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1.  Sammendrag 

 
Norsk hjerteinfarktregister ble en del av det nasjonale registeret over hjerte- og karlidelser i 2012. 

Hjerte- og karregisterforskriften fra samme år pålegger alle sykehus som behandler pasienter med 

akutt hjerteinfarkt (ICD 10 I21-I22) å registrere i Norsk hjerteinfarktregister. Registeret følger de 

internasjonale kriteriene for diagnosen akutt hjerteinfarkt (1). Den nasjonale 

innregistreringsløsningen, Medisinsk Register System (MRS), er utarbeidet av Helse Midt-Norge IT 

(HEMIT). Årsrapporten for 2013 inneholder statistikk for hele kalenderåret med resultater fra 49 av 

54 sykehus som behandler pasienter med akutt hjerteinfarkt.  

Registerets hovedformål er å bidra til å bedre kvaliteten på hjerteinfarktbehandlingen i Norge.  

Delmålene er å gi bedre og sammenlignbare opplysninger om aktivitet og resultat i behandlingen av 

akutte hjerteinfarkt ved norske sykehus. Hensikten er å medvirke til gode tjenestetilbud og 

sykdomsforløp. Videre ønsker registeret å være et verktøy for det enkelte sykehus i vurderingen av 

egne behandlingsresultater, samt å bidra til kunnskapsbasert praksis og danne grunnlag for videre 

forskning.  

Alle pasienter som innlegges i sykehus og får diagnosen akutt hjerteinfarkt skal meldes til registeret. 

Pasienter som overflyttes mellom sykehus i samme sykdomsforløp, registreres på begge sykehus. 

Den største utfordringen registeret står ovenfor er å følge en pasient mellom flere sykehus og 

sammenstille disse oppholdene til et sykdomsforløp. Dagens lovgivning, som innebærer at det 

sykehuset som behandler en pasient sist i behandlingskjeden ikke har lov til å se hva som er registrert 

om pasienten ved første sykehus, medfører ekstraarbeid og svekket datakvalitet.  

Registeret inneholder informasjon om sykehistorie, status ved innleggelse, diagnostikk, behandling 

og komplikasjoner. Siden registerets hovedmål er knyttet til å sikre best mulig kvalitet i den 

behandlingen som gis, blir det viktig å vurdere om faglige retningslinjer for utredning og behandling 

følges.  

1. januar 2013 ble satt som siste frist for sykehusene å starte innregistrering. 48 sykehus har gitt 

tilbakemelding om at de har ferdigregistrert sine hjerteinfarktpasienter. Sekretariatet utførte 

kvalitetssikring av logiske feil og gav tilbakemelding til sykehusene for oppretting.  

Sekretariatet har jevnlig kontakt med sykehusene for opplæring og for å øke komplettheten. Basert 

på resultat av kvalitetssikringsarbeid og tilbakemelding fra de som bruker registeret, er det i løpet av 

året gjort enkelte endringer i registreringsskjemaet. 

Det ble registrert 13 043 hjerteinfarkt i Norge i løpet av 2013, fordelt på 12 336 pasienter. Av de 

13 043 hjerteinfarkt ble 36 prosent behandlet på to eller flere sykehus. Flertallet av hjerteinfarktene 
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(70 %) ble klassifisert som ikke-ST-elevasjonsinfarkt (NSTEMI). I klassifisering av infarkttype 1-5 viste 

resultatene at det sannsynligvis ikke er lik praksis i diagnostisering av infarkttype 1-2 mellom 

sykehusene.  

Gjennomsnittsalderen hos menn var 68,1 år (± 13,5) og hos kvinner 75,9 år (± 13,2). Variasjon i alder 

var fra 14-104 år. I hele materialet var kvinneandelen 35,8 prosent.   

Helse Sør-Øst hadde signifikant lavere gjennomsnittsalder enn de andre regionene. 

Det var store forskjeller i andel trombolysebehandling ved ST-elevasjonsinfarkt (STEMI) mellom 

regioner. Dette gjenspeiler ulike geografiske utfordringer, men trolig også ulik bruk av 

retningslinjene. 

Omtrent halvparten (47 prosent) av alle hjerteinfarkt ble behandlet med perkutan utblokking av 

trange partier i en eller flere av hjertets kransårer (PCI). Det var store variasjoner i denne andelen 

avhengig av type hjerteinfarkt (STEMI/NSTEMI). Det er påfallende stor variasjon mellom sykehusene i 

andel pasienter med NSTEMI som henvises til koronar angiografi (undersøkelse av hjertes kransårer). 

Det var store variasjoner mellom sykehusene i forskriving av medikamenter ved utskriving. Dette kan 

skyldes ulik case-mix, men også faglig uenighet om hva som er den beste behandlingen. Data fra 

registeret kan benyttes av fagmiljøene til å drøfte forskjeller i behandlingspraksis. 

30-dagersoverlevelse ved hjerteinfarkt var 90 %, og justert for alder var det ingen signifikant forskjell 

mellom regionene.  
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2. Registerbeskrivelse 

2.1 Bakgrunn og formål 

2.1.1 Bakgrunn for registeret 

Regionalt forskningsutvalg tok initiativ til å opprette lokale behandlingsregistre i Midt-Norge i 1998. 

Helse Midt-Norge (HMN) fikk ansvar for å etablere et nasjonalt hjerteinfarktregister allerede i 2005, 

men på grunn av diskusjon rundt personvern og samtykke ble registeret ikke implementert ved alle 

landets sykehus.  

I april 2010 vedtok Stortinget etablering av et nasjonalt register over hjerte- og karlidelser (HKR). HKR 

er et personidentifiserbart helseregister uten krav om samtykke fra den registrerte (jf. 

helseregisterloven § 8 tredje ledd) og består av et basisregister med tilknyttede medisinske 

kvalitetsregistre. Folkehelseinstituttet (FHI) er databehandlingsansvarlig for HKR (jf. Hjerte- og 

karregisterforskriften § 1-3) og drifter basisregisteret (2). 

Hjerte- og karregisterforskriften trådte i kraft 1. januar 2012, og kvalitetsregistrene Norsk 

hjerteinfarktregister, Norsk hjerneslagregister og Norsk karkirurgisk register (NORKAR) ble da en del 

av HKR.  Disse er forankret i HMN og har St. Olavs Hospital HF som databehandler. Registrene har 

egne nasjonale sekretariat og er en del av Seksjon for medisinske kvalitetsregistre ved St. Olavs 

Hospital. 

I henhold til forskriften er det en lovpålagt oppgave for alle sykehus som behandler pasienter med 

akutt hjerteinfarkt å registrere pasientene i Norsk hjerteinfarktregister.  

2.1.2 Hjerte og karregisterets formål  

Hjerte- og karregisteret skal bidra til bedre kvalitet på helsehjelpen til personer med hjerte- 

og karsykdommer. Opplysninger i registeret skal benyttes til forebyggende arbeid, 

kvalitetsforbedring og helseforskning. Registeret skal også utgjøre et grunnlag for styring og 

planlegging av helsetjenester rettet mot personer med hjerte- og karsykdommer, overvåkning 

av nye tilfeller og forekomst av slike sykdommer i befolkningen (Hjerte- og 

karregisterforskriften § 1-2) (1). 

