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Norsk Hjertestansregister 
Norsk hjertestansregister ble etablert av Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin 

(NAKOS) i 2002, og fikk status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister i 2013. Oslo Universitetssykehus 

HF drifter registeret og Folkehelseinstituttet er databehandlingsansvarlig. 

Formålet med registeret er å monitorere helsehjelpen til hjertestanspasienter både utenfor og inne på 

sykehus, samt å bidra til en forbedring i behandlingen av denne pasientgruppen. Dette kan oppnås ved 

at data fra registeret brukes til kvalitetsforbedring og forskning relatert til diagnostisering og behandling 

av hjertestans. 

Registeret bruker antall rapporterende helseforetak, andel pasienter som får hjerte- lungeredning (HLR) 

før ankomst ambulanse og antall pasienter som overlever mer enn 20 minutter og 30 dager som 

kvalitetsindikatorer. Overlevelse etter hjertestans er en internasjonalt anerkjent indikator for kvalitet på 

hele den prehospitale akutte behandlingskjeden. 

 

PREHOSPITAL RAPPORT 
Denne rapporten er en oppsummering av prehospitale hjertestanser i Helse Stavanger HF i tidsperioden 

1.1.20 til 31.12.20. Dette er den første prehospitale hjertestansrapporten, og fremtidige rapporter vil 

kunne sammenligne data bakover i tid. På noen punkter vil det bli sammenliknet data fra 2019 for å vise 

eventuelle trender. Denne rapporten sammenligner også 2019-data fra den nasjonale årsrapporten fra 

Norsk Hjertestansregister på noen punkter, da primært for å sammenlikne med andre helseforetak. 

 

Årsapport 2019 Norsk hjertestansregister: 

https://www.kvalitetsregistre.no/sites/default/files/202102/A%CC%8Arsrapport%202019%20Norsk%20

hjertestansregister.pdf 

 

Datainnsamling, inklusjon- og eksklusjonskriterier 
For hjertestans utenfor sykehus hentes aktuelle data fra:  

 Utsteinskjema, utfylt av behandlende ambulansepersonell 

 Prehospital pasientjournal 

 DIPS (elektronisk inhospital pasientjournal) 

 NICE Inform (elektronisk lydlogg system som inneholder lydlogg mellom AMK og innringer / 

ambulanse) 

 AMIS (akuttmedisinsk informasjonssystem, verktøy for AMK-personell) 

Inklusjonskriterier: 

• Alle som rammes av plutselig uventet hjertestans utenfor sykehus i Norge, og som ambulansen rykker 

ut til med intensjon om å behandle.  

https://www.kvalitetsregistre.no/sites/default/files/202102/A%CC%8Arsrapport%202019%20Norsk%20hjertestansregister.pdf
https://www.kvalitetsregistre.no/sites/default/files/202102/A%CC%8Arsrapport%202019%20Norsk%20hjertestansregister.pdf
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Med hjertestans menes en tilstand der hjertet ikke lenger pumper blod, uavhengig av årsak. Den kliniske 

presentasjonen vil være en person som er bevisstløs og ikke puster normalt. 

Med behandling menes at brystkompresjoner er gjort i mer enn 30 sekunder og/eller elektrisk sjokk er 

gitt med en defibrillator. Pasienter med flere gjentatte hjertestansepisoder som behandles "fort og 

greit", skal registreres som én hendelse (utsteinskjema). Hver hendelse som skjer mer enn 20 minutter 

etter forrige ROSC er en ny hendelse. 

• Pasienter som har egensirkulasjon ved ankomst ambulanse. 

Pasienter som har egensirkulasjon når ambulansepersonell ankommer, men som ifølge tilstedeværende 

ikke hadde tegn på sirkulasjon på et tidligere tidspunkt og har fått behandling med brystkompresjoner 

og/eller defibrillering, skal inkluderes.  

• Pasienter der behandlingsforsøk er avbrutt etter vurdering av kompetent personell skal inkluderes, og 

årsaken til det avbrutte behandlingsforsøket skal registreres. 

• Pasienter som er mors. 

