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Forord: 
Dansk Cardiologisk Selskabs (DCS) bestyrelse besluttede i sommeren 2000 at nedsætte en 

arbejdsgruppe, som skulle beskrive ”faglige minimumskompetencer” i afdelinger, som modtager 

akutte hjertepatienter, herunder omfanget af det akutte beredskab – belyst kvalitativt og kvantitativt.  

 

Set i lyset af de strukturændringer, der kan forventes inden for det intern-medicinske 

speciale/kardiologien i de kommende år samt de organisatoriske ændringer, der pågår vedr. den 

kommende  sygehusstruktur, har arbejdsgruppen  ikke blot fundet opgaven yderst relevant, men 

samtidig ment det værdifuldt, at opgaven blev løst hurtigst muligt, således at rapportens 

konklusioner kunne komme til at præge de kommende års debat om den fremtidige speciale- og 

sygehusstruktur i Danmark. 

 

Akut hjertesygdom er den hyppigste enkeltårsag til akut indlæggelse på de medicinske afdelinger i 

Danmark og er ofte akut livstruende. Der er god evidens for, at moderne hjertemedicinsk diagnostik 

og behandling forbedrer overlevelsen hos patienter med såvel akutte som kroniske hjertesygdomme. 

I en tid, hvor der gives ”behandlingsgarantier” finder arbejdsgruppen det rimeligt, at der fokuseres 

langt mere på det akutte behandlingstilbud, der kan gives akutte hjertepatienter i Danmark.  

 

Det er arbejdsgruppens håb, at  rapporten vil finde anvendelse i forbindelse med den fremtidige 

tilrettelæggelse og strukturering af det kardiologiske speciale i det danske sygehusvæsen, ikke 

mindst på en for kommende patienter hensigtsmæssig måde. 

 

 

 

DCS’ arbejdsgruppe vedrørende  

”Minimumskompetencer i afdelinger, som modtager akutte hjertepatienter”. 
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Arbejdsgruppens konklusioner/resumé: 
 

En af Dansk Cardiologisk Selskab (DCS) nedsat arbejdsgruppe har med udgangspunkt i det tildelte 

kommissorium ”Beskriv de faglige kvalitative og kvantitative minimumskrav, som bør være opfyldt 

for enheder, som skal modtage  akutte hjertepatienter mv.” valgt med udgangspunkt i en aktuel 

status på det akutte beredskab ved modtagelse af akutte hjertepatienter i Danmark år 2000/2001 

(kapitel 2) at tage udgangspunkt i de tre hyppigste ”hjertesymptomkomplekser”, som vides at  føre 

til akut henvendelse  til skadestuer/modtageenheder på de danske sygehuse, nemlig 

 

 

➧ Akutte brystsmerter 

 

➧ Akut opstået dyspnø/kredsløbskollaps 

 

➧ Akutte hjerterytmeforstyrrelser 

 

 

I kapitlerne 3,4  og 5 er de tre ”symptomkomplekser” beskrevet efter en fælles strategi (ætiologi/ 

afgrænsning, incidens/prævalens-forhold, kliniske- og parakliniske undersøgelser, behandling og 

omtale af minimumskompetencer for læge- sygeplejepersonalet i de afdelinger, der modtager akutte 

hjertepatienter.  

 

 

Med udgangspunkt i ovenstående er i kapitel 6 omtalt de obligatoriske og ønskede 

minimumskompetencer, som arbejdsgruppen mener bør kunne stilles til et døgnberedskab på danske 

sygehuse, der fremover skal kunne modtage akutte hjertepatienter.  
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  Lægefaglig kompetence 

 

 Obligatoriske 

  Anamnese-risikofaktorer, differentialdiagnoser 

  Klinisk undersøgelse inkl. hjertestetoskopi 

  Ekg-arytmi og patologisk PQRST-konfiguration 

  Røntgenundersøgelse af thorax 

  Transtorakal ekkokardiografi 

   Biokemiske analyser inkl. troponin og CKMB 

  Hjerteaktiv farmakologisk behandling 

  Genoplivning og elektiv DC-konvertering 

  Inaktivere ICD-enheder 

  Transkutan pacing 

 

 Ønskede 

 Transvenøs paceelektrode   

 Transoesofageal ekkokardiografi 

 Lungeventilations-/perfusionsscintigrafi og/eller 

 Spiral CT-scanning 

 Ultralydvejledt pericardiocentese 

 

 

 

 

De beskrevne obligatoriske miminimskompetencer overstiger i betydelig grad, hvad der i dag 

tilbydes på mange danske modtageafdelinger (kapitel 2). Især ønsket om 24-timers ekkokardio-

grafisk  diagnostik vil være vanskelig at etablere på alle afdelinger, der aktuelt modtager 

hjertepatienter.  
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Indtil en ændret struktur har sikret de nødvendige minimumskompetencer på de sygehuse, der i 

fremtiden skal kunne modtage akutte hjertepatienter, må en forsvarlig akut diagnostik og 

behandling af patienter med formodet akutte hjertesygdomme sikres gennem samarbejdsaftaler med 

”højt specialiseret kardiologisk enhed” i regionen.  

 

Det er arbejdsgruppens opfattelse, at de ovenfor beskrevne obligatoriske og ønskede 

minimumskompetencer fordrer (nær) speciallægeuddannelse i kardiologi, og i erkendelse heraf har 

Dansk Cardiologisk Selskab da også foreslået etablering af funktionsbærende kardiologiske enheder 

med døgnvagtsdækning af kardiologiske speciallæger og et optageområde på mindst 250.000 

indbyggere, som centrale i en fremtidig sygehusstruktur. Denne holdning afspejler, at det 

kardiologiske speciale kræver vedligeholdt kompetence i manuelle færdighedskrævende 

undersøgelses- og behandlingsmetoder. Sådanne enheder vil endvidere kunne varetage en væsentlig 

del af den kardiologiske speciallægeuddannelse. I overensstemmelse med forslag fra 

Sundhedsstyrelsen og i konsekvens af, at der i de danske amter i vidt omfang allerede er opbygget 

afdelinger med en udvidet stab af kardiologer til varetagelse af bl.a. pacemakerimplantationer, 

koronararteriografier i et satellitsamarbejde med landets 5 højt specialiserede kardiologiske enheder 

samt ekkokardiografi på døgnbasis, er det arbejdsgruppens forslag, at funktionsbærende 

kardiologiske enheder skal være centrale i modtagelsen af akutte hjertepatienter på amtsbasis. Og 

sådanne enheder bør endvidere deltage i den præhospitale behandling via telemedicinsk kontakt 

med regionens ambulanceberedskab. 
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Kapitel 1: Indledning. 
 

1.1  Baggrund for arbejdsgruppens nedsættelse 

Hjertekarsygdomme  (kredsløbslidelser) er i dag årsag til ca. 25.000 dødsfald, ca. 150.000 

indlæggelser og mere end 1 million sengedage på landets sygehuse, sv.t. knap 40% af alle dødsfald 

i Danmark, mellem 10% og 15% af alle indlæggelser og mellem 15% og 20% af sengedagene på 

somatiske sygehusafdelinger. Og hjertesygdomme udgør ca. 2/3 af sygdomskategorien, 

karsygdomme ca. 1/3.  

 

Iskæmisk hjertesygdom er langt den hyppigste diagnose inden for sygdoms-kategorien: 

hjertekarsygdom, idet den udgør mere end 1/3 af sygehusindlæggelserne på de medicinske 

afdelinger i dag, hvoraf 2/3 omfatter mænd. Gennemsnitsalderen er for begge køn omkring 70 år, 

dog lidt lavere for mænd end for kvinder.  

 

Det er almindeligt, at hjertesygdomme har en meget akut karakter, specielt i forbindelse med 

sygdommens debut. Dette gælder ikke mindst for patienter med Akut Koronar Syndrom (AKS), idet 

50-60% af alle kardiale dødsfald ved denne tilstand sker i den præhospitale fase, bl.a. fordi 

forsinkelsen inden indlæggelse ofte er mere end 2 timer. Ser man på delelementer af den samlede 

forsinkelse er det patienters tøven med at søge hurtig lægehjælp der er den mest dominerende.  I 

flere andre lande er der i modsætning til Danmark observeret en tendens mod kortere 

patientforsinkelser.  Det er således muligt at opnå afgørende forbedringer hvad angår disse forhold 

ved en intensiv informationsindsats.  Herudover må der også tænkes på at øge fagligheden ved 

visitationen i den præhospitale fase bl.a. i alarmcentraler og med bedre mulighed for 

præhospitalsdiagnostik ved anvendelse af telemedicinske teknikker.   

 

Det kardiologiske speciale er endvidere kendetegnet ved anvendelse af højteknologiske 

diagnostiske og terapeutiske procedurer, og specialet har gennem de senere år undergået en hastig 

udvikling, der bygger på bl.a. teknologiske innovationer. Samtidig er specialet karakteriseret ved, at 

nye tiltag i høj grad hviler på evidens baseret videnskab, især i form af flere store randomiserede 

undersøgelser. Således foreligger der talrige amerikanske, europæiske og danske klaringsrapporter 

vedr. diagnostik, behandling og forebyggelse af specifikke hjertesygdomme med løbende revisioner 

betinget af ny viden. Herudover kan det anføres, at flere undersøgelser har dokumenteret, at 
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kardiologer behandler hjertepatienter bedre (lavere mortalitet) og mere rationelt (kortere 

indlæggelsestider) end ikke-kardiologiske speciallæger (2-9).  

 

DCS har i en tidligere rapport foreslået etablering af funktionsbærende kardiologiske enheder  

(FBE-kardiologi)med døgnvagtsdækning med kardiologiske speciallæger og et optageområde på ca. 

250.000 indbyggere som centrale i en fremtidig sygehusstruktur i Danmark, for dermed at sikre 

kvalitet i behandlingen af danske hjertepatienter (10). Speciallægekommissionens betænkning (11) 

om fremtidens speciallæger foreslår væsentlige ændringer i specialeuddannelsen, herunder for 

speciallæger i intern medicin/kardiologi. Således foreslås det, at patienter med sygdomme inden for 

”intern-medicinske specialer” modtages på medicinske centre – funktionsbærende intern-

medicinske afdelinger. Oprettelsen af fagspecifikke afdelinger så som FBE-kardiologi uden for de 

højt specialiserede enheder (Lands-Landsdelsafdelinger) frarådes.  

Med baggrund i dels den seneste faglige udvikling samt nationale og internationale 

klaringsrapporter, dels de mange initiativer til en funktionel samordning af det danske 

sygehusvæsen, der i øjeblikket er pågående samt endelig de p.t. foreslåede ændringer i 

speciallægeuddannelsen, har DCS fundet det relevant/vigtigt at beskrive de minimumskrav til faglig 

kompetence, vagtberedskab og undersøgelsesapparatur, der bør stilles til det akutte beredskab på 

en dansk sygehusafdeling, som modtager hjertepatienter.  

