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Idag är det väl känt att ju
längre tid som förflyter innan
infarktbegränsande behandling
sätts in, desto sämre blir pro-
gnosen. Därför är det förvånan-
de att denna behandling så säl-
lan påbörjas redan i ambulan-
sen eller på akutintaget då man
misstänker hjärtinfarkt. Sanno-
likt är sjukvårdspersonalens ut-
bildningsnivå en begränsande
faktor.

Behandlingen av den initiala fasen av
misstänkt akut hjärtinfarkt har föränd-
rats dramatiskt under de senaste två årti-
ondena [1, 2]. Huvudskälet till denna
förändring är möjligheten att begränsa
hjärtinfarktens utbredning genom tidig
intervention [3]. Hypotesen att detta var
möjligt väcktes på basis av djurexperi-
ment [3], som senare följdes av human-
studier. Dessa har visat att tillförsel av
trombolytiska läkemedel [4-6] och beta-
blockerare [7,8] kan begränsa infarktens
utbredning och förbättra prognosen.

Dessa studier har också visat att tids-
faktorn är av avgörande betydelse för
graden av infarktbegränsande effekt
[4]. Det är därför ytterst angeläget att
dessa interventioner påbörjas så tidigt
som möjligt efter symtomdebut. Hur
dessa problem löses beror på lokala fak-
torer, traditioner m m, vilka kan variera
inom och mellan länder. I denna artikel
redovisas behandlingsrutinerna i Sve-
rige under 1994 med avseende på tidigt
omhändertagande vid misstänkt akut
hjärtinfarkt. 

METODIK
Ett frågeformulär sändes till alla

hjärtinfarktenheter eller motsvarande
avdelningar i Sverige i december 1994
(se ruta). Sjukhusen indelades i stora

och små sjukhus, utifrån antalet hjärtin-
farktpatienter som per år lades in på
hjärtinfarktenhet eller motsvarande.
Sjukhusen indelades även geografiskt i
två grupper; de som var lokaliserade i
norra Sverige utgjorde en grupp och de
i södra och mellersta Sverige kom att ut-
göra den andra gruppen.

Ambulansorganisationernas struktur
i Sverige varierar. Flertalet organisatio-
ner är uppbyggda enligt en modell med
enkelambulans. I Göteborg har man ett
dubbelambulanssystem, vilket innebär
att en rörlig hjärtinfarktenhet och en
standardambulans sänds ut samtidigt
till högriskfall.

RESULTAT
Frågeformuläret skickades till de 86

sjukhus i Sverige som har en hjärtin-
farktenhet eller motsvarande, och svar
erhölls från 84 (98 procent). Antalet pa-
tienter med säkerställd hjärtinfarkt som
vårdats per år på dessa sjukhus variera-
de mellan 44 och 800 (medelvärde 280
patienter).

Fasen utanför sjukhus
Distributionen av sjukhus med avse-

ende på utbildningsnivå av ambulans-
personal visas i Tabell I. I de ambulan-
ser där sjuksköterskor tjänstgjorde vari-
erade den procentuella tidsandelen un-
der vilken de var i tjänst under en vecka
mellan 4 och 100 procent av veckans to-
tala timantal (medelvärde 54 procent).

Halvautomatiska defibrillatorer
fanns tillgängliga i 93 procent av alla
ambulansorganisationer, och 89 pro-
cent av ambulansorganisationerna rap-
porterade att alla ambulanser var utrus-
tade med defibrillatorer.

Andelen organisationer som nyttja-
de olika typer av läkemedelsbehandling
utanför sjukhus var följande: för trom-
bolytiska läkemedel 10 procent, för be-
tareceptorblockerande 10 procent och
för acetylsalicylsyra (ASA) 55 procent. 

Akutintaget
Tabell I visar alltså den procentuella

andelen av sjukhus där läkare på olika
utbildningsnivåer behandlar patienter
med akuta bröstsmärtor på akutintaget.
Vid bara 4 procent av sjukhusen gavs
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Frågeformulär
Alla hjärtinfarktavdelningar eller

motsvarande avdelningar i landet fick
i december 1994 ett frågeformulär att
besvara:
1. Vilken utbildningsnivå har er am-
bulanspersonal?
2. Om en sjuksköterska arbetar i am-
bulansen, under hur många timmar i
veckan gör hon det?
3. Används halvautomatiska defibril-
latorer i ambulansen?
4. Är alla ambulanser utrustade med
halvautomatiska eller andra defibrilla-
torer?
5. Ges trombolytiska läkemedel utan-
för sjukhus?
6. Ges betablockerare utanför sjuk-
hus?
7. Ges aspirin utanför sjukhus?
8. Vilken utbildningsnivå har den lä-
kare som arbetar på akutintaget?
9. Ges betablockerare intravenöst på
akutintaget?
10. Ges trombolytiska läkemedel på
akutintaget?
11. Hur stor andel av patienter med sä-
kerställd hjärtinfarkt ges trombolytis-
ka läkemedel?
12. Hur stor andel av patienter med sä-
kerställd hjärtinfarkt ges betablocke-
rare intravenöst?
13. Är tidsfördröjningen mellan an-
komst till sjukhus och start av infarkt-
begränsande behandling mindre än 30
minuter hos mer än 50 procent av pati-
enter med säkerställd hjärtinfarkt?
14. Ges trombolytiska läkemedel till
mer än 30 procent av hjärtinfarktpati-
enter?
15. Ges betablockerare per os till mer
än 60 procent av patienter med säker-
ställd hjärtinfarkt?
16. Ges ASA per os till mer än 80 pro-
cent av patienter med säkerställd hjärt-
infarkt?
17. Är sjukhusmortaliteten vid hjärt-
infarkt lägre än 15 procent?
18. Har ambulanspersonalen delege-
ring att transportera patienter med
stark misstanke om hjärtinfarkt direkt
till hjärtinfarktavdelning?
19. Hur många patienter med hjärtin-
farkt läggs in på er hjärtinfarktenhet
per år?



