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Del I 
Å rsrapport 

1.  Sammendrag 

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

Hjerte- og karregisterforskriften (2012) pålegger alle sykehus som behandler pasienter med akutt 

hjerteinfarkt (ICD 10 I21/I22) å registrere pasientene i Norsk hjerteinfarktregister. Registeret følger 

internasjonale kriterier for diagnosen akutt hjerteinfarkt. Årsrapporten for 2014 inneholder statistikk 

med resultater fra 54 norske sykehus som behandler pasienter med akutt hjerteinfarkt.  

Registerets hovedformål er å bidra til å bedre kvaliteten på behandlingen av pasienter med 

hjerteinfarkt.  Delmålene er å gi bedre og sammenlignbare opplysninger om aktivitet og resultat i 

behandlingen av akutte hjerteinfarkt ved norske sykehus. Videre ønsker registeret å være et verktøy 

for det enkelte sykehus i vurderingen av egne behandlingsresultater og bidra til kunnskapsbasert 

praksis samt 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 alle sykehus som 

pasienten er innlagt ved. Den største utfordringen registeret står ovenfor er å følge en pasient 

mellom flere sykehus og sammenstille disse oppholdene til en sykdomsepisode med et tilhørende 

sykdomsforløp. Dagens lovgivning, som innebærer at sykehusene ikke kan samarbeide om 

innregistreringen, medfører ekstraarbeid og svekket datakvalitet. Registeret inneholder informasjon 

om sykehistorie, status ved innleggelse, diagnostikk, behandling og komplikasjoner.  

15. mars 2015 ble satt som frist for sykehusene til å ferdigstille innregistrering for 2014. Alle 54 

sykehus som behandler akutt hjerteinfarkt i Norge har registrert pasienter i Norsk 

hjerteinfarktregister. Sykehusene har gitt tilbakemelding om at de har ferdigregistrert pasienter som 

ble behandlet i 2014. Sekretariatet utførte kvalitetssikring av logiske feil og ga tilbakemelding til 

sykehusene for oppretting.  

Sekretariatet har jevnlig kontakt med sykehusene for opplæring og for å øke kompletthet av 

innrapporteringen. Basert på resultat av kvalitetssikringsarbeid og tilbakemelding fra de som bruker 

registeret, er det utført enkelte endringer i registreringsskjemaet. Det er også utført et omfattende 

arbeid for å kontrollere om de data som meldes til registeret er korrekt. 

Det ble registrert 13 330 hjerteinfarkt i Norge i løpet av 2014, fordelt på 12 555 pasienter. 

Dekningsgradanalyser tyder på at hele 86 % av pasienter som ble utskrevet fra norske sykehus med 

diagnosen akutt hjerteinfarkt, ble meldt til Norsk hjerteinfarktregister.   

Av 13 330 hjerteinfarkt ble 40 % behandlet på to eller flere sykehus. Flertallet av hjerteinfarktene      

(73 %) ble klassifisert som ikke-ST-elevasjonsinfarkt (NSTEMI), de resterende (24 %) er ST-

elevasjonsinfarkt (STEMI). I 3 % av tilfellene var det uenighet om diagnose mellom behandlende 
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sykehus. Median alder var 73 år og 36 % av pasientene var kvinner. Median alder var 69 år for menn 

og 79 år for kvinner.  

Hovedinntrykket er at i Norge får pasienter med akutt hjerteinfarkt god behandling i tråd med 

nasjonale og internasjonale retningslinjer. 30 dagers overlevelse var 90 % for alle pasienter og 95 % 

for pasienter under 80 år. Disse tallene er uendret fra 2013.  Av pasienter med ST-elevasjons infarkt 

får 94 % reperfusjonsbehandling med sikte på å åpne den okkluderte kranspulsåren.  Av alle 

pasienter behandles 89 % med kolesterolsenkende medikament og 87 % med to 

blodplatehemmende medikament. I alt 58 % av pasienter med NSTEMI  gjennomgår 

risikostratifiserende utredning med koronar angiografi innen 72 timer etter innleggelsen. Denne 

andelen varierer mellom sykehusene.  

 

Dagens hovedutfordring for registeret er av juridisk art. Ca. 40 % av pasienter som meldes til 

registeret flyttes mellom flere sykehus i behandlingsforløpet. Alle sykehus som er med i 

behandlingsforløpet må fylle inn skjema for at beskrivelsen av forløpet kan bli komplett.  Det 

nasjonale registersekretariat har etter dagens lovgivning ikke mulighet til å kontrollere variable der 

sykehusene gir ulik opplysning om en og samme pasient eller om en og samme sykdomsepisode. Vi 

kan heller ikke etterlyse manglende skjema fra sykehus som var med i behandlingsforløpet, men som 

ikke har levert skjema. I de tilfeller der vi mangler skjema fra et sykehus som deltok i 

behandlingsforløpet, har vi ikke mulighet til å sjekke om sykehuset mente at pasienten ikke hadde 

hjerteinfarkt (og følgelig ikke meldte hendelsen til registeret) eller om den manglende meldingen 

skyldes en forglemmelse. Vi har heller ikke mulighet til å bestemme hvilken type hjerteinfarkt 

pasienten hadde hvis et sykehus melder at pasienten hadde et ikke-ST-elevasjonsinfarkt mens det 

andre sykehuset melder at pasienten hadde ST-elevasjonsinfarkt. Registeret arbeider med løsninger  

som kan bidra til å forbedre datakvalitet. 

 

 

Figuren viser for pasienter <80 år 30 dagers overlevelse etter hjerteinfarkt, andel av pasientene som 

fikk behandling i tråd med anbefalte retningslinjer, og andel av pasienter med hjerteinfarkt som ble 

meldt til hjerteinfarktregisteret (dekningsgrad).  Norsk hjerteinfarktregister 2014 
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Summary in English 

There is increasing interest in medical quality registers as a tool for improving the quality of care and 

as a source of knowledge about diseases and the health services. The Norwegian Cardiovascular 

Disease Registry is a registry of diseases of the heart and blood vessels. The Norwegian Institute of 

Public Health is the data controller for the registry. The registry is a national person-identifiable 

health registry that does not require the consent of the registered individual. It was passed by the 

government in March 2010 and has its own regulations that became applicable from 1st January 

2012. Information in the registry may be used for health surveillance, prevention, quality improve-

ment and health research, and will constitute a basis for management and planning of health 

services aimed at people with cardiovascular diseases. To achieve these purposes, the registry must 

provide accurate and complete information in real time. 

The Norwegian Myocardial Infarction Register (NORMI) is one of several disease or treatment specific 

medical quality registries organized within the framework of the Norwegian Cardiovascular Disease 

Registry. NORMI has an electronic, web-based data entry form with more than 100 variables about 

the patient’s medical history, symptoms, clinical findings, diagnostic procedures, treatments during 

hospitalization, and drug prescriptions after hospitalization.   

This report presents annual data for NORMI for the year 2014. Results are presented on a national 

level as well as according to regional health authority and hospital.   

For 2014 a total of 54 Norwegian hospitals provided data to NORMI about 20 840 hospitalizations for 

an acute myocardial infarction (AMI). Patients may be transferred between hospitals for specialized 

care and some patients may have several AMIs during the year. Thus, a total of 12 555 individuals 

were registered with at least one AMI. The total number of AMIs was 13 330.  

The median age of the patients was 73 years (men 69 years, women 79 years) and 36 % were 

women. Myocardial infarction with persistent ST-segment elevation constituted 24 % of the 

infarctions. Among the patients, 20 % had diabetes mellitus, 44 % were under treatment for 

hypertension, and 26 % were smokers. By linkage to the National Patient Registry it was found that 

NORMI had a national coverage of 86 %. Nine of 54 hospitals had less than 75 % coverage. 

The following section presents findings for patients younger than 80 years of age. 

A total of 58 % of patients without persistent ST-segment elevation myocardial infarction underwent 

invasive strategy with coronary angiography within 72 hours after hospitalization.  There were 

marked differences among hospitals ranging from less than 30 % among some local community 

hospitals to more than 80 % among certain hospitals with interventional coronary laboratory. More 

than 94 % of patients with persistent ST-segment elevation myocardial infarction underwent 

reperfusion treatment during hospitalization. This percentage varied among hospitals from 62 % to 

100 %.  Dual antiplatelet treatment and lipid lowering treatment were prescribed for 87 % and 89 % 

of patients, respectively. 30 days survival was 90 %.  

The present report indicates that the vast majority of patients presenting to Norwegian hospitals 

with acute myocardial infarction are managed according to international guidelines. 
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2. Registerbeskrivelse 

2.1 Bakgrunn og formål 

2.1.1 Bakgrunn for registeret 

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

for pasienter med akutt hjerteinfarkt. I 2005 fikk Helse Midt-Norge (HMN) ansvar for å videreutvikle 

dette registeret til et nasjonalt hjerteinfarktregister. I januar 2009 iverksatte Helse- og 

omsorgsdepartementet (HOD) en nasjonal satsning på medisinske kvalitetsregistre, og la 

hovedansvaret for databehandling, drift og finansiering til helseforetakene. 

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 (jfr. 

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 (1). 

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.  Registrene er forankret i HMN med 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 alle norske sykehus som behandler pasienter med akutt 

hjerteinfarkt pålagt 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). 

 

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

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

til bedre kvalitet på helsehjelpen til personer med akutt hjerteinfarkt. 

 

Informasjon fra registeret kan:  
 

 Finne ut om tjenestene er virkningsfulle  

 Finne ut om tjenestene er trygge og sikre  

 Bidra til å utjevne forskjeller og bidra til rettferdig fordeling  

 Bidra til å få fram pasientenes vurdering av tjenesten  

 Medvirke til at fagmiljøene ved de ulike sykehus og på nasjonalt nivå kan utvikle et godt 
tjenestetilbud  

 Være et verktøy for at sykehus kan vurdere egne resultater sammenlignet med andre og med 
det identifisere forbedringspotensial  

 Gi grunnlag for klinisk og epidemiologisk forskning  
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Registeret fanger med dette opp de aspekter som helsemyndighetene vektlegger for kvalitet i 

helsetjenesten. For det enkelte sykehus kan innregistrering i et nasjonalt register føre til forbedringer 

av klinisk praksis. Det gir mulighet til kvalitetssikring via løpende tilgjengelig statistikk og årsrapporter 

ved eget sykehus, og til å sammenligne egen praksis med andre sykehus. Den elektroniske 

innregistreringsløsningen er lett tilgjengelig på Norsk Helsenett https://mrs.nhn.no/ og det enkelte 

sykehus vil til en hver tid ha mulighet til å ta ut egne data fra registerets rapportfunksjon.  

 

 

2.2 Juridisk hjemmelsgrunnlag 

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

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

karlidelser (Hjerte- og karregisterforskriften) § 2-1(1). Forskriftene 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 (2) og lov 2. juli 1999 nr. 64 om 

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

(3).  

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 

Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) har databehandlingsansvaret for innsamling og behandling av 

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

Olavs Hospital HF som databehandler. I oktober 2012 ble det inngått en skriftlig databehandleravtale 

https://mrs.nhn.no/
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mellom FHI og St. Olavs Hospital HF. Helse Midt Norge IT (HEMIT) har utviklet et elektronisk, 

nettbasert system for innregistrering og rapportering av kliniske data på individnivå. 

 

Registerets nasjonale sekretariat ligger ved Seksjon for medisinske kvalitetsregistre ved St. Olavs 

Hospital.  

Nasjonalt registersekretariat 2014 

Stig Slørdahl    Faglig leder 

Hanne Karlsaune   Daglig leder 

Sylvi Sneeggen     Registerkoordinator   

Tormod Aarlott Digre   Registerkoordinator 

Anniken Karlson Kristiansen  Registerkoordinator 

Kaare Harald Bønaa   Rådgiver 

Ragna Elise Støre Govatsmark  Rådgiver 

 

Sekretariatet har ansvar for opplæring og oppfølging av sykehusene og arbeider med å videreutvikle 

registreringsskjemaet ut fra tilbakemeldinger fra sykehusene og etter råd fra registerets faglige 

rådgivningsgruppe. Kvalitetssikring av innsamlede data og utarbeidelse av rapporter faller også inn 

under sekretariatets oppgaver. 

I 2014 har sekretariet prioriert følgende oppgaver: 

 Bedre dekningsgraden – inkludere alle registrerende sykehus og alle hjerteinfarktpasienter  

 Beregne dekningsgrad i forhold til Norsk pasientregister (i samarbeid med FHI) 

 Fortsette arbeidet med utarbeidelse av gode og brukervennlige rapportfunksjoner  

 Bidra til utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer for behandling av hjerteinfarkt   

 Bruke registeret i kvalitetsforbedring ved å fokusere på kvalitetsindikatorer 

 Undersøke interobserver reliabilitet av alle variable i registeret for å identifisere variable som 
har lav validitet 

 Gi ut data for bruk i forskning  

 Forbedre ordlyden i skjema og brukervennligheten 

 Starte innregistrering i MRS 4.0 

 Arbeid med inkludering av PROM/PREM (pasientrapportert resultatmål)/(pasientrapportert 
erfaringsmål) i registeret  

 Registerseminar 
 
Representanter i rådgivningsgruppen  
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 tilbud om 

PCI (perkutan koronar intervensjon). Gruppen er bredt sammensatt av fagpersoner med stor 

kunnskap om kvalitetsarbeid/registerarbeid. 

