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Etter at den 5. utgave kom ut i 2002 har det skjedd en rivende utvikling innen di-
agnostikk og behandling av akutt koronarsyndrom (AKS). Det har kommet nye 
kriterier for infarkt diagnosen, og man har innført 5 typer hjerteinfarkt. Videre  har 
assays for troponin T og I blitt mer ømfintlige, og man har nå lagt seg på et mye 
lavere cut-off nivå for troponin T med 0,03 µg/l for å stille infarktdiagnosen. En 
forutsetning er fortsatt at man har et ”rise and fall” mønster. 

Det andre vesentlige som har skjedd er en langt mer aggressiv holdning til tid-
lig invasiv utredning med henblikk på revaskularisering. Ved STEMI er den over-
veiende behandlings form nå primær PCI, og det har oppstått en utfordring  i å lage 
algoritmer for pasienter som skal transporteres fra sentra som ikke har eget inva-
sivt laboratorium. For de som fortsatt bruker trombolyse, er enten rescue-PCI eller 
invasiv utredning innen de første 24-48 timer mer og mer aktuelt . Ved UAP og 
NSTEMI (nå gjerne kalt non-ST-elevasjons (NSTE)-AKS) legger man nå mer vekt 
på tidlig invasiv utredning (< 48 timer), spesielt hos høyrisiko pasienter. Derfor er 
det viktig med adekvat risikostratifisering av pasienter med NSTE-AKS .

Vi har endelig fokusert på nye tendenser innen bruk av sekundær profy lakse  og 
ikke minst av antiarytmisk behandling inklusive ICD. 

Kravet til såkalt ”evidence-based” medisin har medført at vi har introdusert 
klassifisering og bevisnivå for mange av de anbefalinger som er gitt. Like ledes 
kommer vi ikke utenom å inkludere en rekke sentrale referanser til de studier som 
våre anbefalinger bygger på.

Som ledd i utgivelsen av det nye infarktheftet gjorde vi i løpet av sommeren 
2006 en spørre undersøkelse om bruk av troponiner og medikamentell behandling 
av AKS ved 53 norske sykehus. Vi fikk svar fra 42 av dem, og i avsnittene om tro-
poniner og medikamentell sekundærprofylakse har vi inkludert kortfattede resulta-
ter fra denne undersøkelsen.

Vi takker prof. Eivind S.P. Myhre for god og grundig gjennomgang av manus.
Nok en gang har Sanofi-Aventis sammen med Bristol Myers Squibb ytet øko-

nomisk støtte til utarbeidelse og trykking av denne 6. utgaven som kan tilbys ved-
erlagsfritt. Basert på tidligere erfaringer, trykkes den opp i 10 000 eksemplarer i 
første omgang. Vi er meget takknemlige for denne støtten fra Sanofi-Aventis og 
Bristol Myers Squibb.
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