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Opprettelse	  av	  et	  lokalt	  kvalitetsregister	  

 

Sammendrag	  

For opprettelse av helseregistre og annen behandling av person- og helseopplysninger er det 

er en forutsetning at nytteverdien overstiger de personvernmessige ulempene, og at det 

gjennomføres tiltak for å redusere ulempene som registeret medfører. Norge har i dag mange 

gode helseregistre som brukes som grunnlag for helseovervåkning, kvalitetsforbedring og 

forskning, men det finnes ingen nasjonale data på forekomst av hjertestans.  

 

Lokale medisinske kvalitetsregistre er registre som har en strukturert samling av medisinske 

opplysninger om utredning og behandling av pasienter. Registrene har mange opplysninger 

om få pasienter. Innsamling og behandling av data reguleres av norsk lov.  

 

I opprettelse av et lokalt kvalitetsregister anbefaler Nasjonal kompetansetjeneste for 

prehospital akuttmedisin (NAKOS) å gjøre følgende: 

1. Utnevn en leder for registeret  

2. Beskriv formålet med registeret og utarbeide vedtekter 

3. Forankre registeret i klinikken 

4. Beskriv innhold i registeret 

5. Sikre økonomisk finansiering 

6. Etabler et samarbeid med personvernombud 

7. Formuler kvalitetssikringsrutiner for innhenting av data 

8. Sikre tilgang til relevant IT verktøy for registrering av data 

9. Informer og følg opp personell som skal innhente data 

 

  



   

Postadresse: NAKOS, Bygning 31, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus, Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo 
Besøksadresse: Ullevål sykehus, Bygning 31, 3. Etasje, Kirkeveien 166, Oslo 
Telefon:  23 02 72 10  Telefaks:  23 02 62 11    
E-post: postmottak@nakos.no  Nettsted:  www.nakos.no  

3 

Innholdsfortegnelse	  

SAMMENDRAG	  ................................................................................................................................................	  2	  

INNHOLDSFORTEGNELSE	  ............................................................................................................................	  3	  

1.	  INNLEDNING	  ................................................................................................................................................	  4	  

2.	  BAKGRUNNSINFORMASJON	  ...................................................................................................................	  5	  
2.1	  NASJONALT	  KOMPETANSESENTER	  FOR	  PREHOSPITAL	  AKUTTMEDISIN	  .............................................................	  5	  
2.2	  MEDISINSK	  BAKGRUNN	  ...............................................................................................................................................	  6	  
2.3	  GJELDENDE	  RETT	  .........................................................................................................................................................	  8	  
2.3.1	  Helseregisterloven	  ..............................................................................................................................................	  8	  
2.3.2	  Helsepersonelloven	  .............................................................................................................................................	  9	  
2.3.3	  Personopplysningsloven	  .................................................................................................................................	  11	  
2.3.4	  Pasientjournalloven	  .........................................................................................................................................	  12	  

2.4	  REGISTRERING	  AV	  HELSEOPPLYSNINGER	  .............................................................................................................	  12	  
2.4.1	  Sentrale	  helseregistre	  .....................................................................................................................................	  13	  
2.4.2	  Medisinske	  kvalitetsregistre	  ........................................................................................................................	  14	  
2.4.3	  Lokale	  kvalitetsregistre	  .................................................................................................................................	  14	  

2.5	  NORSK	  HJERTESTANSREGISTER	  ..............................................................................................................................	  14	  
2.6	  DOKUMENTASJONSPLIKT	  FOR	  OPPLYSNINGER	  SOM	  ER	  LAGRET	  I	  DEFIBRILLATOREN	  ..................................	  16	  

3.	  PROSEDYRE	  FOR	  OPPRETTELSE	  AV	  KVALITETSREGISTER	  ......................................................	  17	  
3.1	  UTNEVN	  EN	  LEDER	  FOR	  REGISTERET	  ....................................................................................................................	  17	  
3.2	  BESKRIV	  FORMÅLET	  MED	  REGISTERET	  OG	  UTARBEIDE	  VEDTEKTER	  ...............................................................	  18	  
3.3	  FORANKRE	  REGISTERET	  I	  KLINIKKEN	  ...................................................................................................................	  18	  
3.4	  BESKRIV	  INNHOLDET	  ................................................................................................................................................	  18	  
3.4.1	  Prehospitalt	  datasett	  .......................................................................................................................................	  19	  

3.4.2	  BESKRIVELSE	  AV	  INNHOLD	  I	  ET	  INHOSPITALT	  HJERTESTANSREGISTER	  ......................................................	  20	  
3.5	  SIKRE	  ØKONOMISK	  FINANSIERING	  .........................................................................................................................	  20	  
3.6	  ETABLER	  ET	  SAMARBEID	  MED	  PERSONVERNOMBUD	  .........................................................................................	  20	  
3.7	  FORMULER	  KVALITETSSIKRINGSRUTINER	  FOR	  INNHENTING	  AV	  DATA	  ...........................................................	  22	  
3.8	  SIKRE	  TILGANG	  TIL	  RELEVANT	  IT	  VERKTØY	  FOR	  REGISTRERING	  AV	  DATA	  ....................................................	  22	  
3.9	  INFORMER	  OG	  FØLG	  OPP	  PERSONELL	  SOM	  SKAL	  INNHENTE	  DATA	  ...................................................................	  22	  

4.	  AVSLUTNING	  .............................................................................................................................................	  25	  

5.	  LITTERATURLISTE	  ..................................................................................................................................	  26	  

 



   

Postadresse: NAKOS, Bygning 31, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus, Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo 
Besøksadresse: Ullevål sykehus, Bygning 31, 3. Etasje, Kirkeveien 166, Oslo 
Telefon:  23 02 72 10  Telefaks:  23 02 62 11    
E-post: postmottak@nakos.no  Nettsted:  www.nakos.no  

4 

1.	  Innledning	  

Norge har i dag mange gode helseregistre som brukes som grunnlag for helseovervåkning, 

kvalitetsforbedring og forskning, men det finnes ingen nasjonale data på forekomst av 

hjertestans. Beregnet ut fra svenske tall (1) kan det antas at vi i Norge redder minst 400 

mennesker årlig etter plutselig uventet hjertestans utenfor sykehus. 

 

Flertallet av de som rammes av plutselig uventet hjertestans overlever ikke hendelsen. For 

hvert minutt som går etter at hjertet har sluttet å pumpe blod rundt i kroppen, reduseres 

sjansen for overlevelse. Dersom det ikke igangsettes livreddende tiltak, vil det allerede etter 

fem minutter med hjertestans, oppstå uopprettelige skader i kroppen. 

 

For opprettelse av helseregistre og annen behandling av person- og helseopplysninger er det 

er en forutsetning at nytteverdien overstiger de personvernmessige ulempene, og at det 

gjennomføres tiltak for å redusere ulempene som registeret medfører. Reguleringen av 

helseregistre i Norge omfattes av bland annet helseregisterloven, helsepersonelloven og 

personopplysningsloven. 

