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Bakgrunn 

Nest etter EKG er myokard pefusjonsscintigrafi den mest utbredte metoden til 

utredning av myokardiskemi. På Rikshospitalet har vi hatt en prosedyre bestående av 

at vi først undersøker pasienten i hvile, og deretter utfører en belastningsundersøkelse 

samme dag. De senere år er det blitt vanlig å etablere “stress only” protokoller. 

Begrunnelsen er at et normalt resultat ved belastning utelukker både reversibel iskemi 

og infarkt, og det er ingen grunn til å utføre en hvileundersøkelse. Hvileundersøkelse 

er bare nødvendig dersom belastningsundersøkelsen viser patologi. Ved at mange av 

de henviste pasientene ikke har koronarsykdom, vil en slik prosedyre redusere antall 

scintigrafier, redusere strålebelastningen, og man vil effektivisere driften ved den 

nukleærmedisinske enheten, samt spare tid for mange pasienter.            

Metode   
Det ble først utført en kombinert belastning og hvile undersøkelse på 26 pasienter, 

hvor eneste avvik fra tidligere prosedyre var at belastningsundersøkelsen ble utført før 

hvileundersøkelsen. Resultatet ble vurdert og rapportert på vanlig måte som en del av 

den rutinemessige drift. Undersøkelsene ble beskrevet av lege i spesialisering og 

kontrasignert av overlege.  En måned senere ble de samme undersøkelsene hentet frem 

for å bli vurdert på ny av de samme to legene. Men nå ble det først gjort en vurdering 

av belastningsundersøkelsen separat, og hvileundersøkelsen ble kun hentet fram som 

et supplement dersom det var vanskelig å konkludere basert på 

belastningsundersøkelsen alene.  

Resultater  

Av de 26 pasientene var det 15 (58%) som trengte en supplerende hvileundersøkelse 

når vi simulerte en “stress only” protokoll ved å skjule resultatet av 

hvileundersøkelsen. De endelige konklusjonene ved de simulerte “stress only” 

undersøkelsne var tilnærmet identiske med de tidligere konklusjonene fra den 

kombinerte belastning og hvile protokollen, med kun små forskjeller  som var uten 

uten klinisk betydning. Av de 15 hvileundersøkelsene som ble vurdert som et 

nødvendig supplement for å kunne konkludere, var det 11 som førte fram til en endelig 

konklusjon om ingen patologi, mens de 4 andre pasientene hadde infarkt. Tre av 

infarktpasientene ble vurdert til å ha randsoneiskemi, men ingen av de 26 pasienten 

hadde en ren reversibel iskemi.      

Konklusjon 

“Stress only” protokoll ved myokard perfusjonssctinigrafi kan erstatte en kombinert 

belastning- og hvileprotokoll uten at konklusjonen endres. En relativt høy andel 

hvileundersøkelser på  pasienter hvor den endelige konklusjonen var ingen patologi 

kan skyldes liten erfaring i bruk av “stress-only” protokoll.          

 

        

  


