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Inklusjonskriterier  
Alle pasienter som er innlagt i norske sykehus med  akutt hjerteinfarkt(ICD10 I21/I22)1 som hoved- 
eller bidiagnose skal registreres i Norsk hjerteinfarktregister. Etter definisjon i ICD-10 vedvarer et 
akutt hjerteinfarkt i inntil 28 dager. Dette innebærer at alle pasienter som innlegges med akutt 
hjerteinfarkt der sykehistorien er ≤ 28 dager skal registreres. 
 
Registeret er koblet til Folkeregisteret. Det er kun pasienter med norsk fødselsnummer (ikke 
hjelpenummer) som skal inkluderes. 
 
Pasienter som kommer inn i sykehusets mottagelse med hjertestans og som hadde symptomer 
forenlig med myokardiskemi skal registreres selv ved mislykket resuscitering. 
 
Pasienter som overflyttes mellom flere sykehus i forløpet av et akutt hjerteinfarkt skal registreres ved 
alle sykehus som behandlet pasienten i sykdomsforløpet, jfr figur 1. Sykehusene skal i hovedsak kun 
registrere den behandling som ble utført på eget sykehus. Hvis pasienten var innlagt ved flere 
sykehus under et og samme sykdomsforløp, vil disse oppholdene bli koblet sammen til et 
sykdomsforløp i den nasjonale rapporten fra hjerteinfarktregisteret. 
 
 
Figur 1: Registrering av pasientflyt mellom sykehus 
 

 
Valg av skjema 
Hovedskjema 
Registreres på alle pasienter som innlegges med akutt hjerteinfarkt, og hvor det ikke er registrert et 
hovedskjema på eget sykehus tidligere under sykdomsforløpet. 
 
Oppfølgingsskjema 
Hovedskjema må være utfylt på ditt sykehus før man kan fylle ut et oppfølgingsskjema. 
Oppfølgingsskjema er et tilleggsskjema til hovedskjema for å supplere informasjon om samme 
hjerteinfarkt der pasienten flyttes mellom flere sykehus. 
 
Skjema avsluttes 
Skjema avsluttes når pasienten utskrives til hjemmet/pleieinstitusjon/rehabiliteringsopphold, eller 
overflyttes til annet sykehus, eller overflyttes til annen avdeling ved samme sykehus for 
koronarkirurgi eller annen oppfølgende behandling/observasjon etter at pasienten er 
ferdigbehandlet for sitt hjerteinfarkt. 

                                                 
1
 ICD10 – Den 10. revisjon av den internasjonale statistiske klassifikasjon av sykdommer 

Kriterier 
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Kriterier for et akutt hjerteinfarkt 
Diagnosen akutt hjerteinfarkt kan stilles hvis et av følgende punkter oppfylles: 
 
1) Påvisning av stigning og/eller fall av hjertemarkører (fortrinnsvis troponin), med minst en verdi 

over 99 persentilen av øvre referansegrense sammen med holdepunkt for myokardiskemi, 
definert ved minst ett av følgende kriterier: 
a) Iskemiske symptomer  
b) Ny eller antatt ny ST-elevasjon, ST-depresjon, T-inversjon eller nytt venstre grenblokk 
c) Utvikling av patologisk Q-takker  
d) Visuell fremstilling av nytt substanstap av viabelt myokard eller ny regional abnorm 

veggbevegelse 
e) Påvisning av intrakoronar trombe ved angiografi eller obduksjon. 

2) Kardial død med symptomer forenlig med myokardiskemi, ledsaget av nye iskemiske EKG-
forandringer eller nytt venstre grenblokk, men der pasienten døde før man fikk tatt blodprøve, 
eller før man kunne forvente troponinstigning. 

3) PCI-relatert hjerteinfarkt definert ved en økning av troponin-verdien innen 48 timer etter 
prosedyren til > 5 ganger 99 percentilen for øvre normalverdi(URL) hvis pasienten hadde normal 
troponin-verdi før prosedyren (dvs < 99 percentilen), eller > 20 % økning av troponin-verdien hvis 
pasienten hadde forhøyede troponin-verdier før prosedyren som enten var stabile eller fallende. 
I tillegg kreves enten  
a)  holdepunkt for vedvarende iskemi manifistert ved vedvarende iskemiske brystsmerter 

(varighet > 20 minutter) 
b) nye iskemiske ST-segment forandringer eller patologiske Q-takker 
c) angiografiske funn forenlig med en prosedyrekomplikasjon som vil kunne føre til iskemi 
d) nytt tap av viabelt myokard eller ny abnorm veggbevegelighet ved bildefremstilling av 

myokard. 
4) Stenttrombose assosiert med hjerteinfarkt. Stenttrombosen må være påvist ved angiografi eller 

obduksjon og det må foreligge en klinisk tilstand med myokardiskemi og med stigning og/eller 
fall av troponin med minst en forhøyet prøve. 

5) I forbindelse med koronar by-pass operasjon av pasienter som hadde normal troponinverdi før 
operasjonen stilles infarktdiagnosen når troponinnivået postoperativt er >10 ganger 99  
percentilen, og hvis det i tillegg foreligger mints ett av følgende kriterier: 

i) Nye patologiske Q-takker eller venstre grenblokk 
ii) Angiografisk påvist ny okklusjon av graft eller nativ koronararterie 
iii) Visuell fremstilling av nytt substanstap av viabelt myokard eller ny regional abnorm 

veggbevegelse. 
 

For å stille diagnosen akutt hjerteinfarkt må det påvises minst en troponinverdi > 99 persentilen for 
metoden (definert i en hjertefrisk referansepopulasjon, tabell 1). Dette gjelder alle typer 
hjerteinfarkt, bortsett fra ved kardial død. 
 
Signifikante endringer i troponinkonsentrasjonen er definert som: 

 Hvis initial troponin-verdi er under eller lik 99 persentilen skal det foreligge minst 50 % 
endring mellom det første og senere analyseresultater. 

 Hvis initial troponin-verdi er høyere enn 99 persentilen, kan en endring mellom det første og 
senere analyseresultater på minst 20 % være forenlig med akutt hjerteinfarkt (forutsatt at 
lokal troponinmetode har ≤ 10 % analytisk variasjon(CV) ved 99 persentilen). 

 
Troponinkonsentrasjonen bør måles ved innkomst og etter 3-6 timer. Minimum observasjonstid i 
sykehus bør være 6 timer. Ved usikkerhet kan det være behov for lengre observasjon og flere 
målinger. 
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Referanseverdier for troponin er avhengig av hvilken produsent og analysemetode som brukes. Ved 
endring av referanseverdi for troponin, må  registersekretariatet få beskjed. 
 
Tabell 1: Anbefalte 99 persentiler ved ulike metoder for troponinmåling1 

Metode 99 persentil (ng/L) 

Hs-Troponin T (Roche) 14 

Hs-Troponin I (Abbott) 26 

Stat Troponin I (Abbott) 28 

TnI ultra (Simens) 40 

Troponin I ES (Vitros) 34 

 
1
Hentet fra nasjonale anbefalinger for tolkning av troponinresultater ved diagnostikk av akutt hjerteinfarkt utarbeidet av 

Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi og Norsk Cardiologisk Selskap 28.05.2013. 