 

 

1.2 Arbejdsgruppens sammensætning 

Arbejdsgruppen har haft følgende sammensætning: 

Overlæge, dr.med. Peter Clemmensen,  Medicinsk Afdeling B, Hjertecentret, Rigshospitalet 

Overlæge, dr.med. Kristian Emmertsen, Hjertemedicinsk Afdeling B, Skejby Sygehus   

Adm. overlæge, professor, dr.med. Torben Haghfelt (formand for arbejdsgruppen),   

Kardiologisk Afdeling B, Odense Universitetshospital  

Overlæge, dr.med. Finn Nielsen, Viborg Sygehus  

Overlæge, dr.med. Jens Rokkedal Nielsen, Medicinsk Afdeling M, KAS-Glostrup 

Overlæge, dr.med. Steen Pehrson, Kardiologisk Afdeling,  KAS-Gentofte 

Læge Claus-Henrik Rasmussen,  ISH, Odense Universitet,  Syddansk Universitet 

Forskningschef, dr.med. Jørgen Videbæk, Hjerteforeningen (statistiske oplysninger) 
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1.3 Arbejdsgruppens kommissorium 

”At beskrive de faglige kvalitative og kvantitative minimumskrav, som bør være opfyldt for 

enheder, som skal modtage akutte hjertepatienter, herunder kravene til sikker transport, akut 

beredskab, mulighed for at videresende patienter til specifik kardiologisk undersøgelse/behandling, 

samt beskrive de kvalitative og kvantitative aspekter for det nødvendige ressourcemæssige behov 

for at udføre funktionerne på det ønskede niveau”. 

 

 

1.4 Arbejdsgruppens overvejelser og afgrænsning af opgaven 

Arbejdsgruppen har afholdt i alt 4 møder , inden første udgave af rapporten er udarbejdet. Man har 

ønsket at beskrive minimumskompetencer i afdelinger, ”som modtager akutte hjertepatienter” , idet 

der i arbejdsgruppen har været enighed om, at opgaven primært er at beskrive kvalitative faglige 

krav, som bør stilles til enheder, der modtager akutte hjertepatienter i hospitalsregi. Herudover har 

man kort berørt de faglige minimumskrav, som arbejdsgruppen mener, bør stilles til sikker 

transport/akut beredskab interhospitalt. Derimod har arbejdsgruppen ikke ment, at dens opgave var 

en egentlig ressourcemæssig analyse, hverken driftsmæssige eller personalemæssige behov, ligesom 

arbejdsgruppen heller ikke har fundet det hensigtsmæssigt at beskæftige sig med krav til akut 

beredskab i den præhospitale fase. Heller ikke primærsektorens håndtering af patienter med mulig 

akut hjertesygdom, fandt man, lå inden for arbejdsgruppens kommissorium, ligesom det ikke er 

fundet formålstjentligt at blande sig i overenskomstområder mellem Amtsrådsforeningen og Falcks 

Redningskorps, i overordnede organisatoriske forhold, herunder hospitalsnormeringer mv.  

 

Efter kontakt til DCS’s formand har denne, på bestyrelsens vegne, erklæret sig indforstået med 

arbejdsgruppens ovenstående fortolkning af sit kommissorium. DCS meddelte supplerende, at man 

ønskede arbejdsgruppens beskrivelse af den nødvendige faglige baggrund for personalet (læger og 

sygeplejersker), som modtager akutte hjertepatienter, ligesom man ønskede en beskrivelse af, hvilke 

patientkatagorier, som forsvarligt kan behandles lokalt, og hvilke der bør sendes akut videre til ”højt 

specialiseret kardiologisk behandlingsenhed med døgnservice”. 

 

Arbejdsgruppen har drøftet, hvorledes kompetenceniveauet for læge- og sygeplejepersonalet i 

enheder, der modtager akutte hjertepatienter, bør defineres. Begge de omtalte personalekatagorier 

bør have en kardiologisk baggrund, men i stedet for at lægge sig fast på, hvilket omfang denne 
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kardiologiske baggrund bør have som minimum, har man valgt udtrykket ”kompetent person” til 

varetagelse af kardiologske patientopgaver.  

 

De hjertesymptomer, som først og fremmest fører til akut henvendelse på danske sygehuse 

(skadestuer/modtagelser) er et eller flere af følgende symptomer: 

 

4 akutte brystsmerter 

4 akut opstået dyspnø og/eller 

4 akutte hjerterytmeforstyrrelser.  

 

Arbejdsgruppen har derfor ønsket at udarbejde sin rapport med udgangspunkt i dette forhold, og har 

valgt at opbygge kapitlerne 3, 4 og 5 efter samme skabelon med udgangspunkt i  de tre nævnte 

henvendelsessymptomer. 

 

Indledningsvist (kapitel 2) er det imidlertid fundet relevant at give en kort status over det akutte 

kardiologiske beredskab på landets sygehuse år 2000/2001 som baggrund for de efterfølgende 

anbefalinger vedr. minimumskompetencer i afdelinger, som modtager akutte hjertepatienter, og 

afslutningsvist giver arbejdsgruppen sit bud på: sammenfattende minimumskompetencer i 

afdelinger, som modtager akutte hjertepatienter samt anbefalinger vedrørende afdelingsstrukturer, 

uddannelse og samarbejde inden for det kardiologiske speciale – med fokusering på 

arbejdsgruppens kommissorium – visioner. (Kapitel 6 og 7). 
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Kapitel 2: Det akutte beredskab ved modtagelse af hjertepatienter i Danmark  

år  2000 /2001 - status .  
 

På basis af udsendte spørgeskemaer til landets 68 afdelinger, som p.t. modtager akutte 

hjertepatienter, er der i perioden december 2000 – januar 2001 indhentet oplysninger vedr.: 

 

a. Kardiologisk speciallægedækning 

b. Udvalgte kardiologiske undersøgelser    

c. Udvalgte kardiologiske behandlinger  

 

som de enkelte sygehuse kan tilbyde i vagten. 67 afdelinger besvarede det fremsendte spørgeskema. 

 

 

2.1 Kardiologisk speciallægedækning 

I alt 19 afdelinger (28 %) med et samlet optageområde på  ca. 2.5 mio. indbyggere (46% af 

befolkningen), har mulighed for at tilkalde kardiologisk speciallæge i vagten. Der er en betydelig 

geografisk variation, idet der er amter hvor alle hospitaler har denne mulighed og 5 amter hvor 

muligheden ikke eksisterer på noget hospital. Af danske hjertepatienter der indlægges udenfor 

dagtid, bliver således omtrent halvdelen bedømt af læger med varierende grader af ekspertise der er 

lavere end speciallægeniveauet for  hjertesygdomme.  

 

 

2.2 Ekkokardiografi  

I alt 24(36%) afdelinger oplyste, at de rutinemæssigt kunne tilbyde en transthorakal 

ekkokardiografisk undersøgelse i vagten. 34(51%) afdelinger oplyste, at dette kun var muligt af og 

til medens 9(13%) afdelinger  ikke kunne tilbyde undersøgelsen i vagten (Tabel I). De afdelinger 

der kan tilbyde transthorakal ekko i vagt dækker 48 % af befolkningen., der var to amter hvor intet 

hospital rutinemæssigt kunne yde denne service. 

Transesophageal ekkokardiografisk undersøgelse kan udføres som vagtarbejde på 8(12%) 

afdelinger, 11(16%) afdelinger kan udføre undersøgelsen af og til medens 48(72%) oplyste at 

undersøgelsen ikke vil kunne tilbydes i vagten (Tabel I). 
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2.3 Pacing  

I alt 18(27%) afdelinger kan tilbyde anlæggelse af transvenøst pacekateter i vagten (Tabel II). 

9(13%) afdelinger har mulighed for dette af og til,  medens  40(60%) afdelinger ikke kan tilbyde 

transvenøs pacing i vagten. De fleste afdelinger (88%) kan foretage Zoll-pacing i vagten, men 

8(12%) afdelinger, heraf én afdeling med mulighed for transvenøs pacing,  kan dog ikke tilbyde 

denne behandling. Afdelinger uden mulighed for Zoll-pacing har et optageområde på 7% af 

befolkningen. 

 

  

2.4 Øsophagus-EKG og ICD-inaktivering  

Øsophagus-elektrokardiografisk diagnostik kan udføres som vagtarbejde på 52(78%) afdelinger og 

2(3%) afdelinger kan tilbyde undersøgelsen af og til. 13(19%) afdelinger har ikke mulighed for at 

udføre undersøgelsen i vagten (Tabel III). Uagtet at inaktivering af ICD-enheders shock- og 

antitakykardifunktion kun kræver placering af en magnet over ICD-enheden (kapitel 5), oplyste 

halvdelen af afdelingerne, at inaktivering af enheden ikke kunne foretages (Tabel III).  
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          Tabel I.  Udførelse af transthorakal (TTE)- og transøsophageal ekkokardiografi(TEE) i        
            vagten 
 

Kan udføres i vagten TTE TEE 

 N(%) N(%) 

          

Ja 24(36) 8(12) 

Af og til 34(51) 11(16) 

Nej 9(13) 48(72) 

 

 

         Tabel II. Pacing i vagten. 

 

Kan udføres i vagten Transvenøs  Zoll 

 N(%) N(%) 

 

Ja 18(27) 59(88) 

Af og til 9(13) 0 

Nej 40(60) 8(12) 

 

 

Tabel III. Mulighed for optagelse af esophagus-EKG og inaktivering af ICD-enheders  

                  antitakykardifunktion i vagten. 

 

Kan udføres i vagten Esophagus-EKG Inaktivere ICD 

 N(%) N(%) 

 

Ja 52(78) 33(49) 

Af og til 2(3) 1(2) 

Nej 13(19) 33(49) 
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2.5 Kommentarer 

Kompetent kardiologisk viden er en forudsætning for optimal behandling af patienter med akutte 

hjertesygdomme (1, 2, 3). Imidlertid påviser nærværende undersøgelse,  at mindre end  én-trediedel 

af de afdelinger som i dag modtager akutte hjertepatienter har mulighed for at tilkalde en 

kardiologisk speciallæge i vagten. I et efterfølgende afsnit (kapitel 6) beskrives de 

minimumskompetencer man må kræve af afdelinger, som modtager akutte hjertepatienter, og flere 

af disse kræver døgnvagtdækning på speciallægeniveau. Den nuværende speciallægebemanding i 

vagten synes derfor ikke optimal, hvorfor det findes påkrævet at fremkomme med nye anbefalinger 

vedrørende den fremtidige afdelingsstruktur og samarbejde inden for det kardiologiske speciale 

(kap. 10). 

Ekkokardiografi er en nøgleundersøgelse ved udredning af visse akut syge hjertepatienter. 

Nærværende undersøgelse dokumenterer, at kun én-trediedel af afdelingerne kan tilbyde 

transthorakal ekkokardiografisk undersøgelse rutinemæssigt i vagten. Afdelinger, der modtager 

akutte hjertepatienter, bør imidlertid kunne udføre transthorakal ekkokardiografi på døgnbasis og i 

udvalgte tilfælde ligeledes transesophageal ekkokardiografi (kapitel 3-6)). Ændringer i den 

nuværende status for ekkokardiografiske undersøgelsesmuligheder i vagten findes derfor påkrævet. 