 

Medisinske kvalitetsregistre er registre som har en strukturert samling av medisinske 

opplysninger om utredning og behandling av pasienter (2). Registrene har mange 

opplysninger om få pasienter. Lokale medisinske kvalitetsregistre kan søke om å få status som 

nasjonale registre. Det enkelte medisinske kvalitetsregister må ha en faglig forankring i det 

aktuelle helseforetaket. Det regionale helseforetaket som registeret tilhører kan søke om 

nasjonal status for registeret. 

 

I dette dokumentet er det første en introduksjon til Nasjonal kompetasetjeneste for prehospital 

akuttmedisin (NAKOS) og arbeidet NAKOS har med et norsk hjertestansregister. I andre del 

av dokumentet er det en gjennomgang av medisinsk bakgrunnsinformasjon om hjertestans, 

lovverket som gjelder ved registrering av hjertestanspasienter og en kort beskrivelse av 

former for medisinske registre, inkludert en gjennomgang av Norsk hjertestansregister. I 

tredje del av dokumentet er det en utfyllende beskrivelse av den ni punktene som anbefales 

fulgt i forbindelse med opprettelse av et lokalt kvalitetsregister for hjertestans.   
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2.	  Bakgrunnsinformasjon	  

Det finnes i dag ingen nasjonale data på forekomst av hjertestans i Norge. Det er estimert at 

det i Europa er en forekomst på 38 personer med hjertestans som behandles av akuttmedisinsk 

personell for akutt uventet hjertestans utenfor sykehus per 100.000 innbyggere (3). I Sverige 

var dette tallet 47/100.000 i 2011 (4). Ut fra svenske tall er det estimert at vi i Norge redder 

minst 400 mennesker årlig etter plutselig uventet hjertestans utenfor sykehus, mens de 

resterende omkommer. Med en prevalens lik svenskene på 47/100.00 vil det i Norge være 

over 2500 mennesker som rammes av plutselig uventet hjertestans i 2014, og rundt 2000 av 

dem overlever ikke hendelsen. Til sammenligning omkom mindre enn 154 personer i 

trafikken i 2014 (5). Det råder usikkerhet om hva som kan bidra til å øke overlevelsen hos 

hjertestanspasienter i Norge i dag, og et kvalitetssikret nasjonalt hjertestansregister vil kunne 

bidra til å øke forståelsen av faktorer som påvirker overlevelse. 

 

Det finnes ingen norske data på forekomst av hjertestans inne på sykehus. Det Europeiske 

Resuscitasjonsrådet estimerer at det i Europa er en forekomst på 1 – 5/1000 innleggelser i 

sykehus (3).  

 

2.1	  Nasjonalt	  kompetansesenter	  for	  prehospital	  akuttmedisin	  

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) skal være med på å sikre 

kompetanseoppbygging og kompetansespredning innenfor akuttmedisinen. NAKOS skal 

bidra med forskning og fagutvikling innen fagfeltet. Dette innebærer forskning i egen regi og 

å bidra til forskning og fagutvikling i andre miljøer for å bygge opp nasjonal kompetanse. 

Kompetansetjenesten forutsettes å følge internasjonal fagutvikling og ved behov bidra til 

etablering og kvalitetssikring av nasjonale faglige retningslinjer og nasjonale medisinske 

kvalitetsregistre innenfor fagområdet. NAKOS er en del av Avdeling for Forskning og 

Utvikling (FoU), Akuttklinikken, Oslo universitetssykehus HF. 

 

NAKOS fikk i 2001 konsesjon fra Datatilsynet til drift av et nasjonalt prehospitalt 

hjertestansregister. Konsesjonen ble i 2004 utvidet til også å omhandle hjertestans som 

inntreffer i sykehus. NAKOS ble i 2003 administrativt underlagt daværende Ullevål 

universitetssykehus og sykehuset ble gjennom dette databehandlingsansvarlig for registeret.  
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2.2	  Medisinsk	  bakgrunn	  

Hjertestans er opphør av hjertets mekaniske aktivitet, bekreftet ved mangel på tegn til 

sirkulasjon (6). Den vanligste årsaken til plutselig hjertestans er akutt koronar iskemi, men 

hjertestans kan også være et resultat av astmaanfall, drukning, overdose av medisiner, ulykker 

eller andre årsaker. 

 

Flertallet som rammes av plutselig uventet hjertestans overlever ikke hendelsen. For hvert 

minutt som går etter at hjertet har sluttet å pumpe blod rundt i kroppen, reduseres sjansen for 

overlevelse. Dersom det ikke igangsettes tiltak vil det allerede fem minutter etter 

hjertestansen oppstå skader i kroppen som er uopprettelige (1). 

 

Utsteinformelen for overlevelse etter hjertestans fremstiller sjansen for overlevelse som 

produktet av tre faktorer (Figur 1). Det er estimert at rundt 50 % av de som rammes av 

plutselig uventet hjertestans ville overlevd, dersom alle faktorene i formelen for overlevelse 

oppfylles på best mulig måte (1). I Stavangerregionen er det vist at over 50 % av de som får 

hjertestans utenfor sykehus, av karidal årsak, kan overleve med intakte kognitive funksjoner 

(Lindner, et al. 2011). 

 

Utstein formelen for overlevelse etter hjertestans 

 
Figur 1. Utsteinformelen for overlevelse som beskriver faktorer som påvirker overlevelse etter 

plutselig uventet hjertestans. Gjengitt med tillatelse fra Laerdal Medical AS © 

 

Den første faktoren i formelen er ”Medical Science”, som er summen av eksisterende 

evidensbasert medisinsk kunnskap. For hjertestans vil internasjonale retningslinjer for 

gjenoppliving være en samling av all tilgjengelig forskning og praktisk erfaring, og være 

summen av den eksisterende evidensbaserte medisinske kunnskap (7). En internasjonal 

konsensus danner grunnlaget for utarbeiding av nasjonale retningslinjer for gjenoppliving (8). 
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Den andre faktoren i formelen er ”Effective Education”, som sier noe om hvor godt tilpasset 

både den teoretiske og praktiske opplæringen er. I Norge anbefaler Norsk Resuscitasjonsråd å 

følge internasjonale anbefalinger for opplæring. Internasjonale retningslinjer anbefaler å ta 

høyde for hele implementeringsprosessen i tillegg til effektiv undervisning (9). 

 

Den tredje faktoren er ”Local Implementation”, som sier noe om hvor godt og effektivt man 

klarer å organisere håndteringen av den aktuelle medisinske tilstanden i lokalsamfunnet (10). 

For hjertestans vil dette være hvor raskt og effektivt ”Kjeden som redder liv” (Figur 2) følges 

av redningspersonen(e). 