 
 

Tabell 2: Det er viktig å være klar over at en økning i troponinverdier kan ha en annen årsak enn et 
akutt hjerteinfarkt  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kriteriene for akutt hjerteinfarkt bygger på de Europeiske retningslinjene 2012: 
http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-guidelines/Pages/universal-definition-myocardial-
infarction.aspx . 
Norsk Cardiologisk selskap(NCS) sine kommentarer til retningslinjene: 
http://legeforeningen.no/PageFiles/156905/Hjf.2-13.8%20ESC%20Guidelines%20Univ.Def.of.MI.pdf 

Tabell 2: Troponinøkning på grunn av myokardskade 

Myokardskade relatert til primær myokardiskemi 

Plakkruptur 
Intraluminal koronar trombedannelse 

Myokradskade relatert til myokardiskemi på grunn av ubalanse mellom 
oksygentilbud og etterspørsel  

Taky-/bradyarytmi 
Aortadisseksjon eller alvorlig aortaklaffesykdom 
Hypertrofisk kardiomyopati 
Kardiogent, hypovolemisk, eller septisk sjokk 
Alvorlig respirasjonssvikt 
Alvorlig anemi 
Hypertensjon med eller uten LVH 
Koronar spasme 
Koronar emboli eller vaskulitt 
Koronar endotel dysfunksjon (uten signifikante arteriosklerotiske forandringer) 

Myokardskade som ikke er relatert til myokardiskemi 

Hjertekontusjon, kirurgi, ablasjon, pacing eller defibrillatorsjokk 
Rhabdomyolyse med hjerteskade 
Myokarditt 
Kardiotoksiske midler, eks antracykliner, herceptin 

Myokarskade av multifaktorell eller udefinert årsak 

Hjertesvikt 
Stress (Takotsubo) kardiomyopati 
Alvorlig lungeemboli eller pulmonal hypertensjon 
Sepsis og kritisk syke pasienter 
Nyresvikt 
Alvorlig akutt nevrologisk sykdom, som hjerneslag og subarachnoidblødning 
Avleiringssykdommer som amyloidose og sarkoidose 
Ekstrem fysisk aktivitet 

http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-guidelines/Pages/universal-definition-myocardial-infarction.aspx
http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-guidelines/Pages/universal-definition-myocardial-infarction.aspx
http://legeforeningen.no/PageFiles/156905/Hjf.2-13.8%20ESC%20Guidelines%20Univ.Def.of.MI.pdf
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1.0 Innleggelsestidspunkt ved første sykehus som behandlet pasienten for det aktuelle 
hjerteinfarktet 
Innleggelsestidspunkt er det tidspunkt pasienten ankommer det første sykehuset som behandlet 
pasienten for det aktuelle hjerteinfarkt. For å få registrert riktig tidspunkt kan man bruke 
innleggelsestidspunkt registrert i pasientjournal(EPJ) eller i ambulansejournal. 00:00 er ikke et 
godkjent tidspunkt. Midnatt registreres med 23:59 eller 00:01 
  
1.1 Overflyttet pasient 
Nei – gjelder pasienter som innlegges med hjerteinfarkt fra hjemmet, dagpost, poliklinikk, sykehjem, 
rehabiliteringssenter, rusklinikk eller psykiatrisk institusjon. 
Ja, annen avdeling – gjelder pasienter som overflyttes fra annen avdeling ved dette sykehus. 
Ja, annet sykehus – gjelder pasienter som overflyttes fra et annet sykehus for videre behandling av 
akutt hjerteinfarkt. Som hovedregel skal behandling som blir utført ved første sykehus registreres i 
skjemaet fra dette sykehuset, mens videre behandling registreres ved det sykehus som pasienten 
flyttes til.  
Hvis pasienten ble overflyttet fra et sykehus som ikke behandler pasienter med akutt hjerteinfarkt, 
skal oppholdet registreres som "Overflyttet fra annen avdeling". 
 
1.2 Overflyttet fra hvilket sykehus 
Velg sykehus fra listen i Vedlegg 1. Vedlegg 1: Oversikt over de 53 registrerende sykehus og 
tilhørende regioner i Norge 
 
1.3 Fikk pasienten diagnosen akutt hjerteinfarkt på forrige sykehus 
 
1.4 Skjul innkomstvariabler:  
Kan avkrysses hvis den aktuelle pasient er overflyttet fra et av de sykehusene som er listet i  
Vedlegg 1. Vedlegg 1: Oversikt over de 53 registrerende sykehus og tilhørende regioner i Norge 
 
Innkomstvariabler: 
Hvor befant pasienten seg da hjerteinfarktet inntraff Prehospitalt EKG 
Dominerende symptom  Hjerterytme på første EKG 
Prehospital resuscitering Blodtrykk og puls ved innleggelse 
Symptomdebut Risikofaktorer og sykehistorie foruten røykestatus 
Første medisinske kontakt(FMK) Faste medikamenter pasienten brukte før 

hjerteinfarktet inntraff 

 
Hvis pasienten innlegges med akutt hjerteinfarkt og deretter får et nytt hjerteinfarkt under 
oppholdet, skal det nye hjerteinfarktet registreres som "Reinfarkt" i avsnittet "KOMPLIKASJONER". 
 
1.5 Hvor befant pasienten seg da hjerteinfarktet inntraff 
Registrer om pasienten fikk hjerteinfarktet utenfor sykehus eller om pasienten var innlagt i sykehus 
da hjerteinfarktet inntraff. Hvis hjerteinfarktet inntraff mens pasienten oppholdt seg ved sykehuset 
på besøk, i jobbsammenheng eller på poliklinikk skal det krysses for "Utenfor sykehus". 
 
1.6 Dominerende symptom  
Angi type symptom som var årsak til at pasienten tok kontakt med helsetjenesten og som førte til 
innleggelse. Ved hjerteinfarkt på sykehus, registrer type symptom pasienten opplevde. 

 

Variabeldefinisjoner Hoved- og oppfølgingsskjema 

1. Innleggelse og prehospitale opplysninger 
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1.7 Prehospital resuscitering 
Dette gjelder resuscitering som fant sted før innleggelse ved første sykehus i behandlingskjeden, ikke 
resuscitering som fant sted på sykehus eller resuscitering som pågikk under overflytting mellom 
sykehus.  
 
1.8 Symptomdebut 
Tidspunkt da de symptomer som førte til innleggelsen inntraff. Ved gjentatte smertetilfeller skal man 
registrere tidspunkt for siste smerteepisode eller tidspunkt da symptomene tiltok slik at pasienten 
tok kontakt med helsetjenesten. 00:00 er ikke et godkjent tidspunkt. Midnatt registreres med 23:59 
eller 00:01 
Eksempel: Hvis pasienten hadde smerter for en uke siden, og ble innlagt i dag pga nye akutte 
smerter, er det dagens dato som skal føres og ikke datoen for en uke siden. 
 
1.9 Antatt tid fra symptomdebut til innleggelse 
Hvis tidspunkt for symptomdebut er usikkert, angi antatt tid fra symptomdebut til innleggelse. 
 