Mulighed for pacing er en obligatorisk minimumskompetence for afdelinger der modtager akutte 

hjertepatienter, enten ved hjælp at transvenøs- eller transkutan (Zoll) -pacing. De fleste afdelinger 

har mulighed for at udføre transkutan-pacing, og dette, samt infusion af isoprenalin, vurderes til at 

være tilstrækkeligt for så vidt der foreligger en aftale og mulighed for overflytning til højt 

specialiseret kardiologisk enhed i regionen m.h.p. etablering af transvenøs- eller permanent pacing.   

Oplysningen om at halvdelen af afdelingerne ikke har mulighed for at inaktivere ICD enheders 

antitakykardi og ”shockfunktion” dokumenterer et behov for uddannelse af de enkelte afdelinger i 

håndtering af patienter med ICD-enheder. 

 

 

2.6 Referencer 

1.  Nash IS et al. Do cardiologists do it better. JACC 1997; 29:475-78  

2.  Rosenthal GE et al. Severity-adjusted mortality and length of stay in teaching and     

     nonteaching hospitals. JAMA 1997; 278:485-90.  

3.  Schreiber TL et al. Cardiologists versus internist management of patients with  

     unstable angina: Treatment patterns and outcomes. JACC 1995; 26:577-82. 
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Kapitel 3: Akutte brystsmerter. 
 

Gennemgangen er bl.a. baseret på følgende nøglereferencer: 

Retningslinier 2000 Akut Koronart Syndrom DCS 2000 (1) 

Task Force Report (ESC) 2000 Acute coronary syndromes (2) 

Guidelines 2000 (ACC/AHA) Unstable angina and non-ST-segment elevation myocardial 

Infarction  (3) 

Consensus document (ESC/ACC) 2000 Myocardial infarction redefined (4) 

 

 

3.1 Afgrænsning/ætiologi/incidens: 

Hovedparten af patienter der henvender sig til sundhedsvæsnet på grund af brystsmerter er ikke i en 

livstruende tilstand, De patienter med brystsmerter der er i en livstruende tilstand venter ofte for 

længe med at henvende sig til sundhedsvæsnet  og de identificeres ikke altid hurtig nok.  

Patienterne henvender sig til almen praksis eller til sygehuset via skadestue eller indlægges via akut 

modtagelse eller direkte på det akutte hjerteafsnit. 

Dette afsnit omhandler de patienter der ses i sygehusregi. 

 

Ætiologi 

Patienter der er i en livstruende tilstand repræsenterer Akut Koronart Syndrom(AKS). AKS 

spænder fra ST-segment elevations akut myokardieinfarkt (AMI) over non ST-segment elevations 

AMI til ustabil angina pectoris (UAP) (1-3). Årsagen til AKS er i næsten alle tilfælde en 

intrakoronar trombedannelse med truende/intermitterende eller vedvarende okklusion af en 

epikardiel koronararterie. En total okklusion fører oftest til ST-elevations-AMI medens en kortvarig 

okklusion  eller ikke okkluderende trombe giver anledning til enten non-ST-elevations-AMI eller 

UAP (4). Brystsmerter typisk for iskæmisk hjertesygdom, EKG-forandringer og stigning i 

biokemiske markører indgår i definitionen af AKS.  

Ved brystsmerter der bedømmes ikke at være betinget af iskæmisk hjertesygdom skelnes mellem 

livstruende tilstande/svære brystsmerter forårsaget af dissekerende aortaaneurismer, lungeemboli og 

akut perikarditis og brystsmerter af anden årsag som pleurit, pneumoni, oesophagus-reflux/spasmer, 

kronisk obstruktiv lungesygdom, thorakal facetsyndrom, Tietzes syndrom, thorakale myoser og 

andre brystsmerter. 
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Incidens 

Talmæssig vurdering af forekomst af brystsmerter. 
 
Henvendelse til primær sundhedstjeneste pga. 
akut opståede smerter i brystet 

Skønnet 175.000-200.000 

Indlæggelser til diagnostisk afklaring af smerter i 
brystet 

Skønnet 65.000-70.000 indlæggelser 

Udskrivninger med akut iskæmisk syndrom 13.805 
 
 
På grund af den store prævalens af iskæmisk hjertesygdom i den danske befolkning kan der 

opstilles følgende tabel.  

 

Risiko for iskæmisk sygdom 

 Mænd Kvinder 

Ikke kardielle brystsmerter 20% 5% 

Anginalignende brystsmerter 67% 38% 

Typisk angina pectoris 85% 59% 

 

Tabellen angiver den procentiske risiko for at en given patient har iskæmisk sygdom ved de angivne 

symptombilleder.  Det ses at selv blandt patienter med smerter bedømt som ikke værende iskæmisk 

findes der en betydelig mængde patienter med iskæmisk sygdom 

En registrering af patienter der indlægges i danske hjerteafdelinger med brystsmerter på mistanke 

om AKS kan foreløbig ikke baseres på grundlag af udskrivningsdiagnoser alene. Denne gruppe 

omfatter patienter med  AMI og  UAP samt patienter hvor efterfølgende undersøgelser udelukker 

tilstedeværelsen af iskæmisk hjertesygdom (non-iskæmiske brystsmerter) (4).  

Retningslinier, herunder definition af  AKS (AMI og ustabil angina pectoris) forelå i år 2000 (1-3). 

Der er derfor usikkerhed om præcisionen af denne registrering og det må formodes at der er en hvis 

underregistrering af ustabil angina, hvorimod 10.700 er et relativt sikkert tal for antallet af akutte 

myokardieinfarkter. Udfra opgørelser i Hillerød-området  havde 35% AMI, 37% UAP og 28% non-

iskæmiske brystsmerter blandt patienter indlagt med akutte brystsmerter. (1)  
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3.2 Kliniske undersøgelser 

Hos patienter med akutte brystsmerter (non-traumatiske) er udredningsstrategien baseret på hurtigst 

muligt at kategorisere patienterne efter risiko.(5-8) Ved patienternes ankomst vurderes det om 

brystsmerterne er typiske/atypiske/ukarakteristiske for iskæmisk hjertesygdom.De akutte 

brystsmerter er oftest med retrosternal lokalisation, men andre lokalisationer kan optræde. Der 

henvises til DCS retningslinier fra år 2000 (1). Ved brystsmerter der bedømmes til ikke at være 

iskæmisk betinget vurderes andre symptomer (f.eks svær dyspnoe). Stetoskopi og undersøgelse for 

ovennævnte fysiurgiske lidelser er her væsentlig. 

Der tages EKG indenfor 10 minutter efter ankomsten.EKG giver mulighed for følgende 

klassifikation 

 
EKG ændringer 

• AMI  med ST-elevation 

• UAP med andre ST ændringer,  

herunder ST-depression/non-ST-segment elevations AMI  

(verificeres senere ved biokemiske markører). 

 

EKG normalt eller uændret. Der kan foretages en risikovurdering. 

Patienter med AKS har >16% for at udvikle major cardiac events (VF, hjertestop, nyt 3 grads AV 

blok, temporær pacekateter, akut DC-konvertering, kardiogent shock, brug af ballonpumpe, 

intubation, flere tilfælde med iskæmi der kræver KAG med efterfølgende PTCA eller CABG inden 

udskrivelsen) indenfor 72 timer efter ankomst (5-8). Patienter med normal/uændret EKG og 2 af 3  

risikofaktorer (1.Systolisk blodtryk < 110 mmHg, 2. bilat crepitation ved stetoskopi 3. forværring af 

stabil angina pectoris/brystsmerter som ved tidligere AMI) har en moderat risiko på 8%, patienter 

med 1 af 3 risikofaktorer har en lav risiko på ca 4% og patienter uden de 3 risikofaktorer har <1% 

risiko for udvikling af major cardiac events indenfor 72 timer efter ankomst. I den kliniske 

vurdering af sandsynligheden for AKS indgår også alder, køn og de klassiske risikofaktorer 

(hypertension, diabetes, hyperlipidæmi, rygning og arv). 
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3.3 Parakliniske undersøgelser 

EKG 

12 aflednings EKG bør kunne udføres indenfor 10 minutter på alle hospitaler hvor patienter med 

akutte brystsmerter modtages (i skadestue/modtagelse , hjerteafdelinger). Telemetrisk overvågning 

bør kunne foregå på alle afdelinger hvor patienter med akutte brystsmerter modtages. EKG bør ved 

behov kunne vurderes af  kompetent læge med kardiologisk baggrund, tilstedeværende, på tilkald 

eller ved elektronisk/fax overførsel. 

 

Biokemiske markører 

Definitionen på AMI er nylig omdefineret (4). Alle afdelinger der modtager patienter med akutte 

brystsmerter bør benytte en typisk stigning og gradvis fald i i Troponin I/T som biokemisk markør 

for AMI. Hvis Troponin ikke er til rådighed er det bedste alternativ en hurtig stigning og fald i CK-

MB. Ved reinfarkt bør alle afdelinger kunne benytte CK-MB eller myoglobin.  

 

Røntgen af thorax 

Vurdering med henblik på lungekartegning, lungeparenkymforandringer og pleuraansamlinger 

 

Ekkokardiografi 

Alle afdelinger der modtager akutte hjertepatienter bør kunne udføre transtorakal ekkokardiografi 

(TTE) på døgnbasis (9), evt ved tilkald inden for kort tid af ekkokyndig person, især pga. 

komplikationer ved AKS (nytilkommen mislyd hos hæmodynamisk påvirkede patienter, 

hæmodynamisk ustabile patienter) eller med henblik på differentialdiagnostik (f. eks. stor 

lungeemboli) 

Det vil være hensigtsmæssigt, at der på døgnbasis kan udføres transøsofageal ekkokardiografi på 

det modtagende sygehus, alternativt bør der gennem en samarbejdsaftale med LL-afdeling i 

kardiologi sikres døgndækning til udførelse af TEE, bl.a.  på mistanke om dissekerende 

aortaaneurisme.  
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Indikation for akut ekkokardiografi ved akutte brystsmerter: 

4 Mistanke om aortadissektion (incl. øsophagus ekko (TEE)) 

4Nytilkommen mislyd hos hæmodynamisk påvirkede patienter(VSD, mitralinsufficiens, 

     ruptur med hæmoperikardium) 

4 Hæmodynamisk ustabile patienter hvor man overvejer behandling med inotrope medikamenter 

4 Mistanke om hæmodynamisk betydende perikardieexudat 

 

Koronararteriografi (KAG) 

Akut KAG udføres på de 5 invasive centre i Danmark. Alle afdelinger der modtager patienter med 

akutte brystsmerter bør være organiseret således at de patienter hvor der er indikation for akut KAG 

kan vurderes, akut-behandles og videretransporteres indenfor en time. Retningslinier for 

interhospital transport fremgår af  DCS´s rapport om AKS. 