 

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 
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Helse Sør-Øst Jarle Jortveit Sørlandet sykehus Arendal  

 

 

 

  

Cecilie Risøe 

Marta Ebbing 

Siv Olsen 

 

Arnhild Haugbotn 

Norsk cardiologisk selskap (NCS) 

Folkehelseinstituttet, Hjerte- og karregisteret 

Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av 

kardiologiske sykepleiere (NSF-LKS) 

Brukerrepresentant 

 

Sekretariatet 

 

Stig Slørdahl 

 

Faglig leder 

Sekretariatet Hanne Karlsaune Daglig leder 

Sekretariatet Kaare Harald Bønaa NTNU/St. Olavs Hospital 

Helse Midt-Norge John Petter Skjetne HEMIT 

 

Rådgivningsgruppens mandat 

• Vurdere hvilke variable som skal inngå i registeret  

• 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 og faglig leder av sekretariatet 

• Initiere og følge opp fagutvikling knyttet til resultater fra registeret  

• Bidra til at registeret benyttes til klinisk kvalitetsforbedringsarbeid  

• Bidra til at registeret drives i henhold til forskrift  

 

Folkehelsinstituttet er databehandlingsansvarlig og tar endelige avgjørelser vedrørende behandling 

av opplysninger i registeret.  

 

Hjerte-karregisterets fagråd 

Folkehelseintituttet har opprettet et fagråd for hjerte- og karregisteret (HKR) med representasjon fra 

regionale helseforetak, universitetene, nasjonale helsemyndigheter, og de medisinske 

kvalitetsregistrene som inngår i HKR.  

Fagrådet skal blant annet gi råd om: 
• Nye medisinske kvalitetsregistre som bør inngå i hjerte-kar registeret 

• Innhold i registrene  

• Rutinemessige rapporter  

• Hvilke rapporter som bør publiseres  

2.3.1 Aktivitet i  rådgivningsgruppen 

Rådgivningsgruppen har i 2014 hatt tre fysiske møter, et telefonmøte, samt kontakt via epost og 

telefon.  Rådgivningsgruppen publiserte i oktober 2014 en artikkel om registeret i Tidsskriftet for Den 

norske legeforening.  
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3. Resultater 

I 2014 mottok Norsk hjerteinfarktregister melding om i alt 20 840 opphold ved norske sykehus for 

akutt hjerteinfarkt (Tabell 1). Alle sykehus som behandler pasienter med akutt hjerteinfarkt leverte 

data til registeret. Rikshospitalet, Ullevål universitetssykehus, St. Olavs Hospital, Haukeland 

universitetssjukehus, Stavanger universitetssjukehus og Fredrikstad sykehus hadde alle mer enn  

1 000 opphold, mens Longyearbyen sykehus kun hadde et opphold (Figur 2).   

Dagens organisering av utredning og behandling av pasienter med akutt hjerteinfarkt innebærer at 

mange pasienter må flytte mellom flere sykehus i sykdomsforløpet. I alt 12 092 (58 %) av 

innregistreringsskjemaene kom fra det sykehuset som behandlet pasienten først i sykdomsforløpet, 

mens 42 % av skjemaene kom fra sykehus som pasienten var blitt overflyttet til etter først å ha vært 

innlagt ved et annet sykehus (Tabell 2). Universitetssykehusene (spesielt Rikshospitalet) 

karakteriseres ved at en stor andel av pasientene er overflyttet fra andre sykehus, som regel for å 

gjennomgå risikostratifiserende utredning med kontrastrøntgen av kranspulsårene (Tabell 2).   

Ved help av fødselsnummer, dato for symptomdebut, samt oppholdsdatoer er de 20 840 oppholdene 

sammenstilt til 13 330 separate hjerteinfarkt hos 12 555 personer (Tabell 1). Noen personer hadde to 

eller flere hjerteinfarkt.  

 

3.1 Generelle pasientkarakteristika 

Tabell 1 og Figur 1 viser utvalgte karakteristika for personer med akutt hjerteinfarkt. Kvinner utgjorde 

35 % av pasientene og var som forventet i gjennomsnitt 10 år eldre enn menn: median alder var 79 

år for kvinner vs 69 år for menn. Kun i aldersgruppen over 90 år er det flere kvinner enn menn med 

akutt hjerteinfarkt. Dette skyldes ikke at kvinner har høyere risiko for hjerteinfarkt enn menn i denne 

aldersgruppen, men at det er flere kvinner enn menn under risiko.  

Det er betydelige forskjeller mellom sykehusene når det gjelder pasientenes alder og kjønnsfordeling 

(Tabell 2). Ved Ullevål universitetssykehus var pasientenes gjennomsnittsalder 67 år og 28 % av 

pasientene var kvinner, mens ved Ålesund sjukehus var gjennomsnittsalder 77 år og 37 % var 

kvinner. Dette skyldes dels at Ullevål universitetssykehus har lokalsykehusfunksjon for en yngre 

befolkning enn Ålesund sjukehus og dels at en høy andel av pasientene som behandles ved Ullevål 

universitetssykehus er en noe selektert yngre andel av hjerteinfarktpopulasjonen som er overflyttet 

fra andre sykehus for kransårerøntgen (koronar angiografi). Det må tas høyde for forskjeller mellom 

sykehus i pasientpopulasjonen når man sammenligner sykehusene.  

Omtrent en fjerdedel av infarktene var hjerteinfarkt med ST-segment elevasjon i EKG. Denne type 

hjerteinfarkt skyldes at en kranspulsåre er helt tilstoppet av en blodpropp. Hos disse pasientene  må 

blodåren åpnes så fort som mulig - enten ved medisin eller ved utblokking. Fra 2015 registrerer 

hjerteinfarktregisteret hvor lang tid det tar fra pasienten søker helsehjelp til slik behandling 

iverksettes. Rådgivningsgruppen har vedtatt at denne tiden skal være en nasjonal kvalitetsindikator 

fra 2015. 

Det ble innmeldt kun 164 hjerteinfarkt som komplikasjon til perkutan utblokking av kranspulsårer 

(type 4a infarkt) og kun 33 hjerteinfarkt som komplikasjon til koronar by-pass operasjon (type 4b 
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infarkt) (Tabell 1). De lave tallene kan dels skyldes underrapportering, men også at det kan være 

vanskelig å identifisere denne type hjerteinfarkt.     

En betydelig andel av pasientene har andre kompliserende sykdommer i tillegg til det akutte 

hjerteinfarktet: 30 % har hatt hjerteinfarkt tidligere, 10 % har hjertesvikt, 9 % har hatt hjerneslag,    

20 % har sukkersyke, mens 44 % er under medikamentell behandling for høyt blodtrykk. En større 

andel kvinner enn menn har kompliserende sykdommer (Tabell 1). Andelen som oppgir at de røyker 

(26 %) er lavere enn forventet. Det er grunn til å anta at det er mange røykere blant pasienter der 

røykevaner oppgis som ukjent (15 % av pasientene) og at røyking er underrapportert. 

  

3.2 Dekningsgrad 

Folkehelseinstituttet har gjennomført koblinger mellom Norsk pasientregister (NPR) og Norsk 

hjerteinfarktregister og beregnet hvor stor andel av det totale antall pasienter med hjerteinfarkt som 

sykehusene melder til NPR som også meldes til hjerteinfarktregisteret (dekningsgrad).  Selv om 

kompletthet av NPR når det gjelder hjerteinfarkt ikke er kjent, er det grunn til å anta at NPR er 

ganske komplett siden diagnosene i NPR danner grunnlag for sykehusenes finansiering.  Vedlegg 1 gir 

detaljert informasjon om metoden for beregning av dekningsrad på individnivå og episodenivå. 

Norsk hjerteinfarktregister hadde i 2014 en nasjonal dekningsgrad på 88 % på individnivå 

Undersøkelsen viser at hjerteinfarktregisteret har en vesentlig bedring av dekningsgrad fra 83 % i 

2013 til 88 % i 2014 (vedlegg 1).   

Når det gjelder dekningsgrad på oppholdsnivå er analysen mer krevende (vedlegg 1). For å gjøre data 

i NPR og infarktregisteret sammenlignbare, er registreringene aggregert til oppholdsserier. 

Oppholdsserier defineres som sammenhengende registreringer av sykehusinnleggelser som 

forekommer med mindre eller likt ett døgns avstand fra hverandre.  En oppholdsserie i NPR vil i 

praksis være identisk med et hjerteinfarktforløp i infarktregisteret. For pasienter som var innlagt ved 

flere sykehus i et hjerteinfarktforløp har man ved beregning av dekningsgrad på sykehusnivå 

tilordnet hjerteinfarktet det første sykehus som meldte pasienten til hjerteinfarktregisteret. 

Dekningsgrad vist i tabell 3 og figur 3 er altså andel av hjerteinfarktforløp meldt til NPR der det er 

samsvar mellom NPR og Norsk hjerteinfarktregister for første sykehus i behandlingsforløpet. Hvis for 

eksempel dekningsgrad for Kongsberg sykehus er oppgitt til 92 % innebærer det at 92 % av 

hjerteinfarktene der Kongsberg sykehus er første behandlende sykehus i Norsk pasientregister også 

gjenfinnes i Norsk hjerteinfarktregister med Kongsberg sykehus som første behandlende sykehus.  

Tabell 3 og Figur 3 viser dekningsgrad for opphold nasjonalt, regionalt og på sykehusnivå. Nasjonal 

dekningsgrad for sykehusopphold var 86 % for 2014 – en forbedring fra 80 % i 2013. Helse Midt-

Norge RHF, Helse Vest RHF og Helse Nord RHF hadde alle 90 % dekningsgrad, mens Helse Sør-Øst 

RHF hadde en dekningsgrad på 82 %. Dette skyldes at Akershus universitetssykehus ikke kom i gang 

med innregistreringer før mot slutten av året. For 2015 er det grunn til å anta at nasjonal 

dekningsgrad målt mot NPR blir over 90 %. 

Vi anser dekningsgrad som en kvalitetsindikator siden mange studier har vist at det er en 

sammenheng mellom grad av innrapportering og behandlingskvalitet. Målsettingen er at alle sykehus 

skal rapportere mer enn 90 % av pasientene. Figur 3 viser at ni av landets sykehus rapporterte 
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mindre enn 70 % av hjerteinfarktene til registeret. Resultat fra sykehus med lav dekningsgrad er mer 

usikre enn resultat fra sykehus med høy dekningsgrad. I Figur 4 -6 har vi derfor merket sykehus med 

dekningsgrad under 70 %.   

 

3.3. Andel pasienter med hjerteinfarkt uten ST-segment elevasjon som utredes 

med koronar angiografi 

De fleste hjerteinfarkt uten ST-segment elevasjon (NSTEMI) er forårsaket av aterosklerotiske 

innsnevringer i en koronararterie som førte til at deler av hjertemuskelen ikke fikk tilstrekkelig 

blodtilførsel. Ofte er koronararterien ikke helt tett, men det er risiko for at den kan gå tett i 

sykdomsforløpet. Hvis dette skjer, vil skaden på hjertemuskelen bli større, og det kan inntreffe 

livstruende komplikasjoner. Ved NSTEMI er det derfor viktig å identifisere de pasienter som trenger 

rask behandling med utblokking av koronararteriene eller bypass operasjon. Slik behandling 

gjenoppretter blodtilførselen til den truede del av hjertemuskelen og kan forlenge pasientens liv og 

forbedre livskvaliteten.   

Innsnevringer i koronararteriene påvises som hovedregel ved invasiv koronar angiografi (kransåre-

røntgen). I Norge utføres slike undersøkelser ved alle universitetsklinikker, Sørlandssykehuset - 

avdeling Arendal, og ved Feiringklinikken AS. Koronar angiografi kan også utføres med koronar CT-

angiografi. 

Internasjonale retningslinjer anbefaler at pasienter med NSTEMI  som hovedregel utredes invasivt 

med koronar angiografi under sykehusoppholdet (7). Disse retningslinjene er basert på randomiserte 

studier som har vist at invasiv utredning gir gevinst i form av redusert risiko for død og redusert 

tilbakefall av hjerteinfarkt, samt bedre livskvalitet i form av mindre angina pectoris. Pasienter med 

meget høy risiko og som er klinisk ustabile med refraktære symptomer eller har alvorlig svikt eller 

livstruende arytmier, bør utredes med koronar angiografi uten opphold (< 2 timer).  

Flere studier tyder på at det ikke er noen gevinst i å utsette invasiv utredning, og at de fleste 

pasienter med NSTEMI bør utredes så snart som praktisk mulig innen 72 timer etter innleggelse i 

sykehus. Det er ikke grunnlag for å reservere invasiv utredning til yngre pasienter. Tvert i mot er det 

vist at pasienter >65 år hadde noe større gevinst enn pasienter <65 år. Med økende alder vil 

imidlertid flere pasienter ha kompliserende sykdommer og tilstander som tilsier at retningslinjene 

kan fravikes. 

Kvalitetsutvalget og styret i Norsk cardiologisk selskap/Den norske legeforening har sluttet seg til de 

europeiske retningelinjene der pasienter med NSTEMI som hovedregel tilrådes invasiv  utredning 

innen 72 timer etter innleggelse (8). Praksis varierer likevel i Norge. I Helse Sør-Øst og Helse Nord 

anbefales invasiv utredning som hovedregel i løpet av 24 timer etter innleggelse, mens Helse Midt og 

Helse Vest ikke har egne retningslinjer.  