1.10 Første medisinske kontakt (FMK) 
Tidspunkt for første medisinske kontakt er det tidspunkt da pasienten første gang ble undersøkt og 
vurdert av helsepersonell og  man fikk mistanke om at pasienten hadde akutt hjerteinfarkt. Hvis 
pasienten kom direkte til sykehusets akuttmottak uten å ha vært i kontakt med helsepersonell på 
forhånd, er det tidspunktet da pasienten ankom akuttmottaket som skal registreres. Hvis pasienten 
første gang ble vurdert prehospitalt av helsepersonell(legekontor, ambulanse), er det tidspunktet da 
helsepersonell møtte pasienten prehospitalt som skal registreres. Dersom pasienten er innlagt i 
sykehus ved symptomdebut, skal FMK ikke registreres. 00:00 er ikke et godkjent tidspunkt. Midnatt 
registreres med 23:59 eller 00:01 
 
1.11 Prehospitalt EKG 
Registrer ja hvis det ble tatt prehospitalt EKG som påvirket beslutning om innleggelse og/eller 
behandling. Prehospitalt EKG omfatter også EKG i ambulanse. 
Dato og klokkeslett for prehospitalt EKG: Tidspunkt for første EKG tatt av helsepersonell før 
innleggelse. 00:00 er ikke et godkjent tidspunkt. Midnatt registreres med 23:59 eller 00:01 
  
1.12 Ankomst dette sykehus/avdeling 
Hvis pasienten overflyttes fra annet sykehus/annen avdeling, skal det tidspunkt da pasienten 
ankommer mottakelsen på nytt sykehus eller ny avdeling ved dette sykehus registreres. Bruk 
ankomsttidspunkt fra ambulansejournal eller pasientjournal(EPJ). 00:00 er ikke et godkjent tidspunkt. 
Midnatt registreres med 23:59 eller 00:01 
 
1.13 Hjerterytme på første EKG 
Angi hjerterytme på første EKG som ble tatt i forbindelse med hjerteinfarktet. I sinusrytme inngår 
også AV blokk grad I, samt sinusbrady/-takykardi uten sirkulatorisk påvirkning. 
 
1.14 QRS i diagnostisk EKG 
Diagnostisk EKG er ikke nødvendigvis det første EKG som ble tatt, men det EKG som ble brukt for å 
stille den endelige infarktdiagnose. 
Normalt – ingen QRS abnormaliteter. 
Uendret – QRS-forandringer som er uendret fra tidligere undersøkelser, dvs. venstre grenblokk, 
 Q-takk eller andre QRS-forandringer. 
Nytt venstre grenblokk 
a) QRS varighet på > 0,12 sek 
b) Bred monofasisk R-bølge i avledning I, V5 og V6 
c) Fravær av Q-bølge i avledningene V5 og V6. 
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Ny Q-takk med varighet > 0.04 sekund og dybde minst 1/3 av av R-takkens høyde i samme QRS 
kompleks. 
Annet – Andre QRS-forandringer. 
Ukjent – informasjon mangler. 
 
1.15 ST-segment i diagnostisk EKG 
Diagnostisk EKG er ikke nødvendigvis det første EKG som ble tatt, men det EKG som ble brukt for å 
stille den endelige infarktdiagnosen. Hvis for eksempel første EKG ikke viste ST-segment forandringer 
eller viste ST-senkning, men senere EKG viste ST-elevasjon - og pasienten fikk diagnosen STEMI - skal 
EKGet som viste ST-elevasjon registreres. 
Normalt – ingen ST abnormaliteter. 
Uendret – ST-forandringer som er uendret fra tidligere undersøkelser, dvs. ST-elevasjon, 
ST-senkning, T-inversjon eller andre ST-forandringer som har vært til stede ved tidligere innleggelser. 
ST-elevasjon (iskemi-suspekt) – ny ST-elevasjon i J-punktet i to påfølgende avledninger* med 1 mm, 
med unntak av V2-3 hvor følgende gjelder: ≥ 2 mm for menn ≥ 40 år, ≥ 2,5 mm for menn < 40 år eller 
≥ 1,5 mm for kvinner. 
ST-senkning (iskemi-suspekt) – ny horisontal eller nedadgående ST-senkning ≥ 0,5 mm i to 
påfølgende avledninger (80 ms etter J-punkt). 
Annet – patologisk T-inversjon (≥ 1 mm i to påfølgende avledninger* med fremtredende R-takk eller 
R/S-ratio >1), andre ST-forandringer som blant andre supra ventrikulære takykardier, ideoventrikulær 
rytme, AV-blokk II og III og ventrikkeltakykardi. 
Ukjent – informasjon mangler. 
* Med to påfølgende avledninger menes avledningsgrupper som anteriore = V1-6; inferiore = II, III, aVF, eller 
apikale/laterale = I, aVL. 

 
1.16 NSTEMI/STEMI 
Diagnotisk EKG er det EKG som ligger til grunn for diagnosen akutt hjerteinfarkt og som fører til 
innleggelse og behandling. 
NSTEMI – ny ST-senkning, patologisk T-inversjon og/eller andre QRS/ST-forandringer. 
STEMI – ny ST-elevasjon og/eller nyoppstått venstre grenblokk. 
Ukjent – informasjon mangler. 
 
1.17 Blodtrykk og puls (ved innleggelse første sykehus) 
Angi første blodtrykk/puls som er registrert av helsepersonell på første sykehus. Ved hjerteinfarkt 
under opphold skal man registrere første blodtrykk/puls som måles etter at symptomene inntraff. 
 
1.18 Høyde og vekt 
Angi høyde og vekt, registerløsningen beregner automatisk BMI-verdien. 
 
1.19 Risikofaktorer og sykehistorie 
Her skal man registrere sykdommer som pasienten har fått diagnostisert før innleggelse ved første 
sykehus for det aktuelle hjerteinfarkt. Oppgi de alternativer som er riktig ut fra 
journal/pasientopplysninger/komparentopplysninger. 
 
Røykestatus – registrer om pasienten har brukt tobakksprodukter før innleggelsen på første sykehus. 
Dette gjelder sigaretter/sigarer og/eller pipe. Røykestatus kodes "Aldri" hvis pasienten aldri har røkt. 
Røykestatus kodes "Ja" hvis pasienten røker daglig frem til dato for innleggelse eller sluttet å røyke 
mindre enn en måned før innleggelsesdato. "Eks-røyker" defineres som en pasient som sluttet å 
røyke minst èn måned før innleggelsesdato. NB: En pasient som sluttet å røyke for minst en måned 
siden vil alltid være eksrøyker, selv om han sluttet for over 40 år siden. 
Snus og e-sigaretter skal ikke registreres. 
 
Tidligere hjerteinfarkt – angi om pasienten har hatt hjerteinfarkt før innleggelsen. Dette kan enten 
være dokumentert i journal eller ved at pasienten oppgir dette selv og man antar at opplysningen er 
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korrekt. Skal også registreres som "Ja" hvis pasienten har gjennomgått et stumt infarkt, dvs. at EKG 
eller ekko viser sikre forandringer som ved gjennomgått hjerteinfarkt. 
Kjent hjertesvikt – angi om pasienten har kjent hjertesvikt før innleggelsen. Dette kan være 
dokumentert i journal eller ved at pasienten oppgir å ha fått diagnosen av lege. 
Tidligere PCI – tidligere perkutan koronar intervensjon(utblokking) av kransåre. 
Tidligere koronarkirurgi – tidligere koronar bypassoperasjon. 
Tidligere hjerneslag (ikke TIA) – med tidligere hjerneslag menes at pasienten tidligere har fått 
behandling for globalt eller fokalt nevrologiske utfall(ansikt, arm, syn og tale) som vedvarte i mer enn 
24 timer.Dersom pasienten ikke har eller har hatt fokale utfall, koder man "Nei" selv om det finnes 
forandringer på CT som tyder på tidligere hjerneslag. 
Diabetes – angi om pasienten har fått diagnostisert diabetes tidligere, eller om diagnosen er 
nyoppdaget. Gjelder både type 1 og type 2-diabetes, både diett- og/eller medikamentbehandlet 
diabetes. 
Hypertensjonsbehandling – angi om pasienten står på medikamentellbehandling for høyt blodtrykk 
ved innleggelse. Det bør framgå av journal eller informasjon fra pasienten at han bruker 
medikamenter for høyt blodtrykk. 
Ingen av disse – krysses av hvis ingen av alternativene er aktuelle. 
 