 

Hovedmål 

Norsk hjerteinfarktregister skal samle inn og sammenstille opplysninger om alle pasienter som får 

diagnosen akutt hjerteinfarkt og innlegges på sykehus i Norge. Registerets hovedformål er å bidra til 

bedre kvalitet på hjerteinfarktbehandlingen. 

 

Delmål  

 Gi bedre og sammenlignbare opplysninger om aktivitet og resultat i behandlingen av 

hjerteinfarkt ved norske sykehus, og på denne måten å medvirke til gode tjenestetilbud og 

behandlingsforløp 

 Være et verktøy for det enkelte sykehus i vurderingen av egne behandlingsresultat 

 Bidra til kunnskapsbasert praksis og danne grunnlag for videre forskning 
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Registrering i Norsk hjerteinfarktregister gir det enkelte sykehus tilgang til statistikk og årsrapport 

som sammenligner egne resultater med andre sykehus på nasjonalt nivå. Registerdata vil også gi et 

godt grunnlag for klinisk og epidemiologisk forskning.  

2.2 Juridisk hjemmelsgrunnlag 

Opplysninger innmeldt fra det enkelte helseforetak til kvalitetsregistrene i HKR er obligatorisk, jf. 

Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Nasjonalt register over hjerte- og 

karlidelser (Hjerte- og karregisterforskriften) § 2-1(2). Denne forskriften er fastsatt ved kgl.res. 16. 

desember 2011 med hjemmel i lov 18. mai 2001 nr. 24 om helseregistre og behandling av 

helseopplysninger (helseregisterloven) § 8, § 9, § 16, § 17, § 22, § 27 (3) og lov 2. juli 1999 nr. 64 om 

helsepersonell mv. (Helsepersonelloven) § 37 som er fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet 

(4).  

Generelle bestemmelser  

§ 1-1. Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser  

Forskriften gjelder Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser, innsamling og annen 

behandling av helseopplysninger i registeret. Hjerte- og karregisteret består av et 

basisregister og tilknyttede medisinske kvalitetsregistre og kan inneholde opplysninger om 

a) alle personer som har eller har hatt hjerte- eller karlidelse 

b) pasienter som mottar helsehjelp for slik sykdom i Norge eller i utlandet etter henvisning            

 fra spesialisthelsetjenesten i Norge. 

Opplysningene i Hjerte- og karregisteret kan ikke anvendes til formål som er uforenlig  

med § 1-2, Hjerte- og karregisterets formål. 

 

Opplysninger om enkeltindivider som er fremkommet ved behandling av helseopplysninger 

etter forskriften, kan ikke brukes i forsikringsøyemed, av påtalemyndighet, domstol eller 

arbeidsgiver, selv om den registrerte samtykker.  

Basisregisteret henter opplysninger fra Folkeregisteret, Norsk pasientregister(NPR) og 

Dødsårsaksregisteret når det er relevant og nødvendig for å fremme registerets formål uten 

samtykke fra den registrerte. 

2.3 Faglig ledelse og databehandlingsansvar 

Folkehelseinstituttet (FHI) er databehandlingsansvarlig for innsamling og behandling av 

helseopplysninger i Norsk hjerteinfarktregister. Norsk hjerteinfarktregister driftes av HMN og har St. 

Olav Hospital HF som databehandler. Registerets nasjonale sekretariat ligger under Seksjon for 

medisinske kvalitetsregistre ved St Olav Hospital. Registeret består per 31.12.2013 av faglig leder, 

daglig leder og registerkoordinatorer. Det er i tillegg to vitenskapelige stillinger knyttet til registeret, 

en stilling i epidemiologi og en i statistikk. Begge er finansiert av Samarbeidsorganet mellom HMN og 

Norsk teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU). Det er HEMIT som har utviklet 

innregistreringsløsningen MRS. Sekretariatets oppgaver er blant annet opplæring og oppfølging av 

sykehus som skal registrere, og å videreutvikle registreringsskjema ut fra tilbakemeldinger fra 
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sykehus og etter råd fra registerets faglige rådgivningsgruppe. Kvalitetssikring av innsamlede data og 

utarbeidelse av rapporter faller også inn under sekretariatets oppgaver. 

Nasjonalt registersekretariat per desember 2013: 

Stig Slørdahl    Faglig leder 

Ragna Elise Støre Govatsmark  Daglig leder 

Sylvi Sneeggen     Registerkoordinator   

Tormod Aarlott Digre   Registerkoordinator  

Anniken Karlson Kristiansen  Registerkoordinator  

Kaare Harald Bønaa   NTNU 

John Petter Skjetne   HEMIT 

 

Representanter i rådgivningsgruppen per desember 2013:  
Registerets faglige rådgivningsgruppe består av en representant fra hver helseregion, foruten to 

representanter fra Helse Sør-Øst. Det skal være representasjon fra sykehus med og uten PCI-

behandling (perkutan koronar intervensjon). 

 

Region Navn Sykehus 

Helse Nord Jan Mannsverk Universitetssykehuset Nord-Norge 

Helse Midt-Norge Torstein Hole Ålesund sjukehus 

Helse Vest Jørund Langørgen Haukeland universitetssjukehus 

Helse Sør-Øst Sigrun Halvorsen   Oslo universitetssykehus - Ullevål 

Helse Sør-Øst Jarle Jortveit Sørlandet sykehus Arendal  

 

 Cecilie Risøe 

Marta Ebbing 

 

Norsk Cardiologisk Selskap (NCS) 

Folkehelseinstituttet, Hjerte- og 

karregisteret 

 

Sekretariatet Stig Slørdahl Faglig leder 

Sekretariatet Ragna Elise Støre Govatsmark Daglig leder 

Sekretariatet Kaare Harald Bønaa NTNU/St. Olavs Hospital 

Helse Midt-Norge John Petter Skjetne HEMIT 

 

 

 
Det ble i 2013 vedtatt at det skal være en representant fra Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av 

kardiologiske sykepleiere (NSF-LKS) og en brukerrepresentant oppnevnt av pasientorganisasjon. 

Disse blir inkludert fra 2014. 
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Rådgivningsgruppens mandat 
• Vurdere hvilke variabler som skal inngå i Norsk hjerteinfarktregister  
• Vurdere årsrapporter og andre faglige dokumenter før de offentliggjøres  
• Foreta strategiske valg knyttet til kvalitetssikring og videreutvikling av registeret  
• I samråd med registersekretariatet, vurdere forespørsler og gi råd til FHI om utlevering av 

data fra registeret 
• Være rådgiver for daglig leder og faglig leder (registersekretariatet)  
• Initiere og følge opp fagutvikling knyttet til resultater fra registeret  
• Sørge for at registeret benyttes til klinisk kvalitetsforbedringsarbeid  

 
I tillegg er det opprettet et fagråd i HKR som skal bidra til godt samarbeid mellom klinikere, 

helseforetak og FHI for å fremme Hjerte- og karregisterets formål.  

