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Tidsintervallet mellan ocklu-
sion i kranskärlet och reperfu-
sion är avgörande för hur fram-
gångsrik den trombolytiska be-
handlingen blir. Under de senas-
te åren har några välgjorda in-
ternationella studier publicerats
som visar på såväl minskad
mortalitet som hög behandlings-
säkerhet när trombolys kan på-
börjas redan i infarktpatientens
hem eller i ambulansen på väg
till sjukhus.

I Sverige går utvecklingen än
så länge långsamt. Nacka sjuk-
hus utanför Stockholm har se-
dan januari 1994 reguljär pre-
hospital trombolysbehandling.
Erfarenheter från uppbyggnad
och organisation samt de första
100 fallen redovisas.

Det är nu 47 år sedan de första tera-
peutiska försöken gjordes med strepto-
kinas, och 35 år sedan Fletcher och
medarbetare utförde den första kliniska
studien av trombolysbehandling vid
akut hjärtinfarkt [1]. Trombolys gavs
intravenöst i högdos under lång tid, men
resultaten var av tvivelaktigt värde på
grund av biverkningar. Breddin och
medarbetare [2] ändrade strategi och
gav trombolys under kort tid i högdos.
Detta optimerade effekten och reduce-
rade komplikationerna. För 15 år sedan

påvisade »The European cooperative
study trial» en infarktbegränsande ef-
fekt av streptokinas vid hjärtinfarkt,
särskilt hos högriskpatienter [3]. 

De studier som har haft störst bety-
delse för trombolysbehandling vid akut
hjärtinfarkt och gjort denna till en eta-
blerad behandlingsform är GISSI-1 [4]
och ISIS-2 [5], som publicerades för
åtta respektive sju år sedan.

FTT (Fibrinolytic Therapy Trialists)
[6] publicerade under 1994 en samman-
ställning av nio hjärtinfarktstudier inne-
hållande 58 600 patienter där man jäm-
för trombolysbehandlade med kontrol-
ler. En mycket tydlig slutsats är att ju ti-
digare behandlingen sätts in, desto bätt-
re blir resultatet. Mortalitetssänkning
kan uppnås om trombolytisk terapi in-
leds inom tolv timmar. FTT-samman-
ställningen visade att mortalitetsreduk-
tionen var störst för patienter som kom
under behandling inom tre timmar.
GISSI-1 har visat en 51-procentig mor-
talitetsreduktion för patienter som be-
handlats inom den första timmen, jäm-
fört med 15 procents mortalitetsreduk-
tion för patienter som behandlats inom
två till tre timmar. Detta har dock inte
kunnat bekräftas i andra stora trombo-
lysstudier. 

Att snabbt öppna ett ockluderat kärl
är således av största vikt. Oavsett om
kärlet öppnas med trombolys eller pri-
mär PTCA (perkutan transluminal ko-
ronarangioplastik) krävs en väl funge-
rande prehospital organisation. En bra
organisation utanför sjukhuset kan mi-
nimera den fördröjning som kan uppstå
i vårdkedjan vid omhändertagandet av
patienter med akut hjärtinfarkt.

Fördröjningsproblematiken
Vikten av att snabbt behandla patien-

ter med akut hjärtinfarkt gör att alla for-
mer av fördröjning måste minimeras.
Flera orsaker till fördröjning av behand-
ling av hjärtinfarktpatienter kan identi-
fieras:

Patientfördröjning är ett område
som ägnats föga uppmärksamhet. Det
är väl känt att cirka hälften av de patien-
ter som avlider i akut hjärtinfarkt gör
det innan de hinner uppsöka sjukhus.
Många människoliv skulle sannolikt

kunna räddas om patienter med infarkt-
symtom kunde förmås söka hjälp utan
onödig tidsfördröjning. Några under-
sökningar finns publicerade, bl a
»Hjärta smärta 90 000» från Göteborg
[7]. Resultaten från denna studie inger
vissa förhoppningar om möjligheterna
att förmå patienter med infarktsuspekta
symtom att söka sjukhusvård tidigt.

