon er av avgjørende betydning for 
å velge rett intervensjon. Kompliserende forhold som uttalt krokete og svingete lesjon, 
kalcifisering eller lokalisasjon i en karsving er viktige funn da de kan utelukke en evt. PCI 
med stenting. Disse aspekter er særlig aktuelle hos eldre (20). I norske retningslinjer anbefales 
angiografi innen 48t fra innleggelse i lokalsykehus (10). 
 
PCI  
Sikkerheten og effekten av PCI har blitt betraktelig bedre med økende bruk av stenting og 
medikasjon med GP IIb/IIIa hemmere. I ”EuroHeart”-undersøkelsen fikk 25 % av 
totalgruppen PCI, hvorav 74% med stenting og 27% fikk GP IIb/IIIa hemmere (20). 
Stenting av en ustabil koronar arterie bidrar til å mekanisk stabilisere plakket i den aktuelle 
lesjonen. Dette er særlig effektivt ved høyrisiko-lesjoner. Studier har vist at stenting vs. kun 
ballong-angioplastikk er assosiert med en lavere frekvens av 6mnd restenose. Medikament-
impregnerte stenter viser lovende resultater, særlig i forhold til faren for restenose(se for øvrig 
kap 10.). 
 
Alle pasienter som gjennomgår PCI får ASA og heparin. En subanalyse av UA-pasienter i tre 
større studier (EPIC, EPILOG og CAPTURE) viste tydelig at iv. abciximab (GP IIb/IIIa 
hemmer) signifikant reduserte komplikasjonsraten ved ballong-angioplastikk. Den initiale 
effekt ble beholdt ved 6mnd oppfølgning. Lignende effekt, dog av mindre størrelse ble 
observert for eptifibatide og tirofiban (begge GP IIb/IIIa hemmere), men effekten ble ikke 
opprettholdt utover 30dager (20).   Fordelene ved GP IIb/IIIa hemmere ble videre observert I 
en subanalyse av CAPTURE og PURSUIT-studiene. Der så man effekt allerede 6-12t i 
forkant av, og under planlagt PCI (20).  EPISTENT-studien demonstrerte også at 



kombinasjonen stent+abciximab var assosiert med signifikant lavere andel alvorlige 
komplikasjoner enn kombinasjonen stent+placebo. I tillegg så man at kombinasjonen 
stent+aciximab viste bedre resultater enn kun ballong-angioplastikk+abciximab (20). 
 
PCI-CURE analyserte effekten av pre-medikasjon med klopidogrel. Etter 30dager så man en 
signifikant reduksjon i kardiovaskulær død og MI (fra 4.4 % til 2.9 %) En så også en 
reduksjon av kardiovaskulær død, MI og re-innleggelser(fra 28.9 % til 25.3 %) etter 
langtidsadministrasjon av klopidogrel, det vil si behandling fra 30 dager og utover (20). 
 
I alle studier som ser på akutte koronare syndromer og PCI er mortaliteten assosiert med PCI 
meget lav. Etter stentimplantasjon blir GP IIb/IIIa hemmer vanligvis seponert etter ca.12t. GP 
IIb/IIIa hemmere kan brukes i 12-96t, avhengig av situasjon og medikamentvalg, men det 
mangler dokumentasjon for effekt utover 5 døgn(4). 
 
PCI-CURE anbefaler en langtidsadministrasjon (i snitt 8mnd behandling) av klopidogrel etter 
PCI, og hevder det er assosiert med lavere insidens av kardiovaskulær død, MI og behov for 
ny revaskularisering (20). 
 
CABG  
”EuroHeart”-undersøkelsen viste at andelen CABG på akutte koronare syndromer totalt sett er 
veldig lav(5.4 %), men at den varierer en del fra land til land. På den annen side viste FRISC 
II og TACTICS-studiene at hhv. 35.2 % og 20 % av pasientene i de to studiene som fikk 
invasiv behandling, ble behandlet med CABG. Moderne teknikker resulterer i lav 
operasjonsmortalitet. Etter 1mnd var mortaliteten i FRISC II 2 % og 1.7% i TACTICS (20). 
Det er viktig å vurdere risikoen for blødningskomplikasjoner hos invasive vs. konservative 
behandlingsgrupper. I PURSUIT-studien fikk totalt 78 pasienter øyeblikkelig CABG under 2t 
etter seponering av et studie-medikament. Alvorlig blødning var lik mellom gruppene som 
fikk placebo og eptifibatide (64 % vs. 63 %). Disse funnene støttes av en annen studie som 
brukte tirofiban (20). CURE-studien inkluderte 1822 pasienter som fikk klopidogrel før de 
gjennomgikk CABG. Det ble ikke observert noen forskjell i blødningsfrekvens, men i 
gruppen som seponerte klopidogrel innen 5dager før CABG, fant man større hyppighet av 
alvorlige blødninger (9.6 % vs. 6.3 %) (20). 
 
Totalt sett bør pre-medikasjon med et aggressivt platehemmer-regime betraktes kun som en 
relativ kontraindikasjon til tidlig CABG. Det kan i tillegg kreves spesielle kirurgiske tiltak for 
å minimalisere blødning og i enkelte tilfelle også bruk av blodplate-transfusjoner. Uansett, 
hvis det ikke er nødvendig med en umiddelbar operasjon, er det anbefalt å seponere 
medikamentet og utføre intervensjonen 5dager senere. 
 