1.20 Faste medikamenter som pasienten brukte før hjerteinfarktet inntraff 
Dette gjelder faste medikamenter forskrevet av lege som pasienten brukte før han ble innlagt på 
første sykehus. 
NB! Hvis et medikament tilhører to grupper, registrer begge gruppene. For eksempel er Renitec 
comp både en ACE-hemmer og et diuretikum, og begge gruppene skal derfor avkrysses i registeret. 
Vedlegg 2: Medikamentliste 

 
1.21 De neste 6 variablene gjelder pasienter med NSTEMI. For pasienter med NSTEMI som ble 
henvist til koronar angiografi, gjelder spørsmålene klinisk tilstand / funn FØR koronar angiografi 
Vedvarende /residiverende/nye brystsmerter – brystsmerter som vedvarer og som ikke lindres av 
hvile eller smertestillende medikament, eller gjentatte smerteepisoder. 
Dynamiske ST-T forandringer i EKG – dynamiske ST-T bølge endringer som ny eller tiltagende ST-T 
senkning eller intermitterende ST-elevasjoner. EKG-forandringer mellom to eller flere EKG. 
Ekko viser antatt nyoppstått iskemi – Ekko viser nyoppstått eller antatt nyoppstått regional 
kontraksjonsforstyrrelse/hypokinesi forenlig med koronar iskemi. 
Akutt hjertesvikt/lungestuvning/lungeødem – nyoppstått hjertesvikt eller markert forverring av 
tidligere hjertesvikt med lungestuvning eller lungeødem. 
Kardiogent sjokk – Kjennetegnet ved systolisk blodtrykk < 90 mmHg i minst 30 minutter eller behov 
for inotrop behandling for å holde systolisk blodtrykk ≥ 90 mmHg, samt kliniske tegn som angst, uro, 
bevissthetsreduksjon, blekhet, kalde ekstremiteter, kaldsvette, redusert diurese, stuvede halskar, 
knatreklyder over lungene osv. Det må utelukkes hypovolemi som årsak til blodtrykksfallet. 
 VT/VF/Asystoli – Ventrikkeltakykardi –vedvarende ventrikkeltakykardi > 15 sekunder med frekvens 
 > 100 (ikke ideoventrikulær rytme/akselerert ventrikulær rytme) eller symptomatisk 
ventrikkeltakykardi. 
Ingen av disse – krysses av hvis ingen av alternativene er aktuelle. 
 

 
2.1 Trombolysebehandling 
Nei – trombolytisk behandling ble ikke gitt. 
Prehospital trombolyse – trombolytisk behandling ble administrert før innleggelsen på første 
sykehus. 
Trombolyse på sykehus – trombolytisk behandling ble administrert mens pasienten var innlagt på 
sykehus. 
Dato/klokkeslett for trombolyse – angi det tidspunkt da bolusinjeksjonen ble gitt eller infusjonen 

2. Behandling og utredning 
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startet. 
 
2.2 CT koronar angiografi – ikke-invasiv undersøkelse av koronarkar med computertomograf. 
Dato/klokkeslett for CT koronar angiografi – Angi tidspunkt. 
 
2.3 Invasiv koronar angiografi uten PCI – røntgenundersøkelse av koronarkar ved direkte 
kontrastinnsprøyting i koronarterie. 
Dato/klokkeslett for koronar angiografi uten PCI – Angi tidspunkt for punktering av arterien. 00:00 er 
ikke et godkjent tidspunkt 
 
2.4 PCI–percutan koronar intervensjon – utblokking av koronararterier med eller uten stent. Forsøk 
på PCI der man ikke fikk frem ballong eller stent(wireforsøk) skal også registreres som PCI. 
Dato/klokkeslett for PCI – Angi tidspunkt for punktering av arterien. Hvis det blir utført flere PCI, skal 
tidspunktet ved første PCI registreres. 
 
2.5 Funn ved koronar angiografi/PCI 
Registrer første resultat hvis flere angiografier/PCI`er ble utført. 
Normale koronarkar eller veggforandringer – ingen signifikant stenose (< 50 % av luminal diameter) i 
noen av koronararteriene og/eller generelle veggforandringer/ateromatose i koronararteriene. 
Venstre hovedstamme eller flerkarsykdom – hemodynamisk signifikant sykdom i venstre 
hovedstamme eller i mer enn 1 koronararterie. 
1-karsykdom – signifikant sykdom i kun en koronararterie. 
Ukjent – ukjente funn ved koronar angiografi.  
 
2.6 Andre tiltak ved dette sykehus 
HLR/defibrillering – hjerte lungeredning med eller uten defibrillering. 
Temporær/permanent pacemaker/ICD 
Registreres hvis implantert i forbindelse med infarktforløpet. Temporær pacemaker (PM) er 
midlertidig innleggelse av PM. Permanent pacemaker er varig innleggelse av PM. Hvis pasienten fikk 
både temporær og permanent PM under oppholdet, skal permanent PM registreres. ICD er 
implantert intern defibrillator. 
CPAP/BiPAP/respirator – kontinuerlig positivt luftveistrykk/Bi-nivå Positive Airway Pressure. 
Impella/ECMO/IABP  
Impella – kunstig pumpe som implanteres perkutant og som avlaster en svekket venstre ventrikkel 
ved å pumpe blod fra ventrikkelen til aorta. 
ECMO – Extra Corporeal Membran Oksygenering. Behandlingen foregår ved hjelp av en hjerte-
lungemaskin som via plastslanger kobles til store blodårer i kroppen. Blodet tas ut fra en samleåre, 
tilføres oksygen og pumpes tilbake i en annen samleåre. 
IABP –intraaortal ballongpumpe. 
Vasopressor – se medikamentliste 
Ingen av disse – krysses av hvis ingen av alternativene er aktuelle. 
 
2.7 Laboratoriefunn ved dette sykehus 
Infarktmarkør – sett inn type troponinmåling. 
Høyeste troponinverdi – Oppgi høyeste verdi for troponin T/I ved eget sykehus. 
Ved reinfarkt skal kun maksverdien av troponin T/I ved første hjerteinfarkt registreres. 
 
Andre blodprøvesvar 
For de andre blodprøvesvarene gjelder første målte verdi ved eget sykehus.  
 
2.8 Undersøkelse av venstre ventrikkelfunksjon 
Ekkokardiografi – ultralydundersøkelse av hjertet. Innbefatter også forenklet ultralydundersøkelse 
med Vscan. 
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Annen metode – hjerte-MR, ventrikulografi ved venstresidig hjertekateterisering, EF måling ved bruk 
av radioaktiv isotop(MUGA) eller PET-scan. 
 
2.9 EF resultat 
EF – siste målte verdi av EF under oppholdet. Ukjent EF-verdi: EF-verdi er ikke oppgitt. 

 
2.10 Komplikasjoner 
Komplikasjoner skal registreres ved det sykehus der komplikasjonen inntraff. 
Hvis pasienten ble overflyttet innenfor samme sykehus skal alle komplikasjoner som inntraff etter 
hjerteinfarktet registreres. 
 