 

Kjeden som redder liv 

 
Figur 2. Kjeden som redder liv. Gjengitt med tillatelse fra Laerdal Medical AS © 

 

Kjeden som redder liv vektlegger tidlig forståelse av faresignaler, tidlig HLR og tidlig 

defibrillering. Tid er en av de viktigste faktorene for å kunne øke overlevelse etter hjertestans, 

i tillegg til god medisinsk etterbehandling. Den viktigste behandlingen for hjertestanspasienter 

er elektrisk sjokk av hjerte ved bruk av en defibrillator. Tidlig defibrillering øker sjansen for 

overlevelse. Uten bruk av defibrillator, og uten tiltak som HLR, er sjansene for å overleve 

svært små (7). Effekten av midler brukt til opplæring av lekfolk til å utføre HLR prehospitalt 

er i dag ikke dokumentert på nasjonal basis, men det er dokumentert i lokale registre at tidlig 

oppstart av HLR øker sjansen for å overleve hjertestans (11). 
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Det antas at forekomst av hjertestans utenfor sykehus i Norge er på mellom 2500-3000 

mennesker årlig (1) og inne på sykehus 1-5 per 1000 innleggelser (3). I Norge har vi ingen 

oversikt over personlige karakteristika som kjønn og alder, sted hvor hjertestansen 

forekommer, hvilken behandling pasientene får og heller ikke hvor effektiv denne 

behandlingen er. Gjennom en systematisk nasjonal registrering av flest mulig pasienter som 

rammes av hjertestans, vil vi bedre kunne forebygge og behandle denne relativt store 

pasientpopulasjonen (12). Initiativet for etablering av nasjonale hjertestansregistre har i flere 

europeiske land kommet fra sentrale helsemyndigheter. I Norge har initiativet til et 

hjertestansregister kommet fra fagmiljøene selv. 

 

2.3	  Gjeldende	  rett	  

For opprettelse av helseregistre og annen behandling av person- og helseopplysninger er det 

er en forutsetning at nytteverdien overstiger de personvernmessige ulempene, og at det 

gjennomføres tiltak for å redusere ulempene som registeret medfører. I de følgende kapitlene 

presenteres et sammendrag av det mest relevante lovverket som gjelder ved registrering av 

hjertestanshendelser. 

 

2.3.1	  Helseregisterloven	  

Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) (13) regulerer 

behandling av helseopplysninger, herunder etablering av helseregistre. Det følger av lovens 

formålsbestemmelse at det skal legge til rette for innsamling og annen behandling av 

helseopplysninger, for å fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og 

omsorgstjenester. Loven skal sikre at behandlingen foretas på en etisk forsvarlig måte, 

ivaretar den enkeltes personvern og brukes til individets og samfunnets beste. 

 

Loven gjelder for behandling av helseopplysninger til statistikk, helseanalyser, forskning, 

kvalitetsforbedring, planlegging, styring og beredskap i helse- og omsorgsforvaltningen og 

helse- og omsorgstjenesten. Loven gjelder også behandling av helseopplysninger i 

Helsearkivregisteret i Norsk helsearkiv, men ikke for behandling av helseopplysninger som 

reguleres av helseforskningsloven eller pasientjournalloven. 
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Enhver som behandler helseopplysninger er pålagt taushetsplikt både etter forvaltningsloven 

og helsepersonelloven. Videre har helseregisterloven en bestemmelse som setter et forbud 

mot urettmessig å tilegne seg helseopplysninger (§ 18). Helseregisterloven sier som et 

utgangspunkt at det kun er databehandlingsansvarlig, databehandler og personer under deres 

instruksjonsmyndighet som kan gis tilgang til helseopplysninger. Databehandlingsansvarlig 

skal sørge for at behandlingen av helseopplysninger er relevant og nødvendig for å oppnå 

formålet med behandlingen.  

 

Det skal også føres internkontroll med at behandlingen er i tråd med krav i lov og forskrift. 

Helseregisterloven har bestemmelser om databehandlers rådighet over helseopplysninger. 

Sentrale elementer i personvernarbeidet er bevisstgjøring, holdningsskapende arbeid og 

informasjon om trusselbildet. Internkontroll er et viktig virkemiddel for oppfølging og 

kontroll, og for å identifisere opplæringsbehov og gi sanksjonsmuligheter ved avvik.  

 

2.3.2	  Helsepersonelloven	  

Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) (14) har som formål å bidra til sikkerhet for 

pasienter og kvalitet i helsetjenesten samt tillit til helsepersonell og helsetjeneste. 

Helsepersonell har taushetsplikt etter helsepersonelloven § 21.  

 

§ 21.Hovedregel om taushetsplikt 

Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til 

opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige 

forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell. 

 

Taushetsplikten har to sider og er ikke bare en passiv plikt til å tie, men også en aktiv plikt til 

å hindre uvedkommende i å få tilgang til taushetsbelagt informasjon. Forsvarlig håndtering og 

oppbevaring av helseopplysninger er derfor en forutsetning for å kunne etterleve lovbestemt 

taushetsplikt. 

 

§ 39.Plikt til å føre journal 

Den som yter helsehjelp, skal nedtegne eller registrere opplysninger som nevnt 

i § 40 i en journal for den enkelte pasient. Plikten til å føre journal gjelder ikke 
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for samarbeidende helsepersonell som gir hjelp etter instruksjon eller 

rettledning fra annet helsepersonell. 

I helseinstitusjoner skal det utpekes en person som skal ha det overordnede 

ansvaret for den enkelte journal, og herunder ta stilling til hvilke opplysninger 

som skal stå i pasientjournalen. 

Departementet kan i forskrift pålegge helsepersonell som nevnt i første ledd å 

føre egen journal som pasienten oppbevarer selv (egenjournal). 

 § 40.Krav til journalens innhold m.m. 

Journalen skal føres i samsvar med god yrkesskikk og skal inneholde relevante 

og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen, samt de 

opplysninger som er nødvendige for å oppfylle meldeplikt eller 

opplysningsplikt fastsatt i lov eller i medhold av lov. Journalen skal være lett å 

forstå for annet kvalifisert helsepersonell. 

Det skal fremgå hvem som har ført opplysningene i journalen. 

Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om pasientjournalens innhold 

og ansvar for journalen etter denne bestemmelse, herunder om oppbevaring, 

overdragelse, opphør og tilintetgjøring av journal. 

Den som yter helsehjelp kan gi opplysninger til virksomhetens ledelse når dette er nødvendig 

for å kunne gi hjelp, eller for internkontroll og kvalitetssikring av tjenesten. Lovbestemt 

taushetsplikt er ikke til hinder for utlevering av opplysninger til et register når det følger av 

forskrift. Medisinske kvalitetsregistre er opprettet etter § 26 helsepersonelloven. Den som yter 

helsehjelp skal uten hinder av taushetsplikten, gi vedkommende virksomhets 

pasientadministrasjon pasientens personnummer og opplysninger om diagnose, eventuelle 

hjelpebehov, tjenestetilbud, innskrivnings- og utskrivningsdato samt relevante administrative 

data. 

 

Data fra et medisinsk kvalitetsregister opprettet etter § 26 i helsepersonelloven kan brukes til 

forskning dersom dette er godkjent av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). HOD kan 
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delegere myndigheten til den regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk 

(REK). 

 

Helsepersonelloven er nylig revidert, slik at det nå er tillatt gi opplysninger tilbake til 

helsepersonell som har behandlet pasienten dersom det er knyttet til opplæring og 

kvalitetssikring. Dette betyr blant annet at ambulansetjenesten kan motta epikrise fra sykehus. 