Att det är svårt att påverka patienter
illustreras bl a av äldre data från Serafi-
merlasarettet i Stockholm. De antyder
att patienter som reinfarcerar har sam-
ma tidsfördröjning vid infarkt nummer
två som vid det första insjuknandet [8] .

Regelbundna kampanjer som syftar
till att patienterna skall uppmärksamma
symtom på hjärtinfarkt och snabbt söka
sjukhusvård är önskvärda. Detta torde
vara en viktig fråga för såväl patientor-
ganisationer som primärvård och sjuk-
hus.

Transportfördröjning. En organisa-
tion med uppgift att transportera patien-
ter med symtom tydande på hjärtinfarkt
kan bestå av ambulans, akutbil (utan
möjlighet att transportera patienter),
helikopter och ambulanser specialut-
rustade för prehospital trombolys. Tra-
ditionellt transporteras patienter utan
kurativ behandling till sjukhus för be-
dömning och behandling.

Nu finns fler möjligheter: En effek-
tiv prehospital diagnostik skapar goda
förutsättningar för trombolys redan i
hemmet, vilken kan minska såväl trans-
port- som sjukhusfördröjning. Ett pre-
hospitalt överfört EKG skapar också ett
slags »öppen dörr»-beredskap på sjuk-
huset, patienten kan snabbt tas in på rätt
vårdnivå och få lämplig behandling.

En framtida organisation bör syfta
till att tidigt, med stöd av EKG-sänd-
ning, ställa rätt diagnos. Därefter fattar
läkare via mobiltelefon beslut om vård-
nivå för den aktuella patienten (primär
PTCA/prehospital trombolys eller
hjärtobservation på sjukhus).

Smärtlindring och tidig tillförsel av
acetylsalicylsyra (ASA) torde också
vara av stor vikt.

Sjukhusfördröjningen har rönt störst
uppmärksamhet, då denna enklast kan
påverkas. Ett problem är att patienter
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med bröstsmärtor vid ankomst till sjuk-
hus »konkurrerar» med andra svårt sju-
ka patienter. I studier från USA [9] upp-
visades en sjukhusfördröjning på 84
minuter. Motsvarande studier gjorda i
England uppvisar sjukhusfördröjningar
på 88 minuter [10].

Läkarnas andel av en sådan fördröj-
ning är ofullständigt belyst. Med mer
strikta vårdprogram och bättre tillgång
till kardiologspecialister i anslutning
till medicinakuten torde denna fördröj-
ning kunna förkortas.

Det finns dock andra möjligheter. I
en nyligen publicerad studie från
Mayokliniken [11] redovisas stora för-
delar och tidsvinster som resultat av
bildandet av speciella samtrimmade
»akutrumsteam». Man lyckades ned-
bringa »door to needle»-tiden från 70
minuter till under 30 minuter. Tiden
från ankomst till sjukhus till trombo-
lysstart  bör ej överstiga 30 minuter.
Motsvarande tid för »door to balloon»
är 60 minuter.

Former för prehospital
trombolys
Prehospital trombolys (PHT) har

studerats huvudsakligen i USA. I Euro-
pa har tre välgjorda studier blivit vägle-
dande och på ett tydligt sätt påvisat för-
delar med PHT. Olika organisationslös-
ningar finns presenterade. Vissa har an-
vänt sig av läkarbemannade ambulanser
utan EKG-möjligheter. Andra har sjuk-
sköterskor, alternativt paramedicinsk
personal, med möjlighet att ställa dia-
gnos med hjälp av EKG.

Gemensamt för PHT-verksamheten
är att en hög patientsäkerhet har kunnat
upprätthållas i alla studier.