Tabell 4 og figur 4 viser andel pasienter med NSTEMI som utredes innen 24 timer og 72 timer etter 

innleggelse, samt den totale andel pasienter med NSTEMI som utredes i behandlingsforløpet. I 

analysen har vi inkludert pasienter <80 år. Tidspunkt for innleggelse er definert som dato og 

klokkeslett rapportert i meldeskjema fra det første sykehus som behandlet pasienten i 

sykdomsforløpet, mens tidspunkt for invasiv utredning er definert som dato og klokkeslett angitt i 
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meldeskjema fra det sykehus der pasienten ble invasivt utredet. Pasienter som fikk hjerteinfarkt 

mens de var innlagt på sykehus er ikke inkludert i analysen. I figur 4 har vi kun inkludert sykehus som 

har lokalsykehusfunksjon for en definert geografisk region.  

Tabell 4 og figur 4 viser andel av pasienter innlagt ved første sykehus i behandlingsforløpet som ble 

utredet, uansett om utredningen ble foretatt ved det første sykehuset eller etter overflytting til et 

annet sykehus: utredningen er altså tillordnet det første sykehus som pasienten ble innlagt ved. 

Det er store forskjeller mellom sykehusene. Ved Arendal sykehus, Ullevål universitetssykehus og 

Universitetssykehuset Nord-Norge (Tromsø) ble henholdsvis 75 %, 54 % og 60 % utredet innen 24 

timer, og henholdsvis 93 %, 85 % og 82 % ble utredet innen 72 timer. Disse tallene står i kontrast til 

for eksempel Ålesund sjukehus, Hammerfest sykehus og Haraldsplass Diakonale sykehus der 

henholdsvis 2 %, 3 % og 4 % av pasientene ble utredet innen 24 timer, mens henholsvis 28 %, 23 % og 

40 % ble utredet innen 72 timer (Tabell 4 og Figur 4).  Den viktigste forklaringen på disse forskjellene 

er at ca 2/3 av pasientene med NSTEMI først innlegges ved et lokalsykehus som ikke har tilbud om 

kransårerøntgen. Etter at diagnosen er sannsynligjort blir pasientene overflyttet til et av åtte norske 

sykehus som tilbyr slik utredning. Sen overflytting kan skyldes at sykehuset som mottar henvisningen 

har ventetid. Hvis myndighetene ønsker å gjøre noe med de forskjeller som er beskrevet ovenfor - 

ved for eksempel å etablere en nasjonal standard for pasientforløp ved hjerteinfarkt uten ST-

elevasjon (pakkeforløp) - må det gjøres organisatoriske endringer i behandlingskjeden. 

 

3.4 Reperfusjonsbehandling ved akutt hjerteinfarkt med ST-segment elevasjon 

Omtrent en fjerdedel av infarktene var hjerteinfarkt med ST-segment elevasjon i EKG (Tabell 2). 

Denne type hjerteinfarkt skyldes at en kranspulsåre er helt tilstoppet av blodpropp. Hos disse 

pasientene må blodåren åpnes så fort som mulig - enten ved medisin eller ved utblokking 

(reperfusjonsbehandling). Fra 2015 registrerer hjerteinfarktregisteret hvor lang tid det tar fra 

pasienten søker helsehjelp til reperfusjonsbehandling iverksettes. Rådgivningsgruppen har vedtatt at 

denne tiden skal være en nasjonal kvalitetsindikator fra 2015.For 2014 presenterer vi data på hvor 

stor andel av pasienter < 80 år som får reperfusjonsbehandling i behandlingsforløpet - uavhengig av 

hvor lang tid det går fra symptomdebut til behandlingen iverksettes.  

 

Tabell 5 og Figur 5 viser andel pasienter som får reperfusjonsbehandling nasjonalt, på regionnivå og 

på sykehusnivå. Pasienter som ble flyttet mellom flere sykehus i behandlingsforløpet er i denne 

analysen registrert ved det første sykehus som de ble innlagt ved.  For landet under ett får hele 94 % 

av pasientene reperfusjonsbehandling, og det er liten forskjell mellom helseregionene (Figur 5). Ved 

13 sykehus fikk mindre enn 90 % av pasientene reperfunderende behandling. Dette kan skyldes 

tilfeldigheter siden antall pasienter er lavt. Det kan også skyldes pasientseleksjon ved at yngre 

pasienter fra lokalsykehusenes nedslagsfelt blir innlagt direkte ved andre sykehus for koronar 

utblokking, mens enkelte eldre pasienter og pasienter med annen alvorlig sykdom (for eksempel 

terminal kreft) blir innlagt ved lokalsykehuset og ikke gis reperfusjonsbehandling av veloverveide 

medisinske grunner.  

 

Årets rapport viser at en meget høy andel av norske pasienter med STEMI får reperfusjonsbehandling 

i sykdomsforløpet. Vi antar imidlertid at noen pasienter ikke får slik behandling innen anbefalt tid. 

Dette vil bli analysert i årsrapporten for 2015. 
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3.5 Medikamentell behandling etter akutt hjerteinfarkt 

Medikamentell behandling gis for å behandle komplikasjoner etter hjerteinfarkt (ACE-hemmer og 

betablokker til pasienter der hjerteinfarktet har medført redusert pumpefunksjon), forebygge senere 

hjerteinfarkt (platehemmende behandling, lipidsenkende behandling), og for å stabilisere 

hjerterytmen (betablokker). De europeiske retningslinjene som Norsk cardiologisk selskap har sluttet 

seg til, anbefaler at pasientene som hovedregel behandles i 12 måneder med to platehemmende 

medikament (dobbelt platehemmende behandling – DAPT) med mindre det er sterke 

kontraindikasjoner (klasse IA anbefaling) (7). Lipidsenkende medikamentell behandling anbefales til 

alle pasienter på ubestemt tid. Hos noen pasienter vil det være medisinsk korrekt å fravike 

anbefalingene. 

Tabell 6 viser at det 2014 i alt var 14 832 sykehusopphold for akutt hjerteinfarkt der pasienten var 

<80 år og enten ble utskrevet til hjemmet eller overflyttet til en annen institusjon. På landbasis ble  

87 % av pasientene utskrevet med DAPT, mens 89 % fikk lipidsenkende medikamentell behandling.  

Rådgivningsgruppen har vedtatt at DAPT og lipidsenkende behandling skal være nasjonale 

kvalitetsindikatorer for kvalitet på hjerteinfarktbehandlingen og at minst 85 % av pasientene bør få 

DAPT og minst 90 % av pasientene bør få lipidsenkende behandling. Dette gjelder pasienter < 80 år. 

Figur 5 og Figur 6 viser hvor stor andel av pasientene som utskrives fra sykehusene med disse 

medikamentene. Sykehus med <10 utskrivinger er ikke inkludert. For dobbelt platehemmende 

behandling ligger 19 (37 %) av 52 sykehus lavere enn anbefalingene, mens for lipidsenkende 

behandling ligger 40 (77 %) av 52 sykehus lavere enn anbefalingene. For begge variable ligger 

imidlertid mange sykehus like under anbefalt nivå.  

Hovedinntrykket er at norske sykehus i stor grad følger anbefalte retingslinjer for medikamentell 

behandling av pasienter som har hatt hjerteinfarkt. 

 

3.6  30 dagers overlevelse etter akutt hjerteinfarkt 

Ubehandlet har akutt hjerteinfarkt meget høy dødelighet. På 1960-tallet døde nesten ¼ av 

middelaldrende menn og kvinner med akutt hjerteinfarkt under sykehusoppholdet, mens nesten ⅓ 

døde innen 30 dager etter innleggelsen. Moderne behandlingsprinsipper (tidlig mobilisering, 

medikamenter, revaskularisering) har bedret prognosen dramatisk. Samlet 30 dagers overlevelse 

(menn og kvinner, alle aldre) var 90 %. Tabell 6 viser at 95.2 % av pasienter <80 år overlevde mer enn 

30 dager etter innleggelsen. Hjerteinfarkt med ST-segment elevasjon har en noe dårligere prognose 

enn hjerteinfarkt uten ST-segment elevasjon. Det er ingen regionale forskjeller når det gjelder 

hjerteinfarkt samlet (overlevelse 95 - 96 %), hjerteinfarkt uten ST-segment elevasjon (overlevelse 95 - 

97 %) eller hjerteinfarkt med ST-segment elevasjon (overlevelse 92 - 94 %).  I neste års rapport vil 

overlevelse bli presentert på sykehusnivå justert for case-mix. 
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Figur 1. Aldersfordeling for menn og kvinner innlagt med akutt hjerteinfarkt.   

Norsk hjerteinfarktregister 2014. 

 

Tabell 1. Utvalgte karakteristika for pasienter med akutt hjerteinfarkt.   

Norsk hjerteinfarktregister 2014. 

 

Totalt Kvinner Menn 

Antall individer med akutt hjerteinfarkt 12 555 4 533 36 % 8 022 64 % 

Antall hjerteinfarkt 13 330 4 860 36 % 8 470 64 % 

Antall sykehusopphold (skjema) 20 840 6 985 34 % 13 855 66 % 

       Alder median (nedre, øvre kvartil) 73 (62, 83) 79 (68, 87) 69 (59, 80) 

       NSTEMI/STEMI antall andel antall andel antall andel 

NSTEMI 9 693 73 % 3 809 78 % 5 884 69 % 

STEMI 3 232 24 % 939 19 % 2 293 27 % 

Ukjent 405 3 % 112 2 % 293 3 % 

       Type hjerteinfarkt antall andel antall andel antall andel 

Type 1 11 142 84 % 3 839 79 % 7 303 86 % 

Type 2 1 573 12 % 819 17 % 754 9 % 

Type 3 44 0 % 12 0 % 32 0 % 

Type 4a 164 1 % 49 1 % 115 1 % 

Type 4b 33 0 % 6 0 % 27 0 % 

Type 5 13 0 % 1 0 % 12 0 % 

Ukjent 361 3 % 134 3 % 227 3 % 

       Tidligere sykehistorie (N= 13 330) antall andel antall andel antall andel 

Hjerteinfarkt  4 029 30 % 1 411 29 % 2 618 31 % 

Kronisk hjertesvikt  1 307 10 % 627 13 % 680 8 % 

PCI  2 618 20 % 658 14 % 1 960 23 % 

Koronaroperert  1 451 11 % 332 7 % 1 119 13 % 

Hjerneslag  1 140 9 % 478 10 % 662 8 % 

Diabetes  2 621 20 % 999 21 % 1 622 19 % 

Hypertensjonsbehandling*  5 841 44 % 2 437 50 % 3 404 40 % 

Perifer vaskulær sykdom  1 205 9 % 450 9 % 755 9 % 

Familiær opphopning* 1 888 14 % 615 13 % 1 273 15 % 

Røyker daglig* 3 442 26 % 1 135 23 % 2 307 27 % 

       * Ukjente: Familiær opphopning 29 %, Røyker 15 %, Hypertensjonsbeh. 5 %, Andre < 5 %. 
NSTEMI – hjerteinfarkt uten ST-segment elevasjon i EKG. STEMI hjerteinfarkt med ST-segment elevasjon i EKG 
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Tabell 2. Antall opphold per sykehus, gjennomsnittlig alder for pasientene og andel kvinner.  

Norsk hjerteinfarktregister 2014. 

 

 

Totalt antall 
opphold 

Antall første opphold i 
behandlingsforløpet 

Antall overflyttinger 
fra annet sykehus 

Alder 
(gj.snitt) 

Andel 
kvinner 

Nasjonalt 20840 12092 8748 70 34 % 
Regionale helseforetak 

    Helse Nord 2101 1379 722 70 35 % 
Helse Midt 3177 2134 1043 72 34 % 
Helse Sør-Øst 11739 6006 5733 69 33 % 
Helse Vest 3579 2557 1022 71 35 % 
Privat 244 16 228 70 29 % 

Sykehus 
     Ahus 55 29 26 66 25 % 

Arendal 812 435 377 69 32 % 
Bodø 278 254 24 72 43 % 
Bærum 462 260 202 71 35 % 
Diakonhjemmet 302 177 125 71 34 % 
Drammen 627 361 266 69 37 % 
Elverum 215 144 71 73 41 % 
Feiring 244 16 228 70 29 % 
Flekkefjord 49 27 22 72 27 % 
Fredrikstad 1174 683 491 70 33 % 
Førde 120 91 29 73 39 % 
Gjøvik 253 128 125 68 30 % 
Hamar 327 221 106 73 37 % 
Hammerfest 241 229 12 72 36 % 
Haraldsplass 465 280 185 72 32 % 
Harstad 109 98 11 70 41 % 
Haugesund 340 260 80 73 40 % 
Haukeland 1210 741 469 70 30 % 
Kirkenes 73 67 6 75 36 % 
Kongsberg 250 140 110 73 42 % 
Kongsvinger 232 132 100 69 34 % 
Kristiansand 363 184 179 69 34 % 
Kristiansund 130 103 27 72 38 % 
Levanger 353 265 88 74 38 % 
Lillehammer 390 273 117 74 38 % 
Lofoten 35 35 0 73 46 % 
Longyearbyen 1 1 0 - - 
Lovisenberg 365 209 156 70 37 % 
Lærdal 66 49 17 74 14 % 
Mo i Rana 110 100 10 74 41 % 
Molde 223 189 34 75 39 % 
Mosjøen 65 61 4 76 45 % 
Namsos 214 159 55 73 37 % 
Narvik 71 67 4 75 41 % 
Nordfjord 53 44 9 72 42 % 
Notodden 166 110 56 75 40 % 
Odda 21 20 1 72 38 % 
Orkdal 218 149 69 73 32 % 
Rikshospitalet 1990 476 1514 66 29 % 
Ringerike 349 200 149 70 37 % 
Rjukan 12 8 4 70 33 % 
Sandnessjøen 79 70 9 72 24 % 
Skien 583 313 270 70 37 % 
St. Olavs Hospital 1430 784 646 69 30 % 
Stavanger 1182 970 212 72 40 % 
Stord 38 37 1 75 45 % 
Tromsø 982 344 638 67 29 % 
Tynset 78 59 19 75 33 % 
Tønsberg 794 441 353 69 32 % 
Ullevål 1891 996 895 67 28 % 
Vesterålen 57 53 4 73 46 % 
Volda 165 125 40 74 42 % 
Voss 84 65 19 74 27 % 
Ålesund 444 360 84 77 37 % 
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Figur 2. Antall opphold for akutt hjerteinfarkt nasjonalt, regionalt og per sykehus.  