AV-blokk II-III - registreres hvis dette er dokumentert i forløpet. 
Reinfarkt - pasienten får  et nytt hjerteinfarkt under sykehusoppholdet innen  4 uker fra forrige 
infarkt (symptomdebut). Dersom  pasienten ble utskrevet fra sykehuset eller registrerende avdeling 
før det nye infarktet inntraff, skal det registreres et nytt skjema selv om det har gått  under 4 uker fra 
forrige infarkt.Ved klinisk mistanke om reinfarkt, bør man ta blodprøve og deretter ny prøve etter 3-6 
timer for måling av troponin. Diagnosen kan stilles dersom det er en økning av 
troponinkonsentrasjonen på 20 % i den andre prøven sammenlignet med den første, forutsatt at 
troponin-nivået var stabilt eller fallende før første prøve ble tatt. Dersom den første troponinverdien 
er normal kan man bruke kriteriene for et akutt hjerteinfarkt (se Kriterier for et akutt hjerteinfarkt). 
Mekanisk komplikasjon/ruptur – innebefatter hemoperikard, ASD, VSD, hjerteruptur uten 
hemoperikard, ruptur av chorda tendinea, eller papillemuskelruptur som komplikasjoner etter akutt 
hjerteinfarkt. 
Kardiogent sjokk – Kjennetegnet ved systolisk blodtrykk < 90 mmHg i minst 30 minutter eller behov 
for inotrop behandling for å holde systolisk blodtrykk ≥ 90 mmHg, samt kliniske tegn som angst, uro, 
bevissthetsreduksjon, blekhet, kalde ekstremiteter, kaldsvette, redusert diurese, stuvede halskar, 
knatreklyder over lungene osv. Det må utelukkes hypovolemi som årsak til blodtrykksfallet. 
Hjertesvikt – defineres klinisk på bakgrunn av typiske symptomer (dysponé) og kliniske funn 
(knatrelyder over lungene) forårsaket av kardial dysfunksjon. Bildediagnostisk påvisning av redusert 
systolisk venstre ventrikkel funksjon (EF<40 %) og/eller tegn til diastolisk dysfunksjon anbefales 
Alvorlig blødning – gjelder blødninger som inntraff etter at hjerteinfarktet inntraff 
Følgende blødninger regnes som alvorlig: 
 1. Fatal blødning  
 2. Symptomatisk blødning i et kritisk område eller organ, som for eksempel intrakranial, 

intraspinal, retroperitoneal, intraokulær, intra-articulær eller perikardial eller intramuskulær 
med kompartment syndrom, og/eller  

 3. Blødning med fall i hemoglobin > 5 g/dl eller ≥ 2 blodtransfusjoner. 
VT/VF/ Asystoli– Ventrikkeltakykardi krysses hvis pasienten har hatt registrert en vedvarende 
ventrikkeltakykardi > 15 sekunder med frekvens > 100 (ikke ideoventrikulær rytme/akselerert 
ventrikulær rytme) eller symptomatisk ventrikkeltakykardi. 
Ingen av disse – krysses hvis ingen av komplikasjonene angitt ovenfor inntraff. 

 

 
3.1 Subklassifisering av hjerteinfarktet 
Gjelder første infarkt hvis pasienten gjennomgår flere hjerteinfarkter under oppholdet. 
Type 1: Spontant hjerteinfarkt relatert til myokardiskemi forårsaket av en primær koronar hendelse, 
som plaque fissur, erosjon eller ruptur, eller koronar disseksjon med eller uten intraluminal trombe. 
Type 2: Hjerteinfarkt sekundært til myokardiskemi forårsaket av ubalanse mellom hjertets behov for 
oksygen og tilførselen av oksygen. I mange tilfeller har pasienter med Type 2 infarkt koronar stenose 
og i tillegg andre tilstander som bidrar vesentlig til iskemi. Slike tilstander kan væreendotel 

3. Utskriving 
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dysfunksjon, spasme i koronararterie, embolisering til koronararterie, taky-/brady-arytmi, anemi, 
respirasjonssvikt, hypotensjon, og hypertensjon med eller uten venstre ventrikkelhypertrofi. 
Type 3: Kardial død med symptomer forenlig med myocardiskemi og med antatt nyoppståtte 
iskemiske EKG-forandringer eller venstre grenblokk, men pasienten døde før man fikk tatt blodprøver 
eller før man kunne forvente en økning av infarktmarkører. 
Type 4a: Hjerteinfarkt assosiert med PCI (som oppstår innen 48 timer etter utført PCI). 
Type 4b: Stenttrombose dokumentert ved angiografi eller obduksjon. 
Type 5: Hjerteinfarkt assosiert med ACB-operasjon (som oppstår innen 48 timer etter ACB-
operasjon). 
Se Kriterier for et akutt hjerteinfarkt. 
 
3.2 Død under oppholdet 
Ja – død under oppholdet. Nei – pasienten utskrives i live. 
 
3.3 Utreise-/dødsdato 
Dato for utreise/mors. Oppholdet avsluttes når pasienten utskrives fra sykehuset eller overflyttes til 
annen avdeling ved samme sykehus eller til pasienthotellet. Oppholdet avsluttes også hvis pasienten 
overflyttes til hjertekirurgi. 00:00 er ikke et godkjent tidspunkt. Midnatt registreres med 23:59 eller 
00:01 
 
3.4 Pasientens lokalsykehus 
Velg det sykehus som pasienten sogner til ut fra bosted, altså det sykehus som har 
lokalsykehusfunksjon for pasientens bosted. Dette trenger ikke være samme sykehus som pasienten 
eventuelt ble overflyttet til. Vedlegg 1: Oversikt over de 53 registrerende sykehus og tilhørende 
regioner i Norge 
 

3.5 Utskrives til 
Hjemmet – pasienten utksrives til hjemmet, slektning,  pårørende eller pasienthotell. 
Annet sykehus – overflyttes til annet sykehus. 
Annen avdeling – overflyttes til annen avdeling innen eget sykehus. 
Pleieinstitusjon – overflyttes til pleieinstitusjon for midlertidig eller permanent opphold. 
Rehabiliteringsopphold – overflyttes til rehabiliteringsinstitusjon, inklusive rekreasjonsinstitusjon 
(gjelder ikke bare hjerterehabilitering). 
 
3.6 Utskrives til hvilket sykehus 
Registrer det sykehus pasienten overflyttes til, selv om det er samme sykehus som er registrert 
under lokalsykehus. Vedlegg 1: Oversikt over de 53 registrerende sykehus og tilhørende regioner i 
Norge 
 
3.7 Koronar prosedyre/operasjon planlagt etter utskriving 
Koronar prosedyre/operasjon(koronar angiografi/PCI eller koronar kirurgi) planlagt etter utskriving 
fra sykehuset. For pasienter som døde under oppholdet kan man registrere om pasienten var søkt til  
koronar prosedyre/operasjon før døden inntraff. 
 
3.8 Faste medikamenter som pasienten skal bruke etter utskriving 
Registrer om pasienten blir foreskrevet noen av de aktuelle medikamenter ved utreise. Selv om det 
er planlagt å seponere et medikament en viss tid etter utskrivning, skal man krysse "Ja" hvis 
pasienten skal  bruke det  den første tiden etter utskrivning. Medikamenter som seponeres i 
forbindelse med utskrivningen skal ikke tas med. Vedlegg 2: Medikamentliste 
 
3.9 Avvik fra vanlig behandling av hjerteinfarkt ved ditt sykehus 
http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/37/3/267 
http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/33/20/2569  
 

http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/37/3/267
http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/33/20/2569
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Gjelder hvis pasienten ikke fikk medikamentell behandling, trombolyse, angio/PCI eller ekko etter 
gjeldende retningslinjer.  
 