Pasienter med hjertestans som helsepersonell velger å ikke starte behandling på skal inkluderes og 

årsaken til at det ikke startes HLR skal registreres. Norsk hjertestansregister ønsker at 

ambulansetjenestene også leverer inn skjema på hjertestanser som ved ankomst viser seg å være mors, 

og hvor det ikke er startet HLR av hverken publikum eller ambulansepersonell. Her har Helse Stavanger 

et forbedringspotensial, siden det virker noe tilfeldig når det blir fylt ut skjema på disse tilfellene. Neste 

kapittel viser til nasjonale tall der Helse Stavanger HF ligger nederst på forekomst hjertestans per 

100.000 innbyggere. 

Eksklusjonskriterier: 

• Personer med hjertestans inne på sykehus registreres i det inhospitale registeret for hjertestans 

• Nyfødte som resusciteres i forbindelse med fødsel, skal ikke inkluderes. 

 

Antall, alder- og kjønnsfordeling 
I 2020 ble det registrert totalt 225 hjertestansskjema i databasen. Dette inkluderer også noen pasienter 

hvor det ikke ble påbegynt behandling (HLR) av tilstedeværende og/eller ambulanse. Eksempelvis 

tilfeller hvor person er åpenbart død og innringer ikke ønsker å starte gjenoppliving. Også inkludert er 

noen hendelser hvor pasienten har fått HLR men har tegn til liv når ambulansen ankommer. Her kan 

tjenesten bli bedre til å registrere skjema på alle slike hendelser. 

Det er en liten nedgang i antall registrerte hjertestansskjema fra 2019, hvor det var 263 skjemaer. En av 

mange forklaringer på dette kan være Covid-19, der det ser ut til å være en nedgang i sykdom og 

innleggelser generelt. En annen forklaring kan være at Helse Stavanger har litt utfordringer med å få 

registrert utsteinskjema absolutt alle prehospitale hjertestanser.  
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Figuren under er fra nasjonal hjertestansrapport for 2019. Denne viser antall pasienter som ble 

ambulansebehandlet per 100.000 innbyggere, og her lå Helse Stavanger HF nederst med 45 per 100.000. 

For 2020 er forekomsten 41 per 100.000. Foreløpige nasjonalt gjennomsnitt for 2020 er 50 per 100.000. 

 

I 173 tilfeller ble det påbegynt behandling av noen. Enten tilstedeværende og/eller firstresponder 

og/eller ambulanse (168 i 2019). Kjønnsfordelingen for 2020 var 64% (n=111) menn og 36% (n=62) 

kvinner. Gjennomsnittalderen var 62.1 år. 
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Kollaps hørt eller sett av hvem? Sted hvor hjertestans skjedde 
54% var bevitnet av enten tilstedeværende, ambulansepersonell eller annet helsepersonell. 46% av 

hjertestansene var ikke bevitnet av noen.  

Kollaps hørt/sett av antall prosent 

Tilstedeværende 69 40% 

Ambulanse 13 8% 

Annet helsepersonell 11 6% 

Ingen 80 46% 

Total 173 100% 
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I forhold til 2019 er fordelingen tilnærmet lik på hvor hjertestansene skjedde. 

Sted for hjertestans Antall Prosent 

Eget eller andres hjem 116 67% 

Offentlig sted ute 27 16% 

Omsorgsinstitusjon 8 5% 

Arbeidsplass 5 3% 

Sport/rekreasjonssted 4 2% 

Ambulanse 5 3% 

Legekontor/legevakt 4 2% 

Offentlig bygg 4 2% 

Total 173 100% 

 

 

Antatt årsak til hjertestans 
Antatt årsak til hjertestans er en variabel som vurderes av behandlende ambulansepersonell ut i fra 

informasjonen som er tilgjengelig i situasjonen. I dette feltet skal det fylles ut om det er åpenbare 

årsaker til hjertestans. Dersom årsak ikke er kjent, settes dette som antatt kardial. Så langt det er mulig 

dobbeltsjekkes dette med informasjon i DIPS i ettertid av hjertestansen, og denne tilleggsinformasjonen 

blir registrert på datapunktet «bekreftet årsak til hjertestans».   
 