 
 
>Konklusjon:
(Respektive indikasjoner for PCI vs. CABG)  
Pasienter med enkeltkar-sykdom og indikasjon for revaskularisering anbefales behandlet med 
klopidogrel som premedikasjon, etterfulgt av PCI med stenting og GP IIb/IIIa hemmere som 
tilleggsbehandling. Hos disse pasientene er CABG kun aktuelt ved upassende anatomi (sterkt 
snodd kar, kraftig vinkling) som utelukker/vanskeliggjør PCI. 
Pasienter med venstre hovedkar-sykdom eller trekar-sykdom, særlig da assosiert med venstre 
ventrikkel dysfunksjon, anbefales behandlet med CABG. I denne settingen er CABG godt 
dokumentert å forlenge overlevelse, forbedre livskvalitet og redusere reinnleggelser. Det er i 



tillegg et mer kost-effektivt alternativ enn PCI pga. bedre symptom-bedring og mindre behov 
for gjentatte intervensjoner (20).  Premedikasjon med klopidogrel kan kun betraktes som en 
relativ kontraindikasjon til tidlig CABG. Det er anbefalt å seponere medikamentet 5 dager før 
operasjonen. 
 

 
III)Invasiv vs. konservativ strategi ved NSTEMI 
Tre større studier(FRISC II, TACTICS-TIMI 18, RITA-3) med til sammen 6487 pasienter har 
undersøkt tidlig invasiv vs. initialt konservativ behandling av UA/NSTEMI. ARR i de tre 
studiene var hhv. 2.7%, 3.5% og 4,9% i favør av tidlig invasiv behandling(17). 
I ISAR-COOL-studien sammenlignet man en medikamentell (avkjølings-) strategi med akutt 
PCI hos høyrisiko pasienter med enten ST-depresjon(65 %) eller økt troponin T (67 %). 
Median tid til katerterisering var i ”avkjølings”-gruppa 86t og 2.4t i akutt-gruppa. Felles 
endepunkt, definert som død av enhver årsak og store nonfatale MI etter 30dager, oppstod i 
11.6 % i ”avkjølings”-gruppa og hos 5.9 % hos de som fikk akutt PCI (17). 
TACTICS-studien inkluderte 2220 pasienter med akutte koronare syndromer uten ST-
hevning. Den ene pasientgruppen ble randomisert til en tidlig (2-48t) invasiv strategi inkl. 
rutine koronar angiografi etterfulgt av revaskularisering passende til lesjonen. Den andre 
gruppen fikk en mer konservativ behandling der katerterisering kun ble utført hos pasienter 
med objektive tegn på tilbakevendende ischemi eller abnormal EKG-belastningstest. Det 
primære endepunkt (død, non-fatalt MI og reinnleggelse for akutte koronare syndromer) ble 
hos tidlig invasiv gruppe signifikant redusert etter 6 mnd oppfølgning, fra 19.4 % til 15.4% 
(ARR:4%). Raten av død eller non-fatalt MI etter 6 mnd ble tilsvarende redusert fra 9.5% til 
7.3% (ARR:2.2%) (17). En invasiv strategi for NSTEMI er av amerikanske retningslinjer gitt 
anbefaling klasse I (21). 
 
>Konklusjon 
Tidlig koronar angiografi og revaskularisering er viktige faktorer for senere mortalitet og 
morbiditet hos pasienter med UA/NSTEMI. Det ser også ut til at en tidlig invasiv strategi er 
den beste behandlingen for høyrisiko-pasienter(se punkt IV) med NSTEMI. En slik 
tilnærming reduserer død, MI, symptomer og re-innleggelser sammenlignet med en mer 
konservativ strategi. (Bevisgrunnlag: Nivå A) 
 
 
IV)Risikovurdering 
Viktigheten av å fordele pasienter med ustabil angina (UA) og NSTEMI i høyrisiko-grupper 
vs. lavrisiko-grupper har å gjøre med at kun for høyrisikogrupper har det vist seg effektivt 
med tidlig angiografi og, på indikasjon, PCI(17). 
 
Høyrisikogruppe: Faktorer hos pasienter med akutte koronare symptomer (UA/NSTEMI) som 
taler for høy akutt trombotisk risiko med fare rask progresjon til hjerteinfarkt eller død:  

• Tilbakevendende brystsmerter i hvile 
• Dynamiske ST-segment forandringer: ST-depresjon ≥0.1mV eller forbigående ST-

hevning ≥0.1mV) 
• Økt Troponin-I, Troponin-T el. CK-MB  
• Hemodynamisk instabilitet i observasjonsperioden 
• Alvorlige arytmier(VT,VF) 
• Tidlig post-infarkt UA 
• Diabetes mellitus 
 



Markører for høy langtids-risiko som også bør tas med i betraktningen: 
• Alder >65-70år 
• Tidligere CAD, MI, PCI el CABG 
• Hjertesvikt, lungeødem, nyoppdaget mitral bilyd 
• Økte inflammasjonsmarkører (CRP, Fibrinogen, IL-6) 
• Nyresvikt 

 
 
