
Hovedinfarkt  Sett inn enten 0 (= nei), 1 (= ja), eller 9 (= ukjent) i avsnitt merket med*  

Fødselsnr.

Navn

Adresse

Postnr./sted

Pasientstatus (kryss av ett alternativ)
o Primærinnleggelse   
o Overført fra annen avdeling
o Overført fra annet sykehus – akutt ≤12t
o Overført fra annet sykehus – elektivt >12t
o Overført til eget sykehus
o Infarkt under opphold  

overført fra

Sykehus: _____________________

tidligere sykehistorie* 

__ Tidligere hjerteinfarkt 
__ Angina Pectoris 
__ Hjerneslag/TIA 
__ Perifer vaskulær sykdom
__ PCI 
__ Koronaroperert 
__ Diabetes 
__ Hypertonibehandlet 
__ Hyperlipidemibehandlet
__ Familiær opphopning

 

røykestatus
o Ja
o Nei (aldri)
o Ex-røyker (sluttet >1 md.)
o Ukjent

rescusitering før 
innleggelse
o Nei
o Hjerte/lungeredning
o Defibrillering 
o Hjerte/lungeredning 
        og defibrillering 
o Ukjent

Medikamenter ved 
innleggelsen* 
__ ASA 
__ ADP-reseptor blokker 
__ Annen platehemming
__ Betablokker 
__ Statin / andre kolesterolsenkende 
__ K-vitaminantagonist                                                
__ Annen antikoagulasjonsbeh.
__ ACEhemmer/AIIantagonist
__ Aldosteronantagonist 
__ Diuretika 

Laboratoriesvar
Troponin I (maks)

Troponin T (maks) 

Kreatinin (første)

HbA1C (maks) 

Glukose (første) 

Totalkolesterol (første)

Triglyserider (første)

HDL-kolesterol (første)

LDL-kolesterol (første)

diagnostisk ekG
(kryss av ett alternativ under 
hver parameter)

EKG QRS
o Normalt
o Uendret
o Venstre grenblokk
o Høyre grenblokk
o Andre QRS-forandringer
o Ukjent

EKG-ST
o Normalt
o Uendret
o ST-elevasjon
o ST-depresjon
o Patologisk T-inversjon
o Andre ST-forandringer
o Ukjent

STEMI/NSTEMI
o STEMI
o NSTEMI
o Ukjent

Infarktlokalisasjon
o Fremre vegg
o Nedre vegg
o Annen/uspesifisert lokalisasjon
o Ukjent

akutt revaskulariserende 
behandling 
(≤ 12 timer fra symptomdebut) 

Trombolysebehandling 
(kryss av ett alternativ)
o Nei
o Trombolyse før/på første sykehus
o Prehospital trombolyse
o Trombolyse på sykehus
o Ukjent

Dato ____________ Kl. ______

Akutt kor.angio/PCI 
(kryss av ett alternativ)
o Nei
o Kun koronar angiografi
o Primær PCI
o Rescue/fasilitert PCI
o Ukjent

Dato ____________ Kl. ______

akutt kor.angio/
PCi resultat 
Antall syke kar
(kryss av ett alternativ)
o Normalt
o Hovedstammestenose
o Flerkarsykdom
o Enkarsykdom
o Veggforandringer
o Ukjent

Stentinnleggelse
(kryss av ett alternativ)
o Ja
o Nei
o Ukjent

Type stent
(kryss av ett alternativ)
o Metall
o DES
o Ukjent

andre tiltak på sykehus* 
__ Pacemaker temporær
__ Pacemaker permanent
__ ICD
__ Defibrillering
__ Hjerte/lungeredning
__ CPAP/BiPAP
__ Respirator
__ Aortaballongpumpe

Prosedyre/operasjonsrelatert infarkt
o PCI
o Koronar kirurgi
o Annen prosedyre enn PCI
o Annen kirurgi

avdeling
(kryss av ett alternativ) 
o Hjertemedisinsk
o Medisinsk
o Andre 

tidspunkt dato kl.

