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Visitation og modtagelse af akutte patienter med 
mistænkt hjertesygdom i FAM og på Hjerteafdeling
Formål
I 2011 udarbejdede en skrivegruppe under 
Dansk Cardiologisk Selskab (DCS) og Dansk 
Selskab for Akut Medicin (DASEM) et hold-
ningspapir vedrørende »Modtagelse og 
indlæggelse af akutte patienter med mis-
tænkt hjertesygdom i Fælles Akut Modta-
gelse (FAM) og på Hjerteafdeling«(1). Det lå 
implicit i kommissoriet for dette holdnings-
papir, at der i løbet af få år skulle foretages 
en revision pga. udviklingen inden for aku-
tområdet. Dette er baggrunden for aktuelle 
holdningspapir.

Det aktuelle holdningspapir har primært 
til sigte at beskrive, hvilke patienter, der 
med fordel kan identificeres præhospitalt, 
og hvorledes disse patienter kan visiteres til 
vurdering og behandling på FAM eller direkte 
til en kardiologisk afdeling – enten højt spe-
cialiseret eller funktionsbærende enhed, af-
hængig af den tentative diagnose og dermed 
behandlingsbehovet. 

Den præhospitale diagnostik gør det mu-
ligt at fremsætte klare retningslinjer, således 
Sundhedsstyrelsen og Danske Regioneners 
ambitioner om optimal modtagelse af akut-
te patienter kan efterkommes.
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Baggrund

I Danmark har vi i løbet af de seneste 10 år 
implementeret og udbygget en velfungeren-
de præhospital vurdering af hjertepatienter. 
Diagnostikken foregår i ambulancetjene-
sternes primærambulancer, samt i lægebiler, 
akutbiler og akuthelikoptere. Præhospital 
diagnostik i form af EKG-optagelse, ana-
lyse og patientsamtale er tilgængelig i hele 
landet, 24 timer i døgnet og tillader direkte 
indlæggelse på kardiologisk afdeling og evt. 

hjertecenter eller FAM, afhængig af hvor 
patienten bedst hjælpes for sin tilstand. Den 
præhospitale akutlægetjeneste muliggør 
tillige færdigbehandling af patienter i eget 
hjem.

Dette har medført store fordele for især 
patienter med ST-elevationsmyokardiein-
farkt (STEMI). Således er behandlingsforsin-
kelsen reduceret markant (2-5), hvilket har 
medført lavere mortalitet for disse patienter 
(4,5).

Præhospital diagnostik er dog ikke alene 
en hjælp ved akut koronart syndrom (AKS), 
men kan også bidrage ved diagnostik af 
andre akutte tilstande som aortadissektion 
(6), lungeemboli (7) samt akut hjertesvigt 
eller ved synkope, 3° AV-blok og betydende 
takyarytmier. 

Sundhedsstyrelsens anbefaler, at alle 
akutte patienter skal modtages via en fælles 
akutmodtagelse, »med mindre der forelig-
ger konkrete, sundhedsfaglige grunde til at 
undtage specifikke patientgrupper herfra. 
Der skal i så fald være klare aftaler og ret-
ningslinjer for disse«(8). 

Samtidig anbefaler Sundhedsstyrelsen at 
de telemedicinske muligheder for præho-
spital diagnostik og behandling udvikles og 
udnyttes (8). Specifikt anføres at »I ambu-
lancen vil bl.a. telemedicin kunne bidrage til 
en forbedret visitation, således at patienten 
hurtigere kan komme til definitiv behandling 
på rette sted« 

Dette holdningspapir imødekommer 
Sundhedsstyrelsens anbefaling om klare 
retningslinjer for hjertepatienter, der efter 
præhospital vurdering skal modtages på en 
afdeling optimeret til modtagelse af akutte 
hjertepatienter.

Overordnede kommentarer 
– DCS

I Sundhedsstyrelsens rapport om et styr-
ket akutberedskab fra 2007 (8) fremhæves 
det at al modtagelse af akutte patienter på 
sygehusene bør ske gennem en fælles akut-
modtagelse på hovedfunktionsniveau og 
tilsvarende via traumecentre på højt specia-
liseret niveau. Samtidig understreges det, at 
patienter hurtigst muligt passerer videre til 
relevant specialafdeling. 

Det er allerede veldokumenteret, at 
kardiologiske patienter med ST-elevations 

myokardieinfarkt (STEMI) kan identificeres 
pålideligt præhospitalt. Endvidere er der ka-
suistisk beskrevet, at alvorlige og tidsafhæn-
gige kardiologiske tilstande, som højrisiko 
eller intermediær-højrisiko lungeemboli, 
aortadissektion, akut hjertesvigt og 3° AV-
blok i flere tilfælde vil kunne identificeres 
præhospitalt. 

Det er derfor DCS’ holdning, at alle pa-
tienter, som ud fra præhospital diagnostik 
har sikre tegn på akut, primær hjertesygdom 
bør visiteres direkte til en kardiologisk afde-
ling med henblik på optimal og hurtig be-
handling. På den kardiologiske afdeling kan 
patienten, udover de lægefaglige kompe-
tencer, profitere af specialiseret kardiologisk 
sygepleje, hvor personalet er specialuddan-
net og fortroligt med overvågningsudstyr 
og akutte interventioner. Patienter med 
klare tegn på kardiogent shock bør visiteres 
direkte til hjertecenter med følge af en læge 
fra den præhospitale tjeneste.