CT  scanning/MR scanning   

Ved mistanke om dissekerende aortaaneurisme kan CT scanning/MR scanning erstatte TEE. 

Andre parakliniske undersøgelser 

Der bør være mulighed for måling af D-dimer  over hele døgnet og lungescintigrafi i dagtiden. 

 

3.4 Behandling 

Farmakologisk behandling: 

Generel behandling (”Straks behandling”) Der henvises til  

DCS´retningslinier for AKS. 

Fibrinolyse: Akut myokardieinfarkt (AMI ) med ST-elevation eller nyopstået grenblok. Der 

henvises til gældende standard herunder specielt DCS´s retningslinier for AKS. Der bør på de 
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enkelte afdelinger der modtager patienter med akutte brystsmerter være en detaljeret instruks for 

det/de fibrinolytika der anvendes. 

Heparin/lavmolekylær heparin(LMH): Der henvises til gældende standard herunder specielt DCS´s 

retningslinier for AKS. Der bør på de enkelte afdelinger der modtager patienter med akutte 

brystsmerter være en detaljeret instruks for anvendelse af heparin eller LMW ved ST-elevations 

AMI og en særskilt instruks for anvendelse af LMW ved non-ST-elevation-AMI og UAP. 

Invasiv behandling 

Akut PTCA foretages på 5 invasive centre i Danmark. Det på nuværende tidspunkt uafklaret om 

alle patienter med ST-elevations AMI skal have foretaget akut PTCA; en igangværende  

undersøgelse vil afklare dette (DANAMI 2). Hvis der er kontraindikation for trombolyse bør 

patienten overflyttes til invasiv center med henblik på akut PTCA 

Andre non-invasive behandlinger 

Faglige krav til defibrillering, transcutan pacing, og temporær venøs pacing fremgår af kapitlet om 

arytmier, synkoper og resusciteret nærdød. 

 

3.5 Sammenfattende minimumskompetencer  

! Kardiologisk kompetent læge skal være til stede på døgnbasis til sikring af korrekt 

diagnostik og behandling af patienter med akutte brystsmerter.  

•     Der skal kunne udføres kompetent transthorakal ekkokardiografi (TTE) på døgnbasis.  

Ved  behov for TEE bør dette enten kunne udføres på det modtagende sygehus, eller evt. 

Efter overflytning til LL-afdeling i kardiologi (samarbejdsaftale). 

• Sygeplejepersonale med efteruddannelse i behandling af AKS, oplært i anvendelse af 

defibrillator og Zoll pacing.  

• Anæstesiologisk bistand. 

• Mulighed for udførelse og fortolkning af røntgen af thorax på døgnbasis. 

• Mulighed for måling af kardiale biomarkører (troponin T eller I; CKMB og evt myoglobin). 
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• EKG apparatur, ekkoapparat telemetri defibrillator med transcutan pacing. 

• Medicoteknisk kontrol af apparatur, kvalitetskontrol af procedure omkring medikamenter og 

organisation omkring modtagelse af patienter med akutte brystsmerter (tidsfaktorer). 

 

3.5 Referencer: 

1. Akut Koronart Syndrom Retningslinier for diagnostik og behandling.                 

Klaringsrapport fra  DCS 2000 

2. Management of acute coronary syndromes: Acute coronary syndromes without 

persistent ST segment elevation, Recommendations of the task force of the 

European Society of Cardiology. Eur Heart J 2000; 21; 17:1406-1432 

3. Guidelines 2000 (ACC/AHA) Unstable angina and non-ST-Segment elevation    

Myocardial Infarction  (2)   

4. Myocardial infarction redefined – A consensus document of the Joint European 

Society of Cardiology/American College of Cardiology Committee for the 

redefinition of myocardial infarction Eur Heart J 2000; 21:1502-15. 

5.  Yeghiazarians et al. Unstable angina pectoris N Engl J Med. 2000; 342(2):101-114 

6. Lee et al. Evaluation of the patient with acute chest pain N Engl J Med 2000 342; 

16;1187-1195 

7. Goldman et al. Prediction of the need for intensive care in patients who come to 

emergency departments with acute chest pain N Engl J Med 1996; 334:1498-1504 

8. Task-Force on the management of chest pain. ESC 2001 (under udarbejdelse) 

9. Ekkokardiografi. Generelle rekommandationer. DCS 1994  
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Kapitel 4: Akut opstået dyspnø/symptomer på akut kredsløbskollaps  

(hjertesvigt). 

 
Genemgangen er bl.a. baseret på følgende nøglereferencer: 

Lungeemboli. DCS´s klaringsrapport 1996 (1). 

ACC/AHA guidelines for the management of patients with acute myocardial infarction (2).  

ACC/AHA guidelines for the evaluation and management of heart failure (3).   

Mechanical Cardiac Support 2000. ACC  (4). 

ESC guidelines for the treatment of acute coronary syndromes (5). 

 
 

4.1 Afgrænsning/ætiologi/incidens. 

Dette kapitel omhandler symptomer på akut hjerteinsufficiens (hjertesvigt), herunder kardiogent 

shock, oftest betinget af  AKS. Tilstanden kan ud over dysfungerende myokardium være betinget 

(eller forårsaget)  af mekaniske forhold, herunder  hjerteklapaffektion med  mitralinsufficiens på 

baggrund af corda-/papillær muskel ruptur samt ventrikel septum/myokardieruptur. 

Inflammatoriske, infektiøse og neoplastiske tilstande i myo- og pericardium, herunder exsudativ 

perikardit og endokardit med klapdestruktion/obstruktion kan også medføre kredsløbskolaps. 

Endelig er lungeemboli og dissekerende aortaanaurisme vigtige differentialdiagnoser hos patienter 

indlagt med ”uforklaret” dyspnø og/eller kredsløbskollaps, selvom de er mere sjældne end 

eksacerbation i kronisk obstruktiv lungesygdom.  

Hjerteinsufficiens er en af de hyppigste (11.350 pr. år) udskrivelsesdiagnoser på somatiske 

afdelinger i Danmark. Kardiogent shock som komplikation  indenfor de første døgn af AKS ses hos 

5-7%. Lungeemboli er lidt hyppigere hos mænd end hos kvinder, og incidensen er 500-1000/million 

indbyggere om året. Fra en stor dansk opgørelse fra mere end 3000 konsekutive patienter indlagt for 

alle typer lidelser på Amager Hospital var hjertesvigt kendt eller arbejdsdiagnose indenfor 24 timer 

efter indlæggelsen hos 8% af 50-59 årige stigende til 25% hos patienter >80 år (personlig 

kommunikation, data til rådighed).   

Aortadissektion optræder ifølge amerikanske opgørelser hos10-20/ mio indbyggere pr. år.  

Kronisk obstruktiv lungesygdom med akut ekscerbation fører hvert år til ca. 15.000 indlæggelser og 

der var 2.900 dødsfald relateret til denne sygdom i 1996. 
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Inflammatoriske, infektiøse og neoplastiske sygdomme i myo- og peri-kardium er sjældne men da de 

kan give anledning til akut indlæggelse under et billede af akut opsået dyspnoe eller kredsløbskollaps 

udgør de vigtige differentialdiagnoser og eksembler på disse lidelser er derfor nævnt i tabel 1. 

 

Da dyspnoe eller kredsløbskollaps er så hyppige symptomer hos patienter, der indlægges på 

somatiske afdelinger og da der er flere differentialdiagnoser er det vigtig med tidlig triage af 

patienterne med optimalt diagnostisk udstyr.  

 

Tabel 1. Inflammatoriske, infektiøse og neoplastiske lidelser der på baggrund af kardial involvering 

kan føre til kredsløbskollaps.  

 

Inflammation/Infektion   Tumores 

___________________________________________________________________________   

Exudativ pericarditis   ”Malignt” perikardieexudat 

Uræmisk pericarditis   Lymfomer 

Endocarditis med klappedestruktion  Myxom 

Tuberkulose    Sarkomer 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

4.2 Klinisk undersøgelse. 

Selv en kort anamnese kan være svær at opnå hos  dyspnøiske patienter, hvad enten det er på 

baggrund af akut lunge- eller hjertesygdom, og derfor er en hurtig, og præcis samt kvalificeret 

klinisk undersøgelse meget vigtig. Denne vil kunne bidrage til diagnosen, såfremt specifikke 

sygdomsmanifestationer erkendes. Stetoskopisk undersøgelse vil evt. kunne afsløre mislyde 

forenelige med f.eks. aortainsufficiens, aortastenose eller mitralinsufficiens. 

 

 

4.3  Parakliniske undersøgelser. 

Det er arbejdsgruppes opfattelse, at følgende (se figur A) parakliniske undersøgelser bør kunne 

tilbydes umiddelbart ved modtagelse på skadestue/modtagelse/koronarafdeling/intensiv afdeling på 

sygehus: 
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Figur A. 

Akut diagnostik  Akut monitorering    

EKG   Telemetri (arytmi-detektion) 

Arterielle gastal  Perifer iltsaturation med pulsoxymetri  

Ekkokardiografi CVK (i.v. medicin, CVP, “blandet venøs iltmætning 

"(SvO2)”) 

Thoraxrtg.    KAD (timediureser) 

Biokemiske infarktmarkører Arteriekanyle (kontinuerligt blodtryk, sekventielle 

blodgasser) 

Rutineblodprøver  Perifer Tp-måling (vurdering af perifer modstand) 

 
Baseret på ovenstående vil man være i stand til at afgøre behandlingsstrategi samt at foretage et 

behandlingsvalg og vurdere effekten af dette. 

Flg. undersøgelser kan efterfølgende blive indiceret i den akutte fase i umiddelbar forlængelse af 

ovenstående initiale undersøgelser: CT scanning med spiralmodus (evt. MR teknologi), Swan-Ganz 

katether. Subakut kan det være en fordel at råde over nuklearmedicin til diagnostik af lungeemboli.   

 

 

4.4  Behandling: 

Prognosen ved akut opstået dyspnoe og kredsløbskollaps 

Prognosen afhænger af den tilgrundliggende lidelse og hospitalsdødeligheden svinger fra under 1% 

hos patinter med kronisk obstruktiv lungesygdom til 3-9% ved lungeemboli stigende til 80% for 

kardiogent shock. Hvilke specifikke forhold der har betydning for prognosen ved akut opstået 

dyspnoe og kredsløbskollaps herunder kardiogent shock er ikke klart definerede. Alder, mekaniske 

komplikationer, hjertestop og manglende initial cirkulatorisk stabilisering er alle af betydning. Kort 

sygdomsvarighed synes forbundet med en bedre prognose end længerevarende shock, som ofte 

resulterer i udvikling af sekundært multiorgansvigt. Langtidsprognosen for flere af ovenstående 

lidelser er dårlig, f.eks. er 1 års mortaliteten for en uselekteret gruppe patienter med 

nydiagnosticeret hjertesvigt ca. 30%. (6, 7, 8). 
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Den tidlige behandling 

Kredsløbskollaps/shock og udtalt dyspnoe kræver umiddelbar intervention.  

