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Blodprop i hjertet

Dagsorden

• Kort om hjertet og dets funktion. 

• Åreforkalkning i hjertet. 

• Hvad er blodprop i hjertet?

• Hvor mange får blodprop i hjertet og hvor farligt er det?

• Akut behandling.

• Medicinsk behandling. 

• Psykiske reaktioner. 

• Rehabilitering.

• Hvad kan man selv gøre?

• Spørgsmål.



Lidt om hjertets funktion og anatomi



Hjertets blodforsyning

• Højre koronararterie.

• Venste koronararterie.

• Hovedstamme

• Deler sig i to grene.

• Hjertet har et højt energibehov. 

• Kranspulsårerne udvidder sig når 
hjertet har behov for mere blod.

• Et område i hjertet får normalt kun 
blod fra én kranspulsåre. 



Kranspulsårer med forsnævringer 



Åreforkalkning



Normal blodåre med
inderste, mellemste 
og yderste lag.

Udvikling af åreforkalkning



• Aflejring af kolesterol og kalk i 
blodkarrets væg – Åreforkalkning.

• Endnu ikke nogen forsnævring!

Udvikling af åreforkalkning



• Større aflejring af kalk og fedt som 
forsnævrer karret.

• Hjertets blodforsyning kan være 
begrænset når over halvdelen af 
karret er aflukket.

Åreforkalkning – stabil angina pectoris



Åreforkalkning

Hvorfor får man åreforkalkning?

• Alder.

• Rygning.

• Højt blodtryk.

• Højt kolesterol.

• Diabetes.

• Overvægt.

• Stillesidende livsstil.

• Familiehistorik. 

The usual suspects



Symptomer: Angina – hjertesmerter

• Åreforkalkning begrænser blodforsyningen til hjertet. 
• Hjertet får oftest nok blod i hvile.
• Problemet opstår når hjertet har brug for mere ilt:
� Fysisk aktivitet, kulde, psykisk stress og måltider. 
� Trykken i brystet, ofte ud mod arm, hals eller ryg.
� Ofte åndenød, kvalme, sveden, 

svimmelhed eller hjertebanken.
� Lindres i hvile og ved nitroglycerin. 
� Kaldes ”stabil angina”. 
� Stort spænd i symptomerne.
� Blodprop i hjertet kan være første 

tegn på åreforkalkning! 



Hvad kigger lægen efter?

• Hvis man har smerter i brystet bør snakke med en læge.

• Lægen vil typisk spørge til:

� Symptomer, hyppighed og længde af anfald og hvad 
der udløser dem. 

� Tidligere sygdomme.

� Rygning, kost, alkohol og motion.

� Klinisk undersøgelse. 

• Hvad taler for åreforkalkning i hjertet?

� Typiske brystsmerter. 

� Alder og risikofaktorer. 



Udredning for åreforkalkning

• EKG.
• Blodtryk.
• Blodprøver, bl.a. kolestrol og blodsukker.
• Undersøgelser der laver billeder af hjertet. 



Ultralydsundersøgelse af hjertet



CT skanning af hjertet

• Måler mængden af kalk i kranspulsårerne.
• Der gives kontraststof i kranspulsårerne så man kan se 

forsnævringer. 



Hvad kunne det ellers være?

En række andre sygdomme kan give brystsmerter.



Man har åreforkalkning i hjertet – hvad nu?

• Behandling af risikofaktorerne.

� Livsstilsændringer.

� Behandling af højt blodtryk, diabetes mv.

• Medicin:

� Blodfortyndende, oftest hjertemagnyl.

� Kolesterolsænkende.

� Nitroglycerin mv. medicin der udvider kranspulsårerene. 

• Ballonudviddelse og indsættelse af en stent. 

� Åbner blodkarret op. 
Medicinsk behandling kan dog ofte være lige så godt.

• Med tiden kan der dannes nye blodkar så blodet kan løbe 
udenom forsnævringerne. 



Hvad kan åreforkalkning medføre?

• Stabil angina.

• Hjertesvigt. 

• Hjerterytmeforstyrrelser. 

• Blodprop i hjertet. 

• Pludselig død. 



Spørgsmål indtil videre?

Herefter vil jeg fortælle om blodprop i hjertet. 



Blodprop i hjertet

• Hvad er en bloprop i hjertet?

• Symptomer 

• Undersøgelser



Åreforkalkning med 
aflejring af fedt og 
kalk.

Hvordan opstår en blodprop i hjertet?



Pludselig revner det inderste 
lag i kranspulsåren og dele 
af aflejringen presses ud.

Udvikling af blodprop



Blodplader og 
størknings-proteiner i 
blodet forsøger at reparere 
skaden.

Udvikling af blodprop



Klumpen af størknet blod vokser og 
spærrer delvist: ”Lille blodprop”.
Ballon-udvidelse og stent indenfor 1-3 
døgn. 

Lille blodprop



Klumpen af størknet blod lukker helt af 
for blodåren: ”Stor blodprop”. 
Forskellen på stor og lille blodprop ses 
på EKG.
Behandles akut med ballon-udvidelse 
og stent.  

Stor blodprop



Blodprop i hjertet

• Pludselig afbrydelse af 
blodforsyningen til et område 
af hjertet. 

• Afbrydes blodforsyningen 
helt begynder hjertecellerne 
at dø allerede efter 15 min.



Symptomer

• Brystsmerter – trykken i brystet
� I hvile / minimal fysisk aktivitet / forværring af kendte anfald.

� Svage eller kraftige smerter. 

� Oftest trykkende smerter, evt. stikkende / brændende.

� Udbredelse og udstråling. 

� Varighed fra 20 min og op til flere timer. 

� Forværring ved aktivitet.

� Der vil ofte være effekt af nitroglycerin.

• Åndenød, koldsved og hjertebanken.

• Kvalme og opkast.

• Svimmelhed og besvimelse. 

• Pluselig død. 