V)Håndtering av NSTEMI – anbefalinger   
Så snart det blir diagnostisert akutt koronart syndrom uten vedvarende ST-hevning (dvs. EKG 
med ST-depresjon, negative T-bølger, pseudonormalisering av T-bølger eller normalt EKG), 
medisineres pasienten med ASA, 100-300mg som startdose(deretter 75-150mg daglig), 
klopidogrel (startdose 300mg peroralt, deretter 75mg daglig) og LMWH eller ufraksjonert 
heparin (20, 4, 10). Nitrater, betablokkere og kalsiumantagonister er viktige antiischemiske 
medikamenter og brukes etter behov for å stabilisere symptomer.  Klopidogrel har god 
innvirkning på prognosen både i lav- og høyrisikogrupper. Klopidogrel er også førstevalg ved 
manglende effekt av ASA eller ved overfølsomhet. De tre GP IIb/IIIa hemmerne som er 
registrert i Norge er alle indisert for UA/NSTEMI uten ST-elevasjon. Studier tyder imidlertid 
på at disse medikamentene er til liten klinisk nytte hos lavrisiko-pasienter og bør derfor kun 
benyttes i tillegg til ASA, heparin og klopidogrel hos pasienter med middels eller høy 
risiko(4). 
Kalsiumantagonister kan erstatte betablokkere hos pasienter med kontraindikasjoner mot 
betablokkere, eller der man er usikker på hvorvidt betablokkere tolereres. I påfølgende 
observasjonsperiode (6-12t) bør man være spesielt oppmerksom på tilbakevendende 
brystsmerter, hvorpå EKG bør tas. I denne initiale perioden bør risikovurdering av pasienten 
foretas, basert på klinisk status, EKG og labsvar og en videre behandlingsstrategi velges (20). 
 
Pasienter med enkeltkar-sykdom og indikasjon for revaskularisering, anbefales så tidlig som 
mulig å behandles med PCI inklusive stenting og tilleggsbehandling med GP IIb/IIIa hemmer. 
Pasienter med venstre hovedkar-sykdom eller trekar-sykdom, særlig de assosiert med venstre 
ventrikkel dysfunksjon, anbefales behandlet med CABG(20). 
 
 
Anbefalinger for høyrisiko-pasienter (20): 
 

• Fortsett med LMWH i påvente av koronar angiografi. Administrer GP IIb/IIIa 
hemmere og fortsett medikasjon i 12t(abciximab) eller 24t(tirofiban, eptifibatide) 
etter prosedyren hvis angioplastikk utføres. 

• Koronar angiografi bør utføres raskt (innen 6-48t). Dette danner grunnlaget for valg 
av revaskulariseringsmotode. Generelt sett er anbefalingene for valg av invasiv 
metode ved UA/NSTEMI nokså lik anbefalingene ved elektive revaskulariserings-
prosedyrer:  

• Pasienter med enkeltkar-sykdom: PCI er førstevalg. 
• Pasienter med venste hoved-eller trippelkar sykdom: CABG er førstevalg, 

særlig ved venstresidig hjertesvikt, men hvis det foreligger alvorlig 
komorbiditet er kirurgi frarådet. 

• Hos pasienter med dobbelt-kar sykdom og i noen tilfeller trippel-kar sykdom, 
vil både PCI eller CABG være likeverdige metoder. 

• Pasienter som skal få PCI, bør få klopidogrel i forkant. Klopidogrel bør 
seponeres min. 5dager før CABG. 



 
• Hvis angiografi ikke avslører noen lesjoner tilgjengelige for revaskularisering, vil 

pasienten bli henvist til medikamentell terapi. Diagnosen ”ACS” bør revurderes og 
med særlig fokus på andre mulige årsaker til plagene. Allikevel er det ikke slik at 
fraværet av en signifikant stenose utelukker diagnosen. 

 
Anbefalinger for lavrisiko-pasienter (20): 
 
Denne gruppen omfatter: (a) Pasienter som ikke har tilbakevendende brystsmerter under 
observasjonsperioden, (b) pasienter som ikke har ST-depresjon, el. heving, men heller 
negative eller flate T-bølger eller normalt EKG og (c) pasienter uten økt troponin eller andre 
biokjemiske markører på myokardnekrose i innkomst-status eller påfølgende prøve (etter 6-
12t). 

• Peroral behandling med ASA, klopidogrel (startdose 300mg, deretter 75mg daglig), 
betablokkere og evt. nitrater eller kalsiumantagonister. 

• Anbefales angiografert innen 48t fra innleggelse i lokalsykehus(10). 
• Sekundærpreventive tiltak (røyking, høyt kolesterol, HT, overvekt, fysisk inaktivitet) 
• LMWH kan seponeres etter en observasjonsperiode, når EKG er normalisert og en ny 

prøve troponin er negativ. 
• Belastnings-EKG anbefales. Pasienter med induserbar, signifikant ischemi under 

belastningstesten, bør angiograferes med evt. påfølgende PCI.  
• Hos noen pasienter vil diagnosen forbli usikker, særlig ved normalt EKG, negative 

myokardnekrose-markører og med en normal belastningstest. Symptomene som førte 
til innleggelse er i slike tilfeller trolig ikke forårsaket av myokardischemi, og 
tilleggsundersøkelser av andre organsystemer kan være aktuelt. Uansett vil risikoen 
for akutte hjertesyndromer være meget liten for denne gruppe pasienter, og derfor kan 
pasienten utredes videre på et senere tidspunkt f.eks på en poliklinikk. 
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I)Fibrinolyse ved STEMI 
 