Alvorlig KOLS(kronisk obstruktiv lungesykdom) – episoder med akutte forverringer av lungefunksjon 
som har innvirkning på livskvalitet og som har ført til akutte sykehusinnleggelser.Ved spirometri 
påvist < 50% av forventet lungekapasitet. Tilsvarer GOLD stadium 3 og 4. 
http://www.naaf.no/no/kols/fakta_kols/Stadier-av-kols/ 
Alvorlig kognitiv svekkelse – kronisk nedsatt kognitivt funksjonsnivå, for eksempel ved sikker demens. 
Aktiv kreftsykdom – angi om pasienten har fått behandling for kreftsykdom i løpet av de siste 5 år. 
Gjelder cystostatika, strålebehandling, kirurgi eller vedlikeholdsmedisin. 
Annen årsak – pasienten avviser anbefalt utredning/behandling eller utsatt behandling pga dårlige 
værforhold eller andre sykdommer. 
Ingen av disse – krysses av hvis ingen av alternativene er aktuelle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.naaf.no/no/kols/fakta_kols/Stadier-av-kols/
https://no.wikipedia.org/wiki/Kognisjon
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Hovedskjema må være opprettet før man kan fylle ut et Oppfølgingsskjema. Oppfølgingsskjema er et 
tilleggsskjema for å supplere informasjon om samme hjerteinfarkt hos pasienter som flyttes mellom 
sykehus. Relasjonen mellom Hoved– og Oppfølgingsskjema er som følger: 
 

1. Når pasienten legges inn på et lokalsykehus registrerer lokalsykehuset et Hovedskjema. Hvis 
pasienten overflyttes  til et annet sykehus (evt for PCI) fyller det sykehuset som pasienten 
overflyttes til også ut et Hovedskjema. 
 

2. Hvis pasienten flyttes tilbake til et sykehus som vedkommende har vært innlagt ved tidligere i 
behandlingsforløpet, skal dette sykehuset registrere et Oppfølgingsskjema. 
 

3. Hvis pasienten flyttes tilbake til et sykehus som vedkommende ikke har vært innlagt ved 
tidligere i behandlingsforløpet, skal dette sykehuset registrere et Hovedskjema. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Trombolyse og/eller invasiv utredning/behandling er valgfritt å registrere på Oppfølgingsskjema. 
 
 

Det er ulike typer valideringsregler som skal hindre logiske feilregistreringer. Reglene vil komme opp 
ved ferdigstilling av skjema. Trykker du på feilmeldingen kommer du direkte til variabelen som er 
kommentert.  
 

Før du kan ferdigstille skjemaet må følgende felter fylles inn: 

Valideringsfeil: 

Hvor befant pasienten seg da hjerteinfarktet inntraff er påkrevd 

Første medisinske kontakt er påkrevd 

Symptomdebut er påkrevd 

 

 

 
 

 

Oppfølgingsskjema 

Valideringsregler 
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Under "Rapporter" i menylinjen har sykehuset tilgang til å ta ut rapport over egne innregistrerte 
data.  
 
Standardrapporter viser resultater i figurer og/eller tabeller. Datadumpen inneholder alle valgte 
variabler for hver pasient i ønsket tidsperiode og kan overføres til andre formater for videre 
bearbeiding av dataene.  
 
a. Standardrapporter 
Gjelder alle rappporter vist under foruten datadumpen. Oversikt over filtreringsmuligheter vises 
nedenfor og er noe ulikt de filteringene som er mulig ved uttak av datadump: 
 

 
 
 
Velg ønsket rapport og følgende filter kommer opp:  
 

“Skjematype” - her kan en velge bare Hoved– eller Oppfølgingsskjema eller begge. 
 
“SkjemaStatus” - her kan en velge å se på skjema som er Ferdigstilt, Kladd, Returnert, Slettet eller 
Alle. En kan også krysse av for ”Vis kun mine skjema” og få rapport på kun de pasienter en selv har 
registrert inn. 
 
“Innleggelsestidspunkt” velg fra og til dato. 

 
 

Rapport 
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b. Datadump  
Datadumpen inkluderer ferdigstilte Hoved– og/eller Oppfølgingsskjema med alle variabler fremstilt i 
Excelformat hvis ikke annet format er valgt. For å ta ut færre variabler, se Rediger datafilteruttrekk. 
 

 
 

 
Filteringsmuligheter:  
“Innleggelsestidspunkt” velg fra og til dato. 
 
“Status” – her kan en velge Ferdigstilt, Kladd eller begge.  
 
“Skjematype” velg Hoved– eller Oppfølgingsskjema. Ønskes rapport over både Hoved– og 
Oppfølgingsskjema må en velge Hovedskjema og “Inkluder tilknyttede skjema”. 
 
Eksempen på datadump: 
De vannrette kolonnene (A-B-C osv) inneholder variabelnavn, mens de loddrette kolonnene 
representerer en pasient pr. rad. 
 

 
 
 
Datadumpen inneholder en variabel "SkjemaGuid" som er unik for hvert registreringskjema. Denne 
veriden kan brukes til å søke opp skjemaet i registeret og er spesielt nyttig ved kvalitetssikring. For å 
finne pasienten, sett SkjemaGUID-verdien i registeret under Fanen "Skjema" og "Slå opp skjema-
GUID". 

 



 

Norsk hjerteinfarktregister MRS  2017 Side 18 av 29 2.5.2017 

 
 

 
 
Kvalitetssikring 
For å sikre god kvalitet på innregistrerte data utfører registersekretariatet kvalitetssikring to ganger i 
året. Her kontrolleres feilregistreringer og logiske feil som valideringsreglene ikke fanger opp. I tillegg 
undersøkes andelen ukjente registreringer per variabel. Hvert sykehus får tilsendt en oversikt over 
mulige feilregistreringer som sykehusene må kontrollere opp mot pasientjournal og evt 
endre/oppdatere innregistrerte data. 
 
 
Alle sykehus må ferdigstille registrering av   alle pasienter innen 1. mars året etter at de var 
innlagt. 
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Vedlegg 1 Oversikt over de 53 registrerende sykehus og tilhørende helseregioner i Norge  
SYKEHUS  HELSE-REGION SYKEHUS  HELSE-REGION 

Ahus (Akershus 
universitetssykehus) 

Helse Sør-Øst Mo i Rana Helse Nord 

Arendal Helse Sør-Øst Molde Helse Midt-Norge 

  Mosjøen Helse Nord 

Bodø Helse Nord   

Bærum Helse Sør-Øst Namsos Helse Midt-Norge 

  Narvik Helse Nord 

Diakonhjemmet Sykehus  Helse Sør-Øst Nordfjord sjukehus Helse Vest 

Drammen Helse Sør-Øst Notodden Helse Sør-Øst 

    

Elverum Helse Sør-Øst Odda Sjukehus Helse Vest 

  Orkdal sjukehus Helse Midt-Norge 

Feiringklinikken  Helse Sør-Øst   

Flekkefjord Helse Sør-Øst Rikshospitalet Helse Sør-Øst 

Førde sentralsjukehus Helse Vest Ringerike sykehus Helse Sør-Øst 

    