 

§ 29 c. Opplysninger til bruk i læringsarbeid og kvalitetssikring 

Med mindre pasienten motsetter seg det, kan taushetsbelagte opplysninger 

etter særskilt anmodning gis til annet helsepersonell som tidligere har ytt 

helsehjelp til pasienten i et konkret behandlingsforløp, dersom utleveringen er 

begrunnet i lærings- og kvalitetssikringshensyn. 

 

2.3.3	  Personopplysningsloven	  

Lov	  om	  behandling	  av	  personopplysninger	  (personopplysningsloven)	  (15)	  har	  som	  formålet	  å	  

beskytte	  den	  enkelte	  mot	  at	  personvernet	  blir	  krenket.	  Loven	  skal	  bidra	  til	  at	  

personopplysninger	  blir	  behandlet	  i	  samsvar	  med	  grunnleggende	  personvernhensyn,	  

herunder	  behovet	  for	  personlig	  integritet,	  privatlivets	  fred	  og	  tilstrekkelig	  kvalitet	  på	  

personopplysninger.	  

Personopplysninger	  kan	  bare	  behandles	  dersom	  den	  registrerte	  har	  samtykket,	  det	  er	  

fastsatt	  i	  lov	  at	  det	  er	  adgang	  til	  slik	  behandling,	  eller	  behandlingen	  er	  nødvendig.	  

Datatilsynet	  kan	  bestemme	  at	  sensitive	  personopplysninger	  kan	  behandles	  i	  andre	  tilfeller	  

dersom	  viktige	  samfunnsinteresser	  tilsier	  det,	  og	  det	  settes	  i	  verk	  tiltak	  for	  å	  sikre	  den	  

registrertes	  interesser.	  

	  

Det	  kreves	  konsesjon	  fra	  Datatilsynet	  for	  å	  behandle	  sensitive	  personopplysninger.	  Ved	  

avgjørelsen	  om	  konsesjon	  skal	  gis	  skal	  det	  klarlegges	  om	  behandlingen	  av	  

personopplysninger	  kan	  volde	  ulemper	  for	  den	  enkelte.	  Hvis	  det	  er	  tilfelle	  må	  det	  vurderes	  

om	  ulempene	  blir	  oppveid	  av	  hensyn	  som	  taler	  for	  behandlingen.	  I	  konsesjonen	  skal	  det	  

vurderes	  å	  sette	  vilkår	  for	  behandlingen	  når	  det	  er	  nødvendig	  for	  å	  begrense	  ulempene	  

behandlingen	  ellers	  ville	  medføre	  for	  den	  registrerte.	  
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2.3.4	  Pasientjournalloven	  

Lov	  om	  behandling	  av	  helseopplysninger	  ved	  ytelse	  av	  helsehjelp	  (pasientjournalloven)	  (16)	  

har	  som	  formål	  at	  behandling	  av	  helseopplysninger	  skal	  skje	  på	  en	  måte	  som	  gir	  pasienter	  og	  

brukere	  helsehjelp	  av	  god	  kvalitet.	  Relevante	  og	  nødvendige	  opplysninger	  skal	  være	  raskt	  og	  

effektivt	  tilgjengelig,	  samtidig	  som	  vernet	  mot	  at	  opplysninger	  gis	  til	  uvedkommende	  

ivaretas.	  Loven	  skal	  også	  sikre	  at	  pasienters	  og	  brukeres	  personvern,	  pasientsikkerhet	  og	  rett	  

til	  informasjon	  og	  medvirkning	  ivaretas.	  

	  

Loven	  gjelder	  for	  pasientjournal	  og	  behandlingsrettede	  helseregistre.	  Helseopplysninger	  i	  

behandlingsrettede	  helseregistre	  må	  ha	  hjemmel	  i	  lov,	  	  kan	  bare	  behandles	  når	  det	  er	  

nødvendig	  for	  å	  kunne	  gi	  helsehjelp,	  eller	  for	  administrasjon,	  internkontroll	  eller	  

kvalitetssikring	  av	  helsehjelpen.	  For	  bruk	  av	  helseopplysninger	  til	  andre	  formål	  enn	  

behandlingsrettede	  helseregistre	  gjelder	  følgende:	  

	   	  

§	  20.Helseopplysninger	  til	  andre	  formål	  enn	  helsehjelp	  

Den	  databehandlingsansvarlige	  kan	  gjøre	  helseopplysninger	  tilgjengelige	  for	  andre	  

formål	  enn	  helsehjelp	  når	  den	  enkelte	  samtykker	  eller	  dette	  er	  fastsatt	  i	  lov	  eller	  i	  

medhold	  av	  lov.	  Med	  samtykke	  menes	  en	  frivillig,	  uttrykkelig	  og	  informert	  erklæring	  

fra	  den	  registrerte	  om	  at	  han	  eller	  hun	  godtar	  at	  opplysningene	  gjøres	  tilgjengelige.	  

 

2.4	  Registrering	  av	  helseopplysninger	  

For opprettelse av helseregistre og annen behandling av person- og helseopplysninger er det 

er en forutsetning at nytteverdien overstiger de personvernmessige ulempene, og at det 

gjennomføres tiltak for å redusere ulempene som registeret medfører. Helseregistre kan 

opprettes på tre nivåer; sentrale registre som etableres av den sentrale helseforvaltningen, 

medisinske kvalitetsregistre som kan ha status son nasjonalt og er forankret i et regionalt 

helseforetak og lokale kvalitetsregistre som er forankret i et helseforetak. 
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2.4.1	  Sentrale	  helseregistre	  

Sentrale helseregistre er registre som etableres av den sentrale helseforvaltningen. Registrene 

har som mål å ivareta landsomfattende oppgaver/landsfunksjoner (2). Sentrale helseregistre 

har lovhjemmel i helseregisterlovens § 8 (13). Data i sentrale helseregistre er avidentifisert, 

pseudonyme eller personidentifiserbare. Nasjonale register har konsesjon fra Datatilsynet, er 

landsdekkende og kan pålegges meldeplikt etter § 9 i helseregisterloven. 

Databehandlingsansvar kan ligge hos HF eller kan være delegert (13). 

 

Sentrale helseregistre har få opplysninger om mange personer. Flere medisinske 

kvalitetsregistre kan være samlet inn under et sentralt helseregister. Kreftregisteret er et 

eksempel på et sentralt helseregister med flere tilhørende medisinske kvalitetsregistre. 
 
22. mars 2010 vedtok Stortinget å opprette et nasjonalt register over hjerte- og karlidelser 

(Proposisjon 23 L) (17). Dette er et landsdekkende sentralt register som ikke krever samtykke 

(13, § 8 tredje ledd). Registeret skal bygge på samme modell som kreftregisteret, med et 

basisregister og tilhørende kvalitetsregistre. Basisregisteret skal få sine data fra Norsk 

Pasientregister (NPR), Dødsårsaksregisteret (DÅR) og Folkeregisteret. I tillegg vil det komme 

data fra tilhørende medisinske kvalitetsregistre. Norsk hjertestansregister er et av 

kvalitetsregistrene som hører inn under register over hjerte- og karlidelser (Hjerte- 

karregisteret). 

