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CASE 7
Innkomstjournal lokalsykehus 8/3-19
Innleggelsesårsak: Brystsmerter
Sosialt/familie:
Enslig. En datter. Arbeidsledig.
Hereditet: Flere på farssiden med plutselig død i ung alder på grunn av hjertesykdom.
Tidligere sykdommer:
-Gastroøsofageal reflukssykdom med øsofagitt
-Operert for lyskebrokk bilateralt som barn
-Innlagt med melena i 2015. Gastroskopi med funn av øsofagitt og hiatushernie, uten
sikker blødningskilde. Koloskopi med normale funn.
Aktuelt:
Pasient som kommer henvist fra fastlege pga brystsmerter. Første episode med
brystsmerter for 3 uker siden, da stikkende brystsmerter sentralt i brystet, ingen utstråling,
ca 30 sekund varighet. I etterkant kjent på ubehag i brystet, spesielt ved aktivitet. Ikke
samme smerter, men av trykkende karakter. Våkent natt til i dag med ubehag i brystet, av
trykkende karakter. Vedvarende ubehag, med smerter ved lav aktivitet i dag. Ingen
hvilesmerter.
Medikamenter:
Nexium 20 mg x1
Allergier:
Allergisk mot pollen. Ingen kjent medikamentell allergi.
Naturlige funksjoner:
Vannlating: Plages med svak stråle. Ingen dysuri eller hyppig vannlating
Avføring: Forteller om løs avføring, opplever en endring siste 6 mnd. Ikke sett blod i
avføring.
Stimulantia:
Aldri røykt. Drikker svært lite alkohol.
Status presens 08.03.19 kl 15.30:
57 år gammel mann, utseende svarende til alder, normal hold. Ligger i seng ved
undersøkelse, samarbeider godt. Orientert for tid, sted og situasjon. Ingen plager i
øyeblikket. Ingen generelle ødemer, exanthemer, cyanose eller icterus. Ingen generelle
glandelsvulster. Virker å være i god allmenntilstand.
BT: 182/106 Puls: 65

RF: 18

Temp: 37,2

Sat:99% u.O2

Caput: Pupiller: runde og egale med symmetrisk reaksjon på lys og nærstilling.
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Cavum oris: velsanerte egne tenner. Bleke, fuktige og rene slimhinner.
Collumn: Ingen venestuvning. Ingen palpabel thyreoidea. Ingen forstørrede glandler.
Ingen stenoselyd over carotidene.
Cor: Regelmessig hjerteaksjon. Rene toner. Ingen auskulterte bilyder.
Pulm: Normal respirasjonslyd, ingen fremmedlyder.
Abdomen: Normale tarmlyder. Bløt og uøm ved palpasjon. Ikke palpabel lever eller milt.
Ingen palpable oppfylninger eller tumores. Ikke bankeøm over nyrelosjene.
Eksplorasjon: Normal sphinctertonus. Ingen tumores. Prostata palperes forstørret, hard i
konsistensen, noe knudrete. Minimalt brun faeces på hansken. Hemofec negativ.
Underex: Slanke og varme underex. Ingen ødemer.
Supplerende undersøkelser:
EKG: SR, HF 59, PR 148 ms. Slanke QRS komplekser. RSR i V1. Ventrikulær
ekstrasystole.
Vurdering/tiltak:
47 år gammel mann, tidligere stort sett frisk utenom GERD. Pasient som kommer med
ambulanse grunnet brystsmerter. Første episode med brystsmerter for 3 uker siden, da
stikkende brystsmerter sentralt i brystet, ingen utstråling, ca 30 sekund varighet. I
etterkant kjent på ubehag i brystet, spesielt ved aktivitet. Ikke samme smerter, men av
trykkende karakter. Våkent natt til i dag med ubehag i brystet, av trykkende karakter.
Vedvarende ubehag, smerter ved lav aktivitet i dag. Ingen hvilesmerter. Troponin-I 79.
Tolkes som NSTEMI. Legges på telemetri. Ny Troponin i kveld.
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Ekkokardiografi lokalsykehus 11/3-19
Transtorakal ekkokardiografi: Normalt stor venstre ventrikkel endediastolisk 44 mm
med veggtykkelse i øvre normalområde, 10-11 mm. Det er generelt god bevegelse og
forkortning uten sikre regionale forskjeller. EF godt over 50 % visuelt bedømt og ved
Simpsons metode måles EF 55%. Begynnende diastolisk dysfunksjon (patologisk
relaksasjon). Grensestort venstre atrium 40 mm. Aorta ascendens har normal
dimensjon, det samme gjelder aortabue. Tricuspid aortaklaff med god funksjon.
Ubetydelig mitralinsuffisiens. Upåfallende høyre hjertehalvdel. Ingen pleuravæske
eller perikardvæske.
Epikrise lokalsykehus 11/3-2019
Diagnoser/prosedyrer:
I2141 Akutt subendokardielt hjerteinfarkt type 1
- SFY0HK Fullstendig ekkokardiografi