Antatt årsak til hjertestans antall prosent 

Antatt kardial 117 68% 

Respirasjonssvikt 14 8% 

Overdose forgiftning 9 5% 

Drukning 9 5% 

Kvelning 10 6% 

Traume 9 5% 

Annet* 5 3% 

Total 173 100% 

*Annet = totalt 4 andre tilfeller  
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UTSIKTER FOR OVERLEVELSE 
74.5% (129 av 173 pasienter) fikk HLR før ankomst ambulanse av enten tilstedeværende og/eller 

førsterespondent: I 123 tilfeller startet tilstedeværende HLR.  

Det var 26 tilfeller hvor førsterespondent utførte HLR:  

I 6 tilfeller var de først på plassen og startet HLR.  I 20 tilfeller tok de over HLR etter tilstedeværende. 

Ambulansepersonell initierte HLR på 31 pasienter som ikke hadde fått HLR før ambulansen ankom. Det 

var i tillegg også totalt 13 ambulansebevitnede hjertestanser, som beskrives i eget kapittel.  

Videre i rapporten følger alle hjertestanser (151 av 173) som fikk behandling av ambulansetjenesten i 

Helse Stavanger HF, herunder også luftambulanse, båtambulanse og 330 redningshelikopter. Med 

behandling menes HLR og/eller defibrillering.  

Første rytme 
Første hjertestans-rytme er den rytmen ambulansepersonellet finner når de starter behandling. 

Omtrent halvparten er asystole. Andel pasienter med sjokkbar hjerterytme (VT og VF) var totalt 30.5% 

(n=46). I 2019 var andelen 26.9%. Det er altså en liten oppgang i forekomsten av sjokkbar rytme. På 

landsbasis var snittet 21.5% i 2019. Helse Stavanger lå dermed 5% over landsgjennomsnittet i forekomst 

av sjokkbar hjerterytme.  

Første hjertestans-rytme Antall Prosent 

VF 44 29.1% 

VT uten puls 2 1.3% 

Asystole 73 48.3% 

PEA 26 17.2% 

Pulsgivende rytme 1 0.7% 

Ukjent 5 3.3% 

Total 151 100% 

 

Det var 25 tilfeller hvor defibrillator var tilkoblet før ambulanse ankommer: 11 av tilstedeværende og 14 

av førsterespondent (brann, politi, akutthjelper). 12 pasienter ble defibrillert av en hjertestarter, og 

noen av disse fikk egensirkulasjon før ambulansen ankom. 

Ambulansebevitnede hjertestanser 
I 2020 fikk 13 av 173 (7.5%) pasienter hjertestans som var bevitnet av ambulansepersonell. Av disse ti 

fikk seks (60%) vedvarende ROSC – Fire (40%) var i live etter 30 dager. I 2019 var det 18 av 167 (10.7%) 

ambulansebevitnede stanser, og landsgjennomsnittet var 9%. Seks av disse 18 (33%) fikk vedvarende 

ROSC – to (11%) var i live etter 30 dager. 

Disse tallene bør leses med forsiktighet da den totale forekomsten er veldig liten, som igjen gjør at små 

endringer i antall vil føre til store forandringer i prosentandel. Det er også mange ukjente variabler 

omkring disse pasientene som bør undersøkes nærmere. Variabler som alder, sykdomshistorikk og 

hendelsesforløp osv. kan spille inn på overlevelsen.  
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Status ved levering sykehus og overlevelse 24 timer og 30 dager 
Vedvarende ROSC er definert som når pasienten får egenrytme som varer i mer enn 20 minutter uten 

re-stans. I de tilfeller HLR ble startet eller fortsatt av ambulansepersonell fikk man vedvarende ROSC i 44 

av 151 tilfeller (29.1%). Dette er omtrent tilsvarende som i 2019, hvor tallet var 27.5% (46 av 167).  