Mer enn 150 000 pasienter har deltatt i RCT-studier som har tatt for seg trombolyse vs. 
kontroll, eller studier som har satt ulike fibrinolytiske regimer opp mot hverandre. For 
pasienter som får behandling innen 12t etter debut av symptomer, er de totale resultatene 
entydige. I følge Fibrinolytic Therapy Trialists´ analyse (FTT), vil i størrelsesorden 30 
dødsfall forhindres pr 1000 pasienter behandlet, dersom pasienten kommer til behandling 
innen 6t og de i tillegg har ST-elevasjon eller grenblokk. For tidsrommet 7-12t etter 
symptomdebut er tallet 20 dødsfall forhindret pr. 1000 pasienter behandlet. Ved fibrinolytisk 
behandling mer enn 12t etter symptomdebut fant de ingen overbevisende nytte av 
behandlingen(19). Det er verdt å merke seg at graden av ST-elevasjon og type grenblokk ikke 
var spesifisert i denne metaanalysen. Derimot brukte de fleste studier inkludert i denne 
analysen, ST-elevasjon på mer enn eller lik 1mm, eller antatt ny venstre grenblokk som 
seleksjonskriterie. To studier har sett på nytten av fibrinolyse hos eldre, hvorav den ene 
studien hevdet at fibrinolyse kunne gjøre mer skade enn nytte(19). En reanalyse av FTT-
materialet i Lancet (2000; 356: 2028-30) viser at hos ca.3300 pasienter over 75 år som fikk 
fibrinolytisk behandling innen 12t, fant man en ARR i mortalitet på 3.4% ( fra 29.4 % til 26 
%). Kriteriene for inklusjon ble satt til enten ST-elevasjon eller grenblokk. 
 
Tidsaspekt 
Best behandlingsresultat sees hos de som behandles kort tid etter symptomdebut. Analyse fra 
studier med >6000 pasienter som ble randomisert til prehospital eller in-hospital trombolyse, 
har vist signifikant reduksjon (15-20%) i tidlig mortalitet hos de som fikk prehospital 
behandling(19). I følge en metaanalyse av 22 studier i Lancet i 1996, fant man en høyere 
mortalitetsreduksjon hos pasienter som fikk behandling innen de første 2 timene (20% vs. 
44% for de som ble behandlet senere)(19).Disse dataene er basert på studier hvor tiden til 
behandling ikke ble randomisert, og dette er en feilkilde man må ta hensyn til. Man må av den 
grunn tolke funnene med et visst skjønn, men de bør uansett sees på som en pekepinn i favør 
av tidligst mulig fibrinolytisk behandling. Ifølge Europeiske retningslinjer (19) er det et 
realistisk mål å starte fibrinolyse innen 90min etter første kontakt med helsevesenet (telefon-
til-nåltid), eller innen 30min etter innkomst sykehus (dør-til nåltid). 
 
Farer ved fibrinolyse 
To hovedkomplikasjoner til fibrinolyse er intrakraniale og non-cerebrale blødninger. 
Trombolyse er assosiert med en liten, men signifikant økning av ca. 3.9 ekstra slagtilfeller pr. 
1000 pasienter behandlet (samtlige tilfeller i studiene oppstod 1.døgn etter behandling)(19). 
Slag tidlig i forløpet er assosiert med intrakranial blødning, mens senere slag er oftest 
trombotiske eller emboliske. Risikofaktorer for intrakranielle blødninger er høy alder, lav 
vekt, kvinnelig kjønn, tidligere cerebrovaskulær sykdom eller HT. Alvorlige non-cerebrale 
blødninger (blødningskomplikasjoner som trenger blodtransfusjon eller som er livstruende) 
oppstår hos mellom 4% og 13% av pasienter som får trombolyse. De mest hyppige 
blødningsfokus er prosedyre-relaterte. Riskfaktorer for non-cerebrale blødninger er høy alder, 
lav vekt og kvinnelig kjønn, også hos de som ikke gjennomgår PCI. (Se forøvrig kap. 9)    
 



>Konklusjon: Med mindre kontraindisert, er det hos pasienter med STEMI klare bevis som 
taler for redusert mortalitet og morbiditet ved så rask som mulig behandling med ASA og 
bruk av fibrinolytiske medikamenter. Det oppnås i tillegg en forbedret effekt ved kombinasjon 
av de to medikamenttypene. Det anbefales, der hvor forholdene ligger til rette for det, 
prehospital fibrinolyse til pasienter med klinikk som taler for akutt MI med ST-elevasjon eller 
ny eller antatt ny grenblokk. Med tilrettelagte forhold menes trenet personell og prehospitale 
muligheter for overføring av EKG for analyse hos kardiolog(22). Behandlingen bør gis med 
minst mulig tidstap. Man bør starte med fibrinolyse innen 90min etter første kontakt med 
helsevesen, eller innen 30min etter innkomst sykehus. Hos pasienter med et langsomt 
innsettende infarkt, eller uklar diagnostikk, bør det tas flere EKG, sammen med klinisk 
observasjon og gjentatt testing av infarktmarkører. 
 
De pasienter som vil profittere godt på fibrinolytisk behandling er de med kort sykehistorie 
(<3t) og som i tillegg ikke har kardiogent sjokk(22). Fibrinolyse skal ikke gis til pasienter 
med lengre sykehistorie enn 12t, dersom det ikke er funn som tyder på fortsatt pågående 
ischemi. Eldre pasienter uten kontraindikasjoner bør få fibrinolyse når mekanisk reperfusjon 
ikke kan gjennomføres innen rimelig tid.  
 
Hvis det oppstår re-okklusjon eller reinfarkt med ST-hevning eller grenblokk, kan fibrinolyse 
gis på nytt hvis invasiv reperfusjonsbehandling (rescue PCI) ikke er tilgjengelig. Man må da 
være obs på antistoffdannelse ved bruk av streptokinase(19). Se for øvrig kap.9.   
 
