
Medikamentene som brukes i prosedyren  
  

Dispril   
    

Virkestoff:    

  

Acetylsalisylsyre  

Administrasjon:  

  

Aktuell form: 

Per oralt.  

medikament:   

  

Tabletter til oppløsning i vann  

Aktuell styrke:   

  

300 mg. 

Indikasjon:    Brystsmerter med mistanke om koronar årsak.  

  

Kontraindikasjoner:  Skal ikke gis til pasienter som tidligere har reagert på acetylsalisylsyre 

med astma, rennende øyne eller utslett.   

  Skal ikke gis til pasienter med blødende magesår, alvorlig hjertesvikt 

eller nyresvikt.  

  

Bivirkninger:        Kan gi hudreaksjoner, og i sjeldne tilfeller allergisk reaksjon.  

Kan gi sure oppstøt, kvalme, brekninger og slimhinnesår i magesekk ved 

langvarig bruk.  

                                         

Overdosering:   Symptomer er øresus og svimmelhet. Mer sjeldent er forhøyet     

      kroppstemperatur og stimulering av respirasjonen.   

      

  

Alvorlige forgiftninger kan gi acidose.  

Virkemåte:  

  

Virker smertestillende og febernedsettende. Brukes ved koronare 
brystsmerter fordi det hemmer blodplatenes evne til å klebe seg 
sammen i områder med skadet blodårevegg. Ved hjerteinfarkt sees 
ofte løsning av et plakk i blodåreveggen som gir utgangspunkt for 
propp dannelse.  
Acetylsalisylsyre kan hindre dannelsen av en større plugg.   

Absorpsjon:   Rask innsettende effekt. Maksimal plasmakonsentrasjon i løpet av en 

halv time.   

  

Graviditet og amming:  Skal ikke brukes fast i svangerskapets første 6 mnd.   

  

Halveringstid:  2-3 timer ved lave blodkonsentrasjoner, opptil 10-20 timer ved høye 

blodkonsentrasjoner.                                                      

  

  



   

Plavix  
  

Virkestoff:            Klopidogrel  

  

Aktuell adm. form:    Per oral med et lite glass vann. Tabletter. 

  

Aktuell styrke:             300 mg per tbl. 75 mg per tbl til pasienter over 75 år.  

  

Indikasjon:             I ambulansetjenesten brukes medikamentet som platehemmende                              

forbehandling til PCI ved ST elevasjons infarkt. Gis også før                                   

trombolysebehandling.                                                    

  

Aktuell dosering:    Vanlig dosering er 600 mg (2 tbl) før PCI. Eldre pasienter får ofte                                      

mindre dose. Før trombolysebehandling gis 300 mg til pasienter 

under 75 år, og 75 mg til pasienter over 75 år.                                                  

  

Kontraindikasjoner:  Aktiv patologisk blødning. Alvorlig leverskade. Amming.  

  

Bivirkning:                   Vanlig: blødningstendens. Mer sjeldent: abdominale smerter og diare.                     

  

Overdosering:       Forlenget blødningstid og blødningskomplikasjoner.  

  

Virkemåte:                Hemmer trombocyttenes klebrighet.  

  

Absorpsjon:               Rask absorpsjon via mageslimhinnen.  

  

Graviditet og amming:   Brukes ikke ved amming. Forsiktighet ved graviditet.   

  

Dokumentasjonskrav: Indikasjon, tidspunkt, mengde og adm. form. Forordning skal skje over                                        

logget samband. Legens identitet skal skrives i pasientjournalen.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



Klexane  
  

Virkestoff:              Enoksaparin. Er et lavmolekylært heparin.  

  

Aktuell adm. form:       Før det gis Metalyse gis Klexane iv. Etter Metalyse gis Klexane sc.  

  

Aktuell styrke:          100 mg/ml i injeksjonsvæske i hetteglass til iv. bruk. Ferdigopptrukne                                    

sprøyter 100 mg/ml til sc bruk.  

  

Indikasjon:            I ambulansetjenesten brukes Klexane kun i forbindelse med ST-                                      

elevasjonsinfarkt hvor metalysebehandling er indisert og forordnet av   

lege.   

  

  

Aktuell dosering:       Til pasienter under 75 år gis 30 mg Klexane iv før Metalyse. Etter   

Metalyse er gitt gis Klexane sc etter vekttabell i metalyseprosedyren.                                   

Pasienter over 75 år får ikke Klexane iv før Metalyse. Det er egen                                      

vekttabell med mindre doser for sc injeksjon etter Metalyse. Se 

prosedyre.  

  

Kontraindikasjoner:   Overfølsomhet for enoksaparin og heparin. Blødninger eller                                 

    blødningstendens. Nylig hjerneblødning. Nylig operert eller                                 

    stor skade.  