Tallene nedenfor inkluderer alle pasienter som fikk behandling av ambulanse og som ble transportert til 

sykehus (84 av 151 – 55.6%). Dette for å gi et innblikk i hva som er pasientenes status ved avlevering på 

sykehus, og hvordan det går med disse. 

 36 pasienter ble levert på sykehus med pågående HLR. Av disse var 2 i live etter 24 timer og 1 

overlevde 30 dager. 

 31 pasienter var bevisstløse ved levering. Etter 24 timer på sykehus var 21 i live og 10 døde. 

Etter 30 dager var 14 i live og 17 døde. 

 10 var våkne ved levering. Alle disse var alle i live etter 24 timer på sykehus, men en pasient var 

død etter 30 dager.  

Status ved 

levering sykehus Totalt antall 24 timer overlevelse 30 dager overlevelse Død 

Overlevde 

HLR pågår 35 1 i live, 34 døde 1 i live, 34 døde 34 1 

bevisstløs 31 21 i live, 10 døde 14 i live, 17 døde 17 14 

Våken 13 13 i live 12 i live, 1 død 1 12 

Død 5 5 døde 5 døde 5 0 

Sum 84 35 i live, 49 døde 27 i live,  57 døde 57 27 

 

Når man inkluderer alle ambulansebehandlede prehospitale hjertestanser er overlevelsestallene: 

35 av 151 pasienter (23.2%) var i live 24 timer etter hjertestans, mot 38 av 167 (22.75%) i 2019.  

27 av 151 pasienter (17.9%) var i live 30 dager etter hjertestans, mot 22 av 167 (13.2%) i 2019. 

 

 

UTSTEINKOMPARATORGRUPPEN 
Utsteinkomparatorgruppen samler alle hjertestanspasienter der hjertestansen er observert av 

tilstedeværende, og som har en sjokkbar første observerte hjertestansrytme. Det vil si de pasientene 

som har aller størst sjans for å overleve en hjertestans. 

Dette er en gruppe som benyttes for sammenlikning mellom områder og land, fordi vi antar at dette er 

en mer ensartet gruppe pasienter, og fordi behandlingsanbefalingene er entydige og felles i alle 

områder (Årsrapport 2019). 
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ROSC og 24 timers overlevelse i Utsteinkomparatorgruppen 
I 2020 var andel prehospital vedvarende ROSC 53.3% (16 av 30 pasienter). 56.7% (17 av 30 pasienter) 

var i live 24 timer etter hjertestansen (1 ble levert SUS med pågående HLR).  

Av disse 30 fikk ni pasienter avlevert sjokk før ambulansens ankomst. 3 hadde fått sjokk og hadde ROSC 

før ambulansen ankom.  I 2019 var andel ROSC 51.51% (17 av 33 pasienter). 54.54% (18 av 33) var i live 

24 timer etter hjertestansen.  

Figuren under viser forekomst av ROSC i de andre helseforetakene for 2019. Landsgjennomsnittet lå rett 

over 60%. Vi ser at Helse Bergen HF, Innlandet HF, OUS HF, Sørlandet HF og Østfold HF alle ligger over 

70% andel ROSC.  

Figur: Andel ROSC i Utsteinkomparatorgruppen 2019 (Norsk Hjertestansregister årsrapport, 2019).
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Overlevelse 30 dager i Utsteinkomparatorgruppen 
I 2020 var 15 av 30 (50%) pasienter i live 30 dager etter hjertestansen, mot 42.42% i 2019. 

Landsgjennomsnittet i 2019 var på 46%. Nordlandssykehuset HF, Vestre Viken og Oslo 

universitetssykehus HF lå nær 60% overlevelse.  

 

(Norsk Hjertestansregister årsrapport, 2019). 
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FOREKOMST PREHOSPITALE BEHANDLINGSTILTAK 

Luftveishåndtering 

Luftveishåndtering 2020 2020% 2019 2019% 

Ikke valgt 4 2.6% 0 0% 

munn til munn/maske 1 0.7% 1 0.6% 

maske og bag 25 16.6% 38 22.8% 

supraglottisk luftvei 62 41.1% 54 32% 

endotrakeal intubasjon 49 32.5% 69 41% 

ikke relevant 8 5.3% 2 1.2% 

ukjent 2 1.3% 3 1.8% 

TOTAL 151 100% 167 100% 

 

Prehospital luftveishåndtering forekommer primært med supraglottisk luftvei (iGel) eller endotrakeal 

intubasjon (ET), og står for cirka 74% av tilfellene. Det er kun anestesilege som benytter ET. I oppdrag 

hvor luftambulanse assisterer blir det ofte utført ET etter at IGel er nedlagt.  