Norsk hjerteinfarktregister 2014. 
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Tabell 3. Kvalitetsindikator A: Dekningsgrad for Norsk hjerteinfarktregister nasjonalt, regionalt og 

per sykehus  2014. 

 

 

Dekningsgrad   

Hjerteinfarkt meldt til 
Norsk 

hjerteinfarktregister 

Hjerteinfarkt meldt 
til Norsk 

pasientregister 
Nasjonalt 86 % 13 457 15 441 
Regionale helseforetak 

   Helse Midt 90 % 2 206 2 404 
Helse Nord 90 % 1 508 1 663 
Helse Sør-Øst 82 % 7 001 8 383 
Helse Vest 90 % 2 742 2 996 

Sykehus 
   Ahus 6 % 30 524 

Arendal 96 % 493 514 
Bodø 84 % 259 309 
Bærum 80 % 268 335 
Diakonhjemmet 59 % 183 309 
Drammen 87 % 370 423 
Elverum 99 % 152 147 
Feiring 63 % 65 97 
Flekkefjord 44 % 28 64 
Fredrikstad 82 % 714 867 
Førde 80 % 94 117 
Gjøvik 62 % 138 217 
Hamar 83 % 226 268 
Hammerfest 96 % 238 246 
Haraldsplass 90 % 293 320 
Harstad 92 % 98 105 
Haugesund 80 % 264 329 
Haukeland 93 % 861 885 
Kirkenes 91 % 67 74 
Kongsberg 92 % 146 155 
Kongsvinger 92 % 136 142 
Kristiansand 92 % 182 185 
Kristiansund 79 % 99 126 
Levanger 89 % 267 297 
Lillehammer 86 % 274 312 
Lofoten 61 % 40 66 
Longyearbyen 100 % 1 1 
Lovisenberg 91 % 229 253 
Lærdal 96 % 52 54 
Molde 91 % 192 209 
Mosjøen 84 % 62 71 
Namsos 94 % 161 171 
Narvik 88 % 68 76 
Nordfjord 81 % 43 53 
Notodden 100 % 109 107 
Odda 53 % 19 36 
Orkdal 85 % 153 178 
Rana 97 % 101 103 
Rikshospitalet 100 % 1 007 955 
Ringerike 90 % 206 229 
Rjukan 100 % 8 8 
Sandnessjøen 97 % 71 73 
Skien 78 % 315 402 
St Olavs hospital 93 % 840 872 
Stavanger 96 % 1 010 1 041 
Stord 43 % 40 94 
Tromsø 95 % 450 465 
Tynset 100 % 62 62 
Tønsberg 91 % 453 490 
Ullevål 87 % 1 207 1 353 
Vesterålen 66 % 53 80 
Volda 84 % 126 150 
Voss 90 % 66 73 
Ålesund 89 % 368 410 
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Figur 3.  Kvalitetsindikator A: Dekningsgrad for Norsk hjerteinfarktregister 2014. 
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Tabell 4.  Andel pasienter under 80 år med hjerteinfarkt uten ST-segment elevasjon som utredes med 

kransårerøntgen <24 timer og <72 timer etter innleggelse (kvalitetsindikator B), og total andel som 

utredes under behandlingsforløpet. Norsk hjerteinfarktregister 2014. 

 

 

  
<24 timer <72 timer Totalt i forløpet 

 

N antall andel antall andel antall andel 
Nasjonalt 4 433 959 21,6 % 2 566 57,9 % 3 359 75,8 % 
Regionale helseforetak 

      Helse Nord 562 139 24,7 % 311 55,3 % 415 73,8 % 
Helse Midt 746 97 13,0 % 357 47,9 % 542 72,7 % 
Helse Sør-Øst 2 185 542 24,8 % 1 437 65,8 % 1 692 77,4 % 
Helse Vest 939 180 19,2 % 460 49,0 % 709 75,5 % 

Sykehus 
       Ahus 19 4 21,1 % 12 63,2 % 13 68,4 % 

Arendal 136 102 75,0 % 127 93,4 % 131 96,3 % 
Bodø 108 20 18,5 % 62 57,4 % 77 71,3 % 
Bærum 130 21 16,2 % 88 67,7 % 110 84,6 % 
Diakonhjemmet 47 1 2,1 % 28 59,6 % 37 78,7 % 
Drammen 192 27 14,1 % 123 64,1 % 148 77,1 % 
Elverum 47 1 2,1 % 24 51,1 % 31 66,0 % 
Feiring 1 1 100,0 % 1 100,0 % 1 100,0 % 
Flekkefjord 13 5 38,5 % 12 92,3 % 12 92,3 % 
Fredrikstad 228 29 12,7 % 146 64,0 % 176 77,2 % 
Førde 28 5 17,9 % 17 60,7 % 25 89,3 % 
Gjøvik 64 12 18,8 % 40 62,5 % 50 78,1 % 
Hamar 93 9 9,7 % 44 47,3 % 56 60,2 % 
Hammerfest 106 3 2,8 % 24 22,6 % 60 56,6 % 
Haraldsplass 142 5 3,5 % 57 40,1 % 107 75,4 % 
Harstad 47 7 14,9 % 22 46,8 % 34 72,3 % 
Haugesund 111 11 9,9 % 34 30,6 % 79 71,2 % 
Haukeland 230 63 27,4 % 150 65,2 % 183 79,6 % 
Kirkenes 26 3 11,5 % 19 73,1 % 22 84,6 % 
Kongsberg 48 4 8,3 % 28 58,3 % 38 79,2 % 
Kongsvinger 57 4 7,0 % 30 52,6 % 41 71,9 % 
Kristiansand 73 42 57,5 % 60 82,2 % 60 82,2 % 
Kristiansund 35 0 0,0 % 9 25,7 % 19 54,3 % 
Levanger 115 6 5,2 % 49 42,6 % 79 68,7 % 
Lillehammer 112 10 8,9 % 45 40,2 % 61 54,5 % 
Lofoten 13 4 30,8 % 8 61,5 % 12 92,3 % 
Lovisenberg 108 11 10,2 % 52 48,1 % 67 62,0 % 
Lærdal 18 1 5,6 % 6 33,3 % 16 88,9 % 
Mo i Rana 24 2 8,3 % 10 41,7 % 13 54,2 % 
Molde 71 2 2,8 % 20 28,2 % 52 73,2 % 
Mosjøen 15 1 6,7 % 5 33,3 % 8 53,3 % 
Namsos 67 9 13,4 % 33 49,3 % 53 79,1 % 
Narvik 27 1 3,7 % 14 51,9 % 19 70,4 % 
Nordfjord 20 2 10,0 % 7 35,0 % 15 75,0 % 
Notodden 41 3 7,3 % 21 51,2 % 31 75,6 % 
Odda 11 0 0,0 % 6 54,5 % 9 81,8 % 
Orkdal 63 5 7,9 % 32 50,8 % 53 84,1 % 
Rikshospitalet 23 21 91,3 % 23 100,0 % 23 100,0 % 
Ringerike 121 13 10,7 % 65 53,7 % 91 75,2 % 
Rjukan 5 0 0,0 % 4 80,0 % 5 100,0 % 
Sandnessjøen 31 5 16,1 % 12 38,7 % 22 71,0 % 
St. Olavs Hospital 240 72 30,0 % 168 70,0 % 195 81,3 % 
Stavanger 334 86 25,7 % 170 50,9 % 241 72,2 % 
Skien 152 70 46,1 % 113 74,3 % 117 77,0 % 
Stord 17 1 5,9 % 5 29,4 % 15 88,2 % 
Tromsø 149 90 60,4 % 126 84,6 % 135 90,6 % 
Tynset 26 5 19,2 % 18 69,2 % 19 73,1 % 
Tønsberg 234 31 13,2 % 158 67,5 % 189 80,8 % 
Ullevål 216 117 54,2 % 176 81,5 % 186 86,1 % 
Vesterålen 16 3 18,8 % 9 56,3 % 13 81,3 % 
Volda 51 1 2,0 % 17 33,3 % 33 64,7 % 
Voss 28 6 21,4 % 8 28,6 % 19 67,9 % 
Ålesund 104 2 1,9 % 29 27,9 % 58 55,8 % 
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Figur 4. Kvalitetsindikator B: Andel pasienter under 80 år med akutt hjerteinfarkt uten ST-segment 

elevasjon som utredes med kransårerøntgen <72 timer etter sykehusinnleggelse.                             

Norsk hjerteinfarktregister 2014. 
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Tabell 5. Kvalitetsindikator C: Andel pasienter under 80 år med akutt hjerteinfarkt med ST-segment 

elevasjon som gjennomgår reperfusjonsbehandling i behandlingsforløpet.                                           

Norsk hjerteinfarktregister 2014. 

 

 

Totalt antall pasienter 
innlagt med STEMI   

Andel pasienter som fikk 
reperfusjonsbehandling 

Nasjonalt 2 390 94 % 
Regionale helseforetak 

  Helse Nord 235 92 % 
Helse Midt 350 93 % 
Helse Vest 491 94 % 
Helse Sør-Øst 1 310 95 % 

Sykehus 
  Ahus  43 97 % 

Arendal  176 99 % 
Bodø  39 92 % 
Bærum  20 75 % 
Diakonhjemmet  14 78 % 
Drammen  29 96 % 
Elverum  22 90 % 
Feiring  4 75 % 
Flekkefjord  9 88 % 
Fredrikstad  44 81 % 
Førde  10 90 % 
Gjøvik  27 85 % 
Hamar  22 100 % 
Hammerfest  21 61 % 
Haraldsplass  6 100 % 
Harstad  11 100 % 
Haugesund  29 100 % 
Haukeland  213 98 % 
Kirkenes  9 77 % 
Kongsberg  17 88 % 
Kongsvinger  14 71 % 
Kristiansand  25 92 % 
Kristiansund  18 94 % 
Levanger  12 75 % 
Lillehammer  23 82 % 
Lofoten  8 87 % 
Longyearbyen  1 100 % 
Lovisenberg  6 66 % 
Lærdal  3 66 % 
Mo i Rana  21 76 % 
Molde  21 76 % 
Mosjøen  11 90 % 
Namsos  11 100 % 
Narvik  11 100 % 
Nordfjord  6 66 % 
Notodden  10 90 % 
Odda  1 100 % 
Orkdal  12 91 % 
Rikshospitalet  343 98 % 
Ringerike  14 100 % 
Sandnessjøen  11 90 % 
Skien  26 80 % 
St. Olavs Hospital  259 94 % 
Stavanger  233 90 % 
Stord  11 90 % 
Tromsø  97 100 % 
Tynset  7 57 % 
Tønsberg  22 81 % 
Ullevål  466 97 % 
Utlandet  7 14 % 
Vesterålen  16 100 % 
Volda  15 100 % 
Voss  11 90 % 
Ålesund  28 92 % 
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Figur 5. Kvalitetsindikator C: Andel pasienter under 80 år med akutt hjerteinfarkt med ST-segment 

elevasjon som gjennomgår reperfusjonsbehandling i behandlingsforløpet.  

Norsk hjerteinfarktregister 2014. 
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Tabell 6. Andel pasienter under 80 år som utskrives fra sykehus etter akutt hjerteinfarkt med dobbel 

platehemming, betablokker, ACE-hemmer eller lipidsenkende medikament.  

Norsk hjerteinfarktregister 2014. 