Symptomer

• Én ud af fem patienter har svage symptomer, særligt hos:

� Diabetikere.

� Ældre.

� Kvinder.

• Ofte kan man være velbefindende 
efter 1-2 timer!



Alvorlige komplikationer ved blodprop

• Livstruende rytmeforstyrrelse.

� Ses især indtil kranspulsåren er åbnet. 

� Kan udløse hjertestop.

� Kan behandles med rytmemedicin. 

� Evt. en pacemaker der kan af støde hjertet (ICD). 

• Hjertesvigt pga. større arvæv i hjertet.

� Åndenød, træthed og ofte hævede ben.

� Behandling:

� Vanddrivende 

� En række forskellige mediciner der 
øger pumpekraften og overlevelsen. 



Alvorlige komplikationer ved blodprop

• Ved større blodpropper og arvæv kan der sjældent ses:
� Hul mellem hjertekamrene.
� Hul ud til den sæk hjertet ligger i. 
� Brud på en muskel der holder en af hjerteklapperne.
� Alvorlige tilstande med stor dødelighed. 
� Dannelse af blodprop inde i hjertekammeret. 



Ring efter hjælp

• Ved smerter i brystet eller åndenød i hvile som varer over 
15 min skal du ringe 112. 

• Også ved gentagne anfald af brystsmerter.

• Hvis du er i tvivl så ring til egen læge eller til vagtlægen 
uden for egen læges åbningstid. 



Ambulancen kommer

• Der tages EKG.

� Tegn på stor blodprop som kræver akut behandling:
=> Direkte til Rigshospitalet eller Odense.

� Tegn på mindre blodprop eller normalt EKG:
=> Lokalsygehus.  

• Smertebehandling med nitroglycerin og morfin. 

• Blodfortyndende i form af hjertemagnyl.



Undersøgelser på hospital

• EKG - af flere omgange.

• Måling af puls, blodtryk og iltningen i blodet.

• Blodprøver: 

� Især stoffet Troponin som stort set kun findes i hjertet.

� Hvis hjertevævet dør løber troponin ud i blodet. 

� Ofte tager man flere målinger.

• Ultralydsskanning af hjertet - ekkokardiografi. 

• Overvågning af hjerterytmen. 

• Evt. røntgenbillede eller CT-skanning af brystkassen. 

• Ved en mindre blodprop kan blodprøver og EKG være normale!

� Diagnosen hviler på sygehistorie og risikofaktorer.



Andre forklaringer på brystsmerter

Alvorlige tilstande:

� Blodprop i lungerne.

� Bristning af hovedpulsåren. 

� Forskellige hjerterytmeforstyrrelser. 



Andre forklaringer på brystsmerter

• Gener fra muskler, knogler og led i brystkassen.

• For meget mavesyre, sure opstød og mavesår.

• Lungebetændelse.

• Sammenfald af lungen. 

• Irritation af den sæk hjertet 
eller lungerne ligger i.

• Galdesten. 

• Andre mave-tarmsygdomme. 

• Spasmer i kranspulsårerne. 



Blodprop i hjertet

• Stor blodprop – EKG forandringer med STEMI.

• Lille blodprop – Non-STEMI:

� Blodprøver viser skade på hjertet.

� Ofte tegn på belastning af hjertet på EKG. 

• Lille blodprop – Ustabil angina:

� Blodprøverne viser ikke skade på hjertet.

� Ofte EKG forandringer.

� Blodprøver og EKG kan være normalt!

� Diagnosen hviler på sygehistorie 
og risikofaktorer.



Hvad sker der efter de første undersøgser?

• Ved blodprop i hjertet: 

� Indlægges til behandling.

• Ved mistanke om blodprop i hjertet: 

� Indlægges til observation. 

• Anden sygdom:

� Indlæggelse eller opfølgning ved egen læge.

• Ingen forklaring på symptomerne, men de alvorlige 
tilstande er udelukket:

� Udredning ved egen læge / på hospital. 



Akut Behandling



Blodfortyndende med to-tre stoffer, oftest:

• Hjertemagnyl

• Indsprøjtninger med Arixtra

• Brillique

Smertebehandling med nitroglycerin og morfin.

Tre mulige forløb:

 1. Ballonudvidelse og stent.

 2. Bypass-operation (CABG).

 3. Medicinsk behandling.

Behandlingen tilpasses den enkelte patient.

Behandling af blodprop i hjertet



Kontrastundersøgelse af kranspulsårerne

• Et kateter stikkes 
ind i et blodkar ved 
håndleddet eller i 
lysken og føres til 
hovedpulsåren lige 
ved hjertet.

• Indgrebet sker i 
lokalbedøvelse. 

• Lægen sprøjter 
kontrastmiddel ind 
i kranspulsåren. 



Ballonudviddelse og STENT

• En forsnævring åbnes med 
ballonudviddelse.

• Oftest insætter man en 
såkaldt ”stent” der holder 
blodkarret åbent. 

• Proceduren varer ca. 60 min. 



Ballonudviddelse og STENT



Ballonudviddelse og STENT

• Komplikationer ved ballonudviddelse og stents:

� Oftest blødning fra håndleddet / lysken.

� Infektion hvor man stak.

� Skade på kranspulsårerne eller aflukning af en 
kranspulsåre. 

� Hjerterytmeforstyrrelse. 

• De alvorlige komplikationer er sjældne. 



Bypass operation

• Bypass-operation er som regel 
den bedste behandling hvis:

• Der er svær forsnævring af 
3 eller flere blodkar.

• Forsnævring af det første 
stykke af venstre 
kranspulsåre. 

• Dette påvises ved 
kontrastundersøgelsen. 

• Der sættes ikke stents ind.

• Patienten forbliver indlagt indtil 
operation på Rigshospitalet 
eller Odense. 



Blodåre til 
brystbenet.

Blodåre 
fra benet

Bypass operation

• Operationen foregår i fuld 
bedøvelse. 

• Åben operation med åbning af 
brystbenet. 