I følge Norsk hjertestansregister sin bruksanvisning for utfylling av Utsteinskjema skal man registrere 

den luftveishåndtering som ble brukt lengst under gjenopplivningen. Det betyr at hvis 

ambulansepersonell har brukt iGel i 20 minutter og luftambulanse intuberer endotrakealt, men HLR 

avsluttes 5 minutter etterpå– skal supraglottisk luftvei registreres som primær luftveishåndtering. 

Disse tallene må derfor leses med forsiktighet, da ambulansepersonell kan krysse av for endotrakeal selv 

om iGel har vært brukt lengre i stansforløpet – og omvendt. 

 

Kapnografi 

Kapnografi ble benyttet i en stor andel av prehospitale hjertestanser: 121 av 151 (80%). Kapnografi er 

gullstandard for å verifisere at man får ventilert og sirkulert pasienten på en tilfredsstillende måte. I 

følge Nasjonal Rapport for 2019 lå Helse Stavanger HF på andre plass i bruk av kapnograf på 

hjertestanser med 78.4%, rett under Oslo Universitetssykehus HF på 84%. 

Kapnografi er måling av CO2 i utåndingsluften og er anbefalt fordi det:  

• er med på å sikre korrekt tubeplassering ved avansert luftveishåndtering  

• kan gi en tidlig indikasjon på at pasienten har fått tilbake egensirkulasjon  

• verdien som leses av kan indikere om kvaliteten av behandlingen er god. 

(Årsrapport 2019). 

Adrenalin og amiodarone 

Adrenalin ble administrert i 99 av 151 (65.6%) tilfeller i 2020, mot 124 av 167 (74.2%) i 2019 

Amiodarone ble administrert 20 av 151 (13.2%) tilfeller i 2020, mot 28 av 167 (16.7%) i 2019. 
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Mekanisk brystkompresjonsmaskin 

I Helse Stavanger HF ble LUKAS eller Autopuls brukt i 48 av 151 (31.7%) av hjertestansene, mot 37% i 

2019  

Mekanisk brystkompresjonsmaskin kan avlaste ambulansepersonell ved langvarig HLR. Dersom det er 

indikasjon for å behandle pasienten med HLR under forflytning til sykehus, kan brystkompresjonsmaskin 

sikre jevn og god kvalitet på brystkompresjonene uten at ambulansepersonellet må jobbe usikret i en 

ambulanse i bevegelse. Randomiserte studier viser imidlertid ikke bedre overlevelse med 

brystkompresjonsmaskin sammenliknet med manuelle brystkompresjoner av god kvalitet (årsrapport 

2019). 

Mekanisk brystkompresjonsmaskin er altså ment for å frigjøre ambulansepersonell fra manuelle 

kompresjoner, og skal primært brukes hvis det er indikasjoner for å transportere pasienten til sykehus 

med pågående HLR.  

Ikke alle ambulansestasjoner i Helse Stavanger har tilgjengelig LUKAS. De stasjonene med lengst 

transporttid til SUS (Sokndal og Hjelmeland) har ikke, og må eventuelt få LUKAS levert fra nabostasjon 

under oppdraget hvis ikke luftambulanse er tilgjengelig. 

Angående denne variabelen er det viktig å påpeke for ambulansepersonell: 

Det skal kun krysses av for «brukt kompresjonsmaskin» og «tid for oppstart» hvis maskinen blir startet. 

Det skal IKKE krysses av for «brukt LUKAS» hvis den kun monteres «i tilfelle» det blir nødvendig med 

kompresjoner. 

