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CASE 4 

10.01.2019 Innkomstjournal 
Ankomsttid: 10.01  

Diagnose: STEMI 

Innleggende lege: Ambulanse 

Bakgrunn: Gift. To barn. Pensjonist. Tidligere jobbet i busselskap. Sluttet å røyke for 30 år 

siden. Ingen kjente allergier. 

Tidligere sykdommer: Hypertensjon. Hyperkolesterolemi.  

Aktuelt: Brystsmerter i forbindelse med skigåing kl. 11.30 i dag. Ga seg ikke selv om han 

hvilte, varslet etter hvert ambulanse. Prehospitalt EKG med ST-elevasjoner i nedrevegg. 

Aksepteres for akutt koronarangiografi. Prehospitalt har han fått 300 mg ASA, 600 mg Plavix 

og 5000 heparin i.v., morfin 5 mg. 

Funn ved innkomst: X år gammel mann. Varm og tørr i huden. Angir seg nå tilnærmet 

smertefri. BT 95/55. Puls 60 uregelmessig som ved atrieflimmer. SaO2 100% uten oksygen. 

Høyde 169 cm. Vekt 73 kg. Collum: Ingen stenoselyd over carotidene. Cor: Uregelmessig 

aksjon, ingen bilyder. Pulm: Vesikulær respirasjonslyd bilateralt, ingen fremmedlyder. 

Abdomen: Bløt og uøm, normale tarmlyder. Ekstremiteter: Kald perifert. Ingen ødemer. 

Prehospitalt EKG: Atrieflimmer, ST-elevasjoner i nedre vegg. 

Medikamenter: Lipitor 20 mg x 1. Diovan 80 mg x 1. 

Resymé og vurdering: X år gammel mann med hypertensjon og hyperkolesterolemi. 

Innkommer med nedreveggsinfarkt og atrieflimmer halv fem. Tas til primær PCI. Inkluderes i 

XX-studien. Svært vanskelig kateterføring fra høyre radialis grunnet slynget aorta i thorax, og 

det gjøres PCI av RCA før forsøk på venstresidig kateterisering. Det avdekkes trange stenoser 

med tromber i distale RCA, PDA og AV-gren. PCI-behandles med en DES. Gis bolusdose 

Reopro. Man går deretter videre med forsøk på diagnostikk av LCA. Prøver ulike katerere 

uten å lykkes. Får så kink på kameraet, og hele utstyret må fjernes inkludert hylse. 

Tilkommer i den forbindelse hematom i høyre underarm. Etter hvert blålig misfarging av 

fingre, men intakt sensibilitet for stikk og berøring. Legges kompresjonstape. Man avstår fra 

vedlikeholdsinfusjon av Reopro. 

LCA undersøkes så fra venstre radialis. Det ses der stenose i proximale LAD inn mot 

hovedstammen, samt i første og andre diagonal. Lettgradig stenose i CX. Ønskes av 

angiografør diskusjon på hjertemøte omkring videre behandlingsstrategi. Observeres videre 

på overvåkningen. Det er av angiografør bedt om å ha lav terskel for å gjøre diagnostikk av 

hø arm med tanke på karskade dersom ytterligere forverring. Ved nytt tilsyn en time senere 

virker hevelsen på hø side å være avtagende. Dog er det da tilkommet noe hevelse og mulig 

hematom også i venstre underarm. Tapes også her. 
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11.01 Journalnotat 
Viser til innkomstjournalen. Akutt nedreveggs STEMI med markerte ST-elevasjoner og 

atrieflimmer ved presentasjonen. PCI-behandlet en distal lesjon i RCA, stentet ut i RDP og 

bevart AV-grenen, en viss perifer embolisering. Han fikk ReoPro bolus. Problemer med 

tilgang, og har moderate hematomer i begge armer. Han har spontant fått sinusrytme, litt 

rikelig VES, men har vært smertefri og sviktfri og fremtrer på visitten som relativt kjekk. 

Posteromedialt utfall på orienterende ekko med en sannsynligvis beskjeden MI. Troponin T 

stigning til snaut 12000. Han ble inkludert i XX-studien, beholdes her inntil videre og får 

relevante studieundersøkelser og full ekkodoppler over helgen. Han har trekarsykdom, 

spesielt en lengre signifikant stenose proksimale/midtre LAD som må vurderes for ytterligere 

revaskularisering på et hjertemøte under oppholdet. Han får nå sekundærprofylaktisk 

behandling med ASA, Plavix, statin og starter forsiktig med betablokker, Valsartan foreløpig 

nullet med relativt lavt blodtrykk i dag. Han flytter sannsynligvis til sengepost i løpet av 1-2 

dager. 