Gjøvik Helse Sør-Øst Sandnessjøen Helse Nord 

  St. Olavs Hospital Helse Midt-Norge 

Hamar Helse Sør-Øst Stavanger Universitetssjukehus Helse Vest 

Hammerfest Helse Nord Stord sjukehus Helse Vest 

Haraldsplass Diakonale 
sykehus 

Helse Vest Sykehuset Telemark Skien Helse Sør-Øst 

Harstad Helse Nord Sykehuset Østfold Kalnes Helse Sør-Øst 

Haugesund sjukehus Helse Vest   

Haukeland 
universitetssjukehus  

Helse Vest Tynset Helse Sør-Øst 

  Tønsberg Helse Sør-Øst 

Kirkenes Helse Nord   

Kongsberg Helse Sør-Øst Oslo universitetssykehus 
Ullevål 

Helse Sør-Øst 

Kongsvinger Helse Sør-Øst Universitetssykehuset Nord-
Norge (UNN) (Tromsø) 

Helse Nord 

Kristiansand Helse Sør-Øst   

Kristiansund Helse Midt-Norge Vesterålen Helse Nord 

  Volda  Helse Midt-Norge 

Levanger Helse Midt-Norge Voss sjukehus Helse Vest 

Lillehammer Helse Sør-Øst   

Lofoten Helse Nord Ålesund Helse Midt-Norge 

Longyearbyen Helse Nord   

Lovisenberg Diakonale 
Sykehus  

Helse Sør-Øst Utlandet Utlandet 

Lærdal sjukehus  Helse Vest Annet sykehus Annet 
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Vedlegg 2 Medikamentliste i alfabetisk rekkefølge  
Medikament Gruppe Medikament Gruppe 

Actilyse  Trombolytikum Diovan  AII-antagonist 

Adrenalin Vasopressor Diovan comp AII-antagonist +Diuretikum 

Albyl-E  ASA Dispril ASA 

Acelsar HCT AII-antagonist +Diuretikum Diural Diuretikum 

Aldactone Diuretika Dobutamin  Vasopressor 

Alea AII-antagonist  Dopamin  Vasopressor 

Alea comp AII-antagonist +Diuretikum   

Amias AII-antagonist Efedrin Vasopressor 

Angiox Trombinhemmer Efient ADP-reseptor blokker 

Aponova Annen platehemming Eliquis Annen antikoagulasjon 

Aprovel  AII-antagonist Emconcor  Betablokker 

Arixtra  Trombinhemmer Enalapril ACE-hemmer 

Atorvastatin  Statin/andre lipidsenkende Enalapril comp/-
hydrochlorothiazid  

ACE-hemmer + Diuretikum 

Atozet Statin/andre lipidsenkende EpiPen  Vasopressor 

Asasantin retard ASA + Annen 
platehemming 

Esidrex  Diuretikum 

Acetylsalisylsyre ASA Exforge AII-antagonist  

Aspirin ASA Ezetrol  Statin/andre lipidsenkende 

Atacand AII-antagonist   

Atacand Plus/ Plus 
mite 

AII-antagonist +Diuretikum Fenylefrin Vasopressor 

Atenativ  Heparin Fragmin  Heparin 

Atenolol  Betablokker Furix  Diuretikum 

  Furosemid  Diuretikum 

Benetor AII-antagonist   

Benetor comp AII-antagonist +Diuretikum Hepaflex Heparin 

Bisoprolol Betablokker Heparin  Heparin 

Brevibloc  Betablokker Hypoloc Betablokker 

Brilique ADP-reseptor blokker Hypoloc comp Betablokker + Diuretikum 

Burinex  Diuretikum   

  Inegy  Statin/andre lipidsenkende 

Candemox Comp AII-antagonist +Diuretikum Inspra Diuretika  

Candesartan AII-antagonist Integrilin  IIb/IIIa reseptor blokker 

Candesartan 
hydrochlorothiazide 

AII-antagonist +Diuretikum Irbesartan AII-antagonist 

Captopril ACE-hemmer Irbesartan 
hydrochlorothiazide 

AII-antagonist + Diuretikum 

Carvedilol  Betablokker (+alfablokker)   

Centyl  Diuretikum Jext Vasopressor 

Cholestagel  Statin/andre lipidsenkende   

Clopidogrel ADP-reseptor blokker Klexane Heparin 

CoAprovel  AII-antagonist +Diuretikum   

Corixil AII-antagonist +Diuretikum Lasix retard Diuretikum 

Cozaar  AII-antagonist Lescol  Statin/andre lipidsenkende 

Cozaar comp/ comp 
forte 

AII-antagonist +Diuretikum Lestid  Statin/andre lipidsenkende 

Crestor Statin/andre lipidsenkende Lipitor  Statin/andre lipidsenkende 

  Lisinopril  ACE-hemmer 

    

http://www.felleskatalogen.no/felleskatalogen/show.do?filename=/content/preparat-register/B/Brilique...AstraZeneca_569541.html&printable=0&frameset=1&thin=0&href=0
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Medikament Gruppe Medikament Gruppe 

Lisinopril/ 
hydrochlorthiazide  

ACE-hemmer + Diuretikum Reo-pro  IIb/IIIa reseptor blokker 

Lixiana Annen antikoagulasjon Repatha Statin/andre lipidsenkende 

Lodoz  Betablokker + Diuretikum Rosuvastatin Sandoz Statin/andre lipidsenkende 

Losartan AII-antagonist   

Losartan-
hydrochlorothiazide 

AII-antagonist +Diuretikum Samsca Diuretika 

Lovastatin  Statin/andre lipidsenkende Seloken  Betablokker 

  Selo-Zok Betablokker 

Marevan  K-Vitaminantagonist Sevikar AII-antagonist 

Metalyse  Trombolytikum Simdax  Vasopressor 

Metoprolol /Sandos 
depot 

Betablokker Simvastatin  Statin/andre lipidsenkende 

Micardis AII-antagonist Sortis Statin/andre lipidsenkende 

Micardis plus AII-antagonist + Diuretikum Sotalol  Betablokker 

Moduretic mite  Diuretikum Spirix Diuretika 

    

Noradrenalin Vasopressor Tenormin  Betablokker 

Normorix mite  Diuretikum Teveten AII-antagonist 

Novastan Trombinhemmer Teveten comp AII-antagonist + Diuretikum 

  Ticlid  ADP-reseptor blokker 

Olmetec AII-antagonist Trandate  Betablokker (+alfablokker) 

Olmetec comp AII-antagonist +Diuretikum Triatec  ACE-hemmer 

Omacor Statin/andre lipidsenkende   

  Uniloc Betablokker 

Persantin  Annen platehemming   

Perindoprilarginin 
servier 

ACE-hemmer Valsartan AII-antagonist 

Plavix  ADP-reseptor blokker Valsartan 
hydrochlorothiazide 

AII-antagonist +Diuretikum 

Pradaxa Trombinhemmer   

Praluent Statin/andre lipidsenkende Warfarin Antikoagulasjon 

Pranolol  Betablokker   

Pravachol  Statin/andre lipidsenkende Xarelto Annen antikoagulasjon 

Pravastatin  Statin/andre lipidsenkende   

  Zanipress ACE-hemmer + 
kalsiumantagonist 

Questran Statin/andre lipidsenkende Zestril ACE-hemmer 

  Zestoretic/-mite ACE-hemmer + Diuretikum 

Ramipril  ACE-hemmer Zocor  Statin/andre lipidsenkende 

Remodulin Annen platehemming Zofenil ACE-hemmer 

Renitec ACE-hemmer Zofenil comp ACE-hemmer+Diuretikum 

Renitec comp/mite ACE-hemmer + Diuretikum   

    