Formålet med Hjerte-karregisteret er å bidra til bedre kvalitet på helsehjelpen til personer med 

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

kvalitetsforbedring og forskning på årsaker til sykdom og resultat av helsehjelp. 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.  

 

Folkehelseinstituttet (FHI) er databehandlingsansvarlig for det sentrale registeret. Det vil 

gjøres databehandleravtaler med helseforetak som driver medisinske kvalitetsregistre, da det 

sentrale registeret ønsker at helseforetakene fortsatt skal drifte kvalitetsregistrene. Det vil 

allikevel være FHI som setter opp datasikring, utleveringsregler osv, som det enkelte 

helseforetak må overholde. FHI har ansvar ovenfor Datatilsynet for at alt drives i forhold til 

gjeldende lover og forskrifter. Hjerte- karregisteret drives av Folkehelseinstituttet i Bergen. 
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Datapunkter som er inkludert i forskriften til Hjerte- karregisteret vil kunne innhentes uten 

samtykke fra pasienten. Dersom et kvalitetsregister ønskes å innhente opplysninger som ikke 

dekkes av forskriften kreves konsesjon fra Datatilsynet, som også avgjør om det må innhentes 

samtykke fra pasienten. Alle data i Norsk hjertestansregister er inkludert i den aktuelle 

forskriften. 

 

2.4.2	  Medisinske	  kvalitetsregistre	  

Medisinske kvalitetsregistre er registre som har en strukturert samling av medisinske 

opplysninger om utredning og behandling av pasienter. Medisinske kvalitetsregistre skal gi en 

indikasjon på hvordan bestemte prosesser fungerer og om bestemte resultater er oppnådd. 

Disse registrene har mange opplysninger om få pasienter. Medisinske kvalitetsregistre kan 

søke om å få status som nasjonale. Det enkelte medisinske kvalitetsregister må ha en faglig 

forankring i den aktuelle klinikk, og regionale helseforetak (RHF) kan søke om nasjonal 

status for sine medisinske kvalitetsregistre (18).  

 

Medisinske kvalitetsregistre, som skal være landsdekkende, personidentifiserbare og ikke 

samtykkebaserte, må opprettes etter helseregisterloven § 8 tredje ledd ved lovendring med 

supplering av listen over allerede eksisterende registre. Per i dag er det ingen medisinske 

kvalitetsregistre som har dette, kun sentrale registre.  

 

2.4.3	  Lokale	  kvalitetsregistre	  

Etter Helsepersonellovens § 26 første ledd kan den som yter helsehjelp gi opplysninger til 

virksomhetens ledelse når dette er nødvendig for å kunne gi helsehjelp, eller for internkontroll 

og kvalitetssikring av tjenesten (14). Opplysningene skal så langt det er mulig, gis uten 

individualiserende kjennetegn. Dette er hjemmelen for å etablere bedriftsintern internkontroll- 

og kvalitetssikringssystemer som et lokalt hjertestansregister.  

 

2.5	  Norsk	  hjertestansregister	  

Et norsk hjertestansregister vil kunne bidra til økt kunnskap om forekomst, forebygging, 

diagnostisering og kvalitet på behandling av hjertestanspasienter, og på bakgrunn av dette 

danne grunnlag for kvalitetssikring av den prehospitale og inhospitale tjeneste. Overlevelse 
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etter plutselig, uventet hjertestans er regnet som den beste kvalitetsindikatoren vi har for å 

vurdere kvalitet og effektivitet av prehospitale akuttmedisinske tjenester. 

 

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) søkte Datatilsynet om 

konsesjon til drift av et nasjonalt hjertestansregister 26. februar 2001. Konsesjonen ble 

innvilget 20.11.2001, og har konsesjonsnummer 2001/1149. En arbeidsgruppe hadde i forkant 

av dette utarbeidet et forslag til et register der data skulle samles på grunnlag av definisjoner i 

den internasjonalt anerkjente ”Utsteinmalen” fra 1991 (19). Hjertestansregisteret var i drift i 

regi av NAKOS i perioden 25.11.2001 til 20.02.2009. I 2003 ble NAKOS en del av Ullevål 

universitetssykehus og databehandleransvaret for nasjonalt hjertestansregister ble i denne 

forbindelse overført til dem. I 2004 ble det søkt om utvidet konsesjon slik at registeret også 

kunne registrere data fra hjertestans inne på sykehus. Etter hvert brukte inntil 22 norske 

sykehus registeret til registrering av hjertestans. I forbindelse med den utvidede konsesjonen 

ble registrerte datapunkter oppdatert til ny ”Utsteinmalen” fra 2004 (Jacobs et al. 2004).  

 

Registeret ble, etter pålegg fra Personvernombudet, midlertidig stengt i februar 2009. NAKOS 

har siden 01.09.10 arbeidet for en reetablering av et norsk hjertestansregister. En nasjonal 

styringsgruppe ble oppnevnt høsten 2010. Styringsgruppen har representanter fra samtlige 

regionale helseforetak (RHF), Norsk hjerteinfarktregister, Norsk kardiologisk selskap og 

Norsk Resuscitasjonsråd. 

 

Norsk hjertestansregister fikk godkjenning av Helse og omsorgsdepartementet i april 2013 og 

vil bli inkludert i Hjerte- karregisteret. Godkjenning som nasjonalt register gjør at alle 

helseforetak er pliktet å levere data på hjertestans til det nasjonale registeret. 

 

Formålet med Norsk hjertestansregister er å monitorere kvalitet på helsehjelpen som gis til 

personer som rammes av plutselig uventet hjertestans. Opplysninger i registeret skal benyttes 

til kvalitetsforbedring. Med tanke på personvern er det en utfordring at registeret vil inneholde 

sensitive opplysninger. Det er derfor viktig at de registrerte kan være trygge på at 

helseopplysninger ikke misbrukes eller kommer på avveier, og at deres personlige integritet er 

ivaretatt på best mulig måte. Opplysningene i et hjertestansregisteret er underlagt strenge krav 

til informasjonssikkerhet, og det må etableres gode tekniske og fysiske sikkerhetsløsninger.  
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Det nasjonale hjertestansregisteret er et medisinsk kvalitetsregister, og 

databehandlingsansvarlig er Folkehelseinstituttet ved Hjerte- karregisteret. Data til det 

nasjonale registeret ønskes overført fra lokale kvalitetsregistre opprettet etter 

Helsepersonellovens § 26 (se kapittel 2.3.2). 