Således skal følgende kunne udføres: 

1) umiddelbar klinisk vurdering med akut ekkokardiografisk undersøgelse og  

2) vurdering af behandlingsintensitet herunder indikation for i.v. inotropica/”pressorstoffer”, NTG-

infusion mv.  med akut plan for den videre behandling og visitation.  

Alle hospitalsafdelinger, som modtager disse patienter, bør derfor have formaliseret hurtig adgang 

til kardiologisk og anæstesiologisk ekspertise. 

 

Lungeemboli 

Lungeemboli kan være en akut livstruende tilstand. Patienterne bør umiddelbart tilbydes 

ekkokardiografi idet patienter med hypoxi og tegn på trykpåvirkning af højre ventrikel eller tegn på 

forhøjet tryk i pulmonalarterien skal behandles med iv trombolyse. Spiral CT scanning er en anden 

ikke-invasiv undersøgelse der kan visualisere trombemasser i pulmonalarterien og størrer sidegrene.  

 

Visitation og initial placering  

Behandling af patienter i ustabilt kredsløb forårsaget af kardiogent shock, lungeemboli eller anden 

kredsløbskollaps bør varetages i kardiologisk regi i samarbejde med anæstesiologisk intensivfunktion. 

Den behandlende afdeling (koronar/anæstesiafdelingen) bør være udstyret med teknik til kontinuerlig 

ekg- og evt. iskæmi-monitorering, ligesom genoplivningsudstyr inklusiv defibrillator, noninvasive 

transkutane og/eller temporære pacemakere skal være til rådighed. Ofte vil hæmodynamisk invasiv 

monitorering være indiceret hos den nævnte patientkategori (centralt venetryk, arteriekanyle, evt.. 

Swan-Ganz -monitorering). Det skal være adgang til dette monitoreringsudstyr på hospitaler, der 

modtager akutte hjertepatienter, så minimumskrav må være at etablere en samarbejdsaftale med LL-

kardiologisk afdeling, således at hurtig overflytning hertil kan finde sted, ikke mindst hvis den 

pågældende patient skønnes potentielt egnet til invasiv behandling (med hensyn til interhospital 

transport, indikation for overflyttelse mv.: se kapitel 6.4). 
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4.5  Aktuelle indikationer for invasiv behandling 

Overflytning til et højere behandlingsniveau, oftest lands-landsdelscenter er ofte nødvendig hos 

patienter med kredsløbskollaps. 

 

Kardiogent shock: For revaskularisering gælder, at jo tidligere efter akut myokardieinfarkt, jo bedre 

prognose. Følgende 3 grupper af patienter med præshock eller kardiogent shock efter akut 

myokardieinfarkt, bør overvejes overflyttet akut til invasivt center mhp. invasiv undersøgelse, 

revaskularisering og/eller kirurgi: 

1. Patienter uden kontraindikationer mod revaskulariserende behandling med shock-eller 

præshock-udvikling < 36 timer efter AMI og mulighed for revaskularisering senest 18 

timer efter udvikling af præshock/shock.  

2. Patienter som falder uden for ovenstående tidsfrister, men er potentielle 

 kandidater til hjertetransplantation evt. forudgået af mekanisk cirkulationsstøtte. 

Shock/præshock udviklet i forbindelse med nyopdaget ventrikel-septum defekt,   

mitralinsufficiens eller myokardieruptur som komplikation til akut myokardieinfarkt. 

 

Derudover bør patienter som udvikler shock senere end 36 timer efter AMI og har vedvarende tegn 

på aktiv iskæmi/reinfarcering konfereres med invasivt center.. 

 

Lungeemboli: Følgende to grupper af patienter med verificeret central lungeemboli bør overflyttes 

akut til invasivt center mhp. evt. invasiv undersøgelse og embolectomi i extrakorporal circulation: 

 

1. Patienter med kontraindikationer mod fibrinolysebehandling.  

2. Patienter med persisterende ustabilt kredsløb efter fibrinolysebehandling.  

 

Derudover bør patienter i shock og klinisk, elektrokardiografisk, eller ekkokardiografisk mistanke 

om lungeemboli med eller uden forudgående fibrinolysebehandling konfereres med invasivt center 

mhp. evt. invasiv undersøgelse og embolectomi i extrakorporal circulation. 

Andre sjældne årsager til kredsløbskollaps: Følgende grupper af patienter med ustabilt kredsløb bør 

overflyttes akut til lands-landsdelscenter center mhp. evt. invasiv undersøgelse og behandling:  
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1. Patienter med perikardieeksudat. 

3. Patienter med endokardit og klappedestruktion. 

 

Patienter med kredsløbskollaps bør umiddelbart have udført akut ekkokardiografi, der skal være 

tilgængelig på døgnbasis, og patienter med kredsløbskollaps pga. betydende perikardieeksudat bør 

kunne få foretaget akut perikardiocentese, der kan være livsreddende (vedr. overflytning til højt 

specialiseret enhed: se kapitel 6. 

 

 

4.6 Sammenfatning, minimumskompetancer 

Fremtidige organisatoriske forhold 

Præ-hospital primær visitering af patienter med AKS kompliceret med lavt bloddtryk (via fx læge-

ambulance-systemet eller ambulancer med mulighed for transmission af EKG til modtagende 

koronarafsnit) til invasivt center bør i fremtiden kunne organiseres. Og i forbindelse med 

interhospital transport af ”svært kredsløbssyge patienter” vil øget brug af telemedicinsk assistance 

blive aktuel. 

 

Konklusioner og rekommanderet behandlingsstrategi 

Akut indlæggelse pga. dyspnoe eller herunder hjertesvigt er blandt de hyppigste 

indlæggelsesårsager på somatiske afdelinger i Danmark. Uafhængigt af ætiologien er der en høj 

morbiditet og mortalitet hos denne store patientgruppe. Patienter med kardiogent shock efter AMI 

har generelt en hospitalsmortalitet på 70-90% ved anvendelse af  ”konservativ behandlingsstrategi”. 

Overlevelsen ser imidlertid ud til at kunne forbedres for udvalgte patienter (se foran) ved en højere 

grad af fokusering på tidlig diagnostik, umiddelbar aggressiv hæmodynamisk understøttende 

behandling og - væsentligst - tidlig kausal behandling af potentielt reversible årsager til shock 

(revaskularisering/operativ korrektion af mekaniske komplikationer).  

Akut ekkokardiografi (på døgnbasis) udgør det vigtigste diagnostiske instrument og bør udføres 

akut på alle enheder, der på døgnbasis modtager akutte hjertepatienter mhp. klassificering (venstre 

ventrikelsvigt, mekanisk komplikation etc) og i differentialdiagnostisk øjemed (aortadissektion, 

lungeemboli, kronisk obstruktiv lungesygdom etc.). Hos alle patienter i kardiogent shock eller med 

præ-shock bør der så tidligt som muligt tages kontakt til LL-center i kardiologi, såfremt invasiv 

observation/-behandling, evt. akut kirurgi skønnes at kunne blive aktuel. Patienter med 

e 
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hæmodynamisk betydende pericardieeksudat skal kunne perikardiocenteres, evt. efter overflytning 

til højere behandlingsniveau. Patienter der er hæmodynamisk påvirkede på baggrund af endokardit 

eller eller anden infektiøs eller neoplastisk lidelse i hjertet diagnosticeres ligeledes med 

ekkokardiografi og overflyttes umiddelbart til et invasivt center mhp. vurdering og evt. 

hjertekirurgi.   
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Kapitel 5: Akutte hjerterytmeforstyrrelser. 
 

Gennemgangen er bl.a. baseret på følgende nøglereferencer: 

Guidelines 2000 for Cardiopulmonary Resuscitation. Circulation 2000 (1). 

Atrial fibrillation. Working Group Report (ESC). Eur Heart J 1998 (2). 

Behandling med pacemaker og implanterbar defibrillator. DCS’ Klaringsrapport 1999 (3). 

 

 

5.1  Afgrænsning , ætiologi og incidens-/prævalenscifre 

I det følgende skal kort gives en gennemgang af arytmityper samt incidenser for disses forekomst. 

 

A. Supraventrikulær takykardi:  

1. Omfatter paroksystisk supraventrikulær takykardi, som beror på AV nodal reentry takykardi eller 

ortodrom takykardi på baggrund af (overt eller skjult) Wolff-Parkinson-White (WPW) syndrom. 

Sjældnere årsager er ektopisk atrial takykardi, antidrom WPW takykardi og præeksiteret 

atrieflimren (WPW syndrom). Det drejer sig hyppigt om i øvrigt hjerteraske individer. Arytmierne 

er benigne, når man undtager antidrom WPW takykardi samt præexciteret atrieflimren, hvor der kan 

være risiko for degeneration til ventrikelflimren. 

2. Atrieflimren/atrieflagren: 

Såvel med som uden associeret strukturel hjertesygdom. Arytmien kan være det primære problem 

eller bidragende faktor til det øvrige sygdomsbillede. 

B. Ventrikulær takykardi: 

Formentlig hyppigst med baggrund i tidligere transmuralt infarkt. I øvrigt en lang række andre 

ætiologier (kardiomyopati, elektrolytforstyrrelse, forgiftning, idiopatisk). 

C. Bradyarytmier: 

AV-blok, SA-blok, sidstnævnte evt. vekslende med episoder med atrieflimren og atrieflagren (Syg 

Sinus Syndrom [SSS]) 

D. Arytmirelaterede symptomer: 

Omfatter synkope, svimmelhed og palpitationer, i sjældnere tilfælde hjerteinsufficiens og 

brystsmerter. Mange patienter bør observeres 1-2 døgn i telemetri. 

E. ICD-patienter: 

Akut indlæggelse af patienter med ICD forekommer i tilfælde af hyppigt recidiverende ventrikulære 
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takykardier med ICD stød; ”inappropriate shock” fra ICD enheden pga. sinustakykardi, atrieflimren 

eller dysfunktion. Derudover kan ICD patienter blive indlagt på anden afdeling (fx mhp. kirurgi), og 

i sådanne tilfælde fordres også et vist kendskab til ICD enheder fra den medicinsk/kardiologiske 

afdeling. 

Upassende stød/meget frekvente ventrikulære takykardier (evt. som ”ventrikulær storm”) ses hos 5-

10% af patienterne og kan nødvendiggøre akut indlæggelse på afdelinger, som sædvanligvis ikke 

kontrollerer ICD patienter. 

F. Pacemakerpatienter: 

Svigt af pacemaker. Udbrændt batteri eller dysfunktion af pacemaker eller elektrode. Er sjældent 

årsag til akut indlæggelse. Pacemakermedieret takykardi ses hos patienter med DDD eller VDD 

pacemaker. 

G. Hjertestop/resusciteret pludselig dødsfald: 

Iskæmisk hjertesygdom er den dominerende årsag. Hyppigste arytmi ved hjertestop er 

ventrikelflimren, hvor den eneste effektive dokumenterede behandling er defibrillering (1). 

Paroksystisk supraventrikulær takykardi ses med en incidens på 5/1000. 