• Hjertet stoppes og 
blodomløbet holdes i gang af 
en hjerte-lungemaskine. 

• Blodårer fra benet og en 
pulsåre i brystet bruges til at 
lave omfartsveje (bypass) 
udenom forsnævringerne.



Indlæggelse med blodprop i hjertet. 

• Indlæggelse typisk i 3 dage. 

� Undersøgelse af kranspulsårerne 

� Med det samme ved ”stor blodprop” 

� Efter 1-3 dage ved ”lille blodprop”. 

• Opstart af medicin.

• Overvågning af hjerterytmen. 

• Udskrivelse med henvisning til rehabilitering. 



Hvor mange har åreforkalkning i hjertet?



Forekomst og dødelighed af åreforkalkning 
og blodprop i hjertet

• I Danmark er der ¼ million mennesker med åreforkalkning i hjertet.

• Hjertekar sygdom er den andenhyppigste dødsårsag (12.400/år).

• Ca. 20.000 indlægges med mistanke om blodprop i hjertet om året.

� Omkring halvdelen af disse har blodprop.

� 3000 dør i de første minutter-timer inden indlæggelse.

� Risikoen for at få en blodprop stiger med alderen, men ses 
allerede fra 20 års alderen.

• Størst dødelig her og nu ved ”stor blodprop”.

• Patienter der får en ”lille blodprop” er ofte ældre med flere 
sygdomme.

• En del patienter får en ny blodprop eller hjertesvigt i efterforløbet.



Dødelighed efter blodprop i hjertet

Risikoen for at dø efter udskrivelse:

• Lav-risiko patienter: 

� Dødelighed: 1-3% efter 1 år. 

� Dødelighed: <5% over 5 år.

• Høj-risiko patienter, med lavt funktionsniveau eller farlige 
hjerterytmer:

� Dødelighed: 15-25% efter 1 år. 

� Dødelighed: 30-50% over 5 år.

Dødeligheden er halveret over de sidste 25 år!



Spørgsmål indtil videre?

Herefter vil jeg fortælle om den medicinske behandling. 



• Blodfortyndende behandling

• Betablokker 
     (hjertestressblokker)

• Kolesterolsænkende behandling

• Nitroglycerin

NB!
Medicinsk behandling bør ikke ændres uden 
drøftelse med læge.

Medicin ved åreforkalkning og efter blodprop i hjertet
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Formålet med blodfortyndende medicin:

• At forebygge eller behandle blodpropper.

• Mange af stofferne hæmmer blodpladerne så de ikke 
klumper sig sammen.

• Der findes forskellige typer blodfortyndende medicin, der 
virker på forskellige måder, og tages forskelligt. 

Blodfortyndende behandling



• Acetylsalicylsyre (Hjertemagnyl, Hjerdyl)
• Mulige bivirkninger: Svie i maven og sure opstød. 

Det kan evt. hjælpe at tage medicinen efter et måltid.
Evt. behov for mavesårsmedicin.

• Clopidogrel (Plavix) 
• Mulig bivirkning: Mavegener fx smerter og diarre.

• Ticagrelor (Brilique) 
• Mulig bivirkning: Åndenød. 

• AK behandling (marevan, xarelto, eliquis, pradraxa, lixiana)
• Mulig bivirkning: Bl.a. træthed, diarré mv. 

• Al blodfortyndende medicin medfører risiko for blødning. 
Oplys derfor altid at du tager blodfortyndende medicin.

Blodfortyndende behandling



Varighed af blodfortyndende behandling

• Hjertemagnyl livslangt (eller et andet stof livslangt).

• Ekstra blodfortyndende fx Brillique, Clopidogrel eller Prasugrel i 
6-12 måneder efter indsættelse af stent.

• Det er vigtigt at tage din blodfortyndende som foreskrevet.

� Risiko for blodprop i stenten ved pause i behandlingen.

� Ved kraftig blødning eller blødning der ikke stopper af sig 
selv skal du søge læge.

� Der skal rådføres med kardiologisk afdeling angående 
pause i behandlingen.

Blodfortyndende behandling



Formål: At sænke kolesteroltallene, specielt LDL. 
Behandlingsmål: LDL < 1,4 OG halvering af udgangsniveauet.
• Statiner: Simvastatin, Atorvastatin, Rosuvastatin. 
• Livslang behandling. Sænker dødeligheden med 30% over 5 år.
• Medicinen hæmmer leveren i at danne kolesterol.
• Kolesteroltal kontrolleres undervejs.
• Det kan være nødvendigt at kombinere forskellige stoffer.
Bivirkninger: Fordøjelsesbesvær, muskelømhed, leverpåvirkning.
• Graden af bivirkninger afhænger af dosis.
• Ved kraftige muskelsmerter skal du stoppe behandlingen og 

kontakte din læge.
• Medicinen kan sjældent påvirke leveren. 

Blodprøvekontrol efter 1-3 måneder og (halv)årligt.

Kolesterolsænkende behandling



Formålet med nitroglycerin:
• Udvider blodkarrene og øger 

blodforsyningen til hjertet.
• Forebygge og behandle angina

(brystsmerter, hjertekrampe).
• Hurtigtvirkende nitroglycerin (spray/tablet) 

tages under tungen og virker på under 1 minut. 
� Må gerne gentages hvis der ikke er tilstrækkelig effekt.

• Langsomtvirkende tabletter bruges forebyggende.
Mulige bivirkninger: Hovedpine (i starten), kvalme og 
blodtryksfald.
• OBS kombination af nitroglycerin og potensmidler (fx viagra) 

kan give et kraftigt blodtryksfald. Snak med din læge.

Nitroglycerin



Metoprolol (selo-zok, metocar), Bisoprolol, Carvedilol

Formålet med beta-blokker:

• Sænker pulsen, blodtrykket og hjertets iltbehov.

• Forebygger af angina. 

• Forebygger farlige hurtige hjerterytmer.