 
II)PCI –primær – planlagt PCI – rescue PCI 
 
Ved trombolytisk behandling vil det lykkes å gjenopprette normal blodtilførsel til 
hjertemuskulaturen hos omkring halvparten av pasientene(6). Det vil si at det er en stor 
gruppe pasienter som kan ha behov for rescue PCI eller senere mekanisk revaskularisering 
etter koronar angiografi. Bruken av perkutan koronar intervensjon i akuttfasen ved MI kan 
deles inn i primær PCI, PCI kombinert med farmakologisk reperfusjonsterapi (=planlagt PCI) 
og ”rescue PCI” etter mislykket farmakologisk reperfusjon.  
 
IIa)Primær PCI 
Primær PCI er intervensjon i den tilstoppede, symptomgivende arterie innen 12t etter at 
brystsmerter el. andre symptomer på MI har startet. Det har da ikke vært noen forutgående 
trombolytisk eller annen trombeoppløsende behandling. I Norge er det etablert PCI-fasiliteter 
ved 7 sykehus: ved universitetsklinikkene, ved Rogaland sykehus HF og ved Feiringklinikken 
(6). 
 
En metaanalyse har tatt for seg 23 RCT med tilsammen 7739 trombolyse-kvalifiserte 
pasienter med STEMI. Pasientene ble randomisert til enten primær PCI eller trombolyse. 
Resultatene viste at primær PCI var bedre enn trombolyse for å redusere total død innen 4-6 
uker (7.0% vs. 9.3%), nonfatalt nytt MI(2.5% vs. 6.8%), totalt antall slag(1.0% vs. 2.0%) og 
kombinert endepkt. død, nonfatalt nytt MI og slag(8.2% vs. 14.5%). Ved langtidsoppfølgning 
(6-18mnd) viser resultatene at primær PCI forblir bedre enn trombolyse med 9.6% vs. 12.8% 
for død, 4.8% vs. 10.0% for nonfatalt MI og 12% vs.19% for det kombinerte endepkt. død, 
nonfatalt nytt MI og slag. Den mest iøyenfallende forskjellen mellom primær PCI og 
trombolyse var den signifikante reduksjon i tilbakevendende ischemi fra 21% til 6% over kort 
tid og 39% til 22% over lang tid (23). I følge en metaanalyse (PCAT) var fordelen av 
slagreduksjonen ved primær PCI vs. trombolyse tidsavhengig. Avhengig av tid fra 



symptomdebut til behandling var reduksjonen i slagforekomst 0.7% ved <2t, 1.2% ved 2-4t 
og 0.7% ved 4-12t (17). Disse data støttes også av en annen studie(CAPTIM). Denne studien 
viser at innen de første 3t er begge strategier likeverdige i å redusere infarktstørrelse og 
mortalitet. Primær PCI derimot reduserer slagfrekvensen i denne gruppen vs. trombolyse (17). 
Behandling av 1000 pasienter med PCI i stedet for fibrinolyse, vil hindre død hos 20, reinfarkt 
hos 43 og hjerneblødning hos 13 pasienter (22). For hver 16. pasient behandlet med PCI 
fremfor trombolyse unngås en hendelse av død, reinfarkt og slag (6). Resultatene mer enn tolv 
måneder etter infarktet er også i favør av primær PCI (6). 
 
Primær PCI er effektivt for å sikre og opprettholde koronar gjennomstrømning, og man 
unngår også noe av blødningsrisikoen som kan oppstå ved trombolyse(19) I tillegg er det vist 
at primær PCI gir kortere tid i sykehus og bedre langtidsprognose(22). Pasienter med 
kontraindikasjoner mot fibrinolyse har en høyere morbiditet og mortalitet ved PCI enn de uten 
kontraindikasjoner(19). 
 
Transport av pasienter for primærPCI 
Flere studier* har sett på fordelen av primær PCI til tross for transport fra et non-PCI sykehus 
til et PCI sykehus. DANAMI-2 var først ute med å vise en signifikant reduksjon i det primære 
endepunkt død, re-infarkt og slag etter 30dager for primær PCI til tross for tidstapet ved 
transporten (8.0% vs.13.7%) Denne studien viser at primær PCI gir bedre resultat enn 
fibrinolytisk behandling ved transport av pasienter til invasivt senter innen 3t (17, 22). 
PRAGUE-2 ble stoppet pga en 2.5x forskjell i økt mortalitet i trombolysegruppa blant 
pasienter behandlet etter >3t fra symptomdebut(15.3% vs. 6.0% i PCI-gruppa) Derimot viste 
gruppen pasienter randomisert innen 3t fra symptomdebut ingen forskjell i økt mortalitet ( 
7.4% vs. 7.3% i PCI-gruppa)(17). Transportavstanden i de gjennomførte studiene har vært 
relativt korte (<150km) og en stor del av den norske befolkningen bor lengre unna sykehus 
som kan utføre PCI, enn materialet i studiene. Det er derfor pr. dags dato uavklart om man i 
Norge bør desentralisere PCI-tilbudet til flere mindre sykehus, eller om man i større grad bør 
satse på mer effektiv transport av pasienter til større, mer sentrale sykehus. I følge 
retningslinjer for behandling av pasienter med STEMI i Helse Øst, er det blitt vist å være trygt 
gjennomførbart å transportere pasienter til et PCI-senter til tross for tidstap ved transporten. 
Kun 2-3% av pasientene får ventrikkelflimmer under transporten (24). Det hersker derfor liten 
tvil om at pasienter med symptomer på MI som kommer innen 12t etter symptomdebut til et 
sykehus uten PCI, og som i tillegg har kontraindikasjoner mot trombolyse, umiddelbart bør 
overflyttes til et PCI-sykehus for koronar angiografi, og evt. PCI. 
 *(LIMI, PRAGUE-1, PRAGUE-2, AirPAMI, DANAMI-2) 
 
