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Agenda

• Hva er hjertestans
• Norsk hjertestansregister
• Kvalitetsindikatorer



Hjertestans

• Opphør av hjertets evne til å pumpe blod 
rundt i kroppen

• Personen reagerer ikke på tilrop eller forsiktig 
risting og puster ikke normalt

• Tilstedeværende eller helsepersonell vurderer 
at personen trenger hjerte- lungeredning



• Registrering av hjertestans utenfor sykehus
etablert i 2002.

• Registrering av hjertestans inne på sykehus
etablert i 2004.

• Godkjent som nasjonalt medsisinsk
kvalitetsregister i 2013.

• Del av det nasjonale registeret over hjerte og
karlidelser i Norge.



Registrering av 
hjertestans 

utenfor sykehus



Forekomst av 
hjertestans utenfor 

sykehus per 100 
000 innbyggere



Inkluderte per 100 000 innbyggere ROSC per 100 000 innbyggere



Kvalitetsindikatorer



Arbeid med nasjonale 
kvalitetsindikatorer

• Invitasjon fra HDIR
• Omfattende arbeid i forkant
• Mye diskusjoner i fagrådet
• Vanskelig å definere grenser for måloppnåelse



HLR før ankomst ambulanse

Andel pasienter med plutselig, uventet hjertestans 
utenfor sykehus hvor tilstedeværende har startet hjerte-
lunge-redning før ambulansen ankommer stedet.

Prosessindikator
Formål: 

• Nasjonal og internasjonal rangering av kvalitet
• Regionalt kvalitetsforbedringsarbeid med økt fokus på 

telefonveiledning

Aktivitet: Nasjonale analyser på HF nivå
Hyppighet: Tertialvis på HDIR sin nettside



Utfordringer knyttet til HLR før 
ankomst ambulanse

• Ingen «grenser» for hvor vi forventer at 
resultatet skal være

• Data hentes kun fra en kilde, 
ambulansepersonell

• Naturlig variasjon





Kvalitetsindikatorer
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Bruksområder og utviklingsmuligheter

Styringsverktøy
• Ledelse
• Politikere
• Endring 
• Effektivisering

Informasjon
• Media (allmenheten) -

debatt
• Fagmiljø
• Forskning
• Pasient/bruker/pårørende



Vellykket gjenoppliving
Andel pasienter med plutselig, uventet hjertestans 
utenfor sykehus, som behandles av ambulanse og som 
fikk tilbake egen hjerterytme i minst 20 minutter. (Måles i 
prosent). 

Resultatindikator
Formål: 

• Nasjonal og internasjonal rangering av kvalitet
• Regionalt kvalitetsforbedringsarbeid

Aktivitet: Nasjonale analyser på HF nivå
Hyppighet: Tertialvis på HDIR sin nettside



Utfordringer knyttet til ROSC

• Ingen «grenser» for hvor vi forventer at 
resultatet skal være

• Data hentes kun fra en kilde, 
ambulansepersonell

• Naturlig variasjon







Kvalitetsindikatorer
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Kvalitetsindikatorer

0

0,00005

0,0001

0,00015

0,0002

0,00025

0

5

10

15

20

25

(2014) t1 (2015) t2 (2015) t3 (2015) t1 (2016) t2 (2016) t3 (2016) t1 (2017) t2 (2017) t3 (2017)

ROSC rate (per 100000 personår)
ROSC (per 100000 år)

Gjennomsnitt

Øvre kontrollgrense

Nedre kontrollgrense



Bruksområder og utviklingsmuligheter

Styringsverktøy
• Ledelse
• Politikere
• Endring 
• Effektivisering

Informasjon
• Media (allmenheten) -

debatt
• Fagmiljø
• Forskning
• Pasient/bruker/pårørende



Nye indikatorer

Skjema ferdig-
stilt i MRS

Andel av 
innregistreringsskjema til 
Norsk hjertestansregister 
som sykehuset har 
ferdigstilt innen 60 dager
Måloppnåelse: meget god: 
≥90 %, god: ≥70 %, mindre 
god: <70 % 
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