Enslig. Har en datter. Arbeidsledig. Flere på farssiden i slekt døde plutselig i ung
alder grunnet hjertesykdom.
Pasienten har gastroøsofageal reflukssykdom. Operert grunnet bilateralt lyskebrokk
som barn. Innlagt med melena 2015, funn av øsofagitt og hiatushernie, normal
coloskopi.
Aktuelt:
Innlegges grunnet brystsmerter. Første episode med brystsmerter for cirka 3 uker
siden av kortere varighet. I etterkant har han kjent ubehag i brystet ved fysisk
aktivitet, beskrives som trykkende opp mot hals. Våknet på innleggelsesdagen med
trykkende ubehag i brystet som vedvarte en god stund.
Medikamenter: Nexium 20 mg x 1. Allergier: Pollenallergi. Naturlig funksjoner:
Løs avføring som har endret seg de siste 6 måneder. Stimulantia: Aldri røkt. Drikker
sjelden alkohol.
Funn ved innkomst 8. mars kl. 15.30:
57 år gammel mann, utsende tilsvarende alder. Ingen plager undersøkelse. Ingen
ødemer. God allmenntilstand.
BT 182/106. Puls 65. Respirasjonsfrekvens 18. Temperatur 37,2. SaO2 99 % på
romluft.
Det anføres normale organfunn.
Supplerende undersøkelser:
Blodprøver: Hb 14,6. Leukocytter 5,5. Trombocytter 185. PT-INR 1,0. D-dimer <0,2.
Kreatinin 94. Karbamid 4,7. eGFR 81. Natrium 140. Kalium 4,4. Glukose 4,7. CRP 3.
Kolesterol 6,5. Triglyserider 2,68. HDL kolesterol 1,0. LDL kolesterol 5,0. Troponin-I
79 – 187 – 366 – 269.
Blodgass: pH 7,41. pCO2 5,7. pO2 11,7. Bikarbonat 26,6. BE 2,4. SaO2 95,5 %.
EKG: Sinusrytme, frekvens 59, inkomplett høyre grenblokk, en ventrikulær
ekstrasystole, ingen tegn på akutt iskemi.
Røntgen thorax: Normalt funn.
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Ekko-cor: Normalt stor venstre ventrikkel med god systolsik funksjon. Ingen signifkant
klaffepatologi.
Forløp, behandling og vurdering:
Pasienten ble innlagt med typiske koronare brystsmerter med forutgående
anstrengelsesutløst angina i 3 uker før innleggelse. Pasienten var smertefri under
innleggelsen, og det var ingen tegn til akutt iskemi på EKG. Det tilkom en troponin-I
stigning til maksimalt 366 ng/l. Bedside ultralyd og ekko cor viste god global
kontraktilitet av hjertet. Pasienten ble behandlet i henhold til retningslinjer. Han
overflyttes til invasivt sykehus etter avtale for koronarangiografi.
Medikamenter ved overflytting:
Nexium 20 mg x 1 p.o.
Albyl-E 75 mg x 1 p.o.
Brilique 90 mg x 2 p.o.
Arixtra 2,5 mg x 1 s.c.
Lipitor 80 mg x 1 p.o.
Selo-Zok 50 mg x 1 p.o.
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