Volum på sykehus/operatør 
På bakgrunn av volum-kvalitetsstudier er det i USA definert et krav om minimumsvolum pr. 
år på 400 PCI-prosedyrer for et invasivt senter og et minimumskrav pr. operatør på 75 
prosedyrer pr år(10,21). Tilsvarende krav foreligger ikke i Norge, men de amerikanske tallene 
kan betraktes som anbefalinger. De RCT som har sett på volum og resultater, er i hovedsak 
utført ved store sykehus der de har omfattende erfaring med PCI, og blant pasienter med 
relativt kort transportavstand til sykehuset. Det er derfor reist spørsmål om en kan oppnå like 
gode resultater med reperfusjonsbehandling ved sykehus med mindre pasientvolum, mindre 
erfarne operatører og lengre transportavstand. Studier som har sammenlignet PCI og 
trombolyse ved sentre med stor erfaring, høyt volum og stor pasientmasse, har vist en mer 
effektiv revaskularisering, mindre reokklusjon, forbedret gjenværende venstre ventrikkel 
funksjon og bedre kliniske resultater enn sentre med lavt volum og liten pasientmasse(19).  
Metaanalyser av RCT og registerstudier viser at for fibrinolytisk behandling er det ingen 



forskjell mellom sykehus med lite pasientvolum og sykehus med stort pasientvolum. For 
primær PCI-behandling derimot, ser man en sammenheng mellom pasientvolum og 
behandlingskvalitet både når det gjelder sykehus og operatør (22). Sykehus med mange 
angioplastikkprosedyrer har lavere sykehusmortalitet, mindre behov for akutt koronar kirurgi 
og lavere frekvens av andre komplikasjoner(19). Mortaliteten ved å utføre koronar 
angioplastikk ved sykehus med lite pasienter er likevel lavere enn ved fibrinolytisk 
behandling (22).Overført til norske forhold, er alle norske PCI-sentre etter amerikansk 
standard å regne som høy-volumsentre (22). 
 
Minimalisering av tidstap  
Forkortning av tidstapet er av vesentlig betydning, ikke bare for trombolytisk terapi, men også 
for primær PCI. Trombolytisk behandling er mer tidsavhengig enn PCI(6,22). Når det gjelder 
primær PCI, bør stor innsats legges i å holde tiden fra 1.legekontakt til gjennomføring av PCI 
under 90min, såkalt ”telefon-til-ballongtid”, eller fra innkomst i sykehus til åpent kar under 
30min, såkalt ”dør-til ballongtid”(17,21,24). I følge Europeiske retningslinjer bør pasienter 
med større forsinkelser også bli behandlet med primær PCI, selv om de kommer 3t etter 
symptomstart. Kun når det er sannsynlig med betydelig tidstap (>2-3t) før PCI kan startes, bør 
en reperfusjonsterapi med et 2. el 3.generasjons fibrinolytika vurderes(17). I Norge er det en 
trend mot å akseptere >90min (120min) fra kontakt med helsevesenet til åpent kar ved primær 
PCI (24). Lengre forsinkelser anbefales behandlet med trombolyse. 
 
 
Stenting ved primær PCI 
En studie har foreslått at direkte stenting(uten først å ballongdilatere) er assosiert med en mer 
komplett ST-segment normalisering. Tre andre studier har dokumentert nytten av stenting hos 
pasienter med STEMI(17). 
 
 
>Konklusjon: 
Primær PCI er bedre behandling enn intravenøs trombolyse ved akutt ST-elevasjonsinfarkt 
hos pasienter innlagt ved invasivt senter(6). Primær PCI er den beste 
reperfusjonsbehandlings-metode når det er mulig å gjennomføre innen 90min etter første 
kontakt med helsevesen. Man ser færre nye MI, mindre hjerneblødning, kortere tid i sykehus 
og bedre langtidsprognose ved primær PCI vs. trombolyse. Sentre med stor erfaring, høyt 
volum og stor pasientmasse, har vist mer effektiv revaskularisering, mindre reokklusjon, 
forbedret gjenværende venstre ventrikkel funksjon og bedre kliniske resultater. Dette gjelder 
både for sykehus- og operatørvolum Allikevel gir PCI bedre resultater enn trombolyse, 
uavhengig av størrelse på sykehus og erfaring hos operatør. I Norge hvor transportavstandene 
ofte er store, tyder mye på at en transporttid opp mot 90min til et invasivt senter kan 
aksepteres. Transport av pasienter til invasivt senter i akuttfasen av hjerteinfarkt kan 
gjennomføres med lav risiko.Tidstap påvirker behandlingsresultatet negativt både for primær 
PCI og trombolytisk behandling, men primær PCI-behandling er i mindre grad kritisk 
avhengig av tidlig intervensjon enn fibrinolytisk behandling. De pasienter som i størst grad vil 
profitere på transport til primær PCI er de som har lang sykehistorie (>6t), store infarkt med 
hemodynamisk påvirkning eller kardiogent sjokk, pasienter der effekten av fibrinolytisk 
behandling er dårligere enn vanlig og pasienter som har kontraindikasjoner mot fibrinolytisk 
behandling (22).Direkte stenting anbefales som rutinebehandling ved primær angioplastikk.  
 