Det er tilfeller der registrar leser i DIPS notat at «pasient ankommer pågående kompresjonsmaskin» og 

det mangler avkrysning på prehospitalt utsteinskjema. Det oppfordres derfor til at dette punktet fylles 

ut korrekt og med tidspunkt for start av LUKAS. 
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INHOSPITAL HJERTESTANS 
Året 2020 er tilbakelagt og oppsummeringen av inhospitale hjertestans ved Stavanger 

Universitetssjukehus er nå klare for å publikasjon internt i foretaket. Året som sådan har vært travelt og 

utfordrende for STANS-Teamet, sett i lys av antall krevende hjertestans og SARS-CoV-2 utbruddet. Det 

har dog vært en nedgang i stansutkall fra Akuttmedisinsk Kommunikasjonssentral (AMK) på nærmere 

12% fra 2019 til 2020. Dette er utkall som er gjort på bakgrunn av hendelser inne på SUS, som har 

medført utkall av STANS-Team internt på 113, og ønsket STANS-Team i Akuttmottak (AMK) fra 

ambulanse- og luftambulansetjenesten.  

Antallet inhospitale hjertestans har hatt en nedgang med 9% fra 2019 til 2020. Dessverre foreligger det 

fortsatt mørketall slik at antallet kan være høyere enn det som er registrert. Det er gjort tiltak for å 

redusere mørketall med gode resultater. Mørketall knyttes opp mot de spesialavdelingene som kan og 

håndterer slike hendelse uten hjelp fra STANS-Teamet.  

Hjertestansregistraren for inhospital del av hjertestansregisteret er forankret i RAKOS, en 20% stilling, 

men det operasjonelle registreringsarbeidet utføres fra kardiologisk avdeling, MIO/MIKO. Dette 

medfører at man er tilstede i det kliniske miljøet og knytter kontakter og lett kan bistå med oppfølging 

av hendelser for å kvalitetssikre data inn i registeret. 

Hjertestansregistraren registrere data lokalt og leverer lovpålagte data til Norsk Hjertestansregister 

fortløpende. 

Rapporten er utarbeidet med enkle tall som erfaringsvis er greit å ha kjennskap til.  Norsk 

hjertestansregister kommer med sin årsrapport for 2020 mot slutten av inneværende år og tilsendes 

aktuelle interessenter på SUS. Årsrapportene finnes og elektronisk på Nasjonalt servicemiljø for 

medisinske kvalitetsregistre https://www.kvalitetsregistre.no/registers/norsk-hjertestansregister   

 

  

https://www.kvalitetsregistre.no/registers/norsk-hjertestansregister


PRE- OG INHOSPITAL HJERTESTANS – STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS 2020 

 16 

Hjertestans inne på sykehuset 

Data fra hjertestans inne på SUS hentes fra stans-calling systemet (Ascom), rapportskjema for 

hjertestans inne på sykehus og pasientjournal (DIPS). SUS har innarbeidet en rutine og gitt en 

rollefordeling i STANS-Teamet, som medfører at LIS1 har ansvar for å dokumenterer undervis i 

hendelsen og fyller ut stansskjemaet. Når alle datafelt er utfylt og skjema er signert av E1 lege (ansvarlig 

lege) og LIS1, puttes skjemaet i en merket postkasse i AKM. Skjemaene hentes inn fortløpende av 

registraren og registreres og oppbevares i låsbart skap. 

Registraren samler inn informasjonen fra stansskjema og pasientjournal. Alle data kvalitetssikres og 

registreres inn i Medisinsk Registersystem (MRS). Innregistreringen er web-basert og utarbeidet av Helse 

Midt-Norge IT (HEMIT).  SUS har tilgang til alle data som legges inn på bakgrunn av oppretting av lokalt 

kvalitetsregister etter helsepersonelloven §26. Når data er ferdigstilt lokalt, overføres de automatisk til 

en nasjonal database. 