 

2.6	  Dokumentasjonsplikt	  for	  opplysninger	  som	  er	  lagret	  i	  defibrillatoren	  

Helsedirektoratet har etter anmodning fra NAKOS uttalt seg om informasjon som er samlet 

inn om pasienter på defibrillatorer og hvordan helsepersonell skal forholde seg til lagring av 

informasjonen. Utdrag fra notatet: (20): 

Etter helsepersonellovens § 39 første ledd skal den som yter helsehjelp, nedtegne eller 

registrere opplysninger som nevnt i helsepersonellovens § 40 i en journal for den 

enkelte pasient. Pasientjournalen skal føres i samsvar med god yrkesskikk og skal 

inneholde relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen. I 

journalforskriftens § 8 første og tredje ledd er det gitt en nærmere presisering av hva 

slags opplysninger som skal føres inn i pasientjournalen, jf. særlig forskriftens § 8 

første ledd bokstav d og e. I journalforskriftens § 8 andre ledd er det bestemt at 

arbeidsdokumenter, pasientens egendokumentasjon, røntgenbilder, video- og 

lydopptak mv. er å anse som del av journalen inntil nødvendig informasjon er 

nedtegnet på forsvarlig måte.  

 

Bruk av defibrillator ved hjertestans er ytelse av helsehjelp og helsepersonell har 

journalføringsplikt etter denne bestemmelsen. Opplysninger fra digitale minneenheter 

i moderne medisinskteknisk utstyr, relatert til undersøkelse og behandling av 

individuelle pasienter, faller inn under denne bestemmelsen. Bruk av defibrillator er å 

anse som helsehjelp og det er derfor journalføringsplikt for opplysningene. Data må 

enten tas inn i pasientjournalen slik de er lagret i minneenheten, eller de må tas vare 

på som en del av pasientjournalen inntil de er nedtegnet i journalen på forsvarlig 

måte. Først når dataene er nedtegnet i journalen kan de slettes fra minneenheten. 
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3.	  Prosedyre	  for	  opprettelse	  av	  kvalitetsregister	  

Etter helsepersonelloven § 26 første ledd kan den som yter helsehjelp gi opplysninger til 

virksomhetens ledelse når dette er nødvendig for å kunne gi helsehjelp, eller for internkontroll 

og kvalitetssikring av tjenesten. Lokale kvalitetsregistre opprettes med hjemmel i denne lov. 

Under følger en anbefaling for trinn som bør gjennomgås ved opprettelse av lokale 

kvalitetsregistre: 

1. Utnevn en leder for registeret  

2. Beskriv formålet med registeret og utarbeide vedtekter 

3. Forankre registeret i klinikken 

4. Beskriv innhold i registeret 

5. Sikre økonomisk finansiering 

6. Etabler et samarbeid med personvernombud 

7. Formuler kvalitetssikringsrutiner for innhenting av data 

8. Sikre tilgang til relevant IT verktøy for registrering av data 

9. Informer og følg opp personell som skal innhente data 

 

3.1	  Utnevn	  en	  leder	  for	  registeret	  

Et kvalitetsregister må ha en tilknytning i helseforetaket slik at noen har påtatt seg ansvar for 

drift av registeret. Leder for registeret har det overordnede medisinske ansvaret. 

Registeransvar bør knyttes opp mot en tittel, og ikke opp mot en bestemt person, for å sikre 

videreføring selv om enkeltpersoner slutter.  

 

Lederen for registeret skal beskrive formålet med registeret og utarbeide vedtekter slik at det 

er entydig for alle instanser som leverer data, hva data kan benyttes til. Hjertestansdata kan 

kun benyttes til det angitte formålet. Lederen for registeret skal utarbeide og sende melding 

om opprettelse av hjertestansregisteret til personvernombudet i helseforetaket.  

 

Det daglige ansvaret for å registrere hjertestanspasienter trenger ikke ligge hos leder av 

registeret. Ved en deling av ansvar i registeret bør arbeidsfordelingene beskrives. Det må 

påses at den som skal kvalitetssikre data har tilgang til ambulansejournal, 

luftambulansejournal, pasientjournal og andre relevante datakilder. 
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3.2	  Beskriv	  formålet	  med	  registeret	  og	  utarbeide	  vedtekter	  

Leder for registeret skal beskrive formålet med registeret og utarbeide vedtekter. Formålet 

med opprettelse av lokale kvalitetsregistre for hjertestans er å samle inn, lagre og analysere 

data fra enhver hendelse der akuttmedisinsk personell rykker ut med intensjon om å behandle. 

Et hjertestansregister vil bruke personidentifiserbare data uten samtykke fra pasient eller 

pårørende, på bakgrunn av helsepersonellovens § 26. I tillegg til å beskrive formålet med 

registeret må inklusjon og eksklusjonskriterier defineres. Det anbefales at alle lokale 

kvalitetsregistre for hjertestans bruker samme inklusjon og eksklusjonskriterier som det 

nasjonale registeret. For beskrivelse av kriterier se punkt 3.4 Beskrivelse av innhold i 

registeret.  

 

Formålet for det Norske hjertestansregisteret bygger på formålsparagrafen til Hjerte- 

karregisteret og er som følger: 

Formålet med nasjonalt hjertestansregister er å monitorere kvalitet på helsehjelpen til 

personer som rammes av plutselig, uventet hjertestans. Opplysninger i registeret skal 

benyttes til kvalitetsforbedring. Registeret skal brukes til utvikling, styring og planlegging 

av helsetjenester rettet mot personer med hjertestans, overvåkning av nye tilfeller og 

forekomst av slike sykdommer i befolkningen. Registeret har også som mål at 

opplysningene skal bidra til forebyggende arbeid og forskning på årsaker til hjertestans 

og resultat av helsehjelp som blir gitt hjertestanspasientene. 

 

3.3	  Forankre	  registeret	  i	  klinikken	  

Det må søkes til klinikk- og sykehusledelsen om en formell faglig forankring. 

Kvalitetsregistre bør være formelt faglig forankret i det helseforetaket som har 

databehandlingsansvaret. Norsk hjertestansregister har formell faglig forankring i 

Akuttklinikken ved Oslo universitetssykehus, Ullevål sykehus. Godkjenningen som nasjonalt 

medisinsk kvalitetsregister, og inklusjon i Hjerte- karregisteret, gjør at Folkehelseinstituttet er 

databehandlingsansvarlig, mens OUS er databehandler. 

 

3.4	  Beskriv	  innholdet	  

Alle pasienter som rammes av plutselig, uventet hjertestans i og utenfor sykehus i Norge, og 

der noen form for behandling startes av helsepersonell eller tilskuer, skal inkluderes i det 
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nasjonale registeret. Norsk hjertestansregister har følgende beskrivelse av inklusjon og 

eksklusjon: 

Alle pasienter som rammes av plutselig, uventet hjertestans i og utenfor sykehus i 

Norge, og der noen form for behandling startes av helsepersonell eller tilskuer, kan 

inkluderes i registeret. Dette innebærer at pasienter med hjertestans, der det ikke 

startes noen form for behandling, hverken av tilskuer eller helsepersonell, ikke skal 

inkluderes. Med behandling menes basal eller avansert hjerte lungeredning. Det er 

tilstrekkelig at noen har startet med brystkompresjoner for at pasienten skal 

inkluderes. Pasienter som har sirkulasjon når akuttmedisinsk personell ankommer, 

men som i følge tilskuer ikke hadde tegn på sirkulasjon på et tidligere tidspunkt skal 

inkluderes. 

