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1. Hensikt.  

Hensikten bak prosedyren er å bidra til avklaring om hvilke akutte hjertepasienten skal legges direkte 
inn fra Finnmark til UNN-Tromsø (uten å innlegges lokalsykehus) samt hvem som skal kontaktes på 
UNN ved slike innleggelser.  

2. Omfang 

Berørte fagpersonell er primærleger i Finnmark, ambulansepersonell i Finnmark, personell i 
luftambulansetjenesten i Finnmark, personell ved AMK-Finnmark og AMK-Tromsø, leger ved 
hjertemedisinske avdelinger i Kirkenes, Hammerfest og UNN-Tromsø. 

3. Grunnlagsinformasjon 

Mange pasienter med hjerteproblemer skal legges inn på lokalsykehusene i Finnmark, men noen skal 
transporteres direkte til UNN-Tromsø for å unngå unødvendig tidsbruk i Finnmark. Prosedyren tar 
sikte på å beskrive hvilke hjertepasienter som skal vurderes for å bli transportert rett til UNN-Tromsø.  
 
I hvert enkelt tilfelle må legen sammen med AMK gjøre en avveining mellom fordeler og ulemper ved 
direkte transport til UNN. Forutsetningen for at pasienten skal sendes rett til UNN er: 

a) Man vet at pasienten skal til UNN for endelig behandling 
og 

b) Man antar at den nytten et opphold på lokalsykehuset vil gi ikke vil oppveie ulempen som 
ligger i den forsinkelsen en slik lokalsykehusinnleggelse vil medføre.  

 

4. Arbeidsbeskrivelse 

4.1 Handling  
Ved mistanke om akutt koronart syndrom (AKS), skal pasienten raskt få lokal medisinsk behandling i 
henhold til faglig standard, og EKG skal tas så raskt som mulig som ledd i utredning og stadfesting av 
diagnose. Dersom det foreligger ST-elevasjoner eller nytilkommen venstre grenblokk, kalles 
diagnosen STEMI (ST-Elevation Myocardial Infarction), og skyldes i prinsippet en helt okkludert 
kranspulsåre. Tid til reperfusjon (trombolyse eller PCI) er avgjørende.  Ved tvil om behandlingsvalg 
eller om tidskrav på STEMI-pasienter kan etterleves, kontaktes invasiv kard.vakt UNN på tlf 77 62 60 
00 for diskusjon.  
 
Pasienter med STEMI bør få tilbud om ”Primær PCI”, dersom det fra diagnosetidspunkt er mulig å 
transportere pas. til angiolab ved UNN på mindre enn 90 minutter.  Hvis dette ikke er mulig, er pre-
hospital trombolyse den beste behandlingen. Etter at trombolyse er gitt, bør pasienten transporteres 
videre til UNN-Tromsø for koronar angiografi / PCI.  I ca 30 % av tilfellene vil trombolyse ikke åpne 
arterien (være ineffektivt), i slike tilfeller er det viktig at pasient transporteres til Angio-lab så snart 
som overhodet mulig for ”Rescue-PCI”.   
 
Alle STEMI-pasienter som skal ha lufttransport bør derfor flys direkte til Tromsø uten innleggelse på 
lokalsykehus.  Akutt-tur til UNN-Tromsø uten lokalsykehusinnleggelse bestilles også ved behov for 
”Rescue-PCI”.  Det er kun i sykehusnære områder eller ved logistikk-problemer at det vil være 
naturlig med innleggelse på lokalsykehuset for stabiliserende medisinsk behandling og observasjon i 
påvente av transport videre til UNN-Tromsø. Informasjon om pasienten meldes til invasiv kard.vakt 
UNN på tlf 77 62 60 00.  
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Pasienter med brystsmerter og nytilkomne ST-depresjoner i EKG, ”Akutt koronar syndrom uten ST-
heving”, som er klinisk ustabil (dvs. smerteresidiv, arytmi eller hemodynamisk ustabilitet til tross for 
initial behandling) bør også vurderes for transport direkte til UNN-Tromsø, særlig dersom de uansett 
må fraktes med lufttransport. Dette diskuteres i så fall med hjerte/ lunge-medisinsk forvakt ved UNN 
(77 62 60 00). 
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