NB! Ved kombinasjonspreparater registreres begge medikamenttypene. For eksempel er Renitec 
comp. både en ACE-hemmer og et diuretikum, og begge gruppene skal derfor registreres 
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Hvordan få tilgang til Norsk 
hjerteinfarktregister? 
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1. Hvordan opprette "Ny bruker" 
Første gang man skal registrere  i Norsk hjerteinfarktregister,  logg  inn via Norsk Helsenett 
https://mrs.nhn.no/ og trykk på «Ny bruker» for å fylle ut søknad . Norsk Helsenett er kun tilgjengelig 
via institusjoner tilknyttet Norsk Helsenett. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Søknaden godkjennes av registersekretariatet. Søker vil motta en SMS med et helseregisterpassord. 
Helseregisterpassordet brukes ved førstegangs pålogging sammen med eget brukernavn. 
Brukernavnet kan være det samme som brukes ved innlogging på sykehus-PC. 

 

Helseregisterpassordet kan endres til eget passord på https://helseregister.no via "Min side". 
 

NB! Husk å fylle inn navn både på HF og 
sykehus, e-postadressen på jobb og et 
mobilnummer som kan brukes i 
forbindelse med SMS-passord for 
pålogging. 
Under Prosjekt velg Norsk hjerteinfarkt-
register. 
 

https://mrs.nhn.no/
https://helseregister.no/
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NB! Opprette “Ny bruker” på https://helseregister.no/ skal kun gjøres en gang! 
Ta kontakt med registerkoordinator på e-post eller telefon dersom det oppstår problemer med å få 
brukertilgang. Hvilken tilgang en har vil være synlig under "Mine Prosjekter" i portalen 
Helseregister.no. 

 
2. Glemt passord  

1) Dersom en har glemt passordet tilsendt på SMS eller selvvalgt passordet, må en gå til: 
https://mrs.nhn.no/ og trykke på “Glemt passord” under “Helseregister.no” 
2) Når en trykker på “Glemt passord” kommer denne siden opp med overskriften “Nytt passord” 
hvor en blir bedt om å skrive inn brukernavn for å få tilsendt et nytt passord på din registrerte  
e-postadresse (bilde 10). Trykk “Send". 

 

https://helseregister.no/
https://mrs.nhn.no/
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3. Hvordan logge inn i Norsk hjerteinfarktregister? 
Registeret finnes på: https://mrs.nhn.no/. Trykk på Norsk hjerteinfarktregister under Registre på 
første side (bilde1) og dette bildet kommer opp. Skriv inn brukernavn og passord og trykk “Logg på”. 
 

 
 
 
Et nytt skjermbilde kommer opp og spør etter engangskode. Denne engangskoden mottas 
automatisk som SMS på din primær mobil. Skriv inn engangskoden og trykk Før du kan ferdigstille 
skjemaet må følgende logiske feil rettes opp: “Bekreft”. 

 
 
 
“Singel Sign on“ 
Helse-Midt Norge og Helse-Vest har fra 2016 fått “Singel Sign on“. Det innbærer at ID-kortet som 
settes i PC er nok til identifisering og en trenger ikke brukernavn, passord og SMS-passord for å få 
tilgang til Norsk hjerteinfarktregister.  
 
 
Velg avdeling og rolle og man kommer direkte til registeret. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

https://mrs.nhn.no/
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4. Finn pasient og opprett skjema 
 

 
 

 

 
a) Søk opp pasient med fødselsnummer 11 siffer i pasientsøk øverst til høyre i skjembildet på 

startsiden.  

 
 
 
b) Pasientens "Skjemaoversikt" kommer opp med informasjon over alle evt. tidligere registrerte 

opphold. 
c) For å registrer nytt skjema, sett inn Innleggelsetidspunkt og Opprett nytt hovedskjema for nytt 

sykdomstilfelle. Innleggelsestidspunkt er det tidspunktet pasienten ankommer første sykehus 
som behandler hjerteinfarktet. 

d) For å registrere Oppfølgingsskjema, trykk «Opprett oppfølgingsskjema» ved rettmessige 
hovedskjema. 

 
 

 

 
 
 

e) Under fanen “Pasienter” kan en velge “Finn pasienter” enten via “Vis mine pasienter” eller 
“Opprett ny pasient”. 

 

Opprett nytt Hovedskjema 
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5. Finn skjema 
Under fanen " Skjema" kan en søke opp tidligere innregistrerte skjema. 
Søk etter Dato, Skjemastatus og/eller Innleggelsestidspunkt. En kan også velge om en vil se på hele 
sykehusets eller bare egne registreringer. 
 

 
 

 
6. Hvordan registrere i skjema 

 

 
 

Til høyre for hver variabel finnes hjelpetekst som forklarer hvordan variabelen skal fylles ut.Denne 
hjelpeteksten blir stående i bildet til en klikker den bort eller går til neste hjelpetekst. 
Når skjema er ferdig utfylt trykk "Ferdigstill". 

Variabel liste: Velg 
variabel og tykk på ønsket 
variabel. 
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Skjemaet lagres kontinuerlig. 
 
Symbolforklaringer: 
 

   Ferdigstilling av skjema 
 

  Gjenåpne – skjema kan gjenåpnes ved behov 

 

 Opprette et Oppfølgingsskejma 
 

     Hjelpetekst 

    Slette skjema 
 
 

 
 
7. Bruk av hurtigtaster i nettversjonen 
 

Tips til rask registrering: 

a. Bruk  (tabulatortast) eller  (piltast) for å trykke gjennom alle variable. 
b. Kun et alternativ skal avkrysses hvis flere alternativ passer, registrer det øverste/alvorligste 

alternativ. 
c. Kryss av for "Ingen av disse": bruk mellomromstasten/museklikk for å sette alle 

underpunktene til Nei. 
d. Hvis noen av underpunktene skal registreres med Ja eller Ukjent, kan du krysse av "Ingen av 

disse" slik at de først blir markert med Nei. Gå deretter inn på de enkelte underpunktene 
som skal registreres med Ja eller Ukjent. 

e. I venstre marg finnes en oversikt over hovedvariable. Ved å tykke på variabelnavnet blir en 
sendt direkte til variabelen. 
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f. Ved dato/tidspunkt variable er det lagt inn kalender og klokke. Registreres verdier uten 
punktum setter programmet verdiene automatisk i rett format. 

 
 

   Tabell 3: Hurtigtaster 
 

Hurtigtaster Funksjon 

Ctr + F Søk etter 

Ctr + Home Øverst på siden 

Ctr + End Nederst på siden 

 
 
 
8. Andre opplysninger 

 

- Alle registrerende sykehus må ha registrert fjorårets pasienter innen 1. mars påfølgende år. 

- Meld fra til registersekretariatet hvis dere slutter/endrer personell som registrerer. 

- Både Hoved- og Oppfølgingsskjema må være ferdigstilt for å bli med i rapporter. 

- På hjemmesiden finner dere tidligere stilte spørsmål. 

- Ved opprettelse av Ny bruker og registrering av e-postadresse skal sykehusets e-post brukes. 