Det bør tilstræbes, at patienter med mis-
tænkt hjertesygdom, hvor man præhospi-
talt ikke opnår tilstrækkelig information til 
at afklare visitationen, vurderes på kardio-
logisk speciallægeniveau umiddelbart efter 
ankomst til hospitalet. Således kan disse pa-
tienter primært visiteres til en kardiologisk 
afdeling eller til FAM – alt efter de lokale 
forhold.

Det er DCS’ klare holdning, at patienter 
med mistænkt hjertesygdom, skal modta-
ges på afsnit, hvor der er tilgang til kardiolo-
gisk ekkokardiografi døgnet rundt. 

Overordnede kommentarer 
– DASEM

Det er DASEM’s holdning at modtagelsen 
af akutte patienter bør organiseres ud fra 
Sundhedsstyrelsens anbefalinger (8) her-
under at alle akutte patienter primært bør 
modtages i den fælles akutmodtagelse, med 
mindre tungvejende grunde taler for andet. 
DASEM anerkender dog, at man visse steder 
fortsat organiserer sig med akut modtagelse 
af patienter med mistanke om hjertesyg-
dom direkte i kardiologisk specialafdeling. 

Denne rapport skal derfor læses som 
DASEM’s anbefaling til hvordan patienter 
med mistænkt hjertesygdom på baggrund 
af præhospital diagnostik kan visiteres til 
modtagelse i enten kardiologisk specialafde-
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ling eller FAM i de tilfælde, hvor man lokalt 
organiserer sig med fortsat modtagelse af 
akutte patienter direkte i kardiologisk spe-
cialafdeling. 

Det er afgørende at afdelinger, der mod-
tager akutte hjertemedicinske patienter 
opfylder de minimumsbetingelser, der er 
beskrevet andetsteds i denne rapport, her-
under tilstedeværelsen af kardiologisk spe-
ciallæge, uanset om dette måtte være i FAM 
eller en kardiologisk specialafdeling. Det er 
også DASEM’s anbefaling at patienterne ef-
ter primær stabilisering og diagnosticering 
i FAM bør overflyttes til videre udredning 
og behandling under indlæggelse i kardiolo-
gisk specialafdeling, så snart dette er fagligt 
begrundet,

I det omfang modtagelse af akutte hjer-
tepatienter foregår både på kardiologiske 
sengeafdelinger og fælles akutmodtage af-
delinger bør man sigte efter at lægge disse 
fysisk i tæt tilknytning til hinanden for at 
muliggøre den kardiologiske speciallæges 
umiddelbare fremmøde begge steder. Dette 
er også begrundet i, at ikke alene en stor del 
af de indlagte patienter i FAM med initialt 
uklar diagnose viser sig at have en primær 
kardiologisk lidelse, men derudover har en 
meget stor del af patienterne i FAM med 
ikke-kardiologisk hoveddiagnose også en 
samtidig betydende kardiologisk sygdom, 
kronisk eller akut, der har betydning for den 
samlede akutte tilstand

Apparaturmæssige krav til 
præhospital diagnostik og 
behandling

Alle danske ambulancer er udstyret med 
transportabelt monitorerings- og defibrille-
ringsudstyr som kan anvendes til:

• O
2
-saturationsmåling

• Kontinuerlig hjerterytmeovervågning

• Non-invasiv blodtryksmåling

• 12 afledningers EKG, som skal kunne 
transmitteres telemedicinsk

• DC-konvertering

Det er reddernes ansvarsområde at betjene 
udstyret.

Ambulancen medbringer følgende medi-
cin og utensilier:

• Perifere venekatetre, div. kanyler, infusi-
onsvæske (isotonisk NaCl).

• Glukagon, acetylsalicylsyre, naloxon, 
NTG-spray, salbutamol.

• O
2
, mulighed for evt. tilkobling af tryk-

styret respirator.

• Ventilationsmaske (og selvinflaterende 
ventilationsballon).

I ambulancer med mandskab, der har mod-
taget særlig uddannelse (paramedicinere) 
findes tillige:

• Morfinlignende stoffer

• Vanddrivende medicin

• Kvalmestillende medicin

• Medicin til intravenøs indgift i forbindel-
se med hjertestopbehandling

• Anden medicin til intravenøs indgift (kun 
efter lægelig delegation, f.eks heparin)

I akutlægebiler, akuthelikoptere forefindes 
tillige udstyr til transkutan pacing, mekanisk 
hjertemassage, samt invasiv blodtryksmoni-
torering og ventilation.

Kriterier for anvendelse og 
udførelse af præhospital 
diagnostik

I forbindelse med etableringen af den te-
lemedicinske database under DCS, opnå-
ede man enighed om at patienter, som selv 
kontakter 112 eller på anden foranledning 
transporteres med ambulance, skal have 
foretaget præhospital diagnostik, såfremt et 
af følgende kriterier er opfyldt:

• Pågående brystsmerter i mere end 15 
minutter

• Brystsmerter i mere end 15 minutter in-
denfor 12 timer

• Nyopstået dyspnø uden kendt lungesyg-
dom

• Uvarslet synkope

• Klinisk mistanke om hjertesygdom

Der foretages EKG-optagelse i patientens 
hjem, på skadestedet eller i ambulancen. 
EKG’et transmitteres til nærmeste telemedi-
cinske center til vurdering. Den præhospitale 
visitation baseres på EKG, vitalparametre, 
risikofaktorer og symptomer. 

Diagnosticering af sygdom er en læge-
opgave. Ved visse diagnoser er f.eks speci-
fikke EKG forandringer forenelig med høj 
sandsynlighed for sygdom (eksempelvis ved 
STEMI). I andre situationer er symptombil-

ledet mere diffust og diagnostikken må i hø-
jere grad baseres på en klinisk vurdering. Det 
er derfor afgørende for den præhospitale 
visitation at akut, svært syge patienter ses 
af en læge så tidligt i forløbet som muligt – 
enten fra akutlægebilen eller akutlægeheli-
kopteren.

