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Sykehuset i Arendal:

Kristiansanderen Johan
Fredrik Gjesdahl (53) seg
net om med hjerteinfarkt
på spinningsykkelen. Han
ble raskt sendt til syke
huset i Arendal, landets
mest effektive på hjerte-
infarkt.

TORE ELUNGSEN
toel@a gde rposten no 37 00 37 25

Selv om han protesterte kraftig,
kom han til pei-senteret i Aren
dal, der hjerteinfarktpasienter
fra hele Agder og Telemark be
handles.

I ettertid er han strålende
fornøyd, men da han lå med
sterke smerter i ambulansen
flyktet han milene til Arendal.

- Men der gikk det på skin
ner, teamet var topp drillet og
det hele tok en time fra jeg falt
om til jeg var ferdig operert. Jeg
fikk livet gave, det er det ingen
tvil om, forteller advokaten i
Kristiansand til Agderposten.
Han får ikke fulirost staben
både faglig og menneskelig..

— To måneder etterpå vant jeg
min klasse i Nordsjorittet på
sykkel, forteller han fornøyd.

Kommer frem i register
Overlege Jarle Jortveit ved hjer
teseksjonen på Sørlandet syke
hus Arendal, er fornøyd med at
det nå er et nasjonalt kvalitets
register for behandling av hjer
teinfarkt.

Det er i Norsk hjerteinfarkt
register de gode tallene for sy
kehuset i Arendal
kommer frem.

Ved Arendal
sykehus, Ullevål
sykehus, og Uni
versitetssykehu
set Nord-Norge
ble henholdsvis 93, 85, og 82
prosent av pasientene utredet
innen 72 timer.

Disse tallene står i sterk kon
trast til for eksempel Ålesund
sjukehus, Kristiansund sykehus
og Hammerfest sykehus der
28,26 og 23 prosent ble utredet
innen 72 timer.

— Nye internasjonale ret.

ningslinjer for behandling av
hjerteinfarkt anbefaler behand
ling så raskt som mulig og helst
innenfor 24 timer. I Arendal be
handles heles 75 prosent av pa
sientene med hjerteinfarkt
innen 24 timer. Der

som man ser
på hvor man
ge som be
handles
innen 24 ti

mer, ville forskjel
lene mellom sykehusene

blitt enda større. Tidlig behand
ling er forbundet med færre
komplikasjoner og bedre overle
velse. Det gir ingen fordeler å
vente unødvendig lenge sier Jor
tveit.

Arendal ligger også svært
godt an på øvrige kvalitetsmål
som lite komplikasjoner, medi
kamentbrnk og aller vilctigst —

overlevelse.

— Det er fortsatt rom for for
bedring. En større andel av pa
sientene med hjerteinfarkt som
først innlegges ved sykehusene i
Vest-Agder og Telemark, kan
sendes direkte til Arendal. Men
for noen pasienter hvor diagno
sen ikke er klar vil det fortsatt
være behov for utredning lokalt,
understreker Jortveit.

Stor innsats
Helt siden pei-senteret ble eta
blert i 2004, er det lagt ned en
stor innsats for å gjøre behand
lingen mest mulig effektiv.

— Her det mange som gjør en
stor innsats. Her går ingen etter
klokka, og ingen går hjem før
alle har fått den behandlingen
de skal ha. Leger og sykepleiere
på PCI-senteret rykker ut til alle
døgnets tider for å behandle pa
sienter med akutt hjerteinfarkt,
forteller Jortveit.

senteret hvert år.
Det ble registrert 13.330 hjer

teinfarkt i Norge i løpet av 2014,
fordelt på 12.555 pasienter.

Landets
éffektivé

mest
på

hjerte infarkt LIVET I GAVE: Johan Fredrik Gjesdahl mener han fikk livet i gave på
hjerteseksjonen på sykehuset i Arendal. FOTO: WIGEMYR & Co

EFFEKTIVE: De utreder og behandler ni av til hjertepasienter innen fristen, staben på pci-senteret i Arendal. Her er noen av dem fotografert i ja

nuar iår. Jarle Jortveit ytterst til venstre. . FOTO: STEIN HARALD ØIGARD

Hjerteavdelingen i Arendal
behandler om lag 800 hjertein
farkt i året og totalt utføres over
2500 undersøkelser ved PCJ

FAKTA

Hjerteinfarkt og behandlina
• Akutt hjerteinfarkt er en alvorlig sykdom som hvert3r rammer mer
enn 12 000 nordmenn Sykdommen skyldes i de fleste tilfeller en inn
snevring eller tilstopping av en av hjerteft kranspulsårer. Dermed re

duseresbiodlilfirijelen til hjertet og det>dØØ skade på hjertemus
kelen. Moderne behandling med medisiner og uthlokking av blodåren
kan redusere eller forhindre skaden. Det er viktig at alle som rammes
av hjerteinfarkt får rask og korrekt behandling.
• Hjerteinfarkt kan grovt deles inn i to typer og klassifiseres ut fra
forandringene i EKG i akutiforløpet som enten ST-elevasjonsinfarkt
(STEMI) eller ikke-ST-elevasjonsinfarkt (NSTEMO. Ved SFelevasjonsin
farkt er det viktig å åpne blodåren som er tett, snarest mulig med
blodproppoppløsende medisin eller mekanisk med utblokking (PCI). I
dag skal også de med ikke-ST-elevasjonsinfarkt (NSTEMI) utredes tidlig
med tanke på eventuell utblokking hvis det ikke foreligger andre for
hold som gjør slik behandling mindre aktuell.


