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Varför ska man göra kranskärlsröntgen efter hjärtstopp?

• Minskad risk för nytt hjärtstopp med återkommande VT/VF?

• Förbättrad hjärtfunktion på kort och lång sikt?

• Förbättrad neurologisk funktion?

• Förbättrar kranskärlsröntgen överlevnaden?



Risker med kranskärlsröntgen efter hjärtstopp

• Blödningskomplikationer

• Försenar tid till intensivvård

• Transport till sjukhus med tillgång till kranskärlsröntgen

• Andra komplikationer relaterade till kranskärlsröntgen



Vilka hjärtstoppspatienter ska man göra kranskärlsröntgen på?

• ST-höjning på EKG?

• Ej ST-höjning på EKG?

• Under pågående HLR för att få igång hjärtat?

• När ska man göra kranskärlsröntgen, akut eller senare?

• Bara på VF? Asystoli/PEA?
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Ca 30% har ST-höjning efter hjärtstopp



Kranskärlsröntgen efter OHCA utan ST-höjning på EKG?



• 30% av hjärtstoppspatienter utan ST-höjning på första EKG 

har en akut kranskärlshändelse¹ 

¹Millin et al Resuscitation 2016: Patients without ST elevation after return of 
spontaneous circulation may benefit from emergent percutaneous intervention: A 
systematic review and meta-analysis





Tidig kranskärlsröntgen är associerat med förbättrad överlevnad



Tidig kranskärlsröntgen(<24h) kan vara associerat med förbättrad överlevnad



Tidig kranskärlsröntgen(<6h)är inte associerat med förbättrad överlevnad





Inklusion Exklusion

Hjärtstopp utanför

sjukhus

Primärt VF/VT

Återfått bärande cirkulation

(ROSC)

Patientålder >18 år

• Patientålder <18 år

• Uppenbar icke-kardiell genes till hjärtstopp. 

• Kända behandlingsbegränsningar

• Misstänkt eller bekräftad hjärnblödning

• Grav njurinsufficiens (GFR<30)

• Glasgow Coma Scale >8

• ST-höjning på EKG efter ROSC

• Kardiogen chock

COACT Trial







Bevittnat hjärtstopp

Randomisering
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DISCO
DIrect or Subacute Coronary angiography for 
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Akut kranskärlsröntgen under pågående HLR?



Yannopoulos et al, AHA scientific statement Circulation 2019



Sammanfattning

• Akut kranskärlsröntgen på ST-höjningar efter hjärtstopp?

• JA

• Akut kranskärlsröntgen på icke ST-höjning efter hjärtstopp

• NJA

• Akut kranskärlsröntgen under pågående HLR?

• I utvalda fall 
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