REPAIR (REPerfusion in Acute In-
farction Rotterdam) [12], en holländsk
studie, avsåg att studera konceptets
möjligheter samt säkerhetsaspekterna.
Rotterdam är en stad med relativt korta
transporttider. Man använde sig av am-
bulanser bemannade med sjuksköters-
kor. EKG automattolkades av en dator.
Programmet var korrigerat att bort-
se från vänster grenblock, WPW
(Wolff–Parkinson–White)- och pace-
makerrytm. Svar gavs som »trolig akut
hjärtinfarkt, starta trombolys», alterna-
tivt »troligen ej hjärtinfarkt».

Studien belyste möjligheterna att
initiera trombolys före ankomst till
sjukhus. Även tidsvinster och kompli-
kationer studerades. 426 patienter mot-
svarade kriterier för sjukhusbehandling
med trombolys; av dessa uppfyllde 226
patienter de för PHT snävare  kriterier-
na. 220 patienter utgjorde en kontroll-
grupp; dessa motsvarade ej PHT-krite-
rier, men erhöll trombolys vid ankomst
till sjukhus. 

I PHT-gruppen kunde trombolys

startas 47 minuter tidigare än i sjukhus-
gruppen; tiden till behandlingstart vari-
erade omkring 22±9 minuter. Fem pati-
enter behandlades falskt positivt på
grund av EKG-störningar. Komplika-
tioner under transport var få, tre patien-
ter defibrillerades på grund av kammar-
flimmer efter PHT-start. Inga blödning-
ar rapporterades i PHT-gruppen. 

En prospektiv femårsstudie är gjord
[Jaup Deckers, pers medd, 1995]. Man
jämförde REPAIR-materialet med en
grupp patienter ur ECSG-studien [13],
patienter behandlade med sjukhustrom-
bolys versus placebo. De tre grupperna
hade likartade inklusions- och baskrite-
rier. 529 patienter ingick i REPAIR-
gruppen. 491 patienter ingick i ECSG-
gruppen, varav 239 erhöll sjukhustrom-
bolys och 252 fick placebo.

Ettårsmortaliteten var 3 procent  i RE-
PAIR-gruppen, 6 procent i sjukhustrom-
bolysgruppen och 12 procent i sjukhus-
placebogruppen. Vid femårsuppfölj-
ningen var motsvarande siffror 8 pro-
cent, 16 procent respektive 18 procent.

EMIP (The European Myocardial
Infarction Project group) [14], en dub-
belblind multicenterstudie, genomför-
des huvudsakligen i Frankrike, Storbri-
tannien, Ryssland och Tyskland. Studi-
en belyser effekt och säkerhet av trom-
bolys före ankomst till sjukhus jämfört
med trombolys efter ankomst till sjuk-
hus. 5 469 patienter randomiserades an-
tingen till trombolys före ankomsten till
sjukhus följt av placebo (PHT-grupp,
n = 2 750), eller till placebo före an-
komst till sjukhus följt av trombolys vid
ankomst till sjukhus (sjukhusgrupp,
n = 2 719). Alla ambulanser var beman-
nade med läkare, och ett 12-kanaligt
EKG registrerades som diagnostiskt
stöd.

PHT-gruppen fick trombolys i me-
deltal 55 minuter tidigare än sjukhus-
gruppen. Man noterade en icke signifi-
kant 30 dagars mortalitetssänkning på
13 procent i PHT-gruppen. Mortalitet
beroende av kardiella orsaker reducera-
des med 16 procent i PHT-gruppen. No-
tabelt är att i denna studie angavs »door
to needle»-tid för samtliga centra  till 15
minuter. Den korta sjukhusfördröjning-
en betingas troligen av att patienterna
prehospitalt diagnostiserades som hög-
riskpatienter. Detta skapade i sig en
»öppen dörr» till behandling.

Ingen skillnad noterades mellan
grupperna avseende vare sig slaganfall
eller blödning. Man fann dock en signi-
fikant högre förekomst av ventrikel-
flimmer i PHT-gruppen (2,5 procent
jämfört med 1,6 procent). En sub-
gruppsanalys visade på en 42-procentig
riskreduktion av totalmortalitet om för-
dröjning mellan injektion 1 och 2 över-
steg 90 minuter.