Fagrådet skal blant annet gi råd om: 
• Hvilke nye medisinske kvalitetsregistre som bør inngå i HKR 
• Hvilket innhold disse registrene bør ha  
• Hvilke rutinemessige rapporter som bør produseres fra registeret 
• Hvilke rapporter som bør publiseres  

 
FHI er databehandlingsansvarlig og tar endelige avgjørelser vedrørende behandling av opplysninger i 

registeret. Det er utarbeidet en databehandleravtale som skal regulere samarbeidet mellom FHI og 

St. Olavs Hospital HF som databehandler. 

2.3.1 Aktivitet i faglig rådgivningsgruppe 

I 2013 hadde rådgivningsgruppen tre fysiske møter, to telefonmøter samt løpende kontakt.  

Status ved implementering på sykehusene, rapportløsninger og variabler med definisjoner i 

registreringsskjema ble gjennomgått.  

Rådgivingsgruppen ønsket å endre referanseverdien til biomarkøren Troponin I/T for diagnosen akutt 

hjerteinfarkt i tråd med internasjonale retningslinjer. Norsk Cardiologisk Selskap satte ned en 

ekspertgruppe sammen med Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi for å utrede dette. Resultatet av 

arbeidet var en nasjonal konsensus mellom de to fagmiljøene om å følge den internasjonale 

beslutningsgrensen for akutt hjerteinfarkt ved å benytte 99-prosentilen for den troponinmetoden 

som sykehuset bruker. For Troponin T innebar det at beslutningsgrensen for akutt hjerteinfarkt ble 

endret fra≥ 30 ng/l til ≥14 ng/l og med tilsvarende nye referanseverdier for de ulike Troponin I 

metodene fra 1. juni 2013. Brev fra Norsk hjerteinfarktregister ble sendt til alle sykehus med 

informasjon om dette. 
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3. Resultater 
Dagens organisering av utredning og behandling av pasienter med akutt hjerteinfarkt innebærer at 

mange pasienter må flytte mellom ulike helseforetak i sykdomsforløpet. I alt 36 prosent av pasienter 

med akutt hjerteinfarkt behandles på mer enn ett sykehus. Selv om helseforetakene samarbeider om 

å behandle en pasient, har foretakene etter Helseregisterloven ikke innsyn i hverandres 

innregistreringer til hjerteinfarktregisteret. Dette fører til at det tidvis registreres forskjellige 

opplysninger i hjerteinfarktregisteret for en pasient i ett og samme sykdomsforløp.  

 

Metode for datainnsamling 

Hvis en pasient har vært innlagt på flere sykehus i samme sykdomsforløp, er det opprettet et 

registreringsskjema for hvert opphold. Primærinnleggelser (det vil si den første sykehusinnleggelsen) 

og overflyttinger er registrert separat ved hvert sykehus, men disse blir koblet sammen på nasjonalt 

nivå til ett sykdomsforløp (hjerteinfarkt). Dette gjøres ved å koble alle opphold med samme 

fødselsnummer og samme innleggelsestidspunkt innen 4 dager, til ett sykdomsforløp.  

Ved ulik registrering av variabler mellom sykehus i sykdomsforløpet er det valgt å bruke “Ja” svar. 

Det vil si at en pasient som ble registrert som røyker (“Ja”) ved et sykehus og ikke-røyker ved et 

annet sykehus, ble registrert som røyker i den nasjonale rapporten. Tilsvarende har vi definert type 

hjerteinfarkt som STEMI i de tilfeller der et sykehus har krysset for STEMI og et annet for NSTEMI. I 

alt 6,5 prosent av alle hjerteinfarkt var registrert med ulik klassifisering (STEMI eller NSTEMI) ved 

første og andre sykehus. Registersekretariatet har ingen mulighet til å sjekke hvilket sykehus som har 

fylt ut riktig. Ved komplikasjoner har vi valgt å la en alvorlig komplikasjon overstyre en mindre 

alvorlig komplikasjon.  

For resultater på invasiv behandling er det kun brukt data registrert på sykehus som utfører slik 

behandling. 

Sykehus-/regionsammenligninger er basert på opplysninger fra første registrerende sykehus. 

Medikamenter ved utskriving er basert på siste registrerende sykehus.  

I 2013 var det 49 av 54 sykehus som leverte data til registeret. Nordfjord sykehus, Kongsberg 

sykehus, Akershus universitetssykehus (Ahus), Lærdal sjukehus, Ringerike sykehus og Odda sjukehus 

mangler innregistreringer. (Oversikt over hvilke sykehus som registrerer i registeret, side 42). 

Sykehus som har informert sekretariatet om at alle registreringsskjema er ferdigstilt, har blitt 

kvalitetssikret for mulige logiske feil og fått tilbakemelding om å rette opp disse. Seks sykehus gav 

ikke tilbakemelding om gjennomført oppretting før datamaterialet ble låst i midten av mai 2013. 
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Figur 1: Antall STEMI og NSTEMI etter region 

 

Figur 1 viser antall registrerte STEMI og NSTEMI per region. Ved overflyttinger mellom regioner ble 
registreringen lagt til den første region pasienten var innlagt. I kategorien private sykehus inngår kun 
Feiringklinikken som eneste sykehus. Det var totalt 13 043 registrerte hjerteinfarkt, av disse var 3 658 
(28 prosent) klassifisert som STEMI, og 9 188 (70 prosent) var klassifisert som NSTEMI.  
197(2 prosent) infarkt var ikke diagnostisert under infarkttype.  
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Figur 2: Primærinnleggelse og overflytting fra annet sykehus 
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Figur 3: Alders- og kjønnsfordeling av pasienter innlagt med akutt hjerteinfarkt  

 

Figur 3 viser pasientene fordelt på kjønn og 10-års aldersgruppe. Totalt var 35,7 prosent av 
pasientene kvinner, og gjennomsnittsalderen var 71 år (standardavvik 14). Gjennomsnittsalder for 
menn var 68 år (standardavvik 14), og for kvinner 76 år (standardavvik 13). N=12 336 pasienter. 
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Figur 4: Andel hjerteinfarkt fordelt etter region og aldersgrupper 

   

Figur 4 viser at hjerteinfarktpasientene var noe eldre i Helse Midt og Helse Nord enn i Helse Vest og 

Helse Sør-Øst. Andelen hjerteinfarktpasienter over 69 år var 61 % i Helse Midt, 59 % i Helse Nord, 56 

% i Helse Vest, og 51 % i Helse Sør-Øst. Gjennomsnittsalder (SD) var 73 (14) år i Helse Midt, 70 (14) år 

i Helse Nord, 72 (14) år i Helse Vest, og 70 (14 år) i Helse Sør-Øst. Den regionale aldersforskjellen er 

statistisk signifikant og gjenspeiler alderssammensetningen i regionenes befolkning. N=13 043 

hjerteinfarkt. 
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Figur 5: Tidligere sykdommer fordelt etter region 

  

 

Figur 5 viser et utvalg av tidligere sykdommer som pasientene hadde før det aktuelle hjerteinfarktet, 

fordelt på region.  N=13 043 hjerteinfarkt. 