• Øger overlevelsen efter en større blodprop i hjertet.

Mulige bivirkninger: Træthed, svimmelhed, mavegener, 
kolde hænder og fødder, søvnforstyrrelser, impotens.

• Betablokker skal trappes op og ned.

• Ved bivirkninger, kan man forsøge at skifte til en anden type.

• Aktuelt undersøges om Beta-blokkere altid er nødvendige.

Beta-blokkere



• Medicin der udvidder blodårene, sænker blodtrykket og øger 
blodforsyningen til hjertet.

� Korttidsvirkende og langtidsvirkende nitroglycerin.

� Betablokkere (fx Metoprolol, Bisoprolol, Carvedilol).

� Calciumantagonister (fx Amlodipin, Lercanidipin).

� Flere andre. 

• Behandlingen øges til symptomerne bedres eller man får 
betydende bivirkninger.

• Ved manglende effekt på anginaen må man overveje at 
undersøge kranspulsårerene og indsætte en stent.

Medicin mod angina



Medicin mod halsbrand og mavesyre:

F.eks. Lanzoprazol, Pantoprazol, Omeprazol.

Virkning:

• Nedsætter syreproduktionen i mavesækken.

• Forebygger mavesår.

Bivirkninger: 

• Godartede polypper i mavesækken.

• Ved langvarigt brug: Let øget risiko for knoglebrud.

• Ved ophør efter langvarig brug kan halsbrand forværres når 
behandlingen stoppes.

Forebyggelse af mavesår - syrehæmmer



Smertestillende medicin:

• Paracetamol (Pinex, Panodil) anbefales som førstevalg. 
Tal med din læge hvis du har behov for yderligere smertestillende.

• NSAID (fx Ibuprofen, Kodimagnyl, Naproxen, Diclon) frarådes da 
de øger risikoen for blødning og forværring af hjertesygdommen.

Undgå visse smertestillende



Normale reaktioner ved hjertesygdom.   
Kan ramme både patient og pårørende.

• Søvnløshed.

• Træthed.

• Svært ved at koncentrere sig.

• Irritabilitet/ rastløshed.

• Tristhed, let til gråd.

• Angst.

• Nedsat libido.

• Én ud af tre patienter får en depression.

• Egen læge kan henvise til psykolog 
(tilskudsberettiget).

Psykiske reaktioner



Sundhedsstyrelsens vurderer, at hjertepatienterne, der har øget risiko for at blive 
alvorligt syge, hvis de smittes med coronavirus (COVID-19), er patienter med: 
• Moderat til svært kronisk hjertesvigt  
• Dårligt reguleret forhøjet blodtryk   
• Højt blodtryk i lungekredsløbet  
• Svær hjerteklapsygdom på grund af aorta- eller mitralstenose 

• Blodprop i hjertet, ballonudvidelse, bypassoperation eller åben 
hjerteoperation inden for de seneste tre måneder 

• Alvorlig arvelig hjertesygdom  
• Behandlingskrævende rytmeproblemer, bl.a. nogle patienter med ICD-enhed.   
• Tilstand, hvor udløbet fra hjertekammeret er hæmmet  
• Voksne med alvorlig medført hjertesygdom, men ikke: 

• Todelt aortaklap (bikuspid aortaklap uden betydende aortainsufficiens/-stenose) 
• Operation efter forsnævring på hovedpulsåren (stentet coarctatio uden hypertension) 
• Simple skillevægssygdomme (ASD, VSD og AVSD uden betydende klapsygdom).

SPØRGSMÅL: Mangler du forklaringer, eller har du spørgsmål, så ring til Hjertelinjen på 70 25 00 00

Hjertesygsom og risiko ved COVID-19

http://hjertelinjen.dk/


Hjertesygsom og risiko ved COVID-19

Der er øget risiko ved COVID-19 infektion hos:

• Ældre

• Beboere i plejebolig

• Overvægtige

• Visse sygdomme eller tilstande bl.a. svær hjertekarsygdom fx:

• Nylig blodprop i hjertet eller hjerteoperation. 

• Moderat til svært kronisk hjertesvigt.

• Dårligt reguleret forhøjet blodtryk.

• Svær hjerteklapsygdom.



Hjerterehabilitering

• Efter en blodprop i hjertet tilbydes rehabilitering.

• Individuelle samtaler med læge og sygeplejerske.

• Fysisk træning. 

• Holdundervisning ved sygeplejerske, diætist og læge.

• Afsluttende lægesamtale. 

• Opfølgning ved egen læge. 

• Formål:

• At få større viden om din hjertesygdom og hvordan denne 
kan håndteres.

• At mindske risikoen for ny hjertesygdom.

• Det virker!



Hvad kan man selv gøre?

• Få behandlet og kontrolleret risikofaktorerne fx:
 - Forhøjet blodtryk. Mål < 130/80 mmHg.
 - Diabetes.
 - Forhøjet kolesterol. 

• Ved angina skal du henvises til hjerteafdelingen mhp. 
tilpasning af medicinen og evt. nye undersøgelser. 

• Sund kost, grøntsager, begrænset animalsk fedt. 

• Fysisk aktivitet og vægttab.

� Hvad må du: Alt så længe du er 
velbefindende, herunder have et sexliv. 

• Rygestop.



Nyt anfald af brystsmerter

• Brystsmerter i hvile kan være tegn på ny blodprop i hjertet.

• Forsøg nitroglycerin. 

• Hvis smerterne varer 15 min skal du ringe 112. 

• Vi vil hellere se dig en gang for meget end en gang for lidt!



Mere information

Du kan få mere at vide på:

• Sundhed.dk

• Hjerteforeningen.dk

• Hjertelinjen tlf: 70 25 00 00



Lidt reklame

Hjerteforeningen Lejre holder online 
foredrag om:

Forhøjet kolesterol
D. 26. maj kl. 17:00-18:00

Ved Læge Niels D. Olesen



      Mange tak for tiden!

Spørgsmål?