Symptomdebut 

Innleggelsestidspunkt 
Overføringstidspunkt 
(hvis overflyttet fra annen avdeling/sykehus)  

BMi

Høyde: _________

Vekt: ___________



Medikamenter på sykehus* 
__ ASA
__ ADP-reseptor blokker
__ IIb/IIIa reseptor blokker
__ Annen platehemming
__ Betablokker
__ Statin / andre kolesterolsenkende 
__ Heparin/lavmolekylært
__ K-vitaminantagonist
__ Trombinhemmer 
__ Annen antikoagulasjonsbeh
__ ACEhemmer/AIIantagonist
__ Aldosteronantagonist 
__ Diuretika 
__ Inotrope medikament
__ Andre antiarytmika

komplikasjoner* 
__ Ventrikkelflimmer/takykardi ≤ 48 timer fra symptomdebut 
__ Ventrikkelflimmer/takykardi > 48 timer fra symptomdebut 
__ Kardiogent sjokk 
__ Hjertesvikt 
__ Avblokk grad II-III 
__ Ny atrieflimmer/atrieflutter 
__ Mekanisk komplikasjon/ruptur 
        (hvis ja, kryss av ett alternativ)
 o Fri veggruptur o VSD            
 o Mitralinsuff.   o Tamponade
 o Annet     o Ukjent
__ Hjerneslag 
__ Reinfarkt (hvis ja, kryss av ett alternativ) 
 o Infarkt under opphold
   o PCI-relatert infarkt type a            
   o PCI-relatert infarkt type b            
 o Koronar kirurgi
 o Annen kirurgi
 o Ukjent
__ Antibiotikabehandling 
      Blødning  o Nei     o Minor       
                     o Major    o Ukjent

Utredninger og behandlinger (kryss av ett alternativ under hver parameter)

Medikamenter ved utskrivelse* 
__ ASA 
__ ADP-reseptor blokker 
__ Annen platehemming
__ K-vitaminantagonist 
__ Annen antikoagulasjonsbehandling 
__ Betablokker 
__ Statin / andre kolesterolsenkende 
__ ACEhemmer/AIIantagonist 
__ Aldosteronantagonist 
__ Diuretika 

Type stresstest
o Ingen
o Belasningstest/AEKG
o Stressekko
o Myokardscintigrafi
o Annen
o Ukjent

oppfølging* 
__ Hjertemedisinsk poliklinikk 
__ Hjerterehabilitering 
__ Fastlege

Utskrives til  
(kryss av ett alternativ)
o Hjemmet
o Annet sykehus
o Annen avdeling
o Pleieinstitusjon
o Rehabiliteringsopphold
o Akuttbehandling annet sykehus

Blødningslokalisasjon* 
__ Innstikksted angiografi 
__ Cerebral 
__ Gastrointestinal 
__ Annen 

kor.angio/
PCi komplikasjoner 
(kryss av ett alternativ)
o Nei
o Tamponade
o Disseksjon
o Annen
o Ukjent

Stresstest resultater
o Negativ/ingen iskemi
o Positiv/tegn til iskemi
o Usikker
o Ukjent

Ekko
o Ja
o Nei                    
EF______
o Ukjent

Koronar angiografi 
(> 12 timer)
o Ja
Dato ___________
kl.     ___________
o Overflyttes
o Søkt
o Nei
o Ukjent

Elektiv PCI
(> 12 timer)
o Ja
Dato ___________
kl.     ___________
o Overflyttes
o Søkt
o Nei
o Ukjent

Koronar kirurgi
o Ja
o Overflyttes
o Søkt
o Nei
o Ukjent

Infarkttype 
(gjelder første infarkt hvis reinfarkt)
o Vanlig (type 1)
o Sekundær (type 2)
o Plutselig kardial død (type 3)
o PCI-relatert infarkt (type 4a)
o PCI-relatert infarkt (type 4b)
o ACB-relatert infarkt (type 5)

Død under opphold
o Ja
o Nei

Utreise-/dødsdato

_________________

Pasientens lokalsykehus ____________________________________ 

Sted: ___________________________________   Dato: ________________

Signatur(er): ____________________________________________________

Antall syke kar
(kryss av ett alternativ)
o Normalt
o Hovedstammestenose
o Flerkarsykdom
o Enkarsykdom
o Veggforandringer
o Ukjent

Stentinnleggelse
(kryss av ett alternativ)
o Ja
o Nei
o Ukjent
Type stent (ett alternativ)
o Metall
o DES
o Ukjent

elektiv kor.angio/PCi resultat 


