
Akutte brystsmerter

10. april 2019 
Bjørnar Grenne 

Klinikk for hjertemedisin

- Standardisert pasientforløp og 
etablering av brystsmerteenhet

En mandag ettermiddag i akuttmottaket…
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1. Akutt hjerteinfarkt (I21.x) 
2. Uspesifikke brystsmerter (R07.4) 
3. Angina pectoris (I20.x) 
4. Atrieflimmer og atrieflutter (I48.x) 
5. KOLS (J44.x)

Topp 5 innleggelsesårsaker - 
indremedisin 

Bjørnsen, Grenne, Wiseth. Scand Cardiovasc J 2019

Brystsmerter utgjør nær en fjerdedel 
av alle innleggelser

R07.4 
I20.x 
I21.x

Bjørnsen, Grenne, Wiseth. Scand Cardiovasc J 2019

∼2500 pasienter

Vår hovedoppgave i akuttmottaket er 
å utelukke de farligste årsakene:

✓ Hjerteinfarkt 
✓ Aortadisseksjon 
✓ Lungeemboli 
✓ Andre (pneumothorax, pneumoni, 

gastrointestinale +++)



Case:  44 år gammel mann med brystsmerter i 1 time

 ̧ 44 år, brystsmerter 1 time

Vaktnotat: 
«Diskutert med invasiv vakt. Normalt EKG, 
ikke indikasjon for akutt angio. Morfin, 
nitro, ACS-regime.»

Påfølgende morgen: 
«Smertefri med nitro og morfin. 
Tilkommet betydelig troponinstigning til 
6188 forenlig med NSTEMI styrker 
indikasjon for rask angio.»

Case: 52 år gammel kvinne med brystsmerter



Echocardiography should be routinely 
available in emergency rooms, and used in 
all patients with suspected acute coronary 
syndrome 

ESC Task Force Members.  ESC Guidelines for the management of NSTE-ACS. 2015 
”

”



Vår hovedoppgave i akuttmottaket er 
å utelukke de farligste årsakene:

✓ Akutt koronarsyndrom 
✓ Aortadisseksjon 
✓ Lungeemboli 
✓ Andre (pneumothorax, pneumoni, 

gastrointestinale +++)

Hva med de friske??

Bare 10-15% har akutt koronarsyndrom

Uspesifikke 
brystsmerter

Akutt 
koronarsyndrom

Bjørnsen, Grenne, Wiseth. Scand Cardiovasc J 2019

Kan vi utrede og behandle 

bedre og samtidig mer effektivt?

Brystsmerteprosjektet:

Standardisert 
pasientforløp

Ombygging av 
akuttmottaket

Kardiologiske 
legeresurser

✓ EKG, blodprøver og risiko-score innen 10 minutter 
✓ Rask triage av erfaren lege/kardiolog 
✓ Identifisere tre hovedgrupper:

➡Høyrisiko - akutt intervensjon/revaskularisering 
➡Intermediær risiko – kardiologisk sengepost 
➡Lavrisiko – direkte utskriving eller kort observasjon

Vurdere brystsmerter tidlig, strukturert 
og med spisset kompetanse



Lav risiko hsTn positiv 
Høy HEART-score 

Kliniske funn

Brystsmerter i akuttmottak

EKG

hsTn + HEART-score + Klinisk evaluering

Symptomer >6 t Symptomer ≤6 t

Re-test hsTn etter 3 t

Direkte utskrivelse eller 
korttids observasjon

Innleggelse 
Vurder akutt angio

ST-elevasjoner

Uendret

Økning

Standardisert 
pasientforløp

Ombygging av 
akuttmottaket

Kardiologisk 
mottaksvakt

Evaluering og forskning

BIOMAK-studien
Laboratoriemedisinsk klinikk 
Klinikk for hjertemedisin 
Klinikk for akutt og mottaksmedisin

Hvilke mål ønsker vi å oppnå med 
brystsmerteprosjektet? 

✓ Mer presis diagnostikk og behandling 
✓ Raskere pasientflyt gjennom akuttmottaket 
✓ Riktig valg av ressursinnsats og behandlingsnivå