  

Bivirkning:              Blødningsrisiko øker ved høy dosering. Sjelden: kan gi mangel på blod-  

      plater. Sjeldent er også allergiske reaksjoner og hematomer. Obs blødning  

på innstikksted pga kombinasjonsbehandling med    

antikoagulerendemedikamenter.  

  

Overdosering:          Store doser gir økt blødnings risiko.   

  

Virkemåte:                 Antitrombotisk ved hemming av koagulasjonsfaktorer.  

  

Absorbsjon:             Maks effekt etter sc adm. er 3-5 timer. Halveringstid 5-7 timer.                                     

Raskere absorpsjon iv.  Inaktiveres i leveren.   

  

Graviditet og amming: Risiko ikke klarlagt.  

  

Dokumentasjonskrav: Indikasjon, tidspunkt, mengde og adm. form føres i pasientjournal.   

                                 Forordning av lege gis over logget samband.   

  

  



 Metalyse  
  

Virkestoff:                   Tenecteplase.  

  

Aktuell adm. form:   Injeksjonsvæske til iv. Gis i løpet av 5-10 sekunder. Det skal skylles etter 

med Nacl.    

  

Aktuell styrke:           5 mg/ml. Ett sett inneholder hetteglass med virkestoffet i pulverform og 

en sprøyte med væske som pulveret blandes med. Etter forsiktig 

blanding trekkes riktig dose i forhold til vekt opp i sprøyta, da med en 

styrke på 5 mg/ml. Mg etter vekt står angitt på sprøyta.  

  

Indikasjon:               Trombolytisk behandling ved mistanke om akutt hjerteinfarkt med   

vedvarende ST heving eller nylig oppstått venstre grenblokk, innen                        

6 timer fra symptomdebut. Forutsetningen for å gi ved denne tilstanden 

er gjennomgått ”sjekkliste” uten treff på kontraindikasjoner,   

og at det tar over 60 min fra sendt EKG til pasienten ankommer                                              

sykehusporten ved PCI senter. Lege skal så forordne dette på logget                                

 samband.   

                                            

  

Aktuell dosering:       Dose gis etter pasientens vekt og alder med en maks dose på 50 mg. 

Riktig mengde ut fra vekt beregnes ut fra tabell i prosedyre eller på selve 

opptrekkssprøyten. De over 75 år skal ha halv dose. (se metalyseskjema)  

  

Kontraindikasjoner:   I metalysesettet ligger egen sjekkliste med kontraindikasjoner som skal 

fylles ut før Metalyse er aktuelt. Medikamentet gir betydelig økt 

blødningsfare så dette er viktig.  

  

Bivirkning:               Blødninger. Overfladisk blødning på injeksjonsteder er vanlig. Ofte sees  

også små hud/slimhinne blødninger. Hjerneslag med intrakraniell 

blødning er rapportert. Gastrointestinal blødning.    

Svært vanlig er reperfusjonsarytmier som oppstår når hjertemuskulatur 

får gjenopprettet blodtilførselen. Mest vanlig er ideoventrikulær arytmi 

som er oftest går over av seg selv. Mer alvorlig er ventrikkelflimmer og 

asystole som gir hjertestans.  

                                     Defibrilleringspads skal derfor være koblet på.    

Ventrikkeltakykardi, atrieflimmer, forskjellig grad av AV blokk, 

bradykardi, takykardi og hyppige ekstrasystoler er andre arytmier som 

krever overvåking, mulig abc tiltak og defibrilleringsberedskap.   

Første timen etter behandling med Metalyse er spesielt kritsk i forhold 

til arytmier.   

                                   Kvalme og oppkast er ellers vanlig.   

    



Overdosering:             Økt risiko for blødning.   

  

Virkemåte:                Binder seg til fibrinkomponenten av tromben og omdanner plasminogen 

til plasmin som nedbryter trombens fibrinstruktur.   

                                   Dette gjør at proppen nedbrytes. Halveringstid er 24 minutter.   

  

Graviditet og amming: Erfaring mangler, men dyrestudier har vist høy risiko for vaginalblødning 

og spontanabort. Morsmelk må ikke brukes de første 24 timer etter 

trombolysebehandlingen.  

  

  

Dokumentasjonskarav: Forordning av lege gis over logget samband. Klokkeslett og ring rundt 

gitt dose føres i metalyseskjema. Indikasjon, mengde, tidspunkt, 

administrasjonsform og effekt føres i pasientjournal. Eventuelle 

bivirkninger dokumenteres.           

  

  
  

  

  

  

  

  

   

  

                                                                                                            

                                                       

                                          