GREAT (Grampian Region Early
Anistreplase Trial) [15] är en randomi-
serad, dubbelblind studie som jämför
PHT med sjukhusbehandling. Man stu-
derade dels tidsvinsten med PHT jäm-
fört med sjukhusbehandling, dels huru-
vida tidig trombolys reducerar morta-
liteten vid akut hjärtinfarkt. Uppfölj-
ning är gjord efter tre månader [15] och
ett år [16].

Grampian är en region i nordöstra
Skottland med en väl utbyggd och fun-
gerande allmänläkarvård. Allmänläka-
re utrustades med läkemedelsampuller
innehållande antingen trombolytika el-
ler placebo. Ampullerna var märkta
»prehospital injektion» alternativt
»sjukhusinjektion». Allmänläkarna be-
dömde patienterna huvudsakligen ut-
ifrån kliniska symtom. EKG togs men
något krav på tolkning av detta före be-
handling fanns ej. Typiska sym-
tom – överstigande 20 minuter men
maximalt fyra timmar – krävdes för in-
klusion i studien. Totalt 311 patienter
deltog: 163 i PHT-gruppen och 148 i
sjukhusgruppen. Om patienterna upp-
fyllde inklusionskriterierna gavs »pre-
hospital injektion» och patienten trans-
porterades till närmaste sjukhus.

Ambulanserna var utrustade med de-
fibrillator, men något krav på läkaras-
sistans under transporten fanns ej.

Man fann en relativ riskreduktion på
52 procent av totalmortaliteten i PHT-
gruppen. Tidsvinsten med PHT upp-
gick till 130 minuter, ingen skillnad i fö-
rekomst av cerebrala blödningar rap-
porterades. Extremt kort patientfördröj-
ning rapporterades i denna studie. Me-
dianfördröjningen från symtomdebut
till behandlingsstart var endast 45 mi-
nuter. Ingen annan studie har rapporte-
rat så kort patientfördröjning. Sjukhus-
läkarens och allmänläkarens bedöm-
ning av diagnoserna visade god över-
ensstämmelse.

Akut hjärtinfarkt
i Norrlands glesbygd
Södra Lapplands sjukvårdsområde

är till ytan lika stort som Schweiz och
har en befolkning på ca 58 000 invåna-
re. Syftet med trombolysprojektet i
Norrlands glesbygd [17] var att höja
kvaliteten på det medicinska omhän-
dertagandet, studera eventuell tidsvinst
med tidig trombolysbehandling och un-
dersöka om trombolysbehandling är
möjlig i primärvårdens sjukvårdsorga-
nisation.

Totalt erhöll 30 patienter trombolys-
behandling på glesbygdssjukstuga un-
der 42 månader. En sjukhusbehandlad
grupp med patienter från glesbygd, som
studerats retrospektivt före projektstart,
utgjorde en kontrollgrupp. Övriga kon-
troller bestod av patienter med akut
hjärtinfarkt där ansvarig behandlande
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läkare ej fanns närvarande på sjukstu-
gan, varför patienten på sedvanligt vis
transporterades till sjukhus för trombo-
lys. 

I de flesta fall genomfördes hela be-
handlingen på sjukstugan. Då patienten
bedömdes som cirkulatoriskt stabil
skedde transport till sjukhus med läkare
i ambulansen.

Trombolysbehandling given på gles-
bygdssjukstuga kunde reducera tiden
från smärtdebut till behandlingsstart
med i genomsnitt två timmar. Fördröj-
ningen till behandling med trombolys
vid sjukstugan var densamma som för
sjukhusgruppen. Tidsvinsten bestod
framför allt i en förkortad restid.

Egna erfarenheter
vid Nacka sjukhus 
Avsikten med vårt projekt var att i

klinisk vardag undersöka möjligheten
att införa PHT. Vi ville samtidigt stude-
ra om säkerhet och tidsvinster kan bibe-
hållas under svenska förhållanden och
med befintlig ambulanspersonal.