 

13.01 Journalnotat 
Føler seg i bedre form. Time til studieundersøkelse i morgen. Henvises også til ekko cor. 

Mulig hjertemøte tirsdag. 

 

15.01 Hjertemøtereferat 
Bakgrunn: Gift. To barn. Pensjonist. Tidligere jobbet i busselskap. Sluttet å røyke for 30 år 

siden. Ingen kjente allergier. Hypertensjon. Hyperkolesterolemi.  

Aktuelt: Innkommer med nedreveggsinfarkt og atrieflimmer. Tas til primær PCI. Inkluderes i 

XX-studien. Raskt omslag til sinusrytme hvilket har vedvart gjennom hele oppholdet her. 

 

Koronar angiografi: Svært vanskelig kateterføring fra høyre radialis grunnet slynget aorta i 

thorax, og det gjøres PCI av RCA før forsøk på venstresidig kateterisering. Det avdekkes 

trange stenoser med tromber i distale RCA, PDA og AV-gren. PCI-behandles med en DES. Gis 

bolusdose Reopro. Man går deretter videre med forsøk på diagnostikk av LCA. Prøver ulike 

katetere uten å lykkes. Får så «kink» på kameraet, og hele utstyret må fjernes inkludert 

hylse. Tilkommer i den forbindelse hematom i høyre underarm. Etter hvert blålig misfarging 

av fingre, men intakt sensibilitet for stikk og berøring. LCA undersøkes så fra venstre radialis. 

Det ses der stenose i proximale LAD inn mot hovedstammen, samt i første og andre 

diagonal. Lettgradig stenose i CX.  

 

Ekkokardiografi: Hypokinesi basalt i nedre vegg og anteroseptalt og noe avrundet apex. God 

funksjon av de øvrige forsyningsområder. EF beregnes til ca 50%. Ingen klaffepatologi.  

 

Vurdering: Pasienten tilbys ACB-operasjon med IMA til LAD og vene til LD og CX. Utskrevet 

fra invasivt sykehus 16.01 kl. 11.53 og kalles inn om cirka 4 uker til hjertekirurgi. 
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Epikrise  
Starttid: 10.01   Sluttid: 16.01 

Utskrivende enhet: XX 

Utskrevet til: Lokalsykehus 

Diagnose: I21.1 Akutt transmuralt hjerteinfarkt i nedre vegg, I25.1 Aterosklerotisk 

hjertesykdom, I11.9 Hypertensiv hjertesykdom uten stuvningssvikt, I48.0 Paroksysmal 

atrieflimmer 

Bakgrunn: Gift. To barn. Pensjonist. Tidligere jobbet i busselskap. Sluttet å røyke for 30 år 

siden.  

Tidligere sykdommer: Hypertensjon. Hyperkolesterolemi. Ingen allergier. 

Aktuelt: Brystsmerter i forbindelse med skigåing kl. 11.30 den 10.01. Ga seg ikke selv om han 

hvilte, varslet etter hvert ambulanse. Prehospitalt EKG med ST-elevasjoner i nedrevegg. 

Funn og undersøkelsesresultater: X år gammel mann. Varm og tørr i huden. BT 95/55. Puls 
60 uregelmessig som ved atrieflimmer. SaO2 100% uten oksygen. Høyde 169 cm. Vekt 73 kg. 
Collum: Ingen stenoselyd over carotidene. Cor: Uregelmessig aksjon, ingen bilyder. Pulm: 
Vesikulær respirasjonslyd bilateralt, ingen fremmedlyder. Abdomen: Bløt og uøm, normale 
tarmlyder. Ekstremiteter: Kald perifert. Ingen ødemer. Prehospitalt EKG: Atrieflimmer, ST-
elevasjoner i nedre vegg. Troponin 12000-6200. ProBNP 914. Kreatinin 91. LDL 3.16. 
Koronar angiografi: LAD: Stenose (70-89%) proximalt, stenose (70-89%)i første diagonalgren, 

stenose (70-89%) i andre diagonalgren. CX: Moderat stenose (50-69%) proximalt, 

veggforandringer (30-49%) i første marginalgren. RCA: Veggforandringer (30-49%) proximalt, 

veggforandringer (30-49%) i midtre del, trang stenose (90-99%) distalt, trang stenose (90-

99%) i PDA, trang stenose (90-99%) i AV gren. 

Ekkokardiografi: Hypokinesi basalt i nedre vegg og anteroseptalt og noe avrundet apex. God 

funksjon av de øvrige forsyningsområder. EF beregnes til ca 50%. Ingen klaffepatologi.  

Hjertemøte 15.01.: Pasienten tilbys ACB-operasjon med IMA til LAD og vene til LD og CX. 

Kalles inn om cirka 4 uker. 