Nasjonalt  9% 

Nasjonalt  19% 

Nasjonalt  18% 

Nasjonalt  30% 

Nasjonalt  45% 

Helse Vest   8% 

Helse Vest   18% 

Helse Vest   19% 

Helse Vest   30% 

Helse Vest   46% 

Helse Sør-Øst   8% 

Helse Sør-Øst   19% 

Helse Sør-Øst   18% 

Helse Sør-Øst   29% 

Helse Sør-Øst   45% 

Helse Nord   11% 

Helse Nord   21% 

Helse Nord   22% 

Helse Nord   33% 

Helse Nord   48% 

Helse Midt   11% 

Helse Midt   18% 

Helse Midt   15% 

Helse Midt   31% 

Helse Midt   46% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Tidligere hjerneslag

Diabetes

Tidligere PCI

Tidligere hjerteinfarkt

Hypertensjonsbehandling



 

 

17 

 

Figur 6: Røykestatus ved innleggelse fordelt etter region  

 

 

Figur 6. Røykestatus var ikke registrert hos 1 734 pasienter (13 %). Eks-røyker er personer som ikke 
har røykt siste 30 dager.  N=13 043 hjerteinfarkt.  
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Figur 7: Ultralydundersøkelse (ekko) av hjertet fordelt etter region 

 
 
Figur 7 viser at det ble utført ultralydundersøkelse av hjertet ved 61 prosent av alle hjerteinfarkt.  Av 

de som ble undersøkt hadde omtrent halvparten en ejeksjonsfraksjon (EF) under 50 prosent. 
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Figur 8: Infarkttype 1 til 5  

  
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8 viser hvordan hjerteinfarkt ble 
klassifisert som type 1 til 5. Hvis flere 
hjerteinfarkt i ett sykdomsforløp er første 
klassifisering brukt (N=13 043). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klassifisering benyttet i Norsk hjerteinfarktregister følger den internasjonale definisjonen av type 
hjerteinfarkt (5): 
 
 
Type 1: Spontant hjerteinfarkt relatert til iskemi forårsaket av en primær koronar hendelse, som 
plaque fissur, erosjon eller ruptur, eller disseksjon med intraluminal trombe. Pasienten kan ha 
underliggende koronarsykdom eller ikke. 
 
Type 2: Hjerteinfarkt sekundært til iskemi forårsaket av ubalanse mellom myokard 
oksygenbehov/tilførsel, f.eks. ved koronar endotel dysfunksjon, atriespasme, koronar embolus, taky-
/brady-arytmi, anemi, respirasjonssvikt, hypotensjon, og hypertensjon med eller uten venstre 
ventrikkelhypertrofi.  
 
Type 3: Kardial død, med symptomer som er forenelig med myocardiskemi, ledsaget av nyoppstått 
iskemiske EKG-forandringer eller venstre grenblokk, hvor 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).  
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Figur 9: Andel registrert infarkttype 1 og 2 på sykehus 

 
Figur 9 viser andel av hjerteinfarkt som 
ble klassifisert som type 1 og type 2 
ved de forskjellige sykehusene.  Det er 
store forskjeller mellom sykehusene 
som trolig ikke kan forklares med ulik 
case-mix, men som heller skyldes 
variasjoner i diagnostisk praksis.   
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Figur 10: Mediantid fra symptom til innleggelse – STEMI 

Figur 10 viser tid fra symptomdebut til innleggelsestidspunkt på sykehus (primærinnleggelser). 
Sykehus med færre enn 30 registreringer er tatt ut av figuren. 
 

Tidspunkt for symptomdebut er definert som det tidspunkt da symptomene startet som førte til at 
det ble tatt kontakt med helsetjenesten. Ved gjentatte smertetilfeller skal siste smerteepisode angis 
eller da symptomene tiltok slik at det ble tatt kontakt med helsetjenesten. Det kan ikke utelukkes at 
figuren gjenspeiler ulik registreringspraksis ved sykehusene. 
 

Tabell 1: STEMI – mediantid (i minutter) fra innleggelse til primær PCI 1 

  
Total antall 

STEMI 
Primær PCI hos 

primærinnlagte STEMI 
Median 

Prosentil 
25 

Prosentil 
75 

Arendal 270 205 20 11 42 

Haukeland 335 201 47 30 75 

Rikshospitalet 585 331 20 15 29 

St. Olavs
2
 471 206 - - - 

Stavanger 360 183 54 32 124 

Tromsø 304 69 38 20 97 

Ullevål 792 393 32 24 44 
1 Tid fra innleggelse til primær PCI ble registrert litt forskjellig ved de ulike sykehusene, så data er ikke direkte 
sammenliknbare. 

 
   

2 Ved St. Olavs Hospital ble det ved kvalitetssikring oppdaget systematisk feilregistrering av tidspunkter for 
angiografi/PCI.  

 
   

 
Tabell 1 viser tiden fra innleggelse for STEMI-pasienter til behandling med primær PCI.  
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Nasjonale retningslinjer anbefaler behandling innen 90 minutter. Tidsforsinkelsen ved NSTEMI kan 
ikke oppgis grunnet få registreringer med nøyaktig klokkeslett. Tidlig revaskularisering er anbefalt av 
European Society of Cardiology til de fleste pasienter med hjerteinfarkt uavhengig av infarkttype 
(7,8,9). 
 
 
Figur 11: Andel ST-elevasjon hjerteinfarkt som behandles med trombolyse fordelt på region 

 

Figur 11 viser andel trombolysebehandling av STEMI-pasienter på regionnivå. 11,0 prosent av STEMI 

(n= 3 658) fikk trombolysebehandling, hvorav 6,1 prosent prehospitalt og 5,3 prosent på sykehus. 

Størst andel trombolysebehandling ble gitt i Helse Nord. Feiringklinikken er inkludert i det nasjonale 

gjennomsnittet. 

Denne figuren gjenspeiler sannsynligvis ulike geografiske utfordringer og noe ulik bruk av 

retningslinjene i regionene. 
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Tabell 2 a-b: Medikamenter ved utskriving fra siste registrerende sykehus fordelt etter 
region 

 
Tabell 2a: NSTEMI < 80 år 

 
Region ASA ADP 

ACE-hemmer /  
AII antagonist Betablokker Statin 

N
ST

EM
I 

Helse Midt (n=827) 95 % 74 % 47 % 76 % 89 % 

Helse Nord (n=702) 95 % 80 % 48 % 78 % 89 % 

Helse Sør-Øst (n=2834) 93 % 80 % 51 % 81 % 90 % 

Helse Vest (n=1070) 95 % 82 % 53 % 71 % 88 % 

Nasjonalt
1
 (n=5440) 94 % 80 % 50 % 78 % 89 % 

1 Feiring er utelatt fra regionoversikt, men inkludert i nasjonal telling (7 registreringer) 

       

 