Forholdsregler ved 
transport

Patienter, som diagnosticeres præhospitalt 
og herefter transporteres over varierende 
afstande til det optimale behandlingssted, 
skal være stabile eller ledsages af læge med 
relevant kompetenceniveau.

Patienter kan transporteres med pri-
mærambulance (minimum 1 ambulancebe-
handler), såfremt der ikke er behov for assi-
steret ventilation, systolisk BT > 90 mmHg, 
pulsfrekvens > 30 min-1 (uden behov for 
transkutan pacing), O

2
-saturation > 95 % 

(med ilttilskud), respirationsfrekvens er < 
20 min-1 og der ikke er (eller har været) ma-
lign takyarytmi (ventrikulær takykardi eller 
ventrikelflimren). 

Kan ovenstående krav ikke opfyldes, skal 
patienten ledsages af en læge tilstede præ-
hospitalt, eller der skal arrangeres rendez-
vous med akutlægebil eller akuthelikopter.

Kan der ikke rekvireres en læge til præ-
hospital assistance, skal primærambulance 
køre til nærmeste hospital mhp. lægeledsa-
get transport til det definitive behandlings-
sted.

Minimumskompetencer for 
afdelinger der modtager 
akutte hjertepatienter

Uændret fra de tidligere anbefalinger(1,9) 
bør patienter med mistænkt akut hjerte-
sygdom modtages i afsnit hvor et team af 
læger og specialuddannede sygeplejersker 
samt det nødvendige apparatur sikrer kor-
rekt og ofte intensiv observation og be-
handling. Der skal være umiddelbar tilgang 
til kardiologisk ekspertise (inkl. ekkokardio-
grafi) døgnet rundt og et udbygget samar-
bejde med anæstesiologisk/intensiv afdeling 
er nødvendigt mhp. beredskab til intubation, 
respiratorbehandling, hæmodynamisk un-
derstøttende behandling, invasiv trykmo-
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nitorering og sikring af patienten under evt. 
transport til højt specialiseret enhed. Der 
bør være mulighed for, på alle tidspunkter af 
døgnet, at foretage lægeledsagede patient-
transporter. Personalet skal være oplært i 
EKG-optagelse, så dette kan sikres inden for 
få minutter efter ankomst. 

Der skal være udstyr til kontinuerlig 
EKG-overvågning og sygeplejepersona-
let skal være uddannet i at varetage denne 
overvågning og reagere adækvat herpå. 
Disse kompetencer vedligeholdes kun ved at 
sygeplejepersonalet eksponeres for mange 
hjertepatienter og samtidig løbende ud-
dannes og opdateres fagligt. Formålet er, at 
relevant behandling skal kunne institueres 
omgående og selvstændigt, i evt. ventetid 
på en tilkaldt læge. 

Der bør være umiddelbar tilgang til kar-
diologisk ekspertise døgnet rundt, såfremt 
patienter med uerkendt eller nytilkommen 
akut hjertesygdom alligevel indlægges i 
FAM.

Der henvises i øvrigt til den tidligere 
rapport om modtagelse og indlæggelse af 
akutte hjertepatienter (1). De fremtidige 
strukturændringer i sundhedsvæsnet og 
de konsekvenser dette vil give lokalt/regio-
nalt anbefales tænkt ind i planlægningen af 
modtagelsen af akutte hjertepatienter.

Visitation

Der er stort fokus på udviklingen af vores 
sundhedssystem og sammenlægninger af 
afdelinger herunder udvidelse af fælles akut 
modtagelser (FAM). Dette gør det svært 
at detailbeskrive den enkelte afdeling, som 
akutte hjertepatienter skal modtages på, da 
det i høj grad beror på, hvilke kompetencer 
der er på det pågældende sygehus. DCS og 
DASEM anbefaler derfor at man, for at mod-
tage akutte hjertepatienter, som minimum 
skal opfylde de i holdningspapiret anførte 
»minimumskompetencer for afdelinger der 
modtager akutte hjertepatienter«. 

DCS og DASEM advokerer for at der sik-
res lokale visitationsretningslinjer, således 
at modtagelsen af akutte hjertepatienter 
fungerer via et enstrenget system med så få 
kontinuitetsbrud som muligt. Visitations-
flowchart (figur 1- 6) er DCS’ og DASEM’s 
anbefalinger for, hvilke patienter der med 

fordel kan visiteres til henholdsvis FAM og 
uden om FAM direkte til kardiologisk afde-
ling.

For simplificeringens skyld gælder føl-
gende for betegnelserne i flowcharts:

• »Hjertecenter« er synonym for de højt 
specialiserede enheder.

• »Akut hjertemodtagelse« denne beteg-
nelse dækker over afdelinger der opfylder 
»minimumskompetencer for afdelinger 
der modtager akutte hjertepatienter« og 
kan være lokaliseret hhv. på en hjerteme-
dicinsk afdeling og en FAM, afhængig af 
lokale forhold. 

• »FAM« betegner en fælles akutmodta-
gelse, der lever op til sundhedsstyrelsens 
retningslinjer for hvilke kompetencer 
denne skal have

For at foretage den optimale visitation 
præhospitalt er det vigtigt, at kende hvilke 
lokale kardiologiske afdelinger, der er hoved-
funktionsbærende og hvilke der er regions-
funktionsbærende, således at man ved om 
afdelingen f.eks. kan tilbyde akut anlæggelse 
af pacemaker. Dette gælder også hvis pa-
tienterne primært visiteres til FAM. Al visita-
tion foregår i kommunikation med modta-
gende afdeling.