 

Registerets innhold av datavariabler forholder seg til den til enhver tid gjeldende tematiske 

konsesjon for registeret. Utsteinmalen og retningslinjer fra Europeisk hjertestansregister 

(EuReCa) danner grunnlaget for det datasettet som ønskes til Norsk hjertestansregister. I 

tillegg til datapunkter til et nasjonalt register vil et lokalt kvalitetsregister kunne inneholde 

datapunkter som objektivt kan måle kvaliteten på behandlingen. Et register bør ikke utvide 

innsamling av datapunkter før alle datapunkter til det norske hjertestansregisteret samles inn, 

og en er sikker på at alle pasienter som fylle inklusjonskriteriene blir registrert.  

 

3.4.1	  Prehospitalt	  datasett	  

Objektive kriterier som kan måle kvalitet baserer seg på anbefalinger fra internasjonale 

eksperter (6) og kan være:  

• Episoden varighet 

• Kompresjonsdybde  

• Kompresjonsfrekvens 

• Antall kompresjoner per minutt 

• Hands off tid (no flow time) 

• Ventilasjonsfrekvens 

• Tid fra defibrillator slått på til første komprimering eller defibrillering 

• Tid som er medgått mellom hjertekompresjoner og sjokk, samt tiden etter sjokk til 

neste hjertekomprimering 
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• På hvilken hjerterytme det ble sjokket 

• Defibrillering i halvautomatisk eller manuell modus 

• Effekt av sjokk (evt. fortsatt ventrikkelflimmer (VF),  pulsløs elektrisk aktivitet (PEA), 

asystoli (ingen elektrisk aktivitet) eller andre pulsgivende rytmer) 

• Thoracal impedans (elektrisk motstand i brysthulen) 

• Blodtrykk, puls, oksygenmetning (SAO2) og endetidal karbondioksid (Et Co2) 

 

3.4.2	  Beskrivelse	  av	  innhold	  i	  et	  inhospitalt	  hjertestansregister	  

 

3.5	  Sikre	  økonomisk	  finansiering	  

Registeret må forankres i klinikken, og det må settes av tilfredsstillende ressurser lokalt til å 

kvalitetssikre data. En god kvalitetssikring tar omtrent en til to klokketimer per hendelse. 

Enkelte hendelser vil ta vesentlig kortere tid å kvalitetssikre, mens noen hendelser vil kreve 

mye arbeid for å identifisere pasienten og kartlegge hendelsesforløpet.  

 

Metode for innsamling av data vil være avgjørende for hvor mye tid det vil brukes på å 

kvalitetssikre data i registeret. Et papirbasert register der data legges inn i en database i 

ettertid, og der alle tidspunkt må manuelt kontrolleres krever mer ressurser enn en database 

der tidspunkt fra AMK og defibrillator automatisk overføres til databasen. 

 

 

3.6	  Etabler	  et	  samarbeid	  med	  personvernombud	  

Det enkelte helseforetak er pålagt å påse at pasientinformasjon lagres forsvarlig. Den som yter 

helsehjelp kan gi opplysninger til virksomhetens ledelse når dette er nødvendig for å kunne gi 

hjelp, eller for internkontroll og kvalitetssikring av tjenesten etter helsepersonellovens § 26 

(14). Lovbestemt taushetsplikt er ikke til hinder for utlevering av opplysninger til et register 

når det følger av forskrift. Den praktiske gjennomføringen av sikring av data bør diskuteres 

med personvernombud og må tilrettelegges etter utformingen av registeret (papirbasert eller 

databasert). Det enkelte helseforetak må søke personvernombudet om tillatelse til å opprette 

et lokalt hjertestansregister. Flere norske helseforetak har Norsk Samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste (NSD) som personvernombud. Link til NSDs hjemmeside med oppdatert 
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informasjon er: http://www.nsd.uib.no/personvern/om/brukere.jsp . Helseforetak som ikke er 

listet har egne personvernombud. 

 

Momenter som leder av registreringen bør gjennomgå sammen med Personvernombud er: 

1. Rutiner for tilgang til registerdata. Ved opprettelse av interne kvalitetsregistre med 

hjemmel i helsepersonellovens §26 er det viktig å vite at denne hjemmelen ikke gir 

adgang til at personidentifiserbare opplysninger kan kobles til data fra andre 

virksomheter. Opplysninger fra forskjellige virksomheter (for eksempel mellom to 

helseforetak) kan derfor ikke med denne hjemmelen settes sammen i 

personidentifiserbar form. Sammen med personvernombud må det etableres rutiner for 

hvem som har tilgang til registeret, og hvilke datapunkter vedkommende har tilgang til.  

2. Rutiner for opplæring i informasjonssikkerhet av brukere av registeret. 

Personopplysninger som lagres elektronisk med direkte identifisering med navn og 

personnummer bør være internt kryptert. Kun autoriserte personer bør gis mulighet for 

dekryptering gjennom tildeling av passord.  

3. Identifisering og håndtering av sikkerhetshendelser (avvik) 

4. Rutiner for sikkerhetsrevisjon 

5. Rutiner for samarbeid med andre registre som for eksempel Norsk Hjertestansregister 

6. Bruk av e-post og Internett. Dette gjelder spesielt der det opprettes web baserte 

løsninger for sending og mottak av data (defibrillatordata, ambulansejournaler, 

Utsteinskjema, og lignede). 

7. Rutiner for forskriftsmessig arkivering av registerdata. 

 

Det bør i søknaden om opprettelse av hjertestansregistre fremkomme hva man mener er 

ønskelig resultatpresentasjon. Gode rapporteringsrutiner er avgjørende for hvorvidt et register 

skal lykkes eller ikke. Av respekt for de som bruker tid og ressurser på registrering må 

rapportene oppleves matnyttige og lett tilgjengelige, og de må kunne brukes som et nyttig 

instrument for egen kvalitetsutvikling. I prinsippet bør hver enkelt bruker av registeret når 

som helst kunne ha mulighet til å ta ut rapporter på egne pasienter fra en bestemt tidsperiode. 

En kontinuerlig tilgang til rapporter vil først og fremst kunne gjennomføres for registre som 

legger opp til web baserte løsninger. Det bør legges opp til jevnlige rapporteringsrutiner 

uansett hvilken løsning det lokale kvalitetsregisteret velger. 
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3.7	  Formuler	  kvalitetssikringsrutiner	  for	  innhenting	  av	  data	  

Datainnhenting startet hos den ansatte som først er i kontakt med pasienten. Prehospitalt vil 

ambulanse, politi eller brann være instanser som er i kontakt med hjertestanspasienter. Leder 

av registeret bør tilstrebe et godt samarbeid med ambulanse, politi og brann, samt legevakt og 

allmennleger i kommunen, da disse kan ha pasienter som bør inkluderes i registeret. 