Blodprop i hjertet

Dagsorden

• Kort om hjertet og dets funktion. 

• Åreforkalkning i hjertet. 

• Hvad er blodprop i hjertet?

• Hvor mange får blodprop i hjertet og hvor farligt er det?

• Akut behandling.

• Medicinsk behandling. 

• Psykiske reaktioner. 

• Rehabilitering.

• Hvad kan man selv gøre?

• Spørgsmål.



Lidt om hjertets funktion og anatomi



Hjertets blodforsyning

• Højre koronararterie.

• Venste koronararterie.

• Hovedstamme

• Deler sig i to grene.

• Hjertet har et højt energibehov. 

• Kranspulsårerne udvidder sig når 
hjertet har behov for mere blod.

• Et område i hjertet får normalt kun 
blod fra én kranspulsåre. 



Kranspulsårer med forsnævringer 



Åreforkalkning



Normal blodåre med
inderste, mellemste 
og yderste lag.

Udvikling af åreforkalkning



• Aflejring af kolesterol og kalk i 
blodkarrets væg – Åreforkalkning.

• Endnu ikke nogen forsnævring!

Udvikling af åreforkalkning



• Større aflejring af kalk og fedt som 
forsnævrer karret.

• Hjertets blodforsyning kan være 
begrænset når over halvdelen af 
karret er aflukket.

Åreforkalkning – stabil angina pectoris



Åreforkalkning

Hvorfor får man åreforkalkning?

• Alder.

• Rygning.

• Højt blodtryk.

• Højt kolesterol.

• Diabetes.

• Overvægt.

• Stillesidende livsstil.

• Familiehistorik. 

The usual suspects



Symptomer: Angina – hjertesmerter

• Åreforkalkning begrænser blodforsyningen til hjertet. 
• Hjertet får oftest nok blod i hvile.
• Problemet opstår når hjertet har brug for mere ilt:
� Fysisk aktivitet, kulde, psykisk stress og måltider. 
� Trykken i brystet, ofte ud mod arm, hals eller ryg.
� Ofte åndenød, kvalme, sveden, 

svimmelhed eller hjertebanken.
� Lindres i hvile og ved nitroglycerin. 
� Kaldes ”stabil angina”. 
� Stort spænd i symptomerne.
� Blodprop i hjertet kan være første 

tegn på åreforkalkning! 



Hvad kigger lægen efter?

• Hvis man har smerter i brystet bør snakke med en læge.

• Lægen vil typisk spørge til:

� Symptomer, hyppighed og længde af anfald og hvad 
der udløser dem. 

� Tidligere sygdomme.

� Rygning, kost, alkohol og motion.

� Klinisk undersøgelse. 

• Hvad taler for åreforkalkning i hjertet?

� Typiske brystsmerter. 

� Alder og risikofaktorer. 



Udredning for åreforkalkning

• EKG.
• Blodtryk.
• Blodprøver, bl.a. kolestrol og blodsukker.
• Undersøgelser der laver billeder af hjertet. 



Ultralydsundersøgelse af hjertet



CT skanning af hjertet

• Måler mængden af kalk i kranspulsårerne.
• Der gives kontraststof i kranspulsårerne så man kan se 

forsnævringer. 



Hvad kunne det ellers være?

En række andre sygdomme kan give brystsmerter.



Man har åreforkalkning i hjertet – hvad nu?

• Behandling af risikofaktorerne.

� Livsstilsændringer.

� Behandling af højt blodtryk, diabetes mv.

• Medicin:

� Blodfortyndende, oftest hjertemagnyl.

� Kolesterolsænkende.

� Nitroglycerin mv. medicin der udvider kranspulsårerene. 

• Ballonudviddelse og indsættelse af en stent. 

� Åbner blodkarret op. 
Medicinsk behandling kan dog ofte være lige så godt.

• Med tiden kan der dannes nye blodkar så blodet kan løbe 
udenom forsnævringerne. 



Hvad kan åreforkalkning medføre?

• Stabil angina.

• Hjertesvigt. 

• Hjerterytmeforstyrrelser. 

• Blodprop i hjertet. 

• Pludselig død. 



Spørgsmål indtil videre?

Herefter vil jeg fortælle om blodprop i hjertet. 



Blodprop i hjertet

• Hvad er en bloprop i hjertet?

• Symptomer 

• Undersøgelser



Åreforkalkning med 
aflejring af fedt og 
kalk.

Hvordan opstår en blodprop i hjertet?



Pludselig revner det inderste 
lag i kranspulsåren og dele 
af aflejringen presses ud.

Udvikling af blodprop



Blodplader og 
størknings-proteiner i 
blodet forsøger at reparere 
skaden.

Udvikling af blodprop



Klumpen af størknet blod vokser og 
spærrer delvist: ”Lille blodprop”.
Ballon-udvidelse og stent indenfor 1-3 
døgn. 

Lille blodprop



Klumpen af størknet blod lukker helt af 
for blodåren: ”Stor blodprop”. 
Forskellen på stor og lille blodprop ses 
på EKG.
Behandles akut med ballon-udvidelse 
og stent.  

Stor blodprop



Blodprop i hjertet

• Pludselig afbrydelse af 
blodforsyningen til et område 
af hjertet. 

• Afbrydes blodforsyningen 
helt begynder hjertecellerne 
at dø allerede efter 15 min.



Symptomer

• Brystsmerter – trykken i brystet
� I hvile / minimal fysisk aktivitet / forværring af kendte anfald.

� Svage eller kraftige smerter. 

� Oftest trykkende smerter, evt. stikkende / brændende.

� Udbredelse og udstråling. 

� Varighed fra 20 min og op til flere timer. 

� Forværring ved aktivitet.

� Der vil ofte være effekt af nitroglycerin.

• Åndenød, koldsved og hjertebanken.

• Kvalme og opkast.

• Svimmelhed og besvimelse. 

• Pluselig død. 