 
 



IIb) Planlagt PCI 
Planlagt PCI er PCI umiddelbart etter fibrinolyse. Intensjonen er å øke reperfusjon eller 
redusere risiko for reokklusjon. 
Trombolyse-planlagt PCI: Flere studier er gjort, men uten å kunne vise til relevant klinisk 
nytte. Selv om kombinasjonen lavdose trombolyse + klopidogrel + GP IIb/IIIa hemmere gitt 
kort tid før primær PCI kan være lovende, viser foreløpige studier ingen påvisbar effekt. Flere 
studier er underveis og mer data vil bli tilgjengelige fremover(17). 
GP IIb/IIIa hemmere + planlagt PCI: Flere studier har påvist bedre koronar 
blodgjennomstrømning når tirofiban eller abciximab har blitt gitt kort tid før PCI, men det ble 
ikke observert noen forskjeller verken angiografisk eller klinisk etter utført PCI (17). 
RAPPORT-studien viste imidlertid at abciximab forbedrer de umiddelbare kliniske resultater 
(død, MI og ø-hjelps revaskularisering) og reduserer behovet for ”nød-stenting”. 
Blødningskomplikasjoner derimot, var signifikant økt i abciximab-gruppen. Videre viste det 
primære kombinerte endepunkt (død, reinfarkt og enhver revaskularisering) ingen signifikant 
bedring etter 6mnd(19). Nyere studier har vist en effekt i favør av abciximab i kombinasjon 
med lav-dose heparin og ved primær angioplastikk, men ikke ved primær stenting(19). En 
metaanalyse av seks RCT har vist at tidlig administrasjon av GP IIb/IIIa hemmere + fasilitert 
PCI ved STEMI ser ut til å bedre kliniske resultater, men ingen klare forskningsresultater pr. i 
dag danner grunnlaget for å anbefale GP IIb/IIIa hemmere kombinert med primær PCI (17).  
En kombinert prehospital farmakologisk og mekanisk reperfusjonsstrategi kan tenkes å gi 
gode resultater, men det kreves mer forskning før slike resultater evt. foreligger (19).  
 
>Konklusjon: 
Det er foreløpig ikke grunnlag for å anbefale planlagt PCI forutgått av trombolyse eller GP 
IIb/IIIa hemmere. Studier har påvist bedre koronar blodgjennomstrømning og forbedret 
kortsiktige kliniske resultater etter GP IIb/IIIa hemmere gitt kort tid før PCI, men det er ikke 
vist noen langtideffekt. Til tross for manglende internasjonal konsensus kan man ifølge norske 
retningslinjer forbehandle med trombolyse eller GP IIb/IIIa hemmere i forkant av PCI hos 
høyrisikopasienter hvor PCI ikke er umiddelbart tilgjengelig og blødningsrisikoen er lav (24). 
 
 
IIc)Rescue PCI etter mislykket trombolyse 
Indikasjon for rescue PCI er vedvarende brystsmerter og manglende normalisering av ST-
hevning 45-60min etter trombolysebehandling er startet. 
Studier viser at 26% av pasientene behandlet med fibrinolyse, senere måtte behandles med 
redningsangioplastikk pga. manglende reperfusjon (22). Det foreligger begrenset erfaring fra 
studier om rescue PCI. En studie (Cleveland Clinic Study) randomiserte noen pasienter til 
ASA, heparin og koronare vasodilatatorer og andre til samme medikamenter i tillegg til PCI. 
Primært endepunkt (død eller alvorlig hjertesvikt) ble signifikant redusert med rescue PCI fra 
17% til 6% (17). En annen nylig avsluttet studie (REACT) indikerer at rescue PCI er bedre 
enn en ny omgang med trombolyse eller konservativ behandling, hos pasienter som ikke får 
gjenopprettet reperfusjon etter trombolyse. Denne studien viste at etter 6mnd var endepunktet 
død 18% vs. 9% i rescue PCI-gruppen. Når det gjelder stenting vs. kun ballongdilatasjon ved 
rescue PCI, gjelder de samme anbefalinger som for primær PCI: stenting i tillegg til PCI er 
bedre enn kun ballong angioplastikk ved rescue PCI. (17). Koronar intervensjon hos pasienter 
som umiddelbart forut for dette har fått fulldose fibrinolyse og en GP IIb/IIIa hemmer, kan ha 
økt risiko for blødningskomplikasjoner (19). 
 
 
 



 >Konklusjon: 
Dokumentasjonen er noe mangelfull, men flere studier tyder på at rescue PCI har bedre effekt 
enn en ny omgang trombolyse eller konservativ behandling, hos pasienter som ikke får 
gjenopprettet reperfusjon etter trombolyse. En må imidlertid huske på at streptokinase gir 
betydelig økt blødningsrisiko i forhold til mer moderne trombolytika. I følge norske 
retningslinjer bør rescue PCI utføres innen 12t etter mislykket trombolyse (24). 
Rescue PCI anbefales til pasienter med kardiogent sjokk eller hjertesvikt/hypotensjon. Det er i 
tillegg anbefalt til pasienter med <50% ST-resolusjon og /eller vedvarende smerter, eller ved 
alvorlige ventrikulære arytmier (VT/VF) Bevisgrunnlag: I B- IIC 
 
 
IId)Rutine angiografi tidlig etter trombolyse 
En metaanalyse fra 2003 med totalt 20101 pasienter avslørte at PCI mens pasienten var 
innlagt på sykehus var assosiert med lavere hyppighet av nyoppstått MI under innleggelsen 
(1.6% vs. 4.5%) og at det også gav en lavere 2-års dødelighet (5.6% vs. 11.6 %). Videre har 
fire randomiserte studier(SIAM III, GRACIA-1, CAPITAL-AMI og LPLS) bidratt til å 
anbefale rutine angiografi og – hvis indisert, tidlig PCI posttrombolytisk(17). 
 