Tabell 2b: STEMI < 80 år 

 
Region ASA ADP 

ACE-hemmer /  
AII antagonist Betablokker Statin 

ST
EM

I 

Helse Midt (n=417) 97 % 89 % 54 % 81 % 91 % 

Helse Nord (n=300) 97 % 92 % 66 % 90 % 96 % 

Helse Sør-Øst (n=1489) 98 % 93 % 57 % 86 % 95 % 

Helse Vest (n=569) 98 % 92 % 65 % 64 % 92 % 

Nasjonalt
2
 (n=2780) 98 % 92 % 59 % 81 % 94 % 

2 Feiring er utelatt fra regionoversikt, men inkludert i nasjonal telling (5 registreringer) 

        

Tabell 2 viser forskriving av medikamenter ved utskriving fra siste registrerende sykehus fordelt etter 

region til pasienter under 80 år (n=8 317). 97 hjerteinfarkt manglet STEMI/NSTEMI- klassifisering.  
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Figur 12a: Platehemming 

Følgende sykehus har mindre enn 20 registreringer som siste 
sykehus, og er derfor utelatt: Mosjøen, Vesterålen, Harstad, 
Ringerrike, Rjukan, Lofoten, Kirkenes, Mo i Rana, Flekkefjord, 
Nordfjord, Odda, Sandnessjøen og Stord. 

Figur 12 a-d: Medikamenter forskrevet ved utskriving fordelt på sykehus < 80 år 
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Figur 12b: Betablokker 

Følgende sykehus har mindre enn 20 registreringer som siste 
sykehus, og er derfor utelatt: Mosjøen, Vesterålen, Harstad, 
Ringerrike, Rjukan, Lofoten, Kirkenes, Mo i Rana, Flekkefjord, 
Nordfjord, Odda, Sandnessjøen og Stord. 
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Figur 12d: Statin 

Følgende sykehus har mindre enn 20 registreringer som 
siste sykehus, og er derfor utelatt: Mosjøen, Vesterålen, 
Harstad, Ringerrike, Rjukan, Lofoten, Kirkenes, Mo i Rana, 
Flekkefjord, Nordfjord, Odda, Sandnessjøen og Stord. 
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Figur 12c: ACE-hemmer/AII-antagonist  

Følgende sykehus har mindre enn 20 registreringer som siste 
sykehus, og er derfor utelatt: Mosjøen, Vesterålen, Harstad, 
Ringerrike, Rjukan, Lofoten, Kirkenes, Mo i Rana, Flekkefjord, 
Nordfjord, Odda, Sandnessjøen og Stord. 
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Figur 12a - d viser at det er markerte forskjeller mellom sykehusene når det gjelder forskriving av 
betablokkere og ACE-hemmere/AII-antagonister. Årsaken til forskjellene er ukjent, men det antas at 
de i noen grad gjenspeiler faglig uenighet og usikkerhet når det gjelder hvilke pasientgrupper som 
har nytte av å bruke disse medikamentene.  
 
 
Figur 13: Komplikasjoner under sykdomsforløpet fordelt etter region 

 
Figur 13 viser komplikasjoner i sykdomsforløpet fordelt etter region (N= 13 043). Det var ingen 

åpenbare systematiske regionale forskjeller. 
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Figur 14 a-b: 30 dagers overlevelse etter region med alder, over og under 80 år (n=13 043) 

 

 

 

Figur 14a - b viser 30 dagers overlevelse av pasienter med hjerteinfarkt i de ulike regionene.  
Etter aldersjustering er det ingen signifikant forskjell i dødelighet mellom regionene. 
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Figur 15 a-b: Andel hjerteinfarktpasienter som fikk utført koronar angiografi eller perkutan 
utblokking etter region  

 

 

Figur 15a viser at det er regionale forskjeller når det gjelder hvor stor andel av pasienter med NSTEMI 

som gjennomgår diagnostisk kartlegging av koronararteriene (koronar angiografi) og utblokking 

under sykdomsforløpet. Andelen er høyest i Helse Sør-Øst og lavest i Helse Midt. Tallene er ikke 

aldersjustert.  
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Figur 16: Andel hjerteinfarktpasienter som var søkt eller overflyttet til koronarkirurgi fordelt etter 
region 

 

 
 
Figur 16 viser andel av hjerteinfarkt der pasienten er overflyttet til koronar kirurgi under 
sykdomsforløpet eller søkt innlagt til elektiv koronar kirurgi senere vist på regionnivå. 
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4. Metoder for fangst av data 
Alle pasienter som får diagnosen akutt hjerteinfarkt på sykehus (ICD I21/I22), skal registreres i Norsk 

hjerteinfarktregister. Etter definisjonen i ICD-10 skal alle pasienter som innlegges med et akutt 

hjerteinfarkt med sykehistorie ≤ 28 dager registres. Pasienter som overflyttes mellom to sykehus skal 

registreres på begge for å kunne få oversikt over hele sykdomsforløpet. Registeret er koblet mot 

Folkeregisteret og pasienter som mangler norsk fødselsnummer kan ikke inkluderes. I følge  2013-

telling fra HKR utgjorde dette 176 hjerteinfarkt.  

 

Norsk hjerteinfarktregister har en web-basert innregistreringsløsning (MRS) utarbeidet av HEMIT.  

Innregistreringsløsningen er tilgjengelig via https://helseregister.no. Sykehusene registrerer i egne 

lokale databaser hvorfra registreringene overføres automatisk til en nasjonal database. Sykehusene 

har kun tilgang til eget datamateriale på grunn av juridiske begrensninger på utveksling av data 

mellom helseforetak. Registersekretariatet har tilgang til personidentifiserbar nasjonal 

rapportløsning som brukes til å koble sammen registreringsskjema fra ulike sykehus som tilhører 

samme sykdomsforløp. 

Innregistreringsløsningen består av et hovedskjema og et oppfølgingsskjema som finnes på 

hjemmesiden til Norsk hjerteinfarktregister: http://www.hjerteinfarktregisteret.no.  

Hovedskjema samler inn opplysninger om:  

 Bakgrunn og innleggelse 

 Behandling og utredning  

 Utskriving 

 

Hovedskjema registreres for alle pasienter med diagnosen akutt hjerteinfarkt.  

Oppfølgingsskjema inneholder et uttrekk av variabler fra hovedskjema og fylles ut når pasienten 

flyttes tilbake til det sykehus vedkommende har vært innlagt på tidligere i sykdomsforløpet. 

 

 

 
 

Hvert enkelt sykehus som behandler pasienter med akutt hjerteinfarkt, bør ha en medisinsk ansvarlig 

lege og en registreringsansvarlig sykepleier/sekretær som er ansvarlige for kompletthet og kvalitet i 

sykehusets lokale register. Det er viktig at registreringsansvarlig kontrollerer at alle akutte 

https://helseregister.no/
http://www.hjerteinfarktregisteret.no/
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hjerteinfarkt som er registrert i pasientadministrative systemer (PAS) ved sykehuset, også er 

registrert i hjerteinfarktregisteret.  

Det er i hovedsak to metoder for innregistrering: 

1. Papirskjema følger pasienten underveis i sykdomsforløpet og fylles ut av behandlende lege. 

Etter avsluttet opphold, fører registreringsansvarlig dataene inn i elektronisk nettversjon. 