 

 

N 
Dobbel 

platehemming Betablokker ACE-hemmer Lipidsenker 
Nasjonalt 14 832 87 % 75 % 50 % 89 % 
Regionale helseforetak 

    Helse Nord 1 469 83 % 76 % 48 % 89 % 
Helse Midt 2 084 80 % 71 % 45 % 88 % 
Helse Sør-Øst 8 742 89 % 78 % 50 % 89 % 
Helse Vest 2 349 88 % 66 % 54 % 88 % 
Privat 188 84 % 70 % 44 % 85 % 

Sykehus 
     Ahus 41 83 % 76 % 39 % 85 % 

Arendal 615 96 % 77 % 63 % 95 % 
Bodø 173 86 % 54 % 36 % 89 % 
Bærum 313 89 % 81 % 43 % 90 % 
Diakonhjemmet 215 92 % 88 % 33 % 84 % 
Drammen 470 86 % 83 % 45 % 86 % 
Elverum 132 85 % 69 % 47 % 90 % 
Feiring 188 84 % 70 % 44 % 85 % 
Flekkefjord 35 86 % 69 % 60 % 83 % 
Fredrikstad 853 89 % 78 % 54 % 84 % 
Førde 73 92 % 74 % 32 % 75 % 
Gjøvik 191 94 % 84 % 47 % 83 % 
Hamar 215 80 % 82 % 42 % 91 % 
Hammerfest 159 72 % 69 % 29 % 77 % 
Haraldsplass 303 96 % 78 % 51 % 90 % 
Harstad 65 83 % 74 % 29 % 86 % 
Haugesund 215 92 % 58 % 53 % 87 % 
Haukeland 861 91 % 76 % 45 % 90 % 
Kirkenes 40 83 % 48 % 40 % 70 % 
Kongsberg 154 92 % 73 % 53 % 79 % 
Kongsvinger 161 91 % 76 % 42 % 80 % 
Kristiansand 266 94 % 80 % 52 % 89 % 
Kristiansund 79 86 % 63 % 44 % 73 % 
Levanger 213 72 % 78 % 48 % 84 % 
Lillehammer 235 77 % 69 % 52 % 80 % 
Lofoten 20 75 % 90 % 55 % 75 % 
Longyearbyen 1 - - - - 
Lovisenberg 258 81 % 82 % 46 % 88 % 
Lærdal 39 95 % 77 % 69 % 92 % 
Mo i Rana 55 82 % 42 % 29 % 84 % 
Molde 126 82 % 63 % 37 % 86 % 
Mosjøen 29 66 % 79 % 38 % 76 % 
Namsos 134 83 % 70 % 35 % 78 % 
Narvik 41 80 % 63 % 32 % 68 % 
Nordfjord 38 89 % 87 % 45 % 89 % 
Notodden 95 86 % 77 % 56 % 93 % 
Odda 14 100 % 71 % 36 % 86 % 
Orkdal 136 89 % 68 % 49 % 87 % 
Rikshospitalet 1 700 92 % 82 % 55 % 94 % 
Ringerike 254 91 % 72 % 52 % 87 % 
Rjukan 9 56 % 67 % 56 % 78 % 
Sandnessjøen 55 87 % 78 % 36 % 89 % 
Skien 407 87 % 83 % 60 % 84 % 
St. Olavs Hospital 1 080 81 % 74 % 48 % 94 % 
Stavanger 730 78 % 50 % 72 % 89 % 
Stord 19 100 % 47 % 42 % 74 % 
Tromsø 797 85 % 86 % 61 % 96 % 
Tynset 49 82 % 86 % 31 % 86 % 
Tønsberg 588 91 % 65 % 47 % 84 % 
Ullevål 1 486 86 % 78 % 44 % 94 % 
Vesterålen 34 88 % 68 % 35 % 71 % 
Volda 103 87 % 69 % 45 % 80 % 
Voss 57 95 % 67 % 35 % 70 % 
Ålesund 213 71 % 64 % 38 % 86 % 
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Figur 6. Kvalitetsindikator D og E: Andel pasienter <80 år som utskrives fra sykehus med dobbel 

platehemmende behandling eller lipidsenkende medikament. Norsk hjerteinfarktregister 2014. 
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Tabell 7a. Kvalitetsindikator F: 30 dagers overlevelse for pasienter < 80 år innlagt med akutt 

hjerteinfarkt nasjonalt og regionalt. Norsk hjerteinfarktregister 2014. 

 

 

 
Total NSTEMI STEMI 

 
N n(%) N n(%) N n(%) 

Nasjonalt 8795 95,2 % 5925 96,2 % 2545 93,1 % 

Regionalt 
  

        

Helse Nord 998 95,0 % 695 96,0 % 256 92,6 % 

Helse Midt 1294 94,7 % 865 95,4 % 376 92,8 % 

Helse Sør-Øst 4755 95,7 % 3196 96,7 % 1379 93,7 % 

Helse Vest 1711 94,5 % 1146 95,6 % 523 91,8 % 

 

 

Tabell 7b. 30 dagers overlevelse for pasienter 80+ år innlagt med akutt hjerteinfarkt nasjonalt og 

regionalt. Norsk hjerteinfarktregister 2014. 

 

 
Total NSTEMI STEMI 

 N n(%) N n(%) N n(%) 

Nasjonalt 4 535 80,4 % 3 768 82,2 % 687 70,9 % 

Regionalt 
  

        

Helse Nord 488 79,3 % 411 82,0 % 63 65,1 % 

Helse Midt 887 79,8 % 770 81,4 % 108 68,5 % 

Helse Sør-Øst 2 165 81,4 % 1 758 83,0 % 360 73,6 % 

Helse Vest 985 79,1 % 821 81,1 % 154 68,2 % 
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4. Metoder for fangst av data 

Alle pasienter som får diagnosen akutt hjerteinfarkt (ICD-10  I21/I22) og med sykehistorie ≤ 28 dager 

skal registreres i Norsk hjerteinfarktregister. Pasienter som overflyttes mellom flere sykehus skal 

registreres på hvert sykehus slik at hele sykdomsforløpet blir registrert. Registeret er koblet mot 

folkeregisteret. Det er kun pasienter med norsk fødselsnummer som blir registrert.  

Innregistreringsløsningen er web-basert og utarbeidet av Helse Midt-Norge IT (HEMIT).  Den er 

tilgjengelig via https://mrs.nhn.no/ Sykehusene registrerer i egne lokale databaser. Derfra overføres 

registreringene automatisk til en nasjonal database. Sykehusene har kun tilgang til eget 

datamateriale på grunn av juridiske begrensninger når det gjelder utveksling av data mellom 

helseforetak. Registersekretariatet har tilgang til en personidentifiserbar nasjonal rapport. Med 

utgangspunkt i personnummer og innleggelsestidspunkt (+/- 4 dager) kobler sekretariatet pasientens 

registreringsskjema fra de ulike sykehus sammen til et sykdomsforløp.  

Innregistreringsløsningen består av et hovedskjema og et oppfølgingsskjema. Hovedskjemaet 

benyttes ved første innleggelse ved sykehuset i sykdomsforløpet, mens oppfølgingsskjema fylles ut 

hvis pasienten flyttes tilbake til et sykehus der vedkommende var innlagt på tidligere i 

sykdomsforløpet.  

 

Figuren nedenfor viser at det i noen tilfeller må fylles ut tre hovedskjemaer i løpet at ett 

sykdomsforløp hvis pasienten først legges inn ved lokalsykehus 1 (som kan være et annet enn det 

lokalsykehus pasienten tilhører ut fra bosted), deretter overflyttes til et universitetssykehus for 

kransårerøntgen («PCIsykehus»), og deretter tilbakeflyttes til sitt eget lokalskyhus (lokalsykehus 2) 

for oppfølgende behandling før hjemreise.  

 

 
Av juridiske grunner kan de tre sykehusene som i slike tilfeller skal fylle inn hovedskjemaet ikke 

samarbeide om utfyllingen selv om de altså har samarbeidet om pasientbehandlingen! Det nasjonale 

registersekretariat har etter dagens lovgivning ikke mulighet til å kontrollere variable der sykehusene 

gir ulik opplysning om en og samme pasient eller om en og samme sykdomsepisode. Vi kan heller 

ikke etterlyse manglende skjema fra sykehus som var med i behandlingsforløpet, men som ikke har 

levert skjema. I de tilfeller der vi mangler skjema fra et av flere sykehus som deltok i 

behandlingskjeden, har vi ikke mulighet til å sjekke om det sykehus som ikke har levert skjema mener 

at tilstanden ikke var hjerteinfarkt (og derfor ikke meldte hendelsen til registeret) eller om den 

manglende meldingen skyldes en forglemmelse. Vi har heller ikke mulighet til å bestemme hvilken 

https://mrs.nhn.no/
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type infarkt det dreier seg om hvis et sykehus melder at pasienten hadde et ikke-ST-elevasjonsinfarkt 

mens det andre sykehuset melder at pasienten hadde ST-elevasjonsinfarkt. 

Registeret arbeider med løsninger som kan bidra til ytterligere forbedring av datakvalitet. 

 

Hovedskjema samler inn opplysninger om:  

 Type innleggelse (første opphold i sykdomsforløpet eller overflytting fra annet sykehus) 

 Opplysning om hvilket sykehus pasienten overflyttes fra eller til 

 Tidligere sykdommer 

 Status i akuttfasen 

 Tid fra symptomdebut til innleggelse 

 Medikamentell behandling før hjerteinfarktet inntraff, under oppholdet og ved utreise 

 Symptomer  

 Diagnostiske tester, inkludert opplysning om det ble utført kransårerøntgen og/eller 

utblokking av kransårer (PCI)  

 Behandlende avdeling på sykehuset 

 Supplerende undersøkelser og tiltak  

 Liggetid 

 Komplikasjoner under oppholdet 

 Utskrivelsesdestinasjon 

 Overlevelse/død under oppholdet 

 

Oppfølgingsskjema inneholder et uttrekk av variable fra hovedskjema. 

Hvert sykehus skal ha en medisinsk ansvarlig lege og en registreringsansvarlig sykepleier/sekretær 

som har ansvar for kompletthet og kvalitet av sykehusets lokale register. Det er anbefalt at 

registreringsansvarlig kontrollerer at alle hjerteinfarkt som er registrert i sykehusets 

pasientadministrative systemer, også er registrert i hjerteinfarktregisteret. Opplysninger til 

registreringsskjema innhentes fra pasientjournal, observasjonsskjema, fra utfylt papirskjema og 

pasienten selv.  

Det er i hovedsak to metoder for innregistrering: 

1. Papirskjema følger pasienten under sykdomsforløpet, fylles ut av behandlende lege og føres 

inn av sekretær eller sykepleier. Etter avsluttet opphold, fører registreringsansvarlig dataene 

inn i elektronisk nettversjon. Registersekretariatet har inntrykk av at sykehus i varierende 

grad kvalitetssikrer informasjonen gitt i papirskjema mot pasientens journal. Papirskjema kan 

lastes ned fra hjemmesiden til Norsk hjerteinfarktregister. 

http://www.hjerteinfarktregisteret.no/ 

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

inneliggende. Alle som yter pasienten helsehjelp kan oppdatere registreringsskjema under 

oppholdet. Registreringsansvarlig sjekker informasjonen som er lagt inn mot pasientens 

journal og ferdigstiller innregistreringsskjema. Hvis registrering ikke er startet sendes purring 

til den sykepleier som skriver utskrivningsnotat i pasientjournal.  

http://www.hjerteinfarktregisteret.no/
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5. Metodisk kvalitet 

5.1 Antall registreringer 

I 2014 ble det meldt om i alt 20 840 pasientopphold ved norske sykehus med diagnosen akutt 

hjerteinfarkt. Basert på fødselsnummer og datoer for inn- og utskriving er disse oppholdene 

aggregert til 13 330 separate hjerteinfarkt der pasientene kan ha vært innlagt ved et eller flere 

sykehus i sykdomsforløpet. For 10 845 hjerteinfarkt (81 %) mener vi at vi har komplett 

innrapportering fra alle sykehus som pasienten var innlagt ved i behandlingsforløpet. For 557 

hjerteinfarkt (4 %) mangler vi skjema fra det første sykehuset som pasienten var innlagt ved, mens vi 

for 1 137 hjerteinfarkt (9 %) har skjema fra første sykehus, men ikke fra senere sykehus. For 791 

hjerteinfarkt (6 %), der pasienten ble behandlet ved tre eller flere ulike sykehus, mangler vi skjema 

både fra det første sykehuset og et senere sykehus i behandlingskjeden.   

Registersekretariatet har tolket lovgivningen slik at man ikke har anledning til å purre på sykehus som 

ikke har sendt inn skjema. Dette innebærer at vi ikke vet hvor mange pasienter som fikk diagnosen 

akutt hjerteinfarkt ved første sykehus i behandlingskjeden, men der diagnosen ble avkreftet ved 

nærmere undersøkelse senere i behandlingskjeden. Det er grunn til å anta at dette gjelder en del av 

de 1 137 hjerteinfarktene som er rapportert fra første sykehus og der vi mangler melding fra det 

sykehus som pasienten ble overflyttet til. Slike tilfeller kan være betennelser i hjertet/hjerteposen 

eller stresskardiomyopati, der symptomer, blodprøver og EKG initialt kan tyde på hjerteinfarkt, men 

der diagnosen avkreftes senere i forløpet.  

5.2 Metode for beregning av dekningsgrad 

Dekningsgrad er beregnet ved kobling mot Norsk pasientregister. Kobling og beregninger er utført av 

Nasjonalt folkehelseinstitutt. Se kapittel 3.2. Metoden er beskrevet i vedlegg 1.  

5.3 Dekningsgrad på institusjonsnivå 

For 2014 har registeret 100 % dekningsgrad på institusjonsnivå idet alle 54 norske sykehus som 

behandler akutt hjerteinfarkt har meldt pasienter til registeret. Alle sykehus har tilgang til elektronisk 

web-basert innregistreringsløsning. Se kapittel 3.2.  

5.4 Dekningsgrad på individnivå  

For 2014 har registeret 88 % dekning på individnivå. Se kapittel 3.2. 

5.5 Metoder for intern sikring av datakvalitet 

Brukermanualen angir kriteriene for akutt hjerteinfarkt og variabeldefinisjoner. Den beskriver også 

prosedyrer for innlogging, hvilke skjema som skal brukes, og hvordan man kan ta ut rapporter. I 

nettversjonen er det lagt inn hjelpetekster ved hver variabel som skal bidra til lik forståelse og 

utfylling av variablene.  Papirskjema inneholder også noe hjelpetekst for å lette utfyllingen. 