Hjertestop

Der er i 2013 udfærdiget et holdningspapir 
fra Dansk Cardiologisk Selskab om hjerte-
stop udenfor hospital (OHCA) (10). Patien-
ter med hjertestop skal vurderes præhospi-
talt og ledsages til sygehus af læge. 

Patienter med hjertestop udenfor ho-
spital, som genoplives succesfuldt, bør som 
udgangspunkt stabiliseres og transporteres 
direkte til et hjertecenter mhp. mulighed for 
invasiv diagnostik og behandling. Dette gæl-
der også udvalgte patientgrupper som ikke 
genvinder spontant kredsløb (ROSC). 

Såfremt man efter succesfuld genop-
livning finder en klar, ikke-kardiel årsag til 
hjertestoppet, kan patienten henvises til 
nærmeste FAM eller intensivafdeling afhæn-
gig af den formodede diagnose og patien-
tens tilstand. 

Kan patienten ikke vurderes af en læge 
præhospitalt skal primærambulancen køre 
til nærmeste hospital mhp. vurdering og evt. 
lægeledsagelse til hjertecenter. 

DCS og DASEM peger i øvrigt på det 
hensigtsmæssige i at samle behandlingen af 
patienter med hjertestop på få, dedikerede 
centre (11).

ABCDE-ustabile patienter

Det er DCS og DASEM s anbefaling, at så-
fremt der er åbenlys kardiel årsag til patien-
tens hæmodynamiske instabilitet (se visita-
tionscharts) skal patienten visiteres direkte 
til et hjertecenter med henblik på mulighed 
for bl.a. invasiv cirkulationsstøtte.

Øvrige ABCDE- ustabile patienter, bør 
modtages af et multidisciplinært team med 
deltagelse af anæstesiologisk speciallæge 
og under ledelse af en speciallæge trænet 
i triagering, visitering, ABCDE stabilisering 
og ledelse af akut teamsamarbejde. Denne 
multidisciplinære modtagelse bør foregå i 
FAM i et område dedikeret til team-modta-
gelse af ABCDE ustabile patienter.

Teamet kan suppleres med relevant 
speciallæge fra andet speciale afhængig af 
formodet diagnose, herunder specifikt kar-
diologisk speciallæge ved formodet kardiel 
problemstilling

Akut Koronart Syndrom 
(AKS)

Patienter med akut opståede brystsmerter 
diagnosticeres og visiteres primært i hen-
hold til EKG-forandringerne. DCS og DASEM 
anbefaler følgende model til præhospital 
visitation af patienter med formodet AKS 
-se figur 1.

ST-elevations myokardieinfarkt(STEMI)
Patienter med formodet STEMI visiteres di-
rekte til nærmeste hjertecenter. Patienten 
bør modtages direkte på kardiologisk labo-
ratorium. Såfremt der er behov og mulighed 
for det, foretages rendezvous med akutlæ-
gebil mhp. optimal medicinsk forbehandling. 
Patienter med længere transportvarighed 
transporteres fortrinsvis med akuthelikopter 
– se figur 1.

Non-ST-elevations myokardieinfarkt 
(NSTEMI)/ Ustabil Angina Pectoris (UAP)
Ved formodet NSTEMI eller UAP er EKG’et 
ikke alene diagnostisk og den endelige diag-

DCS Holdningspapir
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nose afhænger af relevant klinik og de kar-
dielle biomarkører. DCS og DASEM anbefaler, 
at patienter med påvirket hæmodynamik, 
eller alvorlige arytmier og høj sandsynlighed 
for AKS konfereres med og visiteres direkte 
til et hjertecenter med mulighed for invasiv 
monitorering og behandling. Patienter med 
lav risiko og lav sandsynlighed for AKS kan 
modtages i FAM – se figur 1.

Implementering af præhospital biomar-
kørmåling, som yderligere hjælp til præho-
spital triage af disse patienter, synes lovende 
og undersøges aktuelt i flere nationale studier.

Akut Hjertesvigt

Patienter med symptomer og tegn på akut-
opstået hjertesvigt eller forværring af kendt 
hjertesvigt visiteres under hensyntagen til 
andre mulige faktorer (KOL exacerbation, 
pneumoni, anæmi, cancer mm). Såfremt der 
er bestyrket mistanke om akut eller dekom-
penseret hjertesvigt visiteres patienten di-
rekte til nærmeste akutte hjertemodtagelse 
såfremt denne lever op til anbefalingerne for 
» minimumskompetencer for afdelinger der 
modtager akutte hjertepatienter«.

Ved tegn på kardiogent shock visiteres 
patienten, efter præhospital vurdering af 
akutlæge og under ledsagelse af denne, di-
rekte til hjertecenter hvor der er mulighed 
for invasiv diagnostik og behandling, herun-
der KAG og anvendelse af mekanisk cirkula-
tionsstøtte – se figur 2.

Patienter med stabil hæmodynamik og 
usikker diagnose modtages og vurderes i 
FAM. Det anbefales at disse patienter kon-
fereres med kardiolog i forbindelse med an-
komsten, således at, indikationen for akut/
subakut kardiologisk vurdering (med ekko-
kardiografi) kan afklares og planlægges. Pa-
tienter med påvirkede vitalparametre, men 
med formodet lungesygdom, som årsag til 
symptomerne modtages ligeledes i FAM. 

Implementering af præhospital biomar-
kør måling samt præhospital ultralydsscan-
ning, som yderligere hjælp til præhospital 
triage af disse patienter synes lovende og 
undersøges aktuelt i flere nationale studier.