trombolytiska läkemedel, och vid bara
17 procent av sjukhusen användes beta-
blockerare intravenöst på akutintaget.

Behandling
på hjärtinfarktavdelning
Andelen patienter med säkerställd

hjärtinfarkt som behandlades med
trombolytiska läkemedel varierade
mellan de olika sjukhusen från 10 till
mer än 80 procent (medelvärde 41 pro-
cent och medianvärde 35 procent). An-
delen patienter med säkerställd hjärtin-
farkt som behandlades med betablocke-
rare intravenöst varierade mellan sjuk-
husen från 0 procent till 93 procent (me-
delvärde 24 procent och medianvärde
15 procent).

Vid 94 procent av sjukhusen behand-
lades mer än 30 procent av hjärtinfarkt-
patienterna med trombolytiska läkeme-
del. Vid 85 procent av sjukhusen be-
handlades mer än 60 procent av hjärtin-
farktpatienterna med betablockerande
medel per os. Vid 98 procent av sjukhu-
sen behandlades mer än 80 procent av
infarktpatienterna med ASA. Sjukhus-
mortalitet var lägre än 15 procent vid 95
procent av sjukhusen.

Stora jämfört med små sjukhus
I en jämförelse mellan stora och små

sjukhus (»cut off» vid medianvärdet för
antalet vårdade hjärtinfarktpatienter per
år) noterades vissa skillnader. Således
var det vanligare att AT-läkare var an-

svariga för vården av patienter med
akuta bröstsmärtor på akutintaget på
mindre sjukhus. Trots detta fann man
vid de små sjukhusen en större andel
hjärtinfarktpatienter som behandlats
med infarktbegränsande medel inom 30
minuter efter ankomst till sjukhuset. In-
farktbegränsande behandling hade på-
börjats inom 30 minuter efter ankomst
till sjukhuset hos mer än hälften av fal-
len vid 41 procent av de stora sjukhusen
och 69 procent av de små (P<0,05).

Norrland och övriga Sverige
Vid sjukhusen i Norrland (Tabell I

och II) användes trombolytiska läkeme-
del litet oftare än i övriga Sverige, men
skillnaden var inte signifikant.

Som förväntat fann man en tendens
till ett högre utnyttjande av trombolytis-
ka läkemedel utanför sjukhus i Norr-
land jämfört med övriga Sverige, vilket
förklaras av det betydligt större upptag-
ningsområdet i Norrland. 

DISKUSSION
Trots kunskapen om att tiden är en av

de mest kritiska faktorerna för fram-
gångsrik behandling vid misstänkt akut
hjärtinfarkt noterades många begräns-
ningar vad gäller utbildningsnivå hos
personalen i ambulanser och nyttjande
av läkemedel i det tidiga skedet. Endast
69 procent av ambulansorganisationer-
na hade sjuksköterskor i ambulansen,

och när så var fallet tjänstgjorde de of-
tast under en begränsad tid av veckan.

Utnyttjande av trombolytiska läke-
medel och betareceptorblockerande
medel utanför sjukhus var ovanligt.
Fynden skall ställas i relation till året
före studien publicerade data som anty-
der att trombolytiska läkemedel, om de
ges utanför sjukhus, sänker dödligheten
jämfört med om behandlingen påbörjas
på sjukhus [9]. Andra studier har också
kunnat visa att betablockerare som ges i
akutskedet av misstänkt akut hjärtin-
farkt lindrar smärtan [10, 11] och tole-
reras väl om de ges samtidigt med trom-
bolytiska läkemedel [6].

Till skillnad från USA, där majorite-
ten av sjukhus har specialutbildade lä-
kare på akutintagen, behandlas patien-
ter med akuta bröstsmärtor på akutinta-
gen i Sverige huvudsakligen av specia-
lister eller blivande specialister i intern-
medicin. Detta kan vara en del av för-
klaringen till att trombolytiska läkeme-
del och betablockerare gavs så pass säl-
lan på akutintagen. Det är rimligt att
även specialister och blivande specia-
lister i internmedicin utbildas i att ge så-
väl trombolytiska läkemedel som beta-
blockerare på akutintagen. Det är också
möjligt att kompetensnivån bland läka-
re på akutintagen ökat något under de
gångna två åren, efter påtryckningar
från Socialstyrelsen.