Nacka sjukhus är ett länsdelssjukhus
med 55 medicinplatser och sex hjärt-
intensivvårdsplatser (HIVA). Sjukhuset
betjänar ca 180 000 invånare och har
från ytterområdena ca 8 mils transport-
väg. Hösten 1993 påbörjades förbere-
delser för PHT efter tillstånd av CAK
(Centrala avdelningen för ambulans-
sjukvård och katastrofmedicinsk plane-
ring). Verksamheten kunde startas i ja-
nuari 1994.

Specialutbildning av tre ambulans-
besättningar (totalt ca 35–40 personer) i
olika perifert belägna kommundelar ge-
nomfördes av ansvarig ambulansläkare
i samarbete med medicinklinikens kar-
diologer och medicinteknisk ingenjör.
Ambulanssjukvårdarna hade sedan tidi-
gare utbildning i och hade delegerats att
sätta nål, koppla dropp och defibrillera. 

Utbildningen omfattade allmänt om-
händertagande av hjärtpatienter, EKG-
undervisning samt praktiska moment
som att koppla 12-kanaligt EKG, sända
EKG, läkemedelshantering och an-
vändning av infusionspump. Denna ut-
bildning gavs under två förmiddagar.
Dessutom gavs individuell utbildning
till ambulanssjukvårdare, som efter av-
lagt praktiskt prov av ambulansläkare
delegerades uppgiften att behandla med
PHT.

Regelbunden uppföljning med prov-
sändningar genomförs av ambulanslä-
kare och medicinteknisk ingenjör från
Nacka sjukhus. Alla bilar är utrustade
med defibrillator.

Systemet består av en tolkande
EKG-skrivare (Marquette MAC PC),
en NMT-telefon med tillhörande inter-
face och en sprutpump (Braun Perfu-
sor). På hjärtintensivvårdsavdelningen
står en mottagande EKG-skrivare

(Marquette MAC 6). Kostnaden för
denna utrustning är ca 65 000 kr, för den
ambulerande delen ca 65 000 kr. Sänd-
ning sker via det analoga NMT-nätet. 

Analog och digital teknik är tämli-
gen jämförbara, valet av sändningssy-
stem styrs av utbyggnadsgraden. GSM
hade vid vår start ej fullt utbyggd kapa-
citet täckande vårt upptagningsområde.

Vid sidan av mobiltelefonnätet finns
även Mobitex-nätet. Mobitex är ett sy-
stem för mobil datakommunikation via
radiolänk. Inom vårt upptagningsområ-
de fann vi att NMT var mest driftsäkert
och billigast. Regionala variationer fö-
rekommer dock i utbyggnad av de olika
telefonsystemen.

Under transport till sjukhus är pati-
enten uppkopplad till EKG-apparaten,
men någon kontinuerlig transmission
av EKG utförs ej. Skulle patientens till-
stånd förändras, t ex förnyade centrala
bröstsmärtor, kan ambulansen ånyo
sända EKG för ny bedömning.

Initialt misslyckades ett flertal EKG-
översändningar, mycket beroende på
tekniska fel på apparaterna, handhavan-
defel eller felkopplingar. Detta medför-
de att vi införde provsändningar (varje
vecka) för respektive ambulansenhet.
Här tränas enheterna i de aktuella ruti-
nerna och vi får en bekräftelse på att
hela systemet fungerar. Ambulansper-
sonalen får ett direkt stöd av medicin-
teknisk ingenjör, som ansvarar för att
EKG-systemet fungerar rent tekniskt.

Vid larm om centrala bröstsmärtor
skickas i möjligaste mån en PHT-ambu-
lans. Ambulanssjukvårdaren kopplar
ett 12-kanaligt EKG, ringer upp Nacka
sjukhus via mobiltelefon och meddelar
HIVA att en EKG-sändning skall äga
rum. Tjänstgörande läkare tolkar omgå-
ende det sända 12-kanaliga EKG,  ring-
er samtidigt upp ambulansenheten via
deras mobiltelefon och går snabbt ige-
nom checklistan (se Ruta).

