CASE 6

Case 6
Innkomstjournal 12.02.19.
Mann f -56
Tidl. sykdommer: Epilepsi
Aktuelt: Innlegge etter STEMI med smertedebut kl 08:30 under snømåking, akutte
retrosternale smerter med kvalme og kaldsvette. Kjørte selv til legekontoret. EKG viste STelevasjoner i nedre vegg. Gitt trombolyse kl. 09:36. Innkom med Sea-King til OVA kl 11:25.
Gitt 15mg Morfin under transport.
Naturlige funksjoner: ikke spurt
Legemidler i bruk: Ikke spurt
Allergier, Stimulantia: ikke spurt.
Status presens 12.02.19 kl 11:30:
Våken og klar, ikke smertefri, Varm og tørr i huden, Ubesværet respirasjon. Dessverre ikke
tid til u.s. av cor, pulm. Og abdomen.
BT

125/65

Puls

90 reglm.

Temp ikke målt
Høyde / Vekt ikke spurt.
E/D bedside: Viser hypo/akinesi inferiort/inferobasalt, visuell EF 45%. EKG tatt ved innkomst
OVA viser ingen tilbakegang snarere økning av ST elevasjon V4, V5 og V6, blodprøver ikke
tatt.
Vurdering/tiltak:
STEMI, gitt trombolyse prehospitalt, ikke smertefri etter dette og økende ST-elevasjoner på
EKG tatt ved innkomst her ca kl 11:25. Kort innom sykehus og OVA i påvente av fly videre til
invasivt sykehus etter avtale med kard. vakt der.
Blodprøver: ikke tatt.

Epikrise fra Lokalsykehuset 12.02.19
Behandlingsperiode med. enhet hjerte 12.02.19-12.02.19
Diagnose: I21.0 STEMI nedre vegg
Prosedyre: SFY0GK Enkel ekkokardiografi
Relevant sykehistorie:
Fysioterapeut, ikke spurt ang. sosialt og herditet. Kjent epillepsi.
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Innlegges etter STEMI med smertedebut kl 08:30 under snømåking, akutte retrosternale
smerter med kvalme og kladsvette. Kjørte selv til legekontoret. Første EKG tatt hos fastlegen
ca kl 09 viste ST-elevasjoner i nedre vegg. Bilambulanse kom til legekontoret kl 09:24.
Trombolyse gitt kl 09:36. Innkom sykehuset med Sea-king til OVA kl 11:25. Gitt 15 mg Morfin
totalt under transport. Ikke smertefri ved innkomst.
Forløp/Undersøkelse/behandling:
I påvente av fly videre til invasivt sykehus var pasienten kort innom OVA (7 min.) EKG tatt
ved innkomst viste ingen tilbakegang men snarere økende ST-elevasjoner i V4, V5 og V6. BT
126/60, puls 90, regelmessig. Pas. var våken, klar orientert. Var og tørr i huden, Ubesværet
respirasjon. Fremdeles smerter i brystet.
Blodprøver: ikke tatt
E/D bedside: viser hypo/akinesi inferiort/inferobasalt visuell EF 45%
Vurdering: STEMI: Overflyttes til invasivt sykehus etter avtale.
Legemidler ved utskr:
Gitt Tromblyse prehospitalt kl 09:36
Metalyse iv 45 mg
Klexane s.c. 86 mg
Plavix p.o. 300mg
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Vedlegg:
Akutt henvisning fra fastlegen 12.02.19

Prehospitalt EKG (diagnostisk EKG) 12.02.19 kl 09:24:
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EKG tatt ved Innkomst lokalsykehus 12.02.19:
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