 

Alle kontaktpersoner som innregistrerer pasienter i registeret tilbys informasjon og opplæring. Det 

gis brukerstøtte via besøk, telefon/e-post, videokonferanse og informasjonsskriv. Registeret har egen 

hjemmeside hvor en finner brukermanual (5), hoved- og oppfølgingsskjema, informasjon og nyheter 

for hjelp i registeringen. 
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I den elektroniske innregistreringsløsningen er det lagt inn valideringsregler slik at visse logiske feil 

unngås. Det er to typer valideringsregler: Type 1 indikerer at en verdi kan være feilregistrert – 

brukeren får da melding om å kontrollere verdien som forsøkes registert. Type 2 er en melding om at 

verdien som forsøkes registrert må endres eller tilføyes for at skjemaet kan ferdigstilles. Det 

nasjonale registersekretariat foretar kvalitetssikring av data, men kan kun bemerke innmelding av 

opplagt ulogiske verdier siden sekretariatet ikke har tilgang til datakilden (journalen). Sykehusene gis 

tilbakemelding med oppfording til å kontrollere mulige feilregistreringer. I 2014 fikk alle sykehus 

tilbakemelding over antall variable og hvilke variable der registreringen var ufullstendig. 

5.6 Metode for validering av data i registeret 

Sykehusene oppfordres til å kontrollere om innregistreringene er komplett ved å kryssjekke 

innregistrerte hjerteinfarkt mot hjerteinfarktdiagnoser i sykehusenes pasientadministrative system 

(PAS). Ved enkelte sykehus sjekker registreringsansvarlig papirførte data eller påbegynte 

nettinnregistrert data opp mot pasientens journal før ferdigstillelse. 

5.6.1 Kompletthet av innregistreringen  

I et pågående prosjekt ved St. Olavs Hospital gjennomgås pasientjournaler til alle pasienter innlagt i 

en 6-måneders periode der det ble tatt blodprøve for måling av troponin-nivå. Troponin-verdien 

benyttes for å stille diagnosen akutt hjerteinfarkt. På basis av troponin-verdier, sykehistorie og EKG 

funn etableres en «gullstandard» for hvilke pasienter som var innlagt i denne peridoen med akutt 

hjerteinfarkt. Denne listen sammenholdes så med hjerteinfarkt innmeldt til Norsk 

hjerteinfarktregister og Norsk pasientregister. Data vil benyttes til å beregne sensitivitet og positiv 

prediktiv verdi. Prosjektet vil bli ferdigstillet i 2015. 

 

Kompletthet er også undersøkt ved kobling mot Norsk pasientregister (kapittel 3.2). Norsk 

pasientregister innholder data på alle pasienter som får diagnosen akutt hjerteinfarkt. Undersøkelsen 

beskrevet ovenfor vil gi kunnskap om hvor komplett Norsk pasientregister er når det gjelder 

diagnosen akutt hjerteinfarkt.  

5.6.2 Interobserver reliabilitet 

I 2014 er det gjennomført en undersøkelse av interobserver reliabilitet for alle variable i registeret. 

Undersøkelsen er foretatt for 280 tilfeldig utvalgte pasienter som var innmeldt til Norsk 

hjerteinfarktregister fra 14 tilfeldig utvalgte sykehus (20 journaler fra hvert sykehus). Erfarne ansatte 

i det nasjonale registersekretariat besøkte sykehusene, gjennomgikk pasientjounal (inkludert all 

elektronisk lagret informasjon) og foretok en ny innregistrering i hjerteinfarktregisteret blindet for 

den registreringen som sykehuset selv hadde utført tidligere. Grad av samsvar er beregnet ved 

Cohens kappa, AC1 (first order agreement coefficient) og AC2 (for ordinale variable). Undersøkelsen 

viser tilfredsstillende samsvar (kappa og AC1 verdier >0.80) for de fleste variable. For en ikke 

ubetydelig andel variable som omhandler EKG-funn, tidligere sykehistorie, bruk av faste 

medikamenter før innleggelse, medikamenter gitt under sykehusoppholdet, og komplikasjoner under 

oppholdet, var det imidlertid lavere samsvar enn forventet (kappa og AC1 verdier fra 0.20 til 0.70).  

Resultatene vil danne grunnlag for en gjennomgang av registeret med sikte på å ta bort eller 

redefinere variable med lav reliabilitet.       
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5.7 Vurdering av datakvalitet 

Kompletthet av innregistrering vurdert mot Norsk pasientregister vurderes som tilfredsstillende (se 

kapittekl 3.2). Norsk pasienteregister er imidlertid en «gullstandard» med visse mangler – både 

spesifisitet og sensitivitet for akutt hjerteinfarkt er ukjent. Dette undersøkes i prosjektet beskrevet i 

kapittel 5.6.1.  

Vi tror de fleste variable i registeret måler det de er tenkt å måle. Reliabilitetsstudien indikerer 

imidlertid at en ikke ubetydelig andel variable kanskje ikke fungerer etter intensjonen. Dette kan 

skyldes upresis definisjon av variable og/eller svarkategorier, eller at de etterspurte opplysninger er 

vanskelig å fremskaffe. Noe av problemet er også knyttet til at det ved mange sykehus ikke er leger 

som utfører innregistreringene til registeret eller at de etterspurte opplysninger ikke er presist 

beskrevet i pasientjournalen. 
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6. Fagutvikling og klinisk kvalitetsforbedring 

Sekretariatet for Norsk hjerteinfarktregister fortsatte i 2014 å implementere registeret ved de 

sykehus som ikke hadde startet innregistrering. Det ble inngått samarbeid med kontaktpersoner og 

gitt opplæring. Det pågår et kontinuerlig arbeid med innregistreringsskjema, brukermanual, 

hjelpetekster, valideringsregler og rapportfunksjon for å sikre at registeret benytter standardiserte 

begrepsdefinisjoner, klassifikasjoner og kodeverk. 

6.1 Pasientgruppen som omfattes av registeret 

Pasienter med følgende ICD10 diagnoser skal innregistreres hvis sykehistorien er <28 dager:  
 

I210 Akutt transmuralt hjerteinfarkt i fremre vegg 

I211  Akutt transmuralt hjerteinfarkt i nedre vegg 

I212 Akutt transmuralt hjerteinfarkt med annen spesifisert lokalisasjon 

I213  Akutt transmuralt hjerteinfarkt med uspesifisert lokalisasjon 

I214  Akutt subendokardialt infarkt 

I219 Uspesifisert akutt hjerteinfarkt 

I220  Påfølgende hjerteinfarkt i fremre vegg 

I221  Påfølgende hjerteinfarkt i nedre vegg 

I228  Påfølgende hjerteinfarkt med annen spesifisert lokalisasjon 

I229  Påfølgende hjerteinfarkt med uspesifisert lokalisasjon 

 

6.2 Registerets spesifikke kvalitetsmål  

Registeret har følgende kvalitetsmål:  

Kvalitetsindikatorer som inngår i Helsedirektoratets nasjonale indikatorsett   

- Komplett innrapportering av hjerteinfarkt til Norsk hjerteinfarktregister (måltall 90 %) (A). 

- Invasiv utredning med koronar angiografi innen 72 timer etter sykehusinnleggelse for 

pasienter <80 år som innlegges med akutt hjerteinfarkt uten ST-segment elevasjon i EKG (B) 

- 30 dagers overlevelse etter førstegangs hjerteinfarkt (F) 

I tillegg er det opprettet følgende kvalitetsindikatorer som registeret vil rapportere direkte til 

sykehusene: 

- Andel pasienter innlagt med hjerteinfarkt med ST-segment elevasjon som får 

revaskulariserende behandling i behandlingsforløpet (C) 

- Andel pasienter med akutt hjerteinfarkt som utskrives fra sykehus med to platehemmende 

medikament (måltall >85 %)  (D) 

- Andel pasienter med akutt hjerteinfarkt  som utskrives fra sykehus med lipidsenkende 

medikamentell behandling (måltall > 90 %) (E) 

- Tid fra første medisinske kontakt til revaskulariserende behandling ved STEMI (fra 2015) (G). 

For 2014 oppgis data for 30 dagers overlevelse på nasjonalt og regionalt nivå. Vi arbeider med å 

utvikle justeringsalgoritmer slik at overlevelse kan rapporteres på sykehusnivå korrigert for forskjeller 

i pasientpopulasjoner. For de andre indikatorene rapporterer vi på nasjonalt nivå, regionnivå og på 
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sykehusnivå. For indikator A, D og E er det oppgitt måltall som sykehusene bør oppfylle.  Måltall for 

de andre indikatorene vil bli satt etter samråd med fagmiljøet.  

6.3 Pasientrapporterte resultat og erfaringsmål (PROM og PREM) 

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

Det skyldes at vi mangler en avklaring av etiske og juridiske forhold når det gjelder å etterspørre slike 

opplysninger fra pasienter som er registrert i medisinske kvalitetsregistre som ikke er samtykke-

basert. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som jobber med dette i samarbeid med 

Folkehelseinstituttet/Hjerte- og karregisteret. 

6.4 Sosiale og demografiske ulikheter i helse 

Data som belyser sosiale og demografiske ulikheter vil innhentes ved kobling mot andre offentlige 

registre. 

6.5 Bidrag til utvikling av nasjonale retningslinjer og nasjonale 

kvalitetsindikatorer 

Helsedirektoratet har opprettet en prosjektgruppe for utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer for 

behandling av pasienter med hjerte- og karsykdommer. Hjerteinfarktregisteret er representert i 

denne gruppen. Det er foreløpig opprettet tre indikatorer for behandling av pasienter med akutt 

hjerteinfarkt, jfr kapittel 6.2. 

6.6 Etterlevelse av nasjonale retningslinjer 

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

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

2012 (6).  

Fjorårets årsrapport og publikasjon i Tidsskrift for Den norske legeforening har ført til diskusjon i 

fagmiljøet når det gjelder klassifikasjon av hjerteinfarkt (Type 1-5), forskrivning av medikamenter og 

tidsforsinkelser ved invasiv utredning av pasienter med hjerteinfarkt uten ST-segment elevasjon. Vi 

antar dette fører til at det blir mindre forskjeller mellom sykehusene.  

6.7 Identifisering av kliniske forbedringsområder 

Et hovedfunn i årets rapport er at det er betydelige kontraster mellom norske sykehus når det gjelder 

tidsforsinkelse fra innleggelse til invasiv utredning med kransårerøntgen for pasienter med 

hjerteinfarkt uten ST-segment elevasjon. Disse kontrastene ansees som reelle – det vil si at de ikke 

forklares ved ulikheter i pasientpopulasjonene.  

6.8 Tiltak for klinisk kvalitetsforbedring initiert av registeret 

I november 2014 arrangerte Norsk hjerteinfarktregister og Norsk hjerneslagregister et seminar for 

registerfaglige ledere og kontaktpersoner for alle sykehus som registrerer til disse registrene. 

Hensikten var å bidra til å bedre innregistrering og øke bruken av registerdata, samt å etablere 

nettverk for videre samarbeid. Representanter fra 49 sykehus deltok med 84 deltagere fra Norsk 

hjerteinfarktregister og 83 deltagere fra Norsk hjerneslagregister. I tillegg var FHI, SKDE, HEMIT og 

Norsk register for invasiv cardiologi (NORIC) representert. Av deltagerne på seminaret var det 79 

sykepleiere og 45 leger.  
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Følgende temaer ble belyst: 

 Rutiner for innregistrering 

 Hvordan drive kvalitetssikring og kvalitetsforbedrende arbeide med utgangspunkt i 

registerdata. 

 Nytteverdi av rapportfunksjon 

 Bruk av registerdata i forskning 

 

6.9 Evaluering av tiltak for klinisk kvalitetsforbedring (endret praksis) 

Registeret har i 2014 ikke gjennomført egne kvalitetsforbedringstiltak. 

6.10 Pasientsikkerhet 

Følgende komplikasjoner registreres: 

 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 

Den elektroniske innregistreringsløsningen (MRS 4.0) gir det enkelte sykehus mulighet til å ta ut egne 

rapporter og rådata for videre analyser på lokalt nivå.  

Årsrapporten for 2013 ble utgitt i oktober 2014, og ble presentert i forbindelse med 

Helsedirektoratetst offentliggjøring av årsrapporter fra alle medisinske kvalitetsregistre i november 

2014. Det ble også utgitt en forenklet rapport «Offentliggjøringsrapport» beregnet for pasienter og 

media.  

 

Sekretariatet har sendt ut to nyhetsbrev til alle kontaktpersoner på sykehusene som også er 

offentliggjort på registerets hjemmeside. Nasjonale data ble presentert på 

Kvalitetsregisterkonferansen i Oslo og på et seminar i regi av FHI om Hjerte og kar-epidemiologi. Data 

er også presentert ved fagrådsmøte i Hjerte-karregisteret, og på nasjonale møter for  det 

kardiologiske fagmiljø. Norsk hjerteinfarkt register sine hovedresultater ble publisert i Tidsskrift for 

Den norske legeforening i oktober 2014.  

7.2 Resultater til administrasjon og ledelse 

 Årsrapport 2013  

 Offentliggjøringsrapport 2013 

 To nyhetsbrev er sendt til medisinsk- og registreringsansvarlig 

 Ved manglende registreringer er sykehusledelse informert 

 Data fra eget sykehus er tilgjengelig via rapportsystemet i Norsk hjerteinfarktregister 

 Flere sykehus er besøkt for gjennomgang og opplæring i innregistrering samt uttak av data. 

Dette gjelder Odda sjukehus, Voss sjukehus, Akershus universitetssykehus og Fredrikstad 

sykehus i tillegg til de sykehus som var med på reabilitetsstudien (5.6.2).  

7.3 Resultater til pasienter 

 Årsrapport for 2013  

 Offentliggjøringsrapport 2013 

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

7.4 Offentliggjøring av resultater på institusjonsnivå 

 Årsrapporten 2013 ble presenterte med 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 en poster.  