Vi har två telefonlinjer för systemet:
en linje för samtal mellan läkare och
ambulanspersonal och en ren kommu-
nikationslinje mellan EKG-skrivarna
för sändning och mottagning av data.

Finns inga kontraindikationer mot
trombolys, och EKG visar ST-höjning-
ar, ges vävnadsplasminogenaktivator
(t-PA) hemma hos patienten eller i am-
bulansen. Ambulansen kan därefter
transportera patienten direkt till HIVA.
Vi valde t-PA trots den betydligt högre
kostnaden. Skälen till detta är bl a att
det är enkelt att använda endast ett pre-
parat oberoende av tidigare streptoki-
nasbehandling, behandlingen ger färre
blodtrycksfall och färre allergiska reak-
tioner. Sammantaget tror vi att detta be-
tyder en förkortad anamnestagning, vil-
ket innebär att behandling kan sättas in
tidigare.

Utvärdering
En utvärdering av de första 100 ana-

logt sända EKG har nu utförts. ST-höj-
ningar förekom hos 17 patienter, vilka
erhöll PHT. Av dessa fick 15 diagnosen
akut hjärtinfarkt och två diagnosen an-
gina pectoris. De två angina pectoris-
patienterna hade initial ST-höjning,
men signifikanta nivåer av CK/CK-B
erhölls ej vid uppföljande blodprovs-
tagning. Av de återstående 83 patienter-
na fick 13 diagnosen akut hjärtinfarkt
under sjukhusvistelsen. Trombolys
gavs till tre av dessa patienter efter an-
komst till sjukhus, då EKG på akutmot-
tagningen visade nytillkomna ST-höj-
ningar. Resterande patienter erhöll ej
trombolys, då de inte uppfyllde konven-
tionella kriterier (ST-höjning/nytill-
kommet vänster skänkelblock). 

Diagnoserna för resterande patienter
fördelade sig enligt följande: angina
pectoris 19 patienter, instabil angina
(6), hjärtsvikt (7), perimyokardit (4)
och hjärtobservation utan påvisbar
hjärtsjukdom (17). Övriga diagnoser in-
kluderade förmaksflimmer, dissekeran-
de aortaaneurysm och gastrit/buksmär-
tor.

Av de PHT-behandlade patienterna
var två kvinnor och 15 män. Inga döds-
fall uppstod i PHT-gruppen, ej heller
några behandlingskrävande arytmier
eller blödningar. Generellt korta tider
till behandlingsstart har uppmätts. Be-
handling kunde startas 18–45 minuter
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Checklista
Finns misstanke om hjärtinfarkt?

(centrala bröstsmärtor, CBS, kallsvett,
nitroresistenta CBS)

Finns ST-höjning >2 mm i bröst-
eller inferiora avledningar?

Symtom <12 timmar?

Har telefon- och EKG-förbindelse
upprättats med sjukhuset?

Dessa frågor måste ha besvarats
med ja!

Kontraindikationer

Färskt trauma senaste tio dagarna?

Pågår antikoagulantiabehandling
med Waran–Apekumarol?

Opererad inom de senaste sex
veckorna?

Akut magsår eller gastrointestinal
blödning det senaste halvåret?

Tidigare hemorragiskt slaganfall?

Blodtryck >180 mm Hg systoliskt
eller >110 diastoliskt?

Graviditet?

Dessa frågor måste ha besvarats
med nej!



(median 25 minuter) efter det att ambu-
lans anlänt till patienten. I denna tid in-
går bedömning av patienten, uppkopp-
ling av EKG, kontakt med sjukhuset
samt blandning av läkemedel. Tiden till
behandlingsstart har med ökad erfaren-
het konstant förkortats. Tiden från
trombolysstart till det att patienten
kom in till HIVA varierade mellan 15
och 75 minuter (medel 31 minuter).
Transporttiden varierar beroende på av-
ståndet till sjukhuset.