>Konklusjon:  
I følge ESC PCI guidelines anbefales rutine koronarangiografi og evt. PCI til pasienter etter 
vellykket trombolyse (anbefaling 1A)(17). Men i følge norske retningslinjer, mener mange 
dokumentasjonen er for svak for en IA- anbefaling og at en anbefaling bør avventes inntil 
videre studier foreligger (24). 
 
 
 
IIe)Sen reperfusjon - pasienter som ikke har fått reperfusjonsbehandling innen 12t 
Sen reperfusjon er definert som trombolyse eller PCI som starter >12t etter symptomstart. 
Fibrinolyse skal ikke gis til pasienter med lengre sykehistorie enn 12t, dersom det ikke er funn 
som tyder på fortsatt pågående ischemi(19). En mulig nytte av sen PCI kan tolkes utifra 
enkelte studier(PCAT, PRAGUE-2, CAPTIM), mens andre studier har vist motsatt 
effekt(TOAT, DECOPI), dog med en del svakheter i metoden(lav rekruttering, lite antall pas.)  
 
>Konklusjon: 
Det er pr. dags dato ingen enighet vedrørende anbefalinger for pasienter som ikke har fått 
reperfusjonsbehandling innen 12t(17). Det er derimot stor enighet om at fibrinolyse ikke skal 
gis til pasienter med lengre enn 12t sykehistorie. 
 
 
 
 
III) CABG ved STEMI 
Antall pasienter som trenger CABG i akuttfasen ved MI er svært begrenset. Det kan derimot 
være indisert med CABG ved mislykket PCI, ved distal embolisering under kateterisering, når 
PCI ikke er mulig å gjennomføre, hos enkelte pasienter i kardiogent sjokk og i forbindelse 
med annen hjertekirurgi. 
 
 
 
 



IV) Håndtering av STEMI – anbefalinger 
 
Det er behandlende lege som på stedet må vurdere og avgjøre hvilke behandlingsmuligheter 
som foreligger i hvert enkelt tilfelle. Aspekter som må tas med i vurderingen er tid fra 
symptomdebut, avstand og transporttid til lokalsykehus og til nærmeste invasive sykehus, 
muligheter for prehospital trombolyse og mulige kontraindikasjoner mot trombolyse hos 
pasienten. Videre anbefalinger er som følgende: 
 

• Reperfusjonsterapi er indisert hos alle pasienter med brystsmerter som har vart <12t 
og er assosiert med ST-segment elevasjon eller nytt eller antatt nytt grenblokk på 
EKG. Bevisgrunnlag: I A 

 
Primær PCI 
• Anbefalt behandling hvis utført av erfarent team <90min etter første kontakt med 

helsevesen eller <1times transporttid til invasivt senter (24).Bevisgrunnlag: I A 
• Indisert for pasienter i sjokk <75 år og de med kontraindikasjoner mot fibrinolyse. 

Bevisgrunnlag: I C  
• Anbefalt ved lang sykehistorie og med transporttid inntil 3t. Bevisgrunnlag: I B 
• GP IIb/IIIa hemmere og primær PCI: - ingen stenting: Bevisgrunnlag: I A 
 
                                                                  -  med stenting:  Bevisgrunnlag: IIa A 

 
Rescue PCI 
• Etter mislykket trombolyse hos pasienter med store infarkt. Bevisgrunnlag: IIa B 

 
Fibrinolyse 
• Ved fravær av kontraindikasjoner og hvis primær PCI ikke kan bli utført innen 90min 

etter første kontakt med helsevesenet av et erfarent team, bør farmakologisk 
reperfusjon startes så raskt som mulig. Bevisgrunnlag: I A 

• Valg av medikament avhenger av den individuelle vurdering mht. nytte, risiko og 
kostnader. Hos pasienter som kommer sent til behandling (>4t etter symptomdebut), 
kan et mer fibrin-spesifikt medikament som tenecteplase eller alteplase være å 
foretrekke. Bevisgrunnlag: IIa B 

• Prehospital trombolyse kan gis hvis behandler har nødvendig erfaring og det blir 
konferert med spesialist (fjernoverføring av EKG). Bevisgrunnlag: I B 

• Readministrasjon av fibrinolytisk medikament som ikke gir antistoffdannelse, kan gis 
ved reokklusjon der mekanisk reperfusjon ikke er tilgjengelig. Bevisgrunnlag: IIa B 

• Hvis pasienten ikke allerede står på ASA eller har kontraindikasjoner, gis 150-325mg 
ASA. Bevisgrunnlag: I A 

• I tillegg til alteplase eller reteplase, bør en vekt-justert dose heparin gis. Dosen må 
følges opp og justeres i forhold til blødningsrisiko. Bevisgrunnlag: I B 

 
 
(Kilder: 6, 10, 17,19, 24).  
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