Symptomer

• Én ud af fem patienter har svage symptomer, særligt hos:

� Diabetikere.

� Ældre.

� Kvinder.

• Ofte kan man være velbefindende 
efter 1-2 timer!



Alvorlige komplikationer ved blodprop

• Livstruende rytmeforstyrrelse.

� Ses især indtil kranspulsåren er åbnet. 

� Kan udløse hjertestop.

� Kan behandles med rytmemedicin. 

� Evt. en pacemaker der kan af støde hjertet (ICD). 

• Hjertesvigt pga. større arvæv i hjertet.

� Åndenød, træthed og ofte hævede ben.

� Behandling:

� Vanddrivende 

� En række forskellige mediciner der 
øger pumpekraften og overlevelsen. 



Alvorlige komplikationer ved blodprop

• Ved større blodpropper og arvæv kan der sjældent ses:
� Hul mellem hjertekamrene.
� Hul ud til den sæk hjertet ligger i. 
� Brud på en muskel der holder en af hjerteklapperne.
� Alvorlige tilstande med stor dødelighed. 
� Dannelse af blodprop inde i hjertekammeret. 



Ring efter hjælp

• Ved smerter i brystet eller åndenød i hvile som varer over 
15 min skal du ringe 112. 

• Også ved gentagne anfald af brystsmerter.

• Hvis du er i tvivl så ring til egen læge eller til vagtlægen 
uden for egen læges åbningstid. 



Ambulancen kommer

• Der tages EKG.

� Tegn på stor blodprop som kræver akut behandling:
=> Direkte til Rigshospitalet eller Odense.

� Tegn på mindre blodprop eller normalt EKG:
=> Lokalsygehus.  

• Smertebehandling med nitroglycerin og morfin. 

• Blodfortyndende i form af hjertemagnyl.



Undersøgelser på hospital

• EKG - af flere omgange.

• Måling af puls, blodtryk og iltningen i blodet.

• Blodprøver: 

� Især stoffet Troponin som stort set kun findes i hjertet.

� Hvis hjertevævet dør løber troponin ud i blodet. 

� Ofte tager man flere målinger.

• Ultralydsskanning af hjertet - ekkokardiografi. 

• Overvågning af hjerterytmen. 

• Evt. røntgenbillede eller CT-skanning af brystkassen. 

• Ved en mindre blodprop kan blodprøver og EKG være normale!

� Diagnosen hviler på sygehistorie og risikofaktorer.



Andre forklaringer på brystsmerter

Alvorlige tilstande:

� Blodprop i lungerne.

� Bristning af hovedpulsåren. 

� Forskellige hjerterytmeforstyrrelser. 



Andre forklaringer på brystsmerter

• Gener fra muskler, knogler og led i brystkassen.

• For meget mavesyre, sure opstød og mavesår.

• Lungebetændelse.

• Sammenfald af lungen. 

• Irritation af den sæk hjertet 
eller lungerne ligger i.

• Galdesten. 

• Andre mave-tarmsygdomme. 

• Spasmer i kranspulsårerne. 



Blodprop i hjertet

• Stor blodprop – EKG forandringer med STEMI.

• Lille blodprop – Non-STEMI:

� Blodprøver viser skade på hjertet.

� Ofte tegn på belastning af hjertet på EKG. 

• Lille blodprop – Ustabil angina:

� Blodprøverne viser ikke skade på hjertet.

� Ofte EKG forandringer.

� Blodprøver og EKG kan være normalt!

� Diagnosen hviler på sygehistorie 
og risikofaktorer.



Hvad sker der efter de første undersøgser?

• Ved blodprop i hjertet: 

� Indlægges til behandling.

• Ved mistanke om blodprop i hjertet: 

� Indlægges til observation. 

• Anden sygdom:

� Indlæggelse eller opfølgning ved egen læge.

• Ingen forklaring på symptomerne, men de alvorlige 
tilstande er udelukket:

� Udredning ved egen læge / på hospital. 



Akut Behandling



Blodfortyndende med to-tre stoffer, oftest:

• Hjertemagnyl

• Indsprøjtninger med Arixtra

• Brillique

Smertebehandling med nitroglycerin og morfin.

Tre mulige forløb:

 1. Ballonudvidelse og stent.

 2. Bypass-operation (CABG).

 3. Medicinsk behandling.

Behandlingen tilpasses den enkelte patient.

Behandling af blodprop i hjertet



Kontrastundersøgelse af kranspulsårerne

• Et kateter stikkes 
ind i et blodkar ved 
håndleddet eller i 
lysken og føres til 
hovedpulsåren lige 
ved hjertet.

• Indgrebet sker i 
lokalbedøvelse. 

• Lægen sprøjter 
kontrastmiddel ind 
i kranspulsåren. 



Ballonudviddelse og STENT

• En forsnævring åbnes med 
ballonudviddelse.

• Oftest insætter man en 
såkaldt ”stent” der holder 
blodkarret åbent. 

• Proceduren varer ca. 60 min. 



Ballonudviddelse og STENT



Ballonudviddelse og STENT

• Komplikationer ved ballonudviddelse og stents:

� Oftest blødning fra håndleddet / lysken.

� Infektion hvor man stak.

� Skade på kranspulsårerne eller aflukning af en 
kranspulsåre. 

� Hjerterytmeforstyrrelse. 

• De alvorlige komplikationer er sjældne. 



Bypass operation

• Bypass-operation er som regel 
den bedste behandling hvis:

• Der er svær forsnævring af 
3 eller flere blodkar.

• Forsnævring af det første 
stykke af venstre 
kranspulsåre. 

• Dette påvises ved 
kontrastundersøgelsen. 

• Der sættes ikke stents ind.

• Patienten forbliver indlagt indtil 
operation på Rigshospitalet 
eller Odense. 



Blodåre til 
brystbenet.

Blodåre 
fra benet

Bypass operation

• Operationen foregår i fuld 
bedøvelse. 

• Åben operation med åbning af 
brystbenet. 