Fördröjningstiden mellan ankomst
till sjukhus och start av infarktbegrän-
sande behandling har varit ett stort pro-
blem på de flesta sjukhus [12-14]. Det
finns fyra sätt att bemöta dessa problem:
att påbörja behandlingen i ambulansen;
att påbörja behandlingen på akutintaget;
att transportera patienter som kommer
med ambulans direkt till hjärtinfarktav-
delning utan att akutintaget behöver in-
volveras; att transportera patienten från
akutintaget till hjärtinfarktavdelning di-
rekt utan tidsfördröjning.

Trots det faktum att få sjukhus nytt-
jade infarktbegränsande behandling på
akutintaget, angav hela 55 procent att
infarktbegränsande behandling påbör-
jas inom 30 minuter efter ankomst till
sjukhus i mer än 50 procent av fallen.
Detta inkluderade dock annan behand-
ling än trombolytiska läkemedel. Vad
gäller tid till start av trombolys tror vi
att en mindre andel av sjukhusen upp-
fyllde dessa kriterier.

Det fanns ingen indikation på att pa-
tienter som bor i upptagningsområde
för mindre sjukhus erhåller en mindre
aggressiv behandling än de patienter
som bor i upptagningsområde för större
sjukhus. Huvudskälet till att jämföra
norra Sverige med övriga Sverige var
att upptagningsområdet för varje sjuk-
hus i Norrland är så mycket större.
Dessutom finns såväl kultur- som kli-
matskillnader mellan dessa två regio-
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ner. Även om inga signifikanta skillna-
der kunde påvisas, fanns starka indicier
på ett högre nyttjande av trombolytiska
läkemedel utanför sjukhus i Norrland.
Dessa observationer var förväntade.

KONKLUSION
Denna översikt över behandlingsru-

tiner i det tidiga skedet av misstänkt

akut hjärtinfarkt i Sverige visar att vid
majoriteten av svenska sjukhus gavs
trombolytiska läkemedel i mer än 30
procent av fallen med dokumenterad
hjärtinfarkt och att ASA gavs till flerta-
let hjärtinfarktpatienter. Användandet
av intravenös betablockad var lägre än
förväntat.

Med hänsyn tagen till det starka
sambandet mellan tiden till påbörjande

av infarktbegränsande behandling och
prognosen, är det förvånande att be-
handlingen så sällan påbörjas utanför
sjukhus eller på akutintaget. Utbild-
ningsnivån bland sjukvårdspersonal är
sannolikt en begränsande faktor.
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Tabell II. Procentuell andel av sjukhus som uppfyller följande kvalitetskriterier för patienter som
vårdats för hjärtinfarkt på hjärtinfarktavdelning eller motsvarande enhet i Norrland och övriga
Sverige.

Alla Norrland Övriga
sjukhus Sverige

Kvalitetskriterium n = 84 n = 22 n = 62

Tidsfördröjning mellan ankomst till sjukhus 55 45 59
och start av infarktbegränsande behandling
<30 minuter hos mer än hälften av patienterna

Trombolytiska läkemedel till 94 90 95
>30 procent av patienterna

Oral behandling med 85 90 83
betablockerande medel till >60 procent
av patienterna

Acetylsalicylsyra till >80 procent av patienterna 98 95 98

Sjukhusmortalitet <15 procent 95 90 97

Tabell I. Behandlingsrutiner vid tidigt omhändertagande av patienter med misstänkt akut hjärt-
infarkt och utbildningsnivån hos sjukvårdspersonalen.

Alla Övriga
sjukhus Norrland Sverige

Behandlingsställe n = 84 n = 22 n = 62 P-värde

Utanför sjukhus
Utbildningsnivå hos
ambulanspersonal (procent)
Läkare 14 14 14 
Sjuksköterska 69 59 73 
Undersköterska 57 50 60 
Specialutbildade ambulansmän 84 86 84 

Behandling (procent)
Trombolytiska läkemedel 10 18 6 
Betablockerande medel 10 18 6 
Acetylsalicylsyra 55 46 58 
Halvautomatiska defibrillatorer
tillgängliga 93 91 93 
Defibrillatorer i alla ambulanser 89 82 92
Direktinläggning på hjärtinfarktavdelning 15 10 16

Medicinskt akutintag
Utbildningsnivå hos läkare
på medicinskt akutintag (procent)
Kardiolog 7 4 8
Invärtesmedicinare (specialistutbildad) 31 14 37
Invärtesmedicinare (under utbildning) 63 64 63
AT-läkare 34 50 29 

Behandling
Trombolytiska läkemedel 4 9 2 
Betablockerande medel 17 14 18

Hjärtinfarktavdelning
Behandling
Procentuell andel av hjärtinfarkt-
patienter som fått trombolytiska 
läkemedel (medelvärde) 41 46 39 <0,051

Procentuell andel av hjärtinfarkt-
patienter som fått betablockad
intravenöst (medelvärde) 24 16 26

1P-värdet syftar till en jämförelse mellan sjukhus i Norrland och övriga Sverige. P-värdet utskrivs om <0,05.