Diagnostisk vurdering/behandling/forløp: Innkommer med nedreveggs STEMI, vellykket 

behandlet med PCI av distale RCA ut i RDP med en DES. Omfattende forandringer også i LCA. 

På hjertemøte 15.01 besluttes det å tilby ACB operasjon med IMA til LAD og vene til LD og 

CX. Troponiner maks 12000. Ved innkomst hadde han også atrieflimmer, men konverterte 

spontant og har holdt sinusrytme siden, dog med innslag av en betydelig mengde VES og et 

kort løp med SVT. Innsatt på dobbel platehemming (12 mnd), men foreløpig ikke funnet 

indikasjon for antikoagulasjon. Startet en liten dose betablokker og reinnsatt valsartan 

(nullet grunnet hypotensjon initialt). Smertefri. Overflyttes lokalsykehus. 

Legemidler ved utskriving: Valsartan 80 mg x 1, Metoprolol depot 25 mg x 1, Albyl-E 75 mg x 

1, Klopidogrel 75 mg x 1, Atorvastatin 80 mg (økt!) 

Videre oppfølging: Lokalsykehus. ACB operasjon om 4 uker. Klopidogrel stoppes 5 dg før 

ACB. 

 

Med hilsen 
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Svarrapport Radiologi og Nukleærmedisin 

10.01 PCI Tidspunkt angiografi/PCI (arteriepunksjon) kl. 15.48 

10.01 Rtg. Arteriografi Hjerte Venstre Kat. 

Indikasjon: STEMI/NVI 

Punksjonssted: A radialis høyre- Arterielukning: TR-band 

Funn ved angiografi 

Kar Funn 

Venstre hovedstamme Ingen stenose 

LAD Stenose (70-89%) proximalt, stenose (70-
89%) i første diagonalgrein, stenose (70-
89%) i andre diagonalgrein 

CX Lettgradig stenose (50-69%) proximalt, 
veggforandringer (30-49%) i første 
marginalgrein. 

RCA Veggforandringer (30-49%) proximalt, 
veggforandringer (30-49%)  i midtre del, 
trang stenose (90-99%) distalt, trang stenose 
(90-99%) i PDA, trang stenose (90-99%) i AV-
grein. 
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LABSVAR 

Analyse/tidspunkt 14.01 
08:40 

14.01 
08:30 

13.01 
08:00 

11.01 
16:00 

11.01 
07:57 

10.01 
22:45 

10.01 
16:15 

B-Hemoglobin (g/dL)  14.0 12.5 11.5   13.6 
B-Trombocytter (x 10E9/L)  319  267   336 
B-Leukocytter (x 10E9/L)  7.2  6.4   18.5 
B-Nøytrofile granulocytter (x10E9/L9  3.8  3.7   15.5 
B-Lymfocytter (x 10E9/L)  2.3  1.8   1.5 
B-Monocytter (x 10E9/L)  0.9  0.9   1.4 
B-Eosinofile granulocytter (x 10E9/L)  0.2  0.1   0.0 
B-basofile granulocytter (x 10E9/L)  0.1  0.0   0.0 
P-INR (N-Ratio) 1.1   1.1   1.1 
P-D-dimer (mg/L FEU)       0.41 
S-Natrium (mmol/L)  139 141 136   141 
S-Kalium (mmol/L)  4.5 4.5    4.0 
P-ASAT (U/L)  90     35 
P-ALAT (U/L)  41  62   23 
P-Troponin T (ng/L)  6229 6420 6079 11765 9635 111 
P-CK-MB (g/L)  7  289 533 547 16 
P-NT-proBNP (ng/L)  914  1320   106 
P-Kreatinin (mol/L)  91 93 77   87 
Nyre-eGFR CKD-EPI Kreatinin   70 68 84   74 
S-Glucose (mmol/L)  5.5  6.3   9.0 
B-HbA1c (mmol/mol)  35  35   35 
P-Kolesterol (mmol/L)  4.7  4.0   4.7 
P-HDL-Kolesterol (mmol/L)  1.20  1.09   1.24 
P-LDL-Kolesterol (mmol/L)  3.16  2.57   3.35 
P-Triclycerid (mmol/L)  1.25  1.09   0.68 
P-CRP (mg/L)  0.8  3.7   3.6 
P-Albumin (g/L)  41  37   40 
Ekstrarør, Heparin       Tatt 

 

Ekkokardiografi 14.01 
Hypokinesi basalt i nedre vegg og anteroseptalt og noe avrundet apex. God funksjon av de 

øvrige forsyningsområder. EF beregnes til ca 50%. Ingen klaffepatologi.  
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EKG 10.01 kl14.35 (prehospitalt) 
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