All informasjon som er lagt inn i registeret kvalitetssikres av det nasjonale registeret ved at det gjøres en 

del valideringer av datapunkter opp mot hverandre, og ved at det tas ut statistikk som sendes tilbake til 

den lokal registraren for gjennomsyn. Tilbakemelding sendes 3 ganger årlig i forbindelse med 

bearbeiding av data til de nasjonale kvalitetsindikatorene, og alle registrarene får en oversikt over egne 

resultater før årsrapporten fra Norsk Hjertestansregister publiseres. 

 

Inklusjonskriterier 
Alle som rammes av plutselig uventet hjertestans på sykehus i Norge og der behandling startes av 

tilstedeværende eller helsepersonell, skal inkluderes i hjertestansregisteret. Med hjertestans menes en 

tilstand der hjertet ikke lenger pumper blod, uavhengig av årsak. Den kliniske presentasjonen vil være en 

person som er bevisstløs og ikke puster normalt. 

Med inne på sykehus menes innenfor sykehusområdet slik det er definert i bygningsmassen og slik 

sykehustjenestene er organisert av helseforetakene etter lov om spesialisthelsetjenester (§2-1 a). 

Pasientene kan være innlagte eller polikliniske pasienter, besøkende og ansatte. 

Med behandling menes at brystkompresjoner er gjort i mer enn 30 sekunder og/eller elektrisk sjokk er 

gitt med en defibrillator. Pasienter med flere gjentatte hjertestansepisoder som behandles "fort og 

greit" registreres som én pasient med hjertestans kun en gang og de påfølgende som "komplikasjoner". 

Hver hendelse som skjer mer enn 20 minutter etter forrige ROSC er en ny hendelse. 

Pasienter som har egensirkulasjon når stansteam/helsepersonell ankommer, men som ifølge 

tilstedeværende ikke hadde tegn på sirkulasjon på et tidligere tidspunkt og har fått behandling med 

brystkompresjoner og/eller defibrillering, skal inkluderes. 

Pasienter der behandlingsforsøk er avbrutt etter vurdering av kompetent personell, skal inkluderes og 

årsaken til det avbrutte behandlingsforsøket skal registreres. 
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Eksklusjonskriterier 
Personer med hjertestans utenfor sykehus registreres i det prehospitale registeret for Hjertestans og 

føres ikke inn i inhospital register. 

Nyfødte som resusciteres i forbindelse med fødsel og inntil første utskriving fra sykehus, skal ikke 

inkluderes. 

Intendert hjertestans som del av utredning og behandling skal ikke registreres. Dette gjelder f.eks. 

indusert VF ved tilpasning av implanterte defibrillatorer og under åpen hjertekirurgi i dyp hypotermi 

med sirkulasjonsstans. 

 

Antall hjertestans på sykehuset 
Det totale antallet rapporterte hjertestans på SUS i 2020, var 90 hendelser. Dette er en nedgang på 9,1 

% sammenlignet med 2019. Det er grunn til å tro at antallet hjertestans er litt høyere, da det foreligger 

fortsatt mørketall ved enkelte avdelinger. Disse hendelsene blir ikke registrert i registeret, da STANS-

Teamet ikke blir alarmert på disse hendelsene. Det er spesialavdelinger som 2N Hjerteintervensjon og 

MIO/MIKO som glipper i registreringen.  

Felles for disse avdelingene er at de behandler pasientgrupper som plutselig rammes av en 

rytmehendelse som krever inngrep med konvertering av hjertestarter. Denne hendelsen behandles av 

avdelingen selv og teamet rundt pasienten. Hendelsen krever ikke assistanse av STANS-teamet og blir 

derav ikke registrert. Avdelingene skal selv rapportere disse hendelsen på lik linje som STANS-teamet, 

men her er det et fortsatt forbedringspotensial ved nevnte avdelinger, som det jobbes videre med i 

2021. Av de tiltak som ble innført og effektuert i 2020, ser man en reduksjon i disse mørketallene, og 

tiltakene har hatt frapperende effekt på 2M intensiv. Tilsvarende effekt søkes oppnådd for de 2 

gjenstående spesialenhetene ved sykehuset. 
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Kjønnsfordeling og alder på hjertestanspasientene 
Av de 90 rapporterte hendelsene var 65,6% menn og 34,4% kvinner. Gjennomsnittsalderen for menn var 

82 år og for damer 77 år. Den yngste pasienten var 31 år og den eldste 93 år.  