Atrieflimren er den hyppigste takykardi og udgør mere end 90% af alle arytmidiagnoser; incidensen 

stiger med alderen. Ca. 5% over 65 år har atrieflimren. Antal indlæggelser med atrieflimren som 

udskrivningsdiagnose var i 1999 13.400. 

Der skønnes årligt at være ca. 5000 hjertestop udenfor hospital.  

Ventrikulær takykardi er en sjælden arytmi. Der findes ingen præcise incidenscifre. 

 Der er knapt 1000 ICD patienter (år 2000). Antallet af ICD implantationer er for tiden ca. 200 per 

år (4). 

Ca. 12000 personer har pacemaker. Antallet af nyimplantationer er omkring 2000 per år (2). 

Indikationen er i 45% af tilfældene AV-blok, i andre 45% sino-atrialt blok eller SSS. 

 

 

5.2 Kliniske undersøgelser 

Ved den kliniske undersøgelse af patienter med takykardi udføres en klinisk vurdering af den 

hæmodynamiske tilstand og dermed vurdering af behov for umiddelbar behandling. 

I tilfælde af resusciteret hjertestop, vurdering af livstegn samt cerebral aktivitet (ex. Glasgow Coma 

Scale). 
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5.3 Parakliniske undersøgelser 

A. EKG: 12 aflednings EKG samt telemetrisk overvågning bør kunne udføres på alle 

afdelinger, hvor arytmipatienter modtages. EKG bør per fax eller telemedicinsk kunne 

overføres ved behov til 1. reservelæge/speciallæge i kardiologi, alternativt at denne inden for 

kort tid kan indfinde sig på sygehus. Mulighed for fax-/telemedicinsk overførsel af EKG til 

speciallæge ved højt specialiseret enhed er ønskelig. 

B. Oesophagus-EKG: Elektrode bør forefindes i skadestue og/eller akut kardiologisk 

modtageafdeling med instruks til anvendelse. Anvendelig ved differentialdiagnostik, reglm. 

smal QRS takykardi samt takykardier med brede QRS komplekser, hvor P: QRS relationen 

ikke er tydelig udfra 12 aflednings EKG (5). 

C. Ekkokardiografi: Ved vurdering af hjertestoppatienten i tilfælde af pulsløs elektrisk aktivitet 

(hvor der kan være mistanke om lungeemboli, perikardietamponade eller udbredt 

hjerteinfarkt). Derudover anvendelig ved stillingtagen til akut medikamentel behandling i 

tilfælde af atrieflimren med mistænkt venstre ventrikel dysfunktion. 

 

 

5.4 Behandling 

A. Farmakologisk behandling:  

Behandling bør kunne gives i overensstemmelse med gældende standard forudgået af 

tilstrækkelig diagnostik (5). Man bør kende indikationer, kontraindikationer og bivirkninger 

for de hyppigst anvendte antiarytmika: adenosin, adrenalin, amiodaron, atropin, 

betablokkere, calcium antagonister, digoxin, flekainid, lidokain, magnesiumsulfat, 

propafenon og sotalol. 

Opmærksomheden henledes på risiko for proarytmi og antiarytmisk polyfarmaci samt på 

mulig interaktion med andre lægemidler med proarytmisk potentiale (5,6). Der er indtil 

videre, nationalt, generel enighed om en initial EKG monitoreringsperiode ved indledning af 

behandling med sotalol og Klasse I antiarytmika. Formålet er at diagnosticere proarytmi 

(særligt torsade de pointes ventrikulær takykardi) samt risikomarkører herfor (udtalt 

QT/QTc forlængelse, polymorf ventrikulær ekstrasystoli og/eller breddeøgning af QRS 

komplex). 
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Ved atrieflimren bør der, udover den antiarytmiske behandling, tages stilling til halvakut 

eller elektiv DC-konvertering, antikoagulationsbehandling samt behov for ekkokardiografisk 

undersøgelse (7). 

B. Non-farmakologisk behandling: 

Defibrillering: moderne defibrillator med tydelig ekg overvågning. Defibrillatoren bør have 

mulighed for eskalerende strømshock. Akut DC-kardiovertering i generel anæstesi kræver 

anæstesiologs tilstedeværelse. Opgaverne kan variere fra kardiovertering af patienter med 

atrieflimren (halvakut) til kritisk syge patienter med ventrikulær takykardi (hyperakut). 

Intubation og mulighed for at kunne håndtere komplikationer. 

C. Transkutan pacing (Zoll pacing): 

Mulighed skal foreligge såvel i skadestuen som det akutte modtageafsnit. 

D. Temporær transvenøs pacing: 

Det er ønskeligt, at alle enheder, som modtager akutte hjertepatienter har den nødvendige 

ekspertise og det nødvendige udstyr til transvenøs temporær pacing (8). Alternativt at der 

foreligger en klar samarbejdsaftale med funktionsbærende kardiologisk enhed vedrørende 

overflyttelse med henblik på denne behandling. Indtil overflyttelse finder sted kan 

transkutan pacing eller isoprenalininfusion anvendes. 

E. Håndtering af ICD patienter: 

Der fordres kendskab til de vigtigste problemstillinger for ICD patienter, som har fået flere 

på hinanden følgende ICD stød. Afdelingen skal kunne modtage ICD patienten mhp. 

diagnostisk afklaring (typisk atrieflimren, sinustakykardi, hyppige anfald af 

ventrikeltakykardi/ ventrikelflimren og/eller rejse mistanke om dysfunktion af ICD 

systemet). Man skal vide, at ICD enheden kan inaktiveres vha. ekstern magnet. 

Magnetinaktivering kan også anvendes i tilfælde af akutte kirurgiske indgreb, hvor der skal 

anvendes diatermi til blødende kar. 

F. Håndtering af patienter med svigtende permanent pacemaker: 

Det anses ikke for et fagligt krav, at man råder over programmere til ændringer af 

pacemakerens programmering. Man skal kunne diagnosticere de vigtigste tegn på 

pacemakerdysfunktion, hovedsagligt exitblok og straks kunne etablere transkutan eller 

transvenøs pacing og arrangere overflyttelse til funktionsbærende enhed, hvor der er erfaring 

med permanente pacemakere. 

G. Hjertestop: 
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Hjertestopbehandlingsteams, som behersker basal og avanceret kardiopulmonal 

genoplivning, d.v.s. kan udføre hjertemassage, ventilation, defibrillering og intubation samt 

give farmakologisk behandling i henhold til internationale guidelines (1, 5). 

H. Etablering af overflyttelse til andet sygehus: 

Lægeledsaget overflyttelse skal kunne arrangeres akut. 

 

 

5.5  Sammenfattende, minimumskompetencer 

• Der skal kunne udføres kompetent arytmibehandling på døgnbasis. Mulighed for 

elektronisk/fax. overførsel af 12 aflednings EKG til konference med højt 

specialiseret enhed bør foreligge. 

• Sygeplejepersonale med viden om akutte arytmiers diagnostik og behandling. 

Uddannet i observation af patienter med temporær transkutan eller transvenøs 

pacing, herunder kunne erkende capture/exitblok. 

• Anæstesiologisk bistand. 

• EKG apparat, oesophagus-EKG, telemetri, defibrillator med transkutan pacing, 

magneter til inaktivering af ICD. 

• Regelmæssig teknisk kontrol af apparatur. Kvalitetskontrol af procedurer omkring 

medikamenter. 

• Registrering af hjertestop optrædende i og udenfor hospital er ønskelig. Det er 

således påkrævet, at der er en central registrering af hjertestop udenfor hospital, som 

muliggør en evaluering af aktivitet og udfald af den primære behandling, herunder 

defibrillering. 

Hjertestop optrædende på sygehus bør registreres lokalt, f.x. ved hjælp af ”in-

hospital Utstein Guidelines”, således at responstider, udfald af 

behandlingsinterventioner m.m. løbende kan evalueres (9). 

• Indikation for akut overflyttelse til højere specialiseret enhed kan være: ekstreme 

bradyarytmier, bradykardiudløst torsade de pointe ventrikulær takykardi (hvor 

transvenøs pacing ikke har kunnet etableres og transkutan pacing eller 

isoprenalininfusion ikke har kunnet klare situationen) eller hyppigt recidiverende 

ventrikulær takykardi, hos fx. ICD patienter. 
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Kapitel 6: Sammenfattende minimumskompetencer i beredskabet  

ved modtagelse af akutte hjertepatienter.  
 

Baseret på gennemgangen af de 3 hyppigste ”symptomkomplekser” (kapitel 3,4,5) , som fører til 

henvendelse på de danske sygehuses skadestuer/modtageenheder har arbejdsgruppen følgende 

forslag til minimumskompetencer, der bør opfyldes på døgnbasis for de sygehuse, som fremover 

skal kunne modtage akutte hjertepatienter. Arbejdsgruppen har valgt at skelne mellem 

 

a. obligatoriske minimumskompetencer og 

b. ønskede minimumskompetencer  

 

ud fra en realistisk vurdering. Og i de tilfælde, hvor obligatoriske minimumskompetencer ikke kan 

opfyldes, foreslår arbejdsgrupen, at der gennem  en etableret samarbejdsaftale med regionens højt 

specialiseret kardiologisk enhed er sikret adgang til akut diagnostik/behandling i henhold til den 

skitserede obligatoriske minimumskompetence – på døgnbasis. 

 

 

6.1 Obligatoriske minimumskompetencer 

Struktur 

1) Patienter med mistænkt akut hjertesygdom bør modtages i dedikerede afsnit (akutte 

modtageenheder eller koronarafsnit) hvor et team af læger og specialuddannede sygeplejersker 

og nødvendigt apparatur sikrer korrekt og ofte intensiv observation og behandling. 

Sygeplejerskerne skal selvstændigt kunne diagnosticere og behandle hjertestop indtil lægen 

indfinder sig.  

 

2) Tidsfaktoren er ofte vigtig, eksempelvis hos patienter med hjertestop, livstruende arytmi, men 

også ved AKS, dissekerende aortaaneurisme m.m. Akutte patienter skal tilses af læge indenfor 

10 minutter, også hvis patienten henvender sig i skadestuen. Transporten herfra til koronar -

afsnittet/kardiologisk enhed skal kunne ske akut og lægeledsaget. 
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3) Et udbygget samarbejde med anæstesiologisk/intensiv afdeling er nødvendig mhp.  beredskab til 

intubation og respiratorbehandling, invasiv trykmonitorering og sikring af patienten under evt. 

transport til en højt specialiseret kardiologisk enhed.  

 

4) Der bør være mulighed for på alle tider af døgnet at foretage lægeledsagede patienttransporter. 

 

5) Patientforløb, medicinsk apparatur og lægemiddeladministration bør fortløbende monitoreres i 

kvalitetssikringsprogrammer.  