 

Data samlet inn prehospitalt bør kvalitetskontrolleres for å påse at data er av god kvalitet. Den 

som har ansvar for å registrere data må ha tilgang til de ulike kilder der pasientinformasjon 

lagres for å kunne kvalitetssikre data. Det krever stor energi og utholdenhet å identifisere 

samtlige pasienter med livløshet utenfor sykehus.  

 

3.8	  Sikre	  tilgang	  til	  relevant	  IT	  verktøy	  for	  registrering	  av	  data	  

Det finnes flere alternative løsninger på et IT verktøy. Det nasjonale registeret benytter 

medisinsk registreringssystem (MRS) som er utarbeidet av HEMIT. Datasetter som kan 

registreres i MRS bestemmes av fagrådet for Norsk hjertestansregister, og det er ikke mulig 

for lokale kvalitetsregistre å legge datapunkter i MRS. Dersom et lokalt register ønsker å 

samle inn flere datapunkter enn det som samles inn nasjonalt, må registeret ha en IT-teknisk 

løsning for dette på sitt lokale helseforetak.  

 

3.9	  Informer	  og	  følg	  opp	  personell	  som	  skal	  innhente	  data	  

I implementering av nye tiltak vil det være nyttig å se på hvor vi er og hvor vi ønsker å være. 

Gapet mellom anbefalt praksis og faktisk praksis bør kartlegges. Fokus bør være på barrierer 

og fasilitatorer i miljøet. Hvem som må involveres dersom praksis ønskes endret må beskrives. 

De involvertes holdninger og synspunkter bør kartlegges ved hjelp av en styrkeanalyse for å 

se hvor hovedfokus under implementeringen bør være. Etter at intervensjonen er 

implementert må endring i praksis monitoreres. En tilbakemelding på endret praksis, og funn 

fra praksis, bør gis til de involverte parter for å motivere til en varig endring av adferd. 

 

En kartlegging av dagens praksis bør gjøres som første ledd i implementeringen.  

Datapunktene som ønskes inn i et hjertestansregister kan være en del av allerede eksisterende 

ambulansejournalen, eller et ”Utsteinskjema” i papirversjon kan være tilgjengelig. Dersom 
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ingen av delene er en del av dagens praksis, må det tas stilling til hvilken løsning tjenesten 

ønsker. 

 

Finnes det rutiner for innsamling av data, må det sikres at alle hjertestanspasienter som fyller 

inklusjonskriteriene kommer med i datamaterialet. Dersom alle pasienter ikke inkluderes bør 

årsaken til diskrepansen kartlegges.  

 

Etter å ha kartlagt egen praksis vil det være behov for å sette opp mål for innsamling av data. 

En voksen person vil være mer motivert for endring og vil lære bedre dersom de opplever et 

problem i praksis, heller enn at de blir konfrontert med abstrakt informasjon (21 s. 19). 

Målene for ledelsen kan være en 100 % dekning av alle hjertestanspasienter til registeret. 

Målene for en ambulansearbeider eller lege i luftambulansen kan være økt overlevelse på 

hjertestanspasienter basert på tilbakemelding på kvaliteten på tjenesten de leverer. Motivasjon 

til endring bør vektlegges når målene utformes. 

 

Det kan settes opp en for og mot liste, med de største hemmende og fremmende faktorene på 

toppen. Denne listen blir en styrkeanalyse og sier noe om hvilke intervensjoner som bør 

prioriteres. 

 

Fremmende faktorer Hemmende faktorer 

Engasjerte medarbeidere Bakstreberske toneangivende ledere 

Kjennskap om Utsteinskjema Kostnadskrevende 

  

 

 

Etter at fremmende og hemmende faktorer er satt opp kan det lages en enkel aktivitetsplan. 

Denne planen gir en oversikt over hvilke resurser en har tilgjengelig, aktivitetene en ønsker 

utført, utbytte av aktiviteten, utfallet og innvirkningen på praksis som er ønsket. Under er et 

eksempel på en aktivitetsplan for innføring av spontan pustetest i intensivavdelingen ved 

Stavanger Universitetssykehus. 
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Aktivitetsplan 

Resurser 

(Input) 

Aktivitet Utbytte Utfall Innvirkning 

Leger og 

sykepleiere med 

kunnskap om 

spontan pustetest 

og dens effekt på 

praksis, som kan 

undervise andre. 

Tid avsatt til 

undervisning 

Undervise 

sykepleiere og 

leger om effekten 

av spontan 

pustetest, gjerne 

tverrfaglig 

undervisning der 

deltagerne er aktive 

for eksempel 

gruppearbeid 

Økt kunnskap om 

hva spontan 

pustetest er og 

hvordan dette kan 

brukes i praksis. 

Etterspørsel etter 

om testen er utført 

daglig. 

Økt kunnskap fører til 

at pasientene raskere 

tas av respirator. 

Redusere antall 

komplikasjoner 

assosiert med 

respiratorbehandling 

Redusere liggetid og 

overbelegg på 

intensivavdelingen 

som gir økonomisk 

gevinst. Reduserer 

arbeidsbelastningen 

på sykepleiere og 

leger, kan redusere 

sykefravær 

Sykepleier med 

ansvar for 

sjekkliste. 

Ressurser til å 

trykke opp nye 

sjekklister. 

Nye sjekklister 

med spontan 

pustetest som et av 

de daglige 

gjøremålene 

Sykepleierne utfører 

spontan pustetest, 

og den etterspørs i 

avdelingen 

Økt forståelse av hva 

spontan pustetest viser 

og økt kunnskap hos 

sykepleiere og leger 

Pasientene tas av 

respirator tidligere 

og liggetiden 

reduseres. 
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4.	  Avslutning	  

I Norge i dag er det ikke en nasjonal oversikt over hvor mange som rammes av plutselig 

uventet hjertestans. NAKOS arbeider med å opprette et nasjonalt register og er avhengig av at 

kvalitetssikrede data samles inn ved det enkelte helseforetak. Oppretting og innføring av et 

norsk medisinsk kvalitetsregister, med tilhørende lokale kvalitetsregistre, vil kunne hjelpe  i 

kartleggingen av behandlingen pasienter med plutselig uventet hjertestans får. Et register som 

kartlegger dagens praksis, og gir konkret tilbakemelding på behandling og overlevelse av 

hjertestanspasienter vil kunne bidra til endring av praksis og dermed kunne gi økt overlevelse.  

 

Lokale medisinske kvalitetsregistre kan opprettes etter helsepersonelloven § 26 etter søknad 

til personvernombud ved det aktuelle helseforetak. NAKOS anbefaler en systematisk 

tilnærming i opprettelse av lokale kvalitetsregistre ved å vektlegge følgende ni punkter; 

1. utnevn en leder for registeret 

2. beskriv formålet med registeret 

3. forankre registeret i klinikken 

4. beskriv innhold i registeret 

5. sikre økonomisk finansiering 

6. etabler et samarbeid med personvernombud 

7. formuler kvalitetssikringsrutiner for innhenting av data 

8. sikre tilgang til relevant IT verktøy for registrering av data 

9. informer og følg opp personell som skal innhente data. 
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