• Hjertet stoppes og 
blodomløbet holdes i gang af 
en hjerte-lungemaskine. 

• Blodårer fra benet og en 
pulsåre i brystet bruges til at 
lave omfartsveje (bypass) 
udenom forsnævringerne.



Indlæggelse med blodprop i hjertet. 

• Indlæggelse typisk i 3 dage. 

� Undersøgelse af kranspulsårerne 

� Med det samme ved ”stor blodprop” 

� Efter 1-3 dage ved ”lille blodprop”. 

• Opstart af medicin.

• Overvågning af hjerterytmen. 

• Udskrivelse med henvisning til rehabilitering. 



Hvor mange har åreforkalkning i hjertet?



Forekomst og dødelighed af åreforkalkning 
og blodprop i hjertet

• I Danmark er der ¼ million mennesker med åreforkalkning i hjertet.

• Hjertekar sygdom er den andenhyppigste dødsårsag (12.400/år).

• Ca. 20.000 indlægges med mistanke om blodprop i hjertet om året.

� Omkring halvdelen af disse har blodprop.

� 3000 dør i de første minutter-timer inden indlæggelse.

� Risikoen for at få en blodprop stiger med alderen, men ses 
allerede fra 20 års alderen.

• Størst dødelig her og nu ved ”stor blodprop”.

• Patienter der får en ”lille blodprop” er ofte ældre med flere 
sygdomme.

• En del patienter får en ny blodprop eller hjertesvigt i efterforløbet.



Dødelighed efter blodprop i hjertet

Risikoen for at dø efter udskrivelse:

• Lav-risiko patienter: 

� Dødelighed: 1-3% efter 1 år. 

� Dødelighed: <5% over 5 år.

• Høj-risiko patienter, med lavt funktionsniveau eller farlige 
hjerterytmer:

� Dødelighed: 15-25% efter 1 år. 

� Dødelighed: 30-50% over 5 år.

Dødeligheden er halveret over de sidste 25 år!



Spørgsmål indtil videre?

Herefter vil jeg fortælle om den medicinske behandling. 



• Blodfortyndende behandling

• Betablokker 
     (hjertestressblokker)

• Kolesterolsænkende behandling

• Nitroglycerin

NB!
Medicinsk behandling bør ikke ændres uden 
drøftelse med læge.

Medicin ved åreforkalkning og efter blodprop i hjertet
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Formålet med blodfortyndende medicin:

• At forebygge eller behandle blodpropper.

• Mange af stofferne hæmmer blodpladerne så de ikke 
klumper sig sammen.

• Der findes forskellige typer blodfortyndende medicin, der 
virker på forskellige måder, og tages forskelligt. 

Blodfortyndende behandling



• Acetylsalicylsyre (Hjertemagnyl, Hjerdyl)
• Mulige bivirkninger: Svie i maven og sure opstød. 

Det kan evt. hjælpe at tage medicinen efter et måltid.
Evt. behov for mavesårsmedicin.

• Clopidogrel (Plavix) 
• Mulig bivirkning: Mavegener fx smerter og diarre.

• Ticagrelor (Brilique) 
• Mulig bivirkning: Åndenød. 

• AK behandling (marevan, xarelto, eliquis, pradraxa, lixiana)
• Mulig bivirkning: Bl.a. træthed, diarré mv. 

• Al blodfortyndende medicin medfører risiko for blødning. 
Oplys derfor altid at du tager blodfortyndende medicin.

Blodfortyndende behandling



Varighed af blodfortyndende behandling

• Hjertemagnyl livslangt (eller et andet stof livslangt).

• Ekstra blodfortyndende fx Brillique, Clopidogrel eller Prasugrel i 
6-12 måneder efter indsættelse af stent.

• Det er vigtigt at tage din blodfortyndende som foreskrevet.

� Risiko for blodprop i stenten ved pause i behandlingen.

� Ved kraftig blødning eller blødning der ikke stopper af sig 
selv skal du søge læge.

� Der skal rådføres med kardiologisk afdeling angående 
pause i behandlingen.

Blodfortyndende behandling



Formål: At sænke kolesteroltallene, specielt LDL. 
Behandlingsmål: LDL < 1,4 OG halvering af udgangsniveauet.
• Statiner: Simvastatin, Atorvastatin, Rosuvastatin. 
• Livslang behandling. Sænker dødeligheden med 30% over 5 år.
• Medicinen hæmmer leveren i at danne kolesterol.
• Kolesteroltal kontrolleres undervejs.
• Det kan være nødvendigt at kombinere forskellige stoffer.
Bivirkninger: Fordøjelsesbesvær, muskelømhed, leverpåvirkning.
• Graden af bivirkninger afhænger af dosis.
• Ved kraftige muskelsmerter skal du stoppe behandlingen og 

kontakte din læge.
• Medicinen kan sjældent påvirke leveren. 

Blodprøvekontrol efter 1-3 måneder og (halv)årligt.

Kolesterolsænkende behandling



Formålet med nitroglycerin:
• Udvider blodkarrene og øger 

blodforsyningen til hjertet.
• Forebygge og behandle angina

(brystsmerter, hjertekrampe).
• Hurtigtvirkende nitroglycerin (spray/tablet) 

tages under tungen og virker på under 1 minut. 
� Må gerne gentages hvis der ikke er tilstrækkelig effekt.

• Langsomtvirkende tabletter bruges forebyggende.
Mulige bivirkninger: Hovedpine (i starten), kvalme og 
blodtryksfald.
• OBS kombination af nitroglycerin og potensmidler (fx viagra) 

kan give et kraftigt blodtryksfald. Snak med din læge.

Nitroglycerin



Metoprolol (selo-zok, metocar), Bisoprolol, Carvedilol

Formålet med beta-blokker:

• Sænker pulsen, blodtrykket og hjertets iltbehov.

• Forebygger af angina. 

• Forebygger farlige hurtige hjerterytmer.