Ved manglende registrering sendes en purring til behandlende lege. Det varierer fra sykehus 

til sykehus om registreringsansvarlig kvalitetssikrer informasjonen gitt i papirskjema opp mot 

pasientens journal. 

2. Sykepleiere i avdeling starter innregistrering i elektronisk nettversjon mens pasienten er 

inneliggende. Da kan alle som yter pasienten helsehjelp, gå inn å oppdatere 

registreringsskjema under oppholdet. Registreringsansvarlig sjekker informasjonen som er 

lagt inn mot pasientens journal og ferdigstiller. Hvis registrering ikke er startet sendes purring 

til den sykepleier som skriver utskrivningsnotat i pasientjournalen. 

Når det gjelder pasienter ved avdelinger som ikke primært behandler hjerteinfarkt, sender 

registreringsansvarlig beskjed til epikriseskrivende lege for utfylling til registeret. 
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5. Metodisk kvalitet 

5.1 Antall registreringer 

I 2013 ble det registrert 13 043 hjerteinfarkt i Norsk hjerteinfarktregister. Tilnærmet komplett 

innrapportering av pasienter med hjerteinfarkt til registeret, i henhold til hjerte og 

karregisterforskriften, er angitt hos 48 av 54 sykehus (89 prosent). Av de 13 043 hjerteinfarkt var det 

12 336 unike pasienter. I tilfeller hvor en pasient var innlagt flere ganger i løpet av året for akutt 

hjerteinfarkt, ble det registrert som nytt sykdomsforløp uansett om det var under 28 dager fra 

utskriving til neste innleggelse. 

5.2 Metode for beregning av dekningsgrad 

Antall hjerteinfarkt i Norsk hjerteinfarktregister i 2013 er sammenlignet med antall hjerteinfarkt 

registrert i Hjerte- og karregisteret (HKR). HKR får data fra Norsk pasientregister. I HKR er det for 

2013 registrert 15 249 hjerteinfarkt, mens det i Norsk hjerteinfarktregister er registrert 13 043 

hjerteinfarkt. Tallene er ikke direkte sammenlignbare siden HKR ikke teller nye hjerteinfarkt som 

inntreffer innen 28 dager etter et tidligere infarkt.  I Norsk hjerteinfarktregister registreres derimot 

nye innleggelser i 28 dagers perioden som et nytt hjerteinfarkt hvis pasienten har vært utskrevet i 

mellomtiden.  Det er ikke utført dekningsgradsanalyse ved kobling mellom HKR og Norsk 

pasientregister. 

5.3 Dekningsgrad på institusjonsnivå 

48 av 54 sykehus har levert data for hele året. Dette gir et godt grunnlag for tallene i denne 

årsrapporten. Sykehusene Nordfjord, Kongsberg, Lærdal, Odda, Hønefoss og Ahus har gitt 

tilbakemelding på manglende innregistrering. 

5.4 Dekningsgrad på individnivå  

Det er registrert 14 485 individer med hjerteinfarkt i HKR, mens det er 12 336 individer registrert i 

Norsk hjerteinfarktregister.  

5.5 Metoder for intern sikring av datakvalitet 

Alle kontaktpersoner som innregistrerer pasienter med hjerteinfarkt i registeret tilbys kontinuerlig 

informasjon og opplæring. Det gis brukerstøtte via besøk, telefon/e-post, videokonferanse og 

informasjonsskriv. Registeret har egen hjemmeside hvor en finner brukermanual, hoved- og 

oppfølgingsskjema, informasjon og nyheter for hjelp i registeringen. 

I hoved- og oppfølgingsskjema er det lagt inn valideringsregler som automatisk utelukker logiske feil. 

Ved lagring eller ferdigstilling av registreringsskjema kan to typer valideringsmeldinger bli gjeldene: 

Type 1 kan overstyres av brukeren og indikerer at noe kan være feilregistrert.  

Type 2 kan ikke overprøves, og noe må endres eller tilføyes for å få ferdigstilt. 

 

Brukermanual og hjelpetekster skal bidra til lik forståelse og utfylling av variablene.   

 

Hvert enkelt sykehus vil etter kvalitetssikring få tilbakemelding og beskjed om å kontrollere og evt. 

rette feilregistrering. Uten tilgang til journal har sekretariatet kun mulighet til å bemerke det som 
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virker ulogisk. Når oppretting er utført, regnes registreringen fra sykehus som ferdig. Sekretariatet 

sjekker ikke dataene i etterkant av opprettingen.  

5.6 Metode for validering av data i registeret 

Hvert sykehus er blitt oppfordret til å kryssjekke antall hjerteinfarkt i registeret mot antall 

hjerteinfarkt i det pasientadministrative systemet. Ved enkelte sykehus sjekker registreringsansvarlig 

papirførte data eller påbegynte innregistrert data opp mot pasientens journal før ferdigstillelse. 

På nasjonalt nivå vil registersekretariatet vurdere komplettheten i forhold til tall fra NPR.  

I 2012 tildelte Samarbeidsorganet mellom HMN og NTNU midler til et doktorgradsprosjekt som har 

som hovedmål å validere Norsk hjerteinfarktregister og Norsk pasientregister med blant annet 

gjennomgang av pasientjournaler.  

5.7 Vurdering av datakvalitet 

Sekretariatet fikk tilbakemelding på tvetydige definisjoner av enkelte variabler. Variabelnavn, 

brukermanual og hjelpetekster ble skrevet om og trådte i kraft 1.1.2014.  

Det er enkelte punkter i registreringsskjema som har lavere dekningsgrad enn andre. Dette gjelder 

blant annet høyde, vekt, røykestatus og blodtrykk ved innleggelse. Det jobbes kontinuerlig med å øke 

svarprosenten på disse variablene. Det ble sendt ut halvårsrapport i 2013 der dette ble belyst, i 

tillegg fikk hvert sykehus egen rapport på sine registreringer. 
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6. Fagutvikling og klinisk kvalitetsforbedring 
Sekretariatet for Norsk hjerteinfarktregister fortsatte med implementering ved de sykehus som ikke 

hadde startet innregistrering. Det ble inngått samarbeid med kontaktpersoner og gitt opplæring.  

Rådgivningsgruppen går kontinuerlig gjennom hoved- og oppfølgingsskjema, brukermanual, 

hjelpetekster, valideringsregler og rapportfunksjon for endring og forbedring av registeret. Det anses 

som viktig å ha klare og entydige forklaringer basert på standardiserte begrepsdefinisjoner, 

klassifikasjoner og kodeverk. 

6.1 Registerets spesifikke kvalitetsmål  

Registeret inneholder informasjon om kjønn, alder, risikofaktorer, tidligere sykdommer og 

medikamenter samt metoder for diagnostisering, intervensjoner, komplikasjoner, tiltak og planer ved 

utskriving. Ett mål på kvalitet av behandlingen vil en benytte overlevelse etter 30 dager. Videre sees 

det på i hvilken grad faglige retningslinjer for utredning og behandling følges, ved blant annet antall 

som får utført PCI eller ultralyd av hjerte, og forskriving av medikamenter ved utskriving fra sykehus 

(8,9). 