Lungeemboli

Patienter med præhospitale tegn og symp-
tomer på højrisiko eller intermediær-høj-

risiko lungeemboli visiteres direkte til akut 
hjertemodtagelse mhp. akut ekkokardiografi 
og evt. trombolysebehandling. Diagnosen 
kan imidlertid være vanskelig præhospitalt 
og kræver vurdering ved præhospital læge. 
De kliniske tegn omfatter udtalt, pludse-
ligt indsættende dyspnø, hos tidl. lunge-
raske (og ofte yngre) individer, halsvene-
stase, profus svedtendens, cyanose samt 
EKG forandringer i form af fx sinustakykardi, 
højresidigt grenblok, atrieflimren, højresi-
dig belastning eller S1, Q3, T3 mønster. Så-
fremt patienten indlægges i FAM bør der ske 
overflytning til hjertemedicinsk afdeling når 
diagnosen er bekræftet, øvrige patienter kan 
forblive i FAM.

Patienter i shock og med kontraindikati-
on for trombolyse (fx efter nylig kirurgi) kan 
visiteres direkte til hjertecenter med mulig-
hed for akut embolektomi. 

Patienter med formodet lavrisiko lunge-
emboli kan modtages og behandles i FAM. 
Det anbefales at disse patienter vurderes 
med ambulant ekkokardiografi og vurde-
res/følges i tromboseklinik/hjerteklinik – se 
figur 3. 

Synkope og Arytmier

Generelt:
Arytmi er en hyppig tilstand og et særligt 
hyppigt ledsagefænomen til andre sygdom-
me. Patienter som skønnes at være i lav ri-
siko for hjertesygdom, eller hvor EKG-foran-
dringerne er velkendte og ikke den primære 
årsag til indlæggelse, kan indlægges i FAM 

Synkoper:
Patienter med uvarslede synkoper, kardielle 
risikofaktorer, kendt hjertesygdom og/eller 
EKG-forandringer bør indlægges til obser-
vation på telemetri i mindst 24 timer og 
vurderes af en kardiolog (inkl. ekkokardio-
grafi) ved indlæggelsen. Indlæggelsen kan 
ved fravær af ventrikulær takyarytmi, gren-
blok eller 2-3° AV-blok foregå i FAM, dog bør 
ABCD-ustabile patienter modtages i FAM, 
hvis de ikke er visiteret til hjertecenter. – se 
figur 4. 

Arytmier:
Patienter med nydiagnosticeret atrieflimren 
og atrieflagren, samt patienter med kendt 
supraventrikulær arytmi eller hvor arytmien 

formodes at være primær årsag til indlæg-
gelsen anbefales visiteret direkte til en akut 
hjertemodtagelse såfremt denne lever op til 
anbefalingerne for » Minimumskompeten-
cer for afdelinger der modtager akutte hjer-
tepatienter«, som tidligere beskrevet– evt. 
som akut, ambulant vurdering.

Såfremt patienterne er hæmodynamisk 
påvirkede af arytmien anbefales indlæg-
gelse på hjertecenter. Patienter med kendt 
atrieflimren/atrieflagren, hvor den primære 
indlæggelsesårsag ikke er kardiologisk (fx 
KOL-eksacerbation, urinvejsinfektion og 
lign.) kan som udgangspunkt indlægges til 
observation i FAM. Det vil ofte være rele-
vant med en kardiologisk vurdering under 
indlæggelsen.

Såfremt der præhospitalt rejses mistanke 
om ventrikulær takyarytmi eller avance-
ret AV-blok (inkl. 3° AV-blok) skal patienten 
henvises direkte til indlæggelse på invasivt 
hjertecenter eller alternativt akut hjerte-
modtagelse, hvis den tilknyttede kardiolo-
giske afdeling har regionsfunktion. Såfremt 
patienten ikke modtages på et invasivt hjer-
tecenter skal modtagelsen af ABCD-ustabile 
patienter foregå i FAM til primær stabilise-
ring såfremt man finder akut pacebehov – 
se figur 5 og 6.

Patienter med ICD-pacemaker, som har 
fået shock fra enheden, bør konfereres med 
kardiologisk vagthavende mhp. indikation 
for akut eller subakut aflæsning og program-
mering af enheden.

Visitationen af patienter med (formodet) 
nytilkommet grenblok i EKG er kompliceret 
og afhænger af klinikken. Ved synkope eller 
arytmifornemmelse bør patienten visite-
res til akut hjertemodtagelse såfremt denne 
lever op til anbefalingerne for » Minimums-
kompetencer for afdelinger der modtager 
akutte hjertepatienter«, som tidligere be-
skrevet.

Ved samtidige brystsmerter bør man 
overveje akut KAG og dermed visitation til 
nærmeste invasive hjertecenter.

Patienter med kendt grenblok, uden kar-
diologiske manifestationer og synkope, kan 
som udgangspunkt visiteres til FAM. 

Aortadissektion

Aortadissektion er erfaringsmæssigt en 
diagnostisk udfordring. Ofte modtages 
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patienterne pga. brystsmerter og ustabil 
hæmodynamik på en akut hjertemodta-
gelse på mistanke om AKS. Der er kasuistisk 
dokumentation for, at man – i tilfælde med 
klassiske symptomer og kliniske tegn – kan 
stille diagnosen præhospitalt.

Er der allerede præhospitalt stærk mis-
tanke til aortadissektion, bør patienten 
modtages direkte på hjertecenter (kardiolo-
gisk eller intensiv afdeling) og man bør afstå 
fra præhospital administration af blodfor-
tyndende præparater. Alternativt skal pa-
tienten modtages direkte på akut hjerte-
modtagelse med mulighed for omgående 
transthorakal ekkokardiografi og CT-angio-
grafi døgnet rundt. Patienter med mistænkt 
aortadissektion bør transporteres lægeled-
saget.