• Øger overlevelsen efter en større blodprop i hjertet.

Mulige bivirkninger: Træthed, svimmelhed, mavegener, 
kolde hænder og fødder, søvnforstyrrelser, impotens.

• Betablokker skal trappes op og ned.

• Ved bivirkninger, kan man forsøge at skifte til en anden type.

• Aktuelt undersøges om Beta-blokkere altid er nødvendige.

Beta-blokkere



• Medicin der udvidder blodårene, sænker blodtrykket og øger 
blodforsyningen til hjertet.

� Korttidsvirkende og langtidsvirkende nitroglycerin.

� Betablokkere (fx Metoprolol, Bisoprolol, Carvedilol).

� Calciumantagonister (fx Amlodipin, Lercanidipin).

� Flere andre. 

• Behandlingen øges til symptomerne bedres eller man får 
betydende bivirkninger.

• Ved manglende effekt på anginaen må man overveje at 
undersøge kranspulsårerene og indsætte en stent.

Medicin mod angina



Medicin mod halsbrand og mavesyre:

F.eks. Lanzoprazol, Pantoprazol, Omeprazol.

Virkning:

• Nedsætter syreproduktionen i mavesækken.

• Forebygger mavesår.

Bivirkninger: 

• Godartede polypper i mavesækken.

• Ved langvarigt brug: Let øget risiko for knoglebrud.

• Ved ophør efter langvarig brug kan halsbrand forværres når 
behandlingen stoppes.

Forebyggelse af mavesår - syrehæmmer



Smertestillende medicin:

• Paracetamol (Pinex, Panodil) anbefales som førstevalg. 
Tal med din læge hvis du har behov for yderligere smertestillende.

• NSAID (fx Ibuprofen, Kodimagnyl, Naproxen, Diclon) frarådes da 
de øger risikoen for blødning og forværring af hjertesygdommen.

Undgå visse smertestillende



Normale reaktioner ved hjertesygdom.   
Kan ramme både patient og pårørende.

• Søvnløshed.

• Træthed.

• Svært ved at koncentrere sig.

• Irritabilitet/ rastløshed.

• Tristhed, let til gråd.

• Angst.

• Nedsat libido.

• Én ud af tre patienter får en depression.

• Egen læge kan henvise til psykolog 
(tilskudsberettiget).

Psykiske reaktioner



Sundhedsstyrelsens vurderer, at hjertepatienterne, der har øget risiko for at blive 
alvorligt syge, hvis de smittes med coronavirus (COVID-19), er patienter med: 
• Moderat til svært kronisk hjertesvigt  
• Dårligt reguleret forhøjet blodtryk   
• Højt blodtryk i lungekredsløbet  
• Svær hjerteklapsygdom på grund af aorta- eller mitralstenose 

• Blodprop i hjertet, ballonudvidelse, bypassoperation eller åben 
hjerteoperation inden for de seneste tre måneder 

• Alvorlig arvelig hjertesygdom  
• Behandlingskrævende rytmeproblemer, bl.a. nogle patienter med ICD-enhed.   
• Tilstand, hvor udløbet fra hjertekammeret er hæmmet  
• Voksne med alvorlig medført hjertesygdom, men ikke: 

• Todelt aortaklap (bikuspid aortaklap uden betydende aortainsufficiens/-stenose) 
• Operation efter forsnævring på hovedpulsåren (stentet coarctatio uden hypertension) 
• Simple skillevægssygdomme (ASD, VSD og AVSD uden betydende klapsygdom).

SPØRGSMÅL: Mangler du forklaringer, eller har du spørgsmål, så ring til Hjertelinjen på 70 25 00 00

Hjertesygsom og risiko ved COVID-19

http://hjertelinjen.dk/


Hjertesygsom og risiko ved COVID-19

Der er øget risiko ved COVID-19 infektion hos:

• Ældre

• Beboere i plejebolig

• Overvægtige

• Visse sygdomme eller tilstande bl.a. svær hjertekarsygdom fx:

• Nylig blodprop i hjertet eller hjerteoperation. 

• Moderat til svært kronisk hjertesvigt.

• Dårligt reguleret forhøjet blodtryk.

• Svær hjerteklapsygdom.



Hjerterehabilitering

• Efter en blodprop i hjertet tilbydes rehabilitering.

• Individuelle samtaler med læge og sygeplejerske.

• Fysisk træning. 

• Holdundervisning ved sygeplejerske, diætist og læge.

• Afsluttende lægesamtale. 

• Opfølgning ved egen læge. 

• Formål:

• At få større viden om din hjertesygdom og hvordan denne 
kan håndteres.

• At mindske risikoen for ny hjertesygdom.

• Det virker!



Hvad kan man selv gøre?

• Få behandlet og kontrolleret risikofaktorerne fx:
 - Forhøjet blodtryk. Mål < 130/80 mmHg.
 - Diabetes.
 - Forhøjet kolesterol. 

• Ved angina skal du henvises til hjerteafdelingen mhp. 
tilpasning af medicinen og evt. nye undersøgelser. 

• Sund kost, grøntsager, begrænset animalsk fedt. 

• Fysisk aktivitet og vægttab.

� Hvad må du: Alt så længe du er 
velbefindende, herunder have et sexliv. 

• Rygestop.



Nyt anfald af brystsmerter

• Brystsmerter i hvile kan være tegn på ny blodprop i hjertet.

• Forsøg nitroglycerin. 

• Hvis smerterne varer 15 min skal du ringe 112. 

• Vi vil hellere se dig en gang for meget end en gang for lidt!



Mere information

Du kan få mere at vide på:

• Sundhed.dk

• Hjerteforeningen.dk

• Hjertelinjen tlf: 70 25 00 00



Lidt reklame

Hjerteforeningen Lejre holder online 
foredrag om:

Forhøjet kolesterol
D. 26. maj kl. 17:00-18:00

Ved Læge Niels D. Olesen



      Mange tak for tiden!

Spørgsmål?