Diskussion
En tidig EKG-bedömning av läkare

ger goda förutsättningar för att snabbt
diagnostisera och behandla patienter
med akut hjärtinfarkt. Värdet av att för-
må patienterna att snabbt söka vård vid
symtom som inger misstanke om in-
farkt är också av stor betydelse. De fles-
ta av sjukvårdens resurser sätts idag in
då patienten anlänt till sjukhus. Det kan
finnas skäl att intensifiera information
och utbildning av allmänheten kring in-
farktsymtom.

Tidigare har trombolys ansetts vara
en exklusiv behandling som hör hemma
på sjukhus. GREAT-studien och trom-
bolysprojektet i södra Lappland antyder
att allmänläkare klarar denna uppgift
väl så bra utan att säkerheten äventyras.
PHT-utrustade ambulanser torde med
fördel kunna användas i glesbygdsom-
råden. Ambulanserna kan kommunice-
ra med sjukstuga eller sjukhus samt in-
leda behandling efter läkardiagnos. Pa-
tienten kan därefter transporteras till
sjukhus utan läkarbemanning. En läkar-
övervakad transport torde ej vara nöd-
vändig från säkerhetssynpunkt. Vid den
i Lappland beskrivna verksamheten blir
läkaren låst i 4–6 timmar för en trombo-
lystransport. Mottagningsarbetet blir då
alltför lidande för att motivera en dylik
organisation.

PHT tycks mest effektiv om patien-
ten transporteras långa sträckor eller vid
lång sjukhusfördröjning. Man har dis-
kuterat riktlinjer för när PHT bör infö-
ras. Om man har fördröjningstider över-
stigande 60 minuter »door to needle»
eller transporter överstigande 30 minu-
ter, alternativt om summan av bägge
överstiger 90 minuter, bör PHT övervä-
gas.

Dellborg och medarbetare [18] visar
på andra fördelar med prehospital
EKG-sändning. Högriskpatienter kan
tidigt identifieras och snabbare än idag
överföras till rätt vårdnivå. Fördelen
med Nacka-modellen är att redan be-
fintlig ambulansorganisation kan bibe-
hållas och användas. Endast smärre ju-
steringar och förhållandevis billig ut-
rustning krävs. Ambulanserna behöver
ej läkarbemannas, dock bibehålls säker-
heten genom läkarordination i varje en-
skilt fall.

Våra erfarenheter hittills antyder en
hög patientsäkerhet. Generellt korta be-
handlingstider till trombolys har upp-
nåtts. Vår bedömning är att PHT med
fördel kan användas i klinisk vardag
utan att patientsäkerheten äventyras.

Ett fullt utbyggt prehospitalt system
bör i framtiden kunna få stor betydelse
genom minskad transporttid och redu-
cerad sjukhusfördröjning. Tidig be-
handling med trombolys och ASA bör
eftersträvas. Värdet av att ge intravenös
betablockad prehospitalt är ofullstän-
digt belyst, ytterligare studier avseende
patientsäkerhet och effekt behövs. Pati-
enterna bör snabbare än idag kunna
överföras till rätt vårdnivå och få rätt be-
handlingsmetod (trombolys eller pri-
mär PTCA). Primär PTCA, initial bal-
longdilatation, är en alternativ behand-
lingsmetod. Först bör dock den prehos-
pitala vården med EKG-sändning och
tidig trombolysstart få en större utbred-
ning.

Prehospital bedömning kan med för-
del användas även vid kardiogen chock
och vid kontraindikationer mot trombo-
lys. Ambulansen kan tidigt dirigeras till
samverkande thoraxcentra. Skall trom-
bolys startas prehospitalt bör ambulan-
sen vara utrustad med defibrillator, då
förekomsten av ventrikelflimmer är
ökad.
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