Fordelingen ellers er gjengitt i tabellen under. 
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Antatt årsak til hjertestans 
Antatt årsak til hjertestans blir først registrert tentativt ut ifra de antakelser som STANS-temaet jobber 

opp mot når de står i hjertestanssituasjonen. I etterkant sjekkes denne antakelsen opp mot STANS notat 

og obduksjonsrapport i DIPS. Den endelige årsaken registreres inn i lokalt og nasjonalt register.  

Den vanligste årsaken som registres er knyttet til hjertesykdom. Videre følger hjertestans som følge av 

respirasjonssvikt. Dette er et tall som holder seg stabilt, men trenden kryper oppover og dette er 

hendelser som primært lokaliseres til sengepostene på SUS.  

 

Årsak   Antall Andel 

Hjertesykdom 40 44,4% 

Respirasjonssvikt 20 22,2% 

Lungeemboli 11 12,2% 

Ukjent 5 5,6% 

Annet* 1 1,1% 

Cerebral hendelse 1 1,1% 

Ikke traumatisk blødning 10 11,1% 

Sepsis 2 2,2% 

* Annen spesifikk komplikasjon etter elektiv inngrep. 

Hvor på SUS skjedde hjertestansene? 
Den største andelen av hjertestans er lokalisert til generelle (ikke spesialavdelinger) sengeposter og ser 

man på årsak til hjertestans, rapporteres den til kardiologiske hendelser og respirasjonsstans.   

På spesialavdelingene er hovedtyngden rettet mot hjertesykdom og arytmi problematikk. 

Respirasjonssvikt og LE, som isolerte årsaker, ser man og som rapporterte årsaker. Akuttmottaket sine 

hendelser er pasienter som får hjertestans i mottaks- og behandlingsenheten etter ankommet SUS 

(behandlingsrom/triage). 
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Det er kun registrert 2 tilfeller av hjertestans på SARS-CoV-2 positive pasienter definerte pandemiposter. 

Eventuelle SARS-CoV-2 positive pasienter innlagt på intensivavdelingen faller ikke inn under denne 

registreringen. De samles under totalen for 2M intensiv.   
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Detaljert oversikt over hvor på SUS hjertestans fant sted 

 

 

 

Første registrerte rytme 
Antall hendelser med sjokkbare rytmer har hatt en nedgang sammenlignet med tall fra 2019. Det som 

kan sees ut ifra lokalt registeret er at antall hjertestans med PEA og asystoli som første rytme har hatt en 

økning sammenlignet med 2019.  Hendelser med PEA som første dokumenterte rytme utgjør 57,1% av 

ikke sjokkbare rytmer, og er en økning på 6,6 prosentpoeng fra 2019. 

 

Første rytme   Antall Andel 

VF/VT 26 28,9% 

PEA/Asystoli 63 70,0% 

Ukjent 1 1,1% 
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Overlevelse etter 30 dager 
En kvalitetsindikator ved hjertestans er overlevelsen etter 30 dager. For 2020 var den på 28,9 % som er 

en nedgang fra 2019, hvor overlevelsen etter 30 dager var 42,4%. 

    

 
 

Årsaken til reduksjonen i overlevelse på 13,5% vites ikke i detalj. I 2020 ble antall In-Situ simuleringer 

redusert til annenhver torsdag frem til SARS-CoV-2 utbruddet. Da ble det trent hver uke i april, mai og 

halve juni. Etter endt sommeravvikling (slutten av august) gikk man tilbake til In-Situ simulering 

annenhver torsdag.  

Utbruddet av SARS-CoV-2 kan ha forsinket innleggelse i sykehus med det faktum at da pasientene 

oppsøkt legehjelp/sykehus var sykdomsforløpet godt etablert og pasientene var alvorlig syke.  

Gjennomsnittsalderen har økt og pasientene som ikke overlevde fremstår som multimorbide og flere 

hadde og økt komorbiditet ved innleggelse.  
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