6.2 Pasientrapporterte resultat og erfaringsmål (PROM og PREM) 

Det registreres for tiden ingen pasientrapporterte data (PROM) eller pasientopplevelses (PREM) mål 

ved registeret. 

6.3 Sosiale og demografiske ulikheter i helse 

Det registreres ikke data som gir grunnlag for å analysere sosiale ulikheter i helse. Demografiske 
ulikheter kan analyseres ved å sammenligne regionene. I årsrapporten 2013 er dette blant annet 
gjort for den foreslåtte nasjonale kvalitetsindikator «30 dagers overlevelse etter første gangs 
innleggelse for akutt hjerteinfarkt».  

6.4 Bidrag til utvikling av nasjonale retningslinjer og nasjonale 

kvalitetsindikatorer 

FHI har opprettet en Nasjonale prosjektgruppe for kvalitetsindikatorer, “Kvalitetsindikatorgruppen 

for Hjerte/kar” (oppstartsmøte nov 2013). Denne gruppen vil arbeid med å finne gode 

kvalitetsindikatorer samlet for hjerte- og karregistrene.  

6.5 Etterlevelse av nasjonale retningslinjer 

Norsk hjerteinfarktregister følger internasjonale retningslinjer basert på ”The Universal Definition of 

Myocardial Infarction” fra 2007 (2). Oppdaterte retningslinjer for å definere akutt hjerteinfarkt kom i 

2012 (3). Disse retningslinjene ble fulgt, men endringen av referanseverdi på troponin ble ikke 

iverksatt før 1. juni 2013 etter vurdering av NCS i samarbeid med Norsk Selskap for Medisinsk 

Biokjemi.  

Det er registrert lavere andel medikamenter ved utskriving og invasiv utredning i Norsk 

hjerteinfarktregister enn det svenske hjerteinfarktregisteret (SwedeHeart). Dette kan skyldes at 

SwedeHeart kun registrerer pasienter som er innlagt i hjerteovervåkningsavdelinger. Innføring av 

SwedeHeart førte til at sykehus som ikke fulgte anbefalt behandling i henhold til retningslinjer, 

endret egen praksis (10,11). 
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6.6 Identifisering av kliniske forbedringsområder 

For å få god registerkvalitet for å vurdere praksis ved sykehusene, trengs høyere dekningsgrad. Et 

identifisert forbedringsområde er forskriving av medikamenter ved utskriving. 

6.7 Tiltak for klinisk kvalitetsforbedring initiert av registeret 

Ikke gjennomført i 2013. 

6.8 Evaluering av tiltak for klinisk kvalitetsforbedring (endret praksis) 

Ikke gjennomført i 2013. 

6.9 Pasientsikkerhet 

Komplikasjoner under sykdomsforløpet som registreres på sykehus er: 

 Ventrikkelflimmer/takykardi   

 Ny atrieflimmer/flutter  

 AV-blokk II-III 

 Kardiogent sjokk  

 Hjertesvikt  

 Reinfarkt  

 Hjerneslag  

 Blødning  

 Dødelighet  
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7. Formidling av resultater 

7.1 Resultater tilbake til det deltagende fagmiljø 

Det er mulig for det enkelte sykehus å hente ut egne samlerapporter for enkelte variabler i ønsket 

tidsperiode. Det er også mulig å ta ut en datadumprapport for videre analyser på lokalt nivå.  

Det er sendt ut to nyhetsbrev fra sekretariatet til alle kontaktpersoner på sykehusene. 

Årsrapport for 2012 ble utgitt i oktober 2013. 

Resultater er også formidlet på Norsk Cardiologiske Selskaps høstmøte. 

 

Hovedresultater fra 2013 vil publiseres i Tidsskrift for Den norske legeforening i oktober 2014. 

 

7.2 Resultater til administrasjon og ledelse 

 Årsrapport 2012  

 Resultatrapport til SKDE (senter for klinisk dokumentasjon og evaluering) for 2012 

 Det er skrevet to nyhetsbrev som er sendt til medisinsk- og registreringsansvarlig 

 Ved manglende registreringer er sykehusledelse informert 

 Data fra eget sykehus er tilgjengelig via Norsk hjerteinfarktregister sitt rapportsystem 

 

7.3 Resultater til pasienter 

 Årsrapport for 2012  

 Resultatrapport til SKDE  

 Hjemmeside etablert med oppdatert informasjon om registeret og forskning som blir utført. 
 

7.4 Offentliggjøring av resultater på institusjonsnivå 

 Tidsskriftet for Den norske legeforening nr. 4, 25. februar 2014, publiserte en artikkel med 

data basert på tall fra hjerteinfarktregisteret 2013 ved ett sykehus: ”Følges retningslinjene for 

behandling av hjerteinfarkt?” J. Jortveit, B. Grenne, M. Uchto, T. Dahlslett, L. Fosse, P. 

Gunnes. 

 Norsk hjerteinfarktregister var representert på Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2014 i 

Oslo med poster over midlertidige resultater for 2013.  

 Norsk hjerteinfarktregister har presentert resultater til det medisinske fagmiljø ved 

forskjellige anledninger. 
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8. Samarbeid og forskning 

8.1 Samarbeid med andre helse- og kvalitetsregistre 

Norsk hjerteinfarktregister er en del av det Nasjonale Hjerte- og karregisteret og sekretariatet er en 

del av Seksjon for medisinske kvalitetsregistre ved St. Olavs Hospital. Registersekretariatet er 

samlokalisert med sekretariatet for Norsk hjerneslagregister, Norsk karkirurgisk register, Norsk 

ryggmargsskaderegister og Norsk biologisk legemiddelregister (NOKBIL). Samlokaliseringen har 

bidratt til nært samarbeid mellom registrene når det gjelder administrative oppgaver og 

registerfaglige vurderinger.  

Norsk hjerteinfarktregister og Norsk hjerneslagregister skal i november 2014 samarbeide om et 

dagsseminar for alle som bidrar til innregistrering. 

I 2013 hadde vi også kontakt og erfaringsutveksling med det svenske hjerteinfarktregisteret 

SwedeHeart. 

 

8.2 Vitenskapelige arbeider 

J. Jortveit, B. Grenne, M. Uchto, T. Dahlslett, L. Fosse, P. Gunnes. ”Følges retningslinjene for 

behandling av hjerteinfarkt?”  Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:412 – 6. doi: 10.4045/tidsskr.13.0305 

FJ. Jortveit, R. E. S. Govatsmark, T. A. Digre et al. ”Hjerteinfarkt i Norge 2013” Tidsskr Nor Legeforen 

2014 (in press) 

 

For at registeret skal kunne brukes etter det formål som er satt i hjerte- og karregisterforskriften, er 

det avgjørende at registeret er av god kvalitet. Et doktorgradsprosjekt ble innvilget i 2012 med den 

hensikt å undersøke kompletthet og korrekthet i Norsk hjerteinfarktregister samt vurdere 

utfordringene ved bruk av troponin ved diagnosesetting av akutt hjerteinfarkt. Prosjektet startet i 

2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://tidsskriftet.no/article/3141038#doi
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Del II 

 

9. Momentliste 
 

Evaluering 2013 

Datafangst 

 Fulgt opp kontaktpersoner per sykehus 

 Vurdert alle tilbakemeldinger fra kontaktpersoner av registeret 

 Arbeidet for at alle sykehus tar i bruk pasientadministrative lister for å sikre at alle 
hjerteinfarktpasienter blir registrert.  