Sammenfatning og 
konklusion

Den præhospitale diagnostik i Danmark er 
velfungerende og danner i vid udstrækning 
grundlag for en præcis og nuanceret visita-
tion af patienter med formodet hjertesyg-
dom. Således bliver en stor del af de akutte 
hjertepatienter allerede i ambulancen visi-
teret til den modtageenhed, som bedst kan 
håndtere den formodede problemstilling. 
Patienter, hvor bestyrket mistanke om akut 
hjertesygdom rejses præhospitalt, bør pri-
mært modtages på en afdeling der lever op 
til de beskrevne »minimumskompetencer 
for afdelinger der modtager akutte hjertepa-
tienter«. Alle ABCD-ustabile hjertepatienter 
bør modtages ved multidiciplinært team. 
Såfremt der ikke er formodet hjertesygdom 
som årsag til den svigtende hæmodynamik 
visiteres patienten til FAM.

Patienter med lav mistanke om hjerte-
sygdom eller med anden betydende pro-
blemstilling eller komorbiditet bør modta-
ges med bred diagnostisk tilgang i FAM med 
mulighed for kardiologisk vurdering eller 
ambulant kardiologisk opfølgning. Den præ-
hospitale diagnostik udvikles fortsat og nye 
modaliteter, som yderligere vil kunne bedre 
visitationen, evalueres aktuelt i flere viden-
skabelige studier.

Det er af stor vigtighed, at man lokalt har 
klare aftaler for hvor og hvornår patienter 
med mistænkt hjertesygdom, skal tilses af 
en kardiolog. Ligeledes må man lokalt sikre 

Figur 1. Flowchart ved akut koronart syndrom.

Bemærk at patienter med svære brystsmerter og ustabil hæmodynamik eller arytmier bør overvejes visiteret di-
rekte til hjertecenter uanset EKG-forandringer. Akut hjertemodtagelse: afdeling der opfylder »Minimumskompe-
tencer for modtagelse af akutte hjertepatienter«

PCI: Perkutan Koronar Intervention, FAM: Fælles Akutmodtagelse

handlingsplaner for håndtering af patienter 
med betydende komorbiditet og patienter 
med et uspecifikt symptombillede og hvor-
ledes relevant speciale (inkl. kardiologi, hvis 
patienten indlægges i fælles akutmodtagel-
sen) snarest muligt involveres for at sikre 
optimal behandling – uanset tidspunkt på 
døgnet. 

Endelig vil DCS og DASEM advokere for, 
at man regionalt, i høj grad, arrangerer sig 
med mulighed for akutte tilsyn (samme dag 
og/eller næste dag) i de kardiologiske ambu-
latorier, således at mindre påvirkede hjerte-
patienter eller patienter, hvor der er tvivl om 
diagnosen, kan ses i ambulant, kardiologisk 
regi. Det er DCS’ og DASEM’s holdning at 
dette vil kunne forebygge unødige indlæg-
gelser. Herudover vil visse patientkategorier 
(fx patienter med dyspnø) kunne vurderes 
før relevant indlæggelse i FAM eller på kar-
diologisk afdeling. 

FAM-strukturen er endnu (oktober 2015) 
ikke på plads i flere af landets regioner og 
den fysiske færdiggørelse af flere akutmod-
tagelser forventes ikke afsluttet før omkring 
2019. Aktuelle holdningspapir bør derfor re-
vurderes og opdateres i takt med den prak-
tiske implementering af FAM-strukturen og 
de erfaringer man høster heraf.

AKS-patienter
Anamnese:

• Kvaliteten af brystsmerterne (knugende, 
brændende, stikkende) 

• Symptomdebut og varighed

• Udstråling (ryg, kæbe, arme osv.)

• Forværrende/lindrende faktorer (OBS 
lindring ved nitroglycerin er ikke diagno-
stisk!)

• Ledsagesymptomer: Synkope, Præsyn-
kope, Kvalme /opkast, Træthed, Diapho-
rese, Dyspnø

Tidligere kardielt: CABG, PCI, Tidligere ab-
norm Hjerte-CT, EKKO eller lign. Abnormt 
EKG

Risikofaktorer: Hypertension, hyper-
lipidæmi, familiært disponeret, Diabetes 
Mellitus, Rygning 

Visitation: 
Til hjertecenter:

• ST–elevation >0.1 mV i minimum 2 na-
boafledninger. (>0.15mV ved kvinder i 
V2-V3, og >0.2mV i V2-V3 ved mænd 
(mænd <40 =0.25 mV)) 

• Nyopstået eller ikke tidligere erkendt 
LBBB eller RBBB

• Mistanke om »posteriort« STEMI (ST-de-
pression i V1-V3 evt. med forandringer i 
AVF og II) 

• Mistanke om hovedstamme okklusion 
(ST- elevation i aVR og universel ST de-
pression). 
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• Patienter med ventrikulær pacerytme 
kan udgøre en diagnostisk udfordring, ved 
relevant klinik bør akut KAG overvejes

Til Regionshospital:

• ST- depression eller negative T-takker

• Universelle ST-forandringer (med mindre 
der er mistanke om hovedstammeokklu-
sion)

• Normalt EKG

Til akut hjertemodtagelse overvej Hjer-
tecenter
 Høj sandsynlighed for AKS: 

• Påvirket hæmodynamik/hypotensiv, 
diaphorese, dyspnø/lungeødem 

• Primære symptom er smerter og disse 
smerter er som ved tidligere AMI/ angina

• Tidligere hjertesygdom

• EKG-forandringer

Til akut hjertemodtagelse:
 Intermediær sandsynlighed for AKS:

• Fravær af ovenstående symptomer

• Primære symptom er smerte og en eller 
flere af følgende:

• Alder >70 år, mandligt køn, kendt diabe-
tes mellitus, kendt perifer arterosklerose.