 

  Struktur 

  Koronarafsnit/kardiologisk enhed med  

  læge/sygeplejerske team 

  Hurtig patienttransport – ingen ventetid 

  Samarbejde med anæstesiologisk/intensiv afdeling 

  Vagtbemanding til lægeledsaget patientoverflytning 

  Kvalitetssikring af patientforløb og apparatur 

 

Lægelig kompetence 

Den lægelige og apparaturmæssige minimumskompetence i døgnberedskabet omfatter: 

 

6) Optage anamnese med erkendelse af risikofaktorer for hjertesygdom og med korrekte 

differentialdiagnostiske overvejelser hos patienter med brystsmerter, dyspnø, 

kredsløbsinsufficiens, arytmifornemmelse og synkoper.  

 

7) Klinisk undersøgelse m.h.p. cyanose, nedsat perifer gennemblødning, dyspnø, 

bevidsthedsniveau, halsvenestase, leversvulst, ødemer, blodtryk, pulsfrekvens og –karakter, 

hjertestetoskopi med erkendelse af frekvens og evt. mislydes styrke og karakter og sandsynlige 

årsag. 

  

8) Fortolke ekg inkl. monitorerings-ekg og ved behov øsofagus-ekg mhp.  

-  arytmidiagnostik: Ekstrasystoler, takyarytmi med korrekt differentiering mellem si- 

    nustakykardi, atrieflimren, atrieflagren, WPW, junktional taky, ventrikulær taky, ven- 
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    trikelflagren og ventrikelflimren inkl. torsades de pointes. Sinusbradykardi og sinusar- 

    rest, AV-blok af 1., 2. og 3. grad. Pacemakerfunktion/mulig dysfunktion. 

-  patologisk PQRST-konfiguration: Aksedeviation, hypertrofi, grenblok, dynamiske og  

    stationære ST-forandringer med relevante differentialdiagnostiske overvejelser, pato- 

    logiske Q-takker, præexcitation, forlænget QT og low voltage.  

 

9) Vurdere røntgen af thorax m.h.p. hjertestørrelse, lungekartegning, lungeparenkymforandringer 

og pleuraansamlinger. 

 

10)  Udføre og fortolke transtorakal ekkokardiografi (TTE) som anført i DCS’s rekommendationer  

        for ekkokardiografi,  (bl.a. ved akutte brystsmerter):  

 

a.  Uafklaret hjerteinsufficiens/kardiomegali/dyspnø 

b.  Uafklaret mislyd eller klapfunktion 
 

c.  Kvantitering af venstre ventrikels funktion ved AMI,  
 

hypertensio arterialis og evt. andre kardiologiske manifestationer 

d.  Febril Hjertesygdom 

e.  Uafklarede akutte brystsmerter 

f. Andet (f.eks. lungeemboli (estimere systolisk tryk i højre ventrikel) 

 

11)  Fortolke kliniske biokemiske analyser inkl. CK-MB og Troponin-T/I. 

 

12)  Kende indikationer og kontraindikationer og kunne iværksætte farmakologisk behandling med 

-ved akut koronarsyndrom: Acetylsalicylsyre, lavmolekylært heparin, nitrater, 

betablokker,  trombolytica og analgetica 

-ved akut hjertesvigt: Diuretica, ACE-hæmmer, nitrater, digoxin, dopamin og 

dobutamin 

-ved hjertearytmi og hjertestop: Adrenalin, isoprenalin, lidocain, betablokker, sotalol,  

  amiodaron, adenosin, digoxin, verapamil, flecainid, profafenon, Ca++ og Mg++ 

-samt et bredt farmakologisk kendskab til andre kardioaktive lægemidler, 

antikoagulantia og antidoter hertil, væsketerapi, antibiotika, insulin, svagere analgetica 

mm.  
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13)  Udføre nonfarmakologisk behandling  

 

-  hjertemassage og ventilation på maske 

-  DC-konvertering  

-  inaktivere ICD-enheders shock- og antitakykardifunktion 

-  anlægge transkutan pacing (Zoll) 

 

De beskrevne obligatoriske minimumskompetencer overstiger hvad der i dag tilbydes på mange 

danske modtageafdelinger (kapitel 2). Især ønsket om 24 timers ekkokardiografisk diagnostik vil 

være vanskelig at etablere på alle de afdelinger, der aktuelt modtager hjertepatienter. 

Ekkokardiografi er imidlertid helt central i vurderingen af akutte hjertesygdomme (kapitel 3-5).  

 

 

6.2 Ønskede kompetencer 

Arbejdsgruppen finder det ønskeligt, at minimumskompetencen i det akutte beredskab også 

omfatter 

 

a. Udføre og fortolke transoesofageal ekkokardiografi på indikationerne 

Mistanke om dissekerende aortaaneurisme (kan erstattes af akut MR- eller CT-skanning) 

Manglende indblik ved transtorakal ekkokardiografi 

      b.    anlæggelse af transvenøs temporær paceelektrode 

      c..    ultralydvejledt pericardiocentese 

      d.     lungeventilations-/perfusionsskintigrafi og/eller spiral CT-scanning 

 

 

Temporær paceelektrode og pericardiocentese kan være akut livsreddende og diagnosen 

lungeemboli bør kunne stilles på alle tider af døgnet. Ligeledes er transøsofageal ekkokardiografi på 

indikationen mistanke om dissekerende aortaaneuriisme af overordentlig stor betydning. I det 

omfang, hvor kompetencen ikke er til ste de på døgnbasis på afdelinger, der modtager akutte 

hjertepatienter, bør der gennem samarbejdsaftale med højere specialiseret kardiologisk enhed være 

sikret, at kompetencen kan tilbydes på døgnbasis i regionen 
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  Lægefaglig kompetence 

 

 Obligatoriske 

  Anamnese-risikofaktorer, differentialdiagnoser 

  Klinisk undersøgelse inkl. hjertestetoskopi 

  Ekg-arytmi og patologisk PQRST-konfiguration 

  Røntgenundersøgelse af thorax 

  Transtorakal ekkokardiografi 

   Biokemiske analyser inkl. troponin og CKMB 

  Hjerteaktiv farmakologisk behandling 

  Genoplivning og elektiv DC-konvertering 

  Inaktivere ICD-enheder 

  Transkutan pacing 

 

 Ønskede 

 Transvenøs paceelektrode   

 Transoesofageal ekkokardiografi 

 Lungeventilations-/perfusionsscintigrafi og/eller 

 Spiral CT-scanning 

 Ultralydvejledt pericardiocentese 

 

 

 

Arbejdsgruppen har overvejet, om implantation og funktionskontrol af permanente pacemakere 

skulle indgå som en minimumskompetence. Visse patienter med akut pacebehov behandles bedre 

med implantation af et permanent pacesystem end med en temporær paceelektrode, ligesom der af 

og til er behov for akut omprogrammering af et pacesystem. Arbejdsgruppen finder dog, at 

implantation og funktionskontrol af moderne pacemakere er for teknisk krævende til at indgå som 

minimumskompetence i døgnvagtsberedskabet. 
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6.3 Kompetenceniveauet for akutfunktionen på højt specialiserede   

kardiologiske enheder. 

Interhospital transport. Konsulentfunktion.  

Selvom såvel de obligatoriske som de ønskede minimumskompetencer tilbydes i døgnberedskabet 

på afdelinger som modtager akutte hjertepatienter, vil en stor gruppe alligevel skulle overflyttes 

akut til en højt specialiseret enhed, eksempelvis: 

 

- AMI med kontraindikation for thrombolyse 

- ustabil angina pectoris med dynamiske ekg-forandringer trods medicinsk behandling 

- mistænkt eller påvist aortadissektion, traumatisk aortaruptur, aortaklapendocarditis 

- hjerteinsufficiens med (muligt) behov for invasiv hjertemedicinsk eller hjertekirurgisk 

diagnostik og behandling 

- behandlingsrefraktær eller repetitiv livstruende arytmi 

- børn i første levemåned med påvist eller mistænkt symptomatisk medfødt hjertesygdom 

- hjerte-/lungetransplanterede patienter 

 

Interhospital transport. 

Interhospital transport mellem sygehuse, der modtager akutte hjertepatienter veksler mellem 

subakutte henvisninger/overflytninger, hvor patienten kan transporteres med ikke-faguddannet 

sundhedspersonale (evt. i taxa) til akut overflytning med ambulance (sædvanligvis kørsel I), evt. 

helikoptertransport pga. akut livstruende sygdom. I de sidstnævnte situationer er ledsagelse af 

sundhedspersonale (læge-/sygeplejepersonale) oftest indiceret (ref. 1, kapitel 1.5). 

 

Generelt finder arbejdsgruppen, at der bør foreligge instrukser for transport af akutte hjertepatienter 

relateret til diagnoser, hvor niveauet for fagkundskab hos det ledsagende personale i forbindelse 

med interhospital transport fremgår, herunder beskrivelse af ansvars- og opgavefordeling mellem 

sygepleje- og lægepersonale ved overflytning af akutte patienter. Og instrukserne bør omhandle 

overflytningsindikationer, transportholdets sammensætning samt hvilke komplikationer, der bør 

kunne håndteres. Ved valg af transportform bør der endvidere tages hensyn til såvel patientens 

sikkerhed som det nødvendige ressourceforbrug, og der bør i hver enkelt tilfælde foretages en 

individuel vurdering før valg af transportform, dels på baggrund af en risikostatificering af den 
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enkelte patients tilstand baseret på en klinisk vurdering forud for transporten, dels med 

udgangspunkt i tilgængeligt personale i den aktuelle situation. 

 

Arbejdsgruppen foreslår, at afdelinger, der modtager akutte hjertepatienter på døgnbasis skal kunne 

stille kvalificeret personale til rådighed mhp. eventuel akut overflytning til højt specialiseret enhed i 

kardiologi inden for mindre end ca. 1 time.  

 

Ved transport af patienter med kardiogent shock, hvad enten disse er i respiratorbehandling eller ej, 

anbefales: 

1. Transport med sengeambulance (kørsel I) med ekg-overvågning. 

2. 2 ambulancereddere. 

3. 1 læge og 1 anæstesisygeplejerske. 

På de ovenfor skitserede indikationer er patienter med kardiogent shock i princippet altid 

transportable. Behovet for eventuel initial medicinsk stabilisering må vurderes i de enkelte tilfælde, 

men generelt bør der være tungtvejende årsager til at afvente/udsætte overflytningstidspunkt, når 

indikationen er fastlagt. 

 

 

6.4 Konsulentfunktion. 

Den højt specialiserede kardiologiske enhed/LL-centret i kardiolgi/hjertekirurgi er forpligtet til at 

yde konsulentbistand over for amtets funktionsbærende kardiologiske enhed og øvrige 

kardiologiske afdelinger, som modtager akutte hjertepatienter. Der bør i de enkelte regioner 

udarbejdes gensidigt forpligtende samarbejdsaftaler med fælles beslutninger vedr. visitation, 

diagnostiske kriterier, behandlingsinstrukser, indikationer for interhospital transport, 

patientforløbsprogrammer, kvalitetsudvikling/-sikring og uddannelse. 