 Norsk hjerteinfarktregister har ved forskjellige anledninger presentert resultater til det 

medisinske fagmiljø. 
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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(NORKAR), 

Norsk hjertesviktregister, Norsk ryggmargsskaderegister(NorSCIR) 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 arrangerte i november 2014 et nasjonalt 

seminar.  Vi hadde kontakt og erfaringsutveksling med det svenske hjerteinfarktregisteret 

(SwedeHeart). 

 

8.2 Vitenskapelige arbeider 

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

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

 

Jortveit J, Govatsmark R E S, Digre T A et al. Hjerteinfarkt i Norge 2013. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 

134:1841 – 6   

 

For at registeret skal kunne brukes etter det formål som er satt i HKR, 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.  

 

FHI har godkjent utlevering av data til disse forskningsprosjektene: 

Oppdrag nr: Prosjekt tittel Datamottaker 

14-0804 Hjerteinfarkt i Norge 2013 Jarle Jortveit 

artikkel 

14-0007 Fra akutt koronarsykdom til 

hjerteoperasjon 

Helene Simonsen 

masteroppgave 

14-0016                    MIDNOR TIA                                      Bent Indredavik 

15-0034 Oppdatering av NORCAD-

modellen 

Hjerteinfarkt og hjerneslag 

Ivar Sønbø Kristiansen 

15-0035  Ragna Elise Govatsmark 

PhD oppgave 

 

Flere sykehus har fått tall fra egen registrering uten søknad. 

 

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

Plan for forbedringstiltak 

9. Forbedringstiltak 
 

Datafangst 

Sykehusene velger selv om de vil registrere direkte i nettversjon eller om de vil starte med å bruke 

papirskjemaet. Nettversjonen har valideringsregler som kan fange opp logiske feil og hjelpetekster 

for entydig tolkning av variable. Sekretariatet vil fortsette med å oppmuntre til direkte nettbasert 

innregistrering.  

 

For å undersøke kvaliteten på innregistreringsskjema ble det i 2014 startet et reliabilitetstudie for å 

undersøke interobserver variabilitet for alle variable i registeret. I undersøkelsen ville vi se på 

samsvaret mellom registreringen foretatt av to personer på samme pasient. Foreløpige resultat fra 

denne studien viser at noen variable ikke fungerer etter intensjonen. Diagnostiske variable som 

EKGfunn og infarktlokalisajon hadde dårlig samsvar og/eller stor andel ukjent. Som en konsekvens av 

dette vil vi oppfordre leger til å delta mer aktivt i innregistreringen.  

 

Metodisk kvalitet  

Det er viktig å inkludere alle sykehus som behandler pasienter med hjerteinfarkt. I årsrapporten for 

2013 ble det rapportert fra 49 av 54 sykehus. Sekretariatet var i kontakt med sykehusledelsen på 

sykehus som ikke registrerte for at sykehusene skulle komme i gang. I 2014 ga 53 sykehus 

tilbakemelding om at de anså seg ferdig med å registrere alle hjerteinfarkt for 2014. Akershus 

universitetssykehus kom ikke i gang med registreringen før slutten av 2014, men er godt i gang i 

2015.  

 

I 2014 var dekningsgraden i hjerteinfarktregisteret på individnivå på 88 % mot 83 % i 2013. 

Dekningsgraden varierer noe mellom sykehus og sekretariatet må fortsette samarbeidet med 

sykehusene for å opprettholde god innregistrering. Vi vil gjennomføre årlige dekningsgradsanalyser 

ved kobling mot Norsk pasientregister. 

Sekretariatet kvalitetssikrer innregistrerte data og gir tilbakemelding årlig. Fra 2015 vil tilbakemelding 

bli gitt to ganger årlig. Sekretariatet vil forsette å sende ut rapporter over antall ufullstendige 

registreringer til hvert enkelt sykehus.  

Resultater fra reliabilitetsstudien vil danne grunnlag for en gjennomgang av registeret med sikte på å 

forbedre innregistreringsskjema og brukermanual. 

 

Helseforetakene samarbeider om å behandle pasientene, men foretakene har etter 

helseregisterloven ikke innsyn i hverandres innregistreringer i hjerteinfarktregisteret. Dette fører til 
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at det tidvis registreres forskjellige opplysninger i hjerteinfarktregisteret for en og samme pasient i et 

gitt behandlingsforløp. Sekretariatet vil arbeide helsepolitisk for at innregistreringsløsningen kan 

forbedres slik at sykehus som behandler samme pasient kan samarbeide om innregistreringen. Dette 

vil redusere arbeidsbelastningen ved sykehusene og øke kvaliteten på innrapporterte data.  

 

 

Fagutvikling og kvalitetsforbedring av tjenesten  

Kvalitetsindikatorer og nasjonale retningslinjer 

Registersekretariatet har i samarbeid med rådgivningsgruppen utarbeidet nasjonale 

kvalitetsindikatorer. Innregistreringsskjemaet ble endret i 2015 for å kunne rapportere på flere 

kvalitetsindikatorer enn de som presenteres i årets rapport.    

 

Rapportering av kvalitetsindikatorer kan bidra til å belyse i hvilken grad sykehusene følger anbefalte 

retningslinjer for behandling av pasienter med hjerteinfarkt. I de europeiske retningslinjene for 

pasienter med NSTEMI er hovedregelen invasiv utredning innen 72 timer etter innleggelse. 

Resultatene fra registeret tyder på praksis varierer i Norge. I Helse Sør-Øst og Helse Nord anbefales 

invasiv utredning som hovedregel i løpet av 24 timer etter innleggelse, mens Helse Midt-Norge og 

Helse Vest ikke har egne retningslinjer. Ved offentliggjøring av resultater håper vi dette kan bidra til 

diskusjon i fagmiljøet og på sikt etablere felles nasjonale retningslinjer på dette området. 

 

Andel pasienter som overlever 30 dager etter innleggelse for akutt hjerteinfarkt ble vedtatt som 

kvalitetsindikator i 2014. I årets rapport rapporteres overlevelse på regionnivå. Vi vil arbeide for å 

utvikle justeringsalgoritmer slik at overlevelse senere kan rapporteres på sykehusnivå korrigert for 

forskjeller i pasientpopulasjoner. For de andre indikatorene rapporteres på nasjonalt nivå, regionnivå 

og på sykehusnivå. For tre kvalitetsindikatorer (A, D, E) er det i årets rapport oppgitt måltall som 

sykehusene bør oppfylle.  Måltall for de andre indikatorene vil bli satt etter samråd med fagmiljøet. 

 

Kvalitetsforbedringsprosjekt  

I 2014 ble registeret oppfordret til å søke midler fra SKDE om å iverksette et 

kvalitetsforbedringsprosjekt. Hensikten med prosjektet var å sette i gang tiltak for å bedre 

behandlingen og se om disse tiltakene hadde effekt. Flere tema ble diskutert, deriblant å sette inn 

tiltak for at flere pasienter med NSTEMI kommer raskere til behandling. Siden sykehusene bruker 

ulike retningslinjer for hvor raskt pasienten skal behandles, anså vi at dette er et prosjekt som må 

inkludere flere aktører og krever flere ressurser enn det som var tiltenkt i denne sammenheng. Vi 

diskuterte også å sette inn tiltak for å redusere forskjellen i behandling av medikamenter ved 

utskrivelse med klare anbefalinger i retningslinjene. Resultater fra registeret viser liten variasjon ved 

justering for alder og ga ikke grunnlagt til å gjennomføre et slikt prosjekt. Ved å offentliggjøre 

resultater fra registeret håper vi at økt bevissthet om egen behandling vil føre til bedre helsetjeneste. 

Vi vil arbeide videre med å finne gode kvalitetsforbedringsprosjekter. 
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Formidling av resultater 

 

Rapporter 

Hvert sykehus kan kun ta ut rapporter fra egne innrapporterte data. For pasienter som overflyttes 

mellom sykehus vil det bli registrert et skjema per sykehus. Det betyr at det registreres flere skjema 

for samme hjerteinfarkt. Disse skjemaene er av registersekretariatet sammenstilt til et pasientforløp, 

men denne løsningen er ikke tilgjengelig i rapportfunksjonen. HEMIT vil utarbeide en slik løsning i 

løpet av 2015 slik at hvert enkelt sykehus blant annet kan ta ut rapporter om andelen av egne 

pasienter som gjennomgår invasiv utredning.  

 

Vi vil arbeide for å utvikle rapportfunksjonaliteten. Sekretariatet vil utgi kvartalsvise rapporter til 

sykehusledelse og registeransvarlige fra og med 2016. Det vil bli oppfordret til at registeransvarlige 

videreformidler resultater internt på sykehuset. Vi vil også arbeide for å holde hjemmesiden 

oppdatert med informasjon om registeret. Formidling av resultater til pasienter planlegges på sikt. 

 

Kvalitetsseminar 

I 2014 ble det avholdt et registerseminar i samarbeid med Norsk hjerneslagregister for 

registeransvarlige på sykehusene som registrerer data til disse registrene. Seminaret hadde fokus på 

bedre innregistrering og økt bruk av registerdata, samt etablering av nettverk for videre samarbeid. 

Intensjonen er å gjennomføre et slikt seminar annet hvert år. 

 

Samarbeid og forskning 

- Det pågår et doktorgradsprosjekt som undersøker kompletthet og korrekthet i Norsk 

hjerteinfarktregister og Norsk pasientregister.  

- Det arbeides med et forskningsprosjekt som undersøker variasjon mellom norske sykehus 

når det gjelder tidsforsinkelse i invasiv utredning av pasienter med hjerteinfarkt uten ST-

segment elevasjon i EKG 

- Det arbeides med et forskningsprosjekt som undersøker om det er kjønnsforskjeller når det 

gjelder behandling av pasienter med akutt hjerteinfarkt.  
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10. Referanser til vurdering av stadium 
 
 
 

Tabell 10.1: Vurderingspunkter for stadium Norsk hjerteinfarktregister  

 

 

     

Nr Beskrivelse  Kapittel Ja Nei 

     

 Stadium 2  

  

 

1 Er i drift og samler data fra HF i alle helseregioner  3 x □ 

2 Presenterer resultater på nasjonalt nivå  3 x □ 

3 Har en konkret plan for gjennomføring av 
dekningsgradsanalyser 

5.2 x □ 

4 Har en konkret plan for gjennomføring av analyser og 
løpende rapportering av resultater på sykehusnivå 
tilbake til deltakende enheter  

7.1 x □ 

5 Har en oppdatert plan for videre utvikling av registeret  Del II x □ 

     

 

Stadium 3  

  

 

6 Kan redegjøre for registerets datakvalitet  5.5, 5.6, 5.7 x □ 

7 Har beregnet dekningsgrad mot uavhengig datakilde  5.2, 5.3, 5.4 x □ 

8 Registrerende enheter kan få utlevert egne  
aggregerte og nasjonale resultater  

7.1 x □ 

9 Presenterer deltakende enheters etterlevelse av de 
viktigste nasjonale retningslinjer der disse finnes  

6.6 x □ 

10 Har identifisert kliniske forbedringsområder basert på 
analyser fra registeret  

6.7 x □ 

11 Brukes til klinisk kvalitetsforbedringsarbeid  6.8, 6.9 x □ 

12 Resultater anvendes vitenskapelig  8.2 x □ 

13 Presenterer resultater for PROM/PREM  6.3 □ x 
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14 Har en oppdatert plan for videre utvikling av registeret  Del II x □ 

     

 

Stadium 4  

  

 

15 Kan dokumentere registerets datakvalitet gjennom 
valideringsanalyser  

5.7 x  □ 

16 Presenterer oppdatert dekningsgradsanalyse  
hvert 2. år  

5.2, 5.3, 5.4 x □ 

17 Har dekningsgrad over 80 %  5.4 x □ 

18 Registrerende enheter har løpende (on-line) tilgang  
til oppdaterte egne og nasjonale resultater  

7.1, 7.4 x □ 

19 Presentere resultater på sosial ulikhet i helse  6.4 □ x 

20 Resultater fra registeret er tilpasset og tilgjengelig for 
pasienter  

7.3 x □ 

21 Kunne dokumentere at registeret har ført til 
kvalitetsforbedring/endret klinisk praksis  

6.9 □ x 
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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 
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Vedlegg 1 - Dekningsgrad Hjerteinfarktregisteret 2014 
Rev. 29.09.2015.  

Det er gjennomført koblinger og analyser på data fra Hjerteinfarktregisteret og HKR basisregister for 

perioden 2013-2014. Datakildene skal kunne beskrive antall personer som blir innlagt på sykehus for 

hjerteinfarkt, og antall sykehusopphold som forekommer i en periode. Dekningsgradsanalysen 

forutsetter at begge registre bidrar til å beskrive populasjonen, slik at populasjonen består av 

enheter (personer eller sykehusopphold) kun i basisregisteret, kun i Hjerteinfarktregisteret og 

enheter som er felles for registrene. 

Statistikk for Hjerteinfarktregisteret er basert på data overført på koblingsfil til FHI august 2015. 

Datagrunnlaget i basisregisteret ble generert på grunnlag av data fra Norsk pasientregister mai 2015. 

For å inngå i basisregisterets datasett må en person ha vært innlagt med minst ett døgnopphold med 

hoved- eller bidiagnose hjerteinfarkt (I21, I22) i 2014. Kun personer med gyldig fødselsnummer er 

inkludert. 