• EKG-forandringer

Til FAM:
 Lav sandsynlighed for AKS: 

• Fravær af ovenstående symptomer

• Anginasuspekt anamnese

• EKG normalt eller med kroniske foran-
dringer

Patienter med mistænkt 
akut hjertesvigt

Anamnese:

• Hurtigt opståede/forværrede sympto-
mer 

• Kardiologisk forhistorie og symptomer

• Kliniske tegn

• Respirationsfrekvens > 25/min

• Saturation 

• Basal krepitation ved lungestetoskopi

• Organ-hypoperfusion (konfusion, oliguri, 
cyanose, kølige ekstremiteter)

• Sympatikusaktivering (koldsved, takykar-
di, kølige ekstremiteter)

• Vedvarende hypotension SBT < 
90mmHg

Figur 2

Flowchart ved mistanke om hjertesvigt. *Kan visiteres til FAM med mulighed for kardiologisk vurdering ved ind-
læggelsen.

STEMI: ST-elevations myokardieinfarkt, SBT: Systolisk Blodtryk, RF: Respirationsfrekvens, P: Puls, BT: Blodtryk, 
Akut hjertemodtagelse: Afdeling der opfylder »Minimumskompetencer for afdelinger der modtager akutte 
hjertepatienter«, FAM: Fælles Akutmodtagelse

• EKG (iskæmi, grenblok, T-taksforandrin-
ger, arytmi)

Visitation:
Til Hjertecenter:

• ST–elevation >0.1 mV i minimum 2 na-
boafledninger. (>0.15mV ved kvinder i 
V2-V3, og >2.0mV i V2-V3 ved mænd 
(mænd <40 =0.25 mV)) 

• Nyopstået eller ikke tidligere erkendt 
LBBB (og brystsmerter eller tegn på hjer-
tesvigt)

• Kardiogent shock, hvor hurtig, invasiv 
udredning og behandling er afgørende

Til akut hjertemodtagelse:

Høj-risikopatienter

• Præ-shockerede patienter (BT 90-
110mmHg (overvej intensivt terapi af-
snit))

• Abnormt EKG

• Kold, klam, bleg, konfus

• Takykardi, takypnø, hypoxi

• Ingen anden sandsynlig årsag

• Kendt hjertesvigt eller anden hjertesyg-
dom

• Nyopstået mislyd

• EKG-forandringer i form af:
 • ST-depression
 • Negative T-takker
 • Grenblok
 •  Venstre ventrikel hypertrofi/belast-

ning
 • Takykardi eller bradykardi

Til FAM
Lav-risikopatienter

•  Ingen EKG forandringer og / eller :

• anden plausibel årsag:

• Feber

• KOL

• Kendt, betydelig komorbiditet (Anæmi/
cancer/andet)

• Langsomt progredierende symptomer – 
evt. (sub-)akut ambulant, kardiologisk 
vurdering

Patienter med mistænkt 
lungeemboli

Anamnese:
Patienter med uforklaret dyspnø bør altid 
mistænkes for lungeemboli.
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Figur 3

Flowchart ved mistanke om lungeemboli. *Patienter kan modtages og behandles efter lokale forhold, hvor der 
er ekspertise i og mulighed for trombolysebehandling.

SBT: Systolisk Blodtryk, RV: Højre Ventrikel, Akut hjertemodtagelse: Afdeling der opfylder »Minimumskompe-
tencer for afdelinger der modtager akutte hjertepatienter«, FAM: Fælles Akutmodtagelse

Figur 4

Flowchart ved synkope

Akut hjertemodtagelse: Afdeling der opfylder »Minimumskompetencer for afdelinger der modtager akutte 
hjertepatienter«, FAM: Fælles Akutmodtagelse

Anvendelse af scoringssystemer som 
Wells-score kan underbygge diagnosen.

• Disponerende faktorer:
 • Cancersygdom
 •  Immobilisering (fx nylig kirurgi, lang 

rejse eller sengeleje)
 •  Medicinsk behandling (fx P-piller, op-

hør med AK-behandling)
 •  Tidligere dyb venetrombose eller lun-

geemboli

• Symptomer:
 •  Nyopstået dyspnø hos ikke kendt lun-

gesyg patient
 •  Synkope
 •  Hæmoptyse
 •  Palpitationer/brystsmerter

• Fund:
 •  Cyanose
 •  Halsvenestase
 •  Svedtendens
 •  EKG-forandringer (sinustakykardi, 

højresidigt grenblok, atrieflimren, »S1, 
Q3, T3-mønster«, højresidig belastning)

Visitation:
Til hjertecenter:

• Evt. høj-risikopatienter med kredsløbspå-
virkning og kontraindikation mod trom-
bolyse.

Til akut hjertemodtagelse:

• Klar mistanke om lungeemboli

• Høj-risikopatienter (Systolisk blodtryk 
< 90 mmHg eller blodtryksfald ≥ 40 
mmHg inden for 15 min) 

• Patienter med intermediær risiko*.

• EKG-forandringer (især højresidig belast-
ning)

Behandlingen af denne patientgruppe er i 
høj grad afhængig af lokale forhold i DK. Pa-
tienterne skal behandles på en afdeling med 
rutine i håndtering af tilstanden inkl. mulig-
hed for trombolysebehandling.