 Oppmuntret til nettbasert innregistrering  

 Opprettet hjemmeside for registeret 

 Utgitt regelmessige informasjonsbrev om arbeidet i registeret og evt. endringer i hoved- og 

oppfølgingsskjema og brukermanual 

Metodisk kvalitet  

 Har inkludert alle aktuelle sykehus i registeret 

 Registersekretariatet har utført kvalitetssikring av logiske feil i innregistrerte data 

 Resultatet over antall registrerte er koblet opp mot NPR  

 Registerdata koblet opp mot NPR for 30 dagers overlevelse 
 
 

Fagutvikling og kvalitetsforbedring av tjenesten  

 Etablert kontakt med NCS og Norsk sykepleier forbunds Landsgruppe av kardiologiske 
sykepleiere (NSF-LKS)  

 Etablert kontakt med brukerrepresentant fra pasientorganisasjon 

 Utgitt årsrapporter, og andre rapporter etter forespørsel 

 Sendt rapport om andel “Ukjent” til hvert registrerende sykehus  

 Kontaktet sykehus som ikke har fullstendige registreringer 
 Purret sykehus for å ferdigstille data 
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Planlagt gjennomført 2014 

Forbedring av metoder for fangst av data 

 Videreføre oppfølging av kontaktpersoner per sykehus 

 Kontinuerlig oppdatering av brukermanual og hoved- og oppfølgingsskjema med variabler 

 Vurdere alle tilbakemeldinger fra kontaktpersoner av registeret 

 Arbeide for at alle sykehus tar i bruk PAS for å sikre at alle hjerteinfarktpasienter blir 
registrert  

 Oppmuntre til nettbasert innregistrering  

 Monitor som reiser rundt på utvalgte sykehus for å kontrollere kvaliteten på registerdata  

 Utgi informasjonsbrev om arbeidet i registeret  

 Utvikling av rapportfunksjonalitet for at sykehusene skal kunne ta ut gode rapporter 
 

Metodisk kvalitet 

 Komplette registreringer fra alle sykehus 

 Uttak av Pas-lister for at alle pasienter som utskrives med diagnosekode I21-I22 registreres 

 Registersekretariatet skal årlig kvalitetssikre for logiske feil og gi tilbakemelding til 
sykehusene 

 Gi tilbakemelding på manglende registrering ut ifra registreringer på andre sykehus 

 Se på hvilke variabler som gir forskjellige svar for å endre brukemanualen for bedre utfylling 

 Oppfølging av registrerende sykehus, via ledelse og registreringsansvarlige 

 Forbedre dekningsgradsanalyser i samarbeid med Hjerte- og karregisteret og utrede 
muligheten for en kobling på individnivå 

 Ta i bruk rapporteringssystemet “Jasper” via Rapporteket (SKDE) 
 

Fagutvikling og kvalitetsforbedring av tjenesten 

 Registersekretariatet må ha oversikt over ulike metoder for måling av troponin og hvilke cut-
off for diagnosesetting som brukes på hvert enkelt sykehus 

 Utgi årsrapporter, og andre rapporter etter forespørsel 

 Arrangere årlig møte hvor data gjennomgås 

 Kontakte sykehus som ikke har fullstendig registrering 

 Data kobles opp mot NPR for 30 dagers overlevelse 

 Utarbeide kvalitetsindikatorer for Norsk hjerteinfarktregister  

 Arbeide helsepolitisk for å bidra med å bedre registerløsningen  
 
Formidling av resultater 

 Fortsette utvikling av gode rapportløsninger på sykehusnivå 

 Utgi jevnlig “Ukjent” rapporter 

 Oppfordre sykehusene til å formidle egne data på sitt sykehus 

 Presentere resultater i fagmiljøet 

 Årsrapporten tilgjengelig på hjemmeside 

 Resultatrapport  
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Forbedring av hvordan resultater på institusjonsnivå offentliggjøres 

Dekningsgradsanalyse 

 

Samarbeid og forskning 

 Det er opprettet et doktorgradsprosjekt med den hensikt å undersøke kompletthet og 

korrekthet i Norsk hjerteinfarktregister samt vurdere utfordringene ved bruk av troponin ved 

diagnosesetting av akutt hjerteinfarkt. Tilsvarende prosjekt er opprettet for Norsk 

hjerneslagregister og det er et tett samarbeid mellom de to prosjektene 

 Kontinuerlig utgivelse av data på forespørsel 
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Takk til Rådgivningsgruppen for faglige innspill og engasjement 

 

Takk til sykehusene 

 

Helse Midt-Norge RHF Helse Sør-Øst RHF 

• Kristiansund sjukehus • Akershus universitetssykehus 

• Molde sjukehus • Bærum sykehus 

• Orkdal sjukehus • Diakonhjemmet Sykehus 

• St. Olavs Hospital • Drammen sykehus 

• Sykehuset Levanger • Feiringklinikken 

• Sykehuset Namsos • Kongsberg sykehus 

• Volda sjukehus • Lovisenberg Diakonale Sykehus  

• Ålesund sjukehus • Notodden sykehus 

 
• Oslo universitetssykehus HF-Ullevål 

Helse Nord RHF • Rikshospitalet 

• Hammerfest sykehus • Ringerike sykehus 

• Helgelandsykehuset Mo i Rana • Rjukan sykehus 

• Helgelandsykehuset Mosjøen • Sykehuset i Vestfold Tønsberg 

• Helgelandsykehuset Sandnessjøen • Sykehuset Innlandet Elverum 

• Kirkenes sykehus • Sykehuset Innlandet Gjøvik 

• Nordlandssykehuset Bodø • Sykehuset Innlandet Hamar 

• Nordlandssykehuset Lofoten • Sykehuset Innlandet Kongsvinger 

• Nordlandssykehuset Vesterålen • Sykehuset Innlandet Lillehammer 

• Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad • Sykehuset Innlandet Tynset 

• Universitetssykehuset Nord-Norge Longyearbyen • Sykehuset Telemark Skien 

• Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik • Sykehuset Østfold Fredrikstad 

• Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø • Sørlandet sykehus Arendal 

 
• Sørlandet sykehus Flekkefjord 

Helse Vest RHF • Sørlandet sykehus Kristiansand 

• Førde sentralsjukehus 

 • Haraldsplass Diakonale Sykehus 

 • Haugesund sjukehus 

 • Haukeland universitetssjukehus 

 • Lærdal sjukehus 

 • Nordfjord Sjukehus 

 • Odda sjukehus 

 • Stavanger universitetssjukehus 

 • Stord sjukehus 

 • Voss sjukehus 

  