Individnivå 

Filen fra Hjerteinfarktregisteret omfattet data på 12656 pasienter i 2014, mens det inngår 14694 

personer med hjerteinfarktdiagnose basisregisteret. Til sammen dekker de to registrene 14408 

pasienter i 2014, en viss nedgang fra 2013.  

 
Register 2013 2014 

A Begge 10354 10638 

B Begge - kun bidiagnose i basisregister 1672 1828 

C Begge - ingen kvalifiserende diagnose i basisregister 186 165 

D 4 - Kun i kvalitetsregister 16 25 

E 5 - Kun i basisregister 2445 1752 

Totalt infarktregister 12228 12656 

Totalt basisregister 14471 14218 

Totalt 
 

14673 14408 

Dekningsgrad Hjerteinfarktregisteret (A+B+C+D)/TOTALT 83 % 88 % 

Dekningsgrad basisregisteret (A+B+E)/TOTALT 99 % 99 % 

 

Sammenstilling av periodene viser at dekningsgraden i basisregisteret er stabil og høy på individnivå. 

Hjerteinfarktregisteret viser en vesentlig bedring av dekningsgraden fra 2013 til 2014, fra 83 til 88% 

av populasjonen. 

190 personer var registrert som hjerteinfarktpasienter i kvalitetsregisteret, uten å ha tilsvarende 

diagnoser i basisregisteret.   
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Sykehusopphold 

Episoder 

Minste måleenhet for sykehusopphold i basisregisteret er «episoder», som kan være innleggelse på 

en enkelt sykehusavdeling innenfor et sykehusopphold. Data i Hjerteinfarktregisterets koblingsfil 

består av innleggelser på enkeltsykehus. Grunnlagsdataene om sykehusopphold er derfor ikke helt 

kompatible. Basisregisteret inneholder data om 26300 episoder i 2014, infarktregisteret har 20896 

enkeltregistreringer. 

 

2013 

  
2014 

  

 

Hjerteinfarkt-
registeret 

Basis-
registeret 

Kobling
er 

Hjerteinfarkt-
registeret 

Basis-
registeret 

Kobling
er 

Like datoer 16594 16532 16594 18143 18059 18143 

Lik inn- eller utdato 2030 1997 2030 2027 2006 2029 
Overlappende/nære 
datoer 451 480 493 451 495 504 

Sekundær kobling 
 

3918 4863 
 

3526 4456 

Ikke i kvalitetsregister 0 3916 3916 0 2872 2872 

Ikke i basisregister 284 0 284 275 0 275 

 
19360 26290 28180 20896 26300 28279 

 

Tabellen over viser tellinger av episoder i hhv hjerteinfarkt- og basisregisteret, og koblinger mellom 

disse. Fra basisregisteret inngår episoder der pasienten er innlagt på døgnopphold med hoved- eller 

bidiagnose I21 eller I22. Kun personer med fødselsnummer inngår. Koblingene er gjort etter dato og 

tidspunkt for innleggelse og utskriving, med slakk på tre dager fra start- og sluttdato. 

Koblingskriteriene gjør at episoder i basisregisteret kan kobles mot fler episoder i kvalitetsregisteret 

og omvendt. Fordi mange episoder i basisregisteret er av kort varighet (overføringer mellom 

avdelinger teller som egne episoder), blir omfanget av slik «mange-til-mange»-telling stort.  

Datasettene er koblet sekvensielt slik at de beste koblingene blir foretrukket. «Sekundær kobling» er 

en sekkepost som angir episoder i basisregisteret som kan kobles mot flere episoder i 

kvalitetsregisteret. 

Gitt utfordringene med sammenlignbarhet er det ikke hensiktsmessig å beregne dekningsgrad som 

prosent på episodenivå.  

Oppholdsserier 

For å gjøre data sammenlignbare er registreringene aggregert til oppholdsserier. Oppholdsserier 

defineres som sammenhengende registreringer av sykehusinnleggelser, som forekommer med 

mindre eller likt ett døgns avstand fra hverandre.  Hjerteinfarktregisterets koblingsfil inneholder en 

egen kode for oppholdsserier. Denne er brukt til å identifisere seriene i Hjerteinfarktregisteret, mens 

tidspunkt for innleggelse og utskriving er brukt for å identifisere serier i basisregisteret. 

For oppholdsseriene er det beregnet første innleggelsestidspunkt og siste tidspunkt for utskriving. 

Registrene er koblet slik at alle overlappende datoer matcher, med et tillatt avvik på tre dager fra 

inn- og uttidspunkt mellom registrene.   
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Kobling oppholdsserier 2013 2014 

A Identiske datoer 9126 10019 

B Lik inn- eller utdato 2754 2566 

C Overlappende perioder 731 644 

D Kun i basisregister 3180 2267 

E Kun i kvalitetsregister 315 278 

Totalt kvalitetsregister 12891 13485 

Totalt basisregister 15372 15130 

Totalt 
 

16071 15752 

Dekningsgrad Hjerteinfarktregisteret 80 % 86 % 

Dekningsgrad basisregisteret 96 % 96 % 

 

Totalt omfattet basisregisteret 15373 oppholdsserier, mot 13485 i Hjerteinfarktregisteret i 2014. 

Dekningsgraden for sykehusopphold etter disse definisjonene er noe lavere enn dekningsgrad på 

individnivå i Hjerteinfarktregisteret, men viser likevel en betydelig økning fra 2013 til 2014. 

Siden vi bruker «omtrentlig» kobling på datoer, kan ett opphold i kvalitetsregisteret kunne kobles 

mot flere opphold i basisregisteret og omvendt, tilsvarende kobling av episoder . Siden 

oppholdsserier i basisregisteret typisk spenner over lengre perioder enn i kvalitetsregistrene, er det 

vanlige forholdet at to ulike opphold i kvalitetsregistrene kan kobles til ett opphold i basisregisteret.  

I tabellen over har vi brukt basisregisterets ID-kode for opphold som tellegrunnlag for alle opphold 

som kan kobles, og kvalitetsregisterets ID-kode for opphold som kun finnes i kvalitetsregisteret.  

Antallet som vises er antallet unike koblingskoder, dvs unike oppholds-ID-koder fra hhv 

basisregisteret for koblede oppholdsserier, og ID-koder for kvalitetsregisteret for ikke-koblede serier.  

For periodisering av opphold benytter vi siste årstall for utskriving, i tråd med praksis for årsstatistikk 

i HKR basisregisterets statistikkbank og årsrapport. Det innebærer at antallet 2014-opphold i det 

koblede datasettet er større enn antallet oppholdsserier for Hjerteinfarktregisteret isolert, fordi 

enkelte av registerets opphold i 2013 knyttes til oppholdsserier i basisregisteret som spenner over 

årsskiftet. 
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Helseforetak og sykehus 

Dekningsgraden for de enkelte helseforetak varierer fremdeles en del. Her har vi talt antallet 

oppholdsserier i kvalitetsregisteret i prosent av totalt antall identifiserte opphold. Tallene er 

foreløpige. 

 
Dekningsgrad 

 

 
2013 2014 

Helse Midt 89 % 90 % 

Helse Møre og Romsdal HF 87 % 87 % 

Kristiansund 86 % 79 % 

Molde 89 % 91 % 

Volda sjukehus 86 % 84 % 

Ålesund 86 % 89 % 

Helse Nord Trøndelag HF 88 % 91 % 

Sykehuset Levanger 86 % 89 % 

Sykehuset Namsos 93 % 94 % 

St Olavs hospital HF 91 % 92 % 

St Olavs hospital – Orkdal 98 % 85 % 

St Olavs hospital – Trondheim 89 % 93 % 

Helse Nord 88 % 90 % 

Helgelandssykehuset HF 92 % 93 % 

Helgelandssh – Mosjøen 89 % 84 % 

Helgelandssh – Rana 95 % 97 % 

Helgelandssh – Sandnessjøen 89 % 97 % 

Helse Finnmark HF 89 % 95 % 

Helse Finnmark – Hammerfest 89 % 96 % 

Helse Finnmark – Kirkenes 90 % 91 % 

Nordlandssykehuset HF 80 % 77 % 

Nordlandssh – Bodø 81 % 84 % 

Nordlandssh – Lofoten 73 % 61 % 

Nordlandssh – Vesterålen 84 % 66 % 

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 92 % 94 % 

UNN Harstad 91 % 92 % 

UNN Narvik 93 % 88 % 

UNN Svalbard Longyearbyen 100 % 100 % 

UNN Tromsø 92 % 95 % 

Helse Sør-Øst 75 % 82 % 

Akershus universitetssykehus HF 40 % 6 % 

Akershus 40 % 6 % 

Diakonhjemmets sykehus 27 % 59 % 

Diakonhjemmet 27 % 59 % 

LHL-klinikkene 59 % 63 % 

Feiringklinikken 59 % 63 % 

Lovisenberg Diakonale sykehus 95 % 91 % 

Lovisenberg 95 % 91 % 

Oslo universitetssykehus HF 91 % 92 % 

Rikshospitalet 95 % 100 % 

Ullevål 88 % 87 % 

Sykehuset Innlandet HF 78 % 84 % 

Elverum 97 % 99 % 

Sykehuset Innlandet - Elverum/Hamar 74 % 83 % 
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Sykehuset Innlandet – Gjøvik 44 % 62 % 

Sykehuset Innlandet – Kongsvinger 85 % 92 % 

Sykehuset Innlandet – Lillehammer 85 % 86 % 

Sykehuset Innlandet – Tynset 92 % 100 % 

Sykehuset Telemark HF 78 % 83 % 

Notodden 100 % 100 % 

Rjukan 100 % 100 % 

Skien/Porsgrunn 71 % 78 % 

Sykehuset Vestfold HF 88 % 91 % 

SiV Tønsberg 88 % 91 % 

Sykehuset Østfold HF 52 % 82 % 

Sykehuset Østfold 52 % 82 % 

Sørlandet sykehus HF 83 % 91 % 

Arendal 91 % 96 % 

Flekkefjord 7 % 44 % 

Kristiansand 80 % 92 % 

Vestre Viken HF 65 % 86 % 

Bærum 73 % 80 % 

Drammen 80 % 87 % 

Kongsberg 48 % 92 % 

Ringerike 16 % 90 % 

Helse Vest 83 % 90 % 

Haraldsplass Diakonale sykehus 88 % 90 % 

Haraldsplass 88 % 90 % 

Helse Bergen HF 91 % 93 % 

Haukeland 91 % 93 % 

Voss 91 % 90 % 

Helse Fonna HF 59 % 70 % 

Haugesund 73 % 80 % 

Odda 37 % 53 % 

Stord 29 % 43 % 

Helse Førde HF 67 % 84 % 

Førde 73 % 80 % 

Lærdal 99 % 96 % 

Nordfjord 13 % 81 % 

Helse Stavanger HF 87 % 96 % 

Stavanger 87 % 96 % 

Totalsum 80 % 86 % 

 

Følgende forutsetninger ligger til grunn for beregningen: 

HKR basisregisteret har egne kodeverk for behandlende institusjoner. Dette er ikke heldekkende, 

ikke alle innleggelser kan tilordnes et sykehus ut fra disse kodene. NPR har egne omregninger som 

gjør at enkelte sykehus kan identifiseres her, som ikke kan identifiseres i HKR-basisregisteret. 

Sykehuskoder i basisregisteret er registrert ut fra HKR-koder der det lar seg gjøre å identifisere 

sykehus ut fra dem, og NPR kodeverk der det ikke går an (det gjelder Sykehuset innlandet HF og 

Vestre Viken HF) 

Enhetene i analysen er oppholdsserier, ut fra datoer og ID-koder i basis- og kvalitetsregister som 

beskrevet over.  
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Koblingen mellom registrene blir gjort ut fra overlappende perioder, med  «slakk» på tre dager fra 

inn- og utdatoer i hvert register. 

Dersom det ikke er samsvar mellom sykehus i basisregisteret og Hjerteinfarktregisteret, benyttes 

Hjerteinfarktregisterets sykehuskode for den koblede serien.  

Forløp kan omfatte opphold på flere sykehus. I statistikken under er hver oppholdsserie tilordnet det 

første sykehuset der pasienten ble innlagt. 

Dekningsgrad beregnes så ut fra antallet unike serie-IDer i Hjerteinfarktregisteret, dividert på antallet 

unike serier totalt (basis+ hjerneslagregisteret). Dette er konsistent med tellemåten for 

oppholdsserier foran. 

Merk at vi p.t. ikke kan identifisere behandlinger på Elverum, Notodden og Rjukan i basisregisteret. 

Disse får derfor (sannsynligvis feilaktig) dekningsgrad på 100%. 

Det må tas fire forbehold om statistikken: 

 Registrering av behandlingssted er ikke komplett i NPR-data. NPR og FHI samarbeider om 

forbedring av datakvalitet på behandlingssted 

 I en del tilfeller er det inkonsistens mellom kvalitetsregistrene og basisregisteret mht første 

sykehus for innleggelse. I disse tilfellene benyttes kvalitetsregistrenes data, da de blir sett på 

som mer reliable. 

 Statistikken viser dekningsgrad for det første sykehuset i et behandlingsforløp, ikke for alle 

sykehus som har vært involvert i pasientbehandlingen. 

 Koblingen mellom registrene på dato og tidspunkt er ikke alltid entydig, og dette kan også 

påvirke resultatene. 

Vi tror likevel at statistikken gir et robust bilde av nivået på dekningsgrad (høy, middels, lav) for de 

enkelte helseforetak og sykehus. Statistikken er mer robust på helseforetak- enn på sykehusnivå.  
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