Til FAM:

• Diffust symptombillede

• Stabil hæmodynamik (systolisk BT> 100 

mmHg og puls <100/min, samt O
2
-sat. 

>90%)

• Fravær af EKG-forandringer (betydende 
arytmi eller højresidig belastning).

*Intermediær risiko: 
Tegn på RV-dysfunktion og/eller forhøjet 
Troponin. 

Én eller flere af følgende: Puls > 100/
min, BT mellem 90 og 100 mmHg, cancer, 
hjertesvigt, alder >80 år, O2-sat < 90 %.

Patienter med synkope

Anamnese:
En grundig anamneseoptagelse er altafgø-
rende ved vurderingen af synkopepatienter.

Det er vigtigt at klarlægge omstændig-
hederne omkring synkopen

• Bevidnet/ ikke bevidnet

• Bevidsthedstab

• Symptomer op til synkopen (svimmel-
hed, syns/høretab, brystsmerter, ånde-
nød, kvalme)

• Kramper, ekskretafgang

• Aktivitet ved synkopen (herunder an-
strengelse og stilling/stillingsændring)

• Antal synkoper

• Medicinforbrug/intoksikation

• Familieanamnese
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EKG’et bør vurderes grundigt for tegn på 
kardiomyopati, QT-forlængelse, iskæmi og 
arvelige arytmisygdomme.

Visitation:
Til akut hjertemodtagelse:

• Abnormt EKG

• Palpitationer

• Kendt hjertesvigt eller iskæmisk hjerte-
sygdom

Til FAM:

• Normalt EKG

• Hjerteraske

• Oplagt vasovagal synkope

• Kendt epilepsi

• Oplagt anden årsag (fx. blødning, trau-
me)

Alle synkopepatienter, indlagt til obser-
vation, bør telemetriovervåges.

Patienter med bradykardi

Anamnese:

• Synkoper

• Funktionsdyspnø (kronotrop inkompe-
tence)

• Tidligere AMI/Kendt iskæmisk hjertesyg-
dom

Visitation:
Til hjertecenter/invasiv kardiologisk afdeling:

• Akut pacemaker behov med påvirket hæ-
modynamik

 • 3. grads AV-blok
 •  2. grads AV-blok Mobitz type 2 eller 

avanceret 2. grads AV-blok
 •  Svær, symptomgivende sinusbradyk-

ardi – evt. ved intoksikation

Patienterne bør overflyttes lægeledsaget 
med transkutant pacemakerberedskab 
og evt. isoprenalininfusion.

Til akut hjertemodtagelse

• Patienter med mistanke om symptomgi-
vende bradykardi

• Patienter med mulig pacemakerindika-
tion:

 •  Symptomatisk sinusbradykardi
 •  Alternerende højre- og venstresidigt 

grenblok.
 •  Synkope og bifascikulært blok (ven-

Figur 5

Flowchart ved bradykardi

SBT: Systolisk Blodtryk, Akut hjertemodtagelse: Afdeling der opfylder »Minimumskompetencer for afdelinger 
der modtager akutte hjertepatienter«, FAM: Fælles Akutmodtagelse

stresidigt anteriort/posteriort hemi-
blok og højresidigt grenblok) 

Til FAM:

• Patienter med stabil og asymptomatisk 
bradykardi 

 •  1. grads AV-blok
 •  2. grads AV-blok Mobitz type 1
 •  Sinusbradykardi

Patienter med takyarytmi

Anamnese:

• Er der brystsmerter, åndenød eller bety-
delig påvirket almentilstand?

• Hvor lang tid har anfaldet stået på?

• Er patienten kendt med takyarytmi 
(atrieflimren, atrieflagren, WPW-syn-
drom eller lignende)?

• Har patienten hyppige anfald?

• Er anfaldet værre end det plejer?

• Kan patienten vanlig vis selv afbryde an-
fald?

• Er patient kendt med tidligere AMI el-
ler hjertesvigt (øger markant risikoen for 
ventrikulære arytmier)?

• Er patient arveligt disponeret for alvorlig 

arytmisygdom (langt QT-syndrom, hy-
pertrofisk kardiomyopati, Brugadasyn-
drom eller lignende)?

Visitation:
Til akut hjertemodtagelse

• Mistanke om ventrikulær takykardi

• Breddeøgede QRS-komplekser (medmin-
dre der foreligger kendt grenblok og der 
er klart holdepunkt for sinustakykardi el-
ler atrieflimren)

• Mistanke om atrieflimren med præeksi-
tation ved WPW-syndrom (pseudo-ven-
trikulær takykardi).

• Klinisk mistanke om betydende hjerte-
sygdom

• Nyopstået atrieflimren

• Nyopstået atrieflagren

• Nyopstået anden SVT

• Nyligt radiofrekvensablateret

Til FAM:

• Kendt atrieflimren eller atrieflagren ud-
løst/forværret af febersygdom, KOL-exa-
cerbation, smerter eller lign.

• Patienter med kendt grenblok og sinus 
takykardi eller atrieflimren. 
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Figur 6

Flowchart ved takykardi

SBT: Systolisk Blodtryk, VT: Ventrikulær Takykardi, WPW: Wolff-Parkinson-White, IHD: Iskæmisk Hjertesygdom, 
AFLI: Atrieflimren, AFLA: Atrieflagren, SVT: Supraventrikulær Takykardi, FAM: Fælles Akutmodtagelse

* Patienter med formodet nyt grenblok og brystsmerter bør visiteres til hjertecenter mhp. primær PCI.
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