 

De kardiologiske undersøgelses- og behandlingsmetoder har gennemgået betydelige forandringer 

indenfor de seneste år med indførelse af evidensbaserede nye farmakologiske behandlingsprincipper 

og højteknologiske undersøgelses- og behandlingsmodaliteter som tillader en mere præcis 

diagnostik og en mere målrettet behandling af hjertepatienter med prognoseforbedringer til følge. 

Denne udvikling forventes at fortsætte og stille stadig større krav til kompetenceniveauet på de 

afdelinger, som modtager akutte hjertepatienter. 
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Kapitel 7: Anbefalinger vedr. afdelingsstrukturer, udannelse og samarbejde inden for det  

kardiologiske speciale – med fokusering på arbejdsgruppens kommissorium –  

visioner. 

 

7.1 Funktionsbærende kardiologiske enheder (FBE-kardiologi). 

De i kapitel 3, 4, 5 (og sammenfattet i kapitel 6) beskrevne obligatoriske og ønskede 

minimumskompetencer fordrer (nær) speciallægeuddannelse i kardiologi. I erkendelse heraf har 

DCS foreslået etablering af FBE-kardiologi med døgnvagtsdækning af kardiologiske speciallæger 

og et optageområde på mindst 250.000 indbyggere som centrale i en fremtidig sygehusstruktur 

(ref.). Dette forslag var på linie med de tværgående og kirurgiske specialer. Dette afspejler at 

kardiologi som kirurgi kræver vedligeholdt kompetence i manuelle færdighedskrævende 

undersøgelses- og behandlingsmetoder. FBE-kardiologi ville også kunne varetage en væsentlig del 

af den kardiologiske speciallægeuddannelse. Sundhedsstyrelsen foreslår sådanne afdelinger oprettet 

i hvert amt i det nye udkast til ”Vejledning om specialeplanlægning og lands- og 

landsdelsfunktioner”. Mange danske amter har allerede opbygget afdelinger med en udvidet stab af 

kardiologer til varetagelse af bl.a. pacemakerimplantationer og koronararteriografier i 

satellitsamarbejde med de fem kardiologiske højt specialiserede afdelinger (HSE-kardiologi). Et 

formaliseret 24 timers vagtberedskab af kardiologer, som er afgørende for funktion som FBE-

kardiologi er dog endnu ikke etableret på disse afdelinger.  

 

7.2 Funktionsbærende intern medicinske afdelinger (FBE-intern medicin) 

Speciallægekommissionen anbefaler (ref. 11, kapitel 1.5), at akutte medicinske (herunder 

kardiologiske) patienter modtages i medicinske FBE. Disse indeholder ikke fagspecifikke (eks. 

kardiologiske) afdelinger, men evt. afsnit under ledelse af fagspecifik overlæge. Bagvagten er en 

medicinsk specialist, som gennem en fælles uddannelse (”common trunc”) skulle kunne varetage 

den akutte diagnostik og behandling af 90% af afdelingens patienter. Hovedparten af den fremtidige 

speciallægeuddannelse i intern medicinske specialer skal finde sted ved denne afdeling.  

Arbejdsgruppen er bekymret for, om de beskrevne obligatoriske og ønskede minimumskompetencer 

kan erhverves i en medicinsk ”common trunc” -  uddannelse, endsige vedligeholdes og á jour føres 

af læger, som ikke har daglig tilknytning til en kardiologisk enhed. 
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Behovet for kardiologiske speciallæger 

DCS har i en tidligere rapport (ref. 10, kapitel 1.5) beskrevet hvordan en fastholdelse af en 

sygehusstruktur med FBE-medicin i stedet for FBE-kardiologi øger behovet for kardiologiske 

speciallæger, men samtidig forringer den kardiologiske vagtdækning.  

 

7.3 Anbefalinger 

Arbejdsgruppen anbefaler FBE-kardiologi som centrale i modtagelsen af akutte hjertepatienter på  

amtsbasis, og denne afdeling bør deltage i den præhospitale behandling via telemedicinsk kontakt 

med regionens ambulancer. I h.t. Sundhedsministeriets ”bekendtgørelse  nr. 1039 af 24.1.2000 om 

planlægning af den præhospitale indsats og uddannelse af ambulancepersonale m.v.” vil 

ambulancepersonalet fremover modtage en sundhedsfaglig uddannelse som muliggør diagnostiske 

og behandlingsmæssige tiltag i ambulancen, bl.a. DC-konvertering og administration af lægemidler 

under telemedicinsk overvågning og vejledning af læge . De foreløbige erfaringer fra DANAMI 2 

undersøgelsen viser, at selv svært akut syge patienter med AMI kan transporteres over længere 

afstande uden større risiko, og sikkerheden under transport vil blive yderligere forbedret med de 

igangværende initiativer til en styrket præhospitalindsats. En vidtgående centralisering af den akutte 

modtagefunktion til funktionsbærende kardiologiske enheder med deraf følgende længere 

transportafstand for nogle patienter vil således efter arbejdsgruppens opfattelse ikke kompromittere 

patientsikkerheden i den præhospitale fast, men indebære et betydeligt løft i kvaliteten af de 

kompetencer, som modtageafdelingen kan tilbyde akut syge hjertepatienter. 

Geografiske forhold mm. kan dog motivere, at man opretholder akut modtagelse af hjertepatienter 

uden for FBE-kardiologi. Sådanne afdelinger bør som minimum have ansat kardiologisk overlæge 

og etablere gensidige samarbejdsaftaler med regionens FBE-kardiologi vedr. visitation og 

patientforløbsbeskrivelser, herunder hurtig implementering af guidelines og referenceprogrammer. 

Afdelingens vagthavende læge bør have tæt telefonisk kontakt med vagthavende kardiolog på 

regionens FBE-kardiologi. Det er formentlig hensigtsmæssigt, at afdelingens kardiologiske 

overlæge af og til forretter tjeneste på FBE-kardiologi og vise versa for at sikre faglig udvikling og 

udbygge samarbejdet. 

 

Det er arbejdsgruppens holdning, at enheder, der modtager patienter med akutte hjertesygdomme 

(evt. obs. pro) generelt bør have en sådan størrelse, at de kan bidrage til det i de foranstående 

kapitler omtalte samarbejde på speciallægeniveau. Tillige bør sådanne enheder have en størrelse, 



Kvalitative og kvantitative minimumskrav ved modtagning af akutte hjertepatienter 46  
Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Cardiologisk Selskab   

som hurtigt tillader omstilling og indarbejdning af nye rutiner, det være sig af diagnostisk eller 

terapeutisk karakter, når ny viden gør dette indiceret. Og som et minimum bør både nationale og 

internationale behandlingsforeskrifter (kliniske guidelines) uden væsentlig forsinkelse kunne 

implementeres og senere kontinuerligt opdateres. 

 

Det er i øvrigt væsentligt at være opmærksom på, at informationsteknologiens udvikling i de 

kommende år vil føre til stigende krav om udveksling af store datamængder mellem sygehuset. 

Dertil kommer en forventet udbygning af telemedicinen, som vil muliggøre rådgivning vedr. 

fortolkning af ekg (inklusive monitorerings-ekg), ligesom ekkokardiografiske billedoptagelser vil 

kune transmiteres til højt specialiserede enheder. En udbygning af telemedicin forudsætter ikke bare 

tilstrækkelig lægefaglig døgndækning på de enheder, der modtager akutte hjertepatienter, men også 

tilstrækkelig lægefaglig ekspertise til at kunne varetage den videre udbygning med dertil hørende 

undervisning. Disse forhold understreger det afgørende i at samle kardiologisk ekspertise på færre 

enheder end i dag. Ikke mindst af hensyn til patienternes tarv, bør hjertepatienter som hovedregel 

indlægges direkte på FBE-kardiologiske enheder. 

 

Udvikling i telemedicinen med mulighed for kommunikation i den præhospitale fase 

mellem ambulance og stationær kardiologisk enhed vil medføre en så sikker 

transport, at en øget afstand fra skadested til FBE kardiologisk enhed, ikke øger 

morbiditets- eller mortalitetsrisiko for patienter med akutte hjertesygdomme. 

Samtidig må det understreges, at udvikling af telemedicin med sikring af 

kardiologisk, trådløs ekspertise i den præhospitale fase omvendt ikke mindsker 

behovet for de foran nævnte minimumskompetencer i afdelinger, der modtager 

akutte hjertepatienter. En mangel på kardiologisk kompetente modtagende læger kan 

ikke erstattes af kardiologiske eksperters telemedicinske rådgivning.  

 

Hjertesygdomme er imidlertid så hyppige, at der vil være patienter med primær, konkurrerende eller 

komplicerende hjertesygdom blandt patienter på medicinske (og kirurgiske) afdelinger. Det er 

derfor nødvendigt, at også fremtidens ikke-kardiologiske intern medicinske speciallæger opnår en 

vis kompetence i diagnostik og behandling af  akutte hjertesygdomme. Denne vil kunne være 

væsentlig mindre end den p.t. foreslåede obligatoriske minimumskompetence  (1) og derfor 

realistisk kunne opnås i en common trunc uddannelse, eksempelvis ved 6 mdr.s uddannelse på FBE-
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kardiologi. Akutte hjertemedicinske problemer konfereres med regionens FBE-kardiologi og 

elektive kardiologiske funktioner kan etableres ved udetjeneste fra FBE-kardiologi. 

 

FBE-kardiologi indeholder også vigtige perspektiver for elektive hjertemedicinske funktioner så 

som profylakse, diagnostik, behandling, efterkontrol, rehabilitering, forskning, udvikling og 

kvalitetssikring og kan varetage en del af de opgaver som aktuelt finder sted på HSE-kardiologi. 

 

  Funktionsbærende kardiologisk enhed 

  24 timers speciallægedækning 

  Behersker mere end minimumskompetencerne 

  Styrer præhospitalsbehandling via telemedicin 

  Giver akut kvalificeret rådgivning 

  Styrker elektive kardiologiske funktioner 

  Formaliseret samarbejde med FBE-medicin 

  Et uddannelsesintensivt miljø 

  Varetager forskning, udvikling og kvalitetssikring 

  Hurtig implementering af ny viden 

  Rationel udnyttelse af kardiologiske speciallæger 

 

Det er arbejdsgruppens håb, at de anførte rekommandationer for minimumskompetencer ved 

modtagelsen af akutte hjertepatienter vil blive vel modtaget af kolleger, videnskabelige 

selskaber og sundhedsmyndigheder og anvendt i den fremtidige planlægning. 

 

Det er sluttelig arbejdsgruppens opfattelse, at patienter med akutte hjertesygdomme    

gennem etablering af FBE-kardiologienheder bedst muligt sikres optimal diagnostik  

og behandling – en ”diagnostik-behandlings-garanti”, der p.t. ikke findes for denne 

store  og alvorligt syge patientpopulation i dagens Danmark. 

 

7.4 Referencer 

1.  Den højt specialiserede enhed i det danske sygehusvæsen. Rapport fra 

      Dansk Medicinsk Selskabs udvalg. Klaringsrapport nr. 13. 

      Ugeskrift Læg 2000. 
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