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Oppdrag:

– Besluttet opprettet 26. 
november 2014 
(dok 15:2 2014-2015 spm 238)

– Oppdrag fra Helsedirektoratet 
gitt NAKOS oktober 2015

– Helse- og 
omsorgsdepartementet 
anbefaler opprettelse

– NAKOS prosjektleder fra januar 
2016



Økt overlevelse
Overlevelsen øker dersom første defibrillering med AED 
skjer innen fire minutter etter hjertestans.
(Valenzuela et al 2000 N.Engl J Med. / Weaver et al 1986 J Am Coll Cardiol)

Tidlig defibrillering er et tiltak publikum kan gjøre, som
sammen med tidlig HLR, er vist å øke overlevelse.
(Koster et al, 2010 Resuscitation)

Hvorfor hjertestarterregister?



Økt overlevelse

Bruken av utplasserte AED med veiledning fra AMK 
fører til: 

• betydelig reduksjon i tid til første defibrillering

• dobler overlevelse med god nevrologisk status 
etter hjertestans utenfor sykehus

(Berdowski et al 2011 Circulation)

2-4 % redusert overlevelse per minutt forsinket
defibrillering

Hvorfor hjertestarterregister?



1930-2008
1930: Utdanning av stansteam

1947: Defibrillering direkte på hjertet (hjertekirurgi)

1955: Første defibrillering med eksterne elektroder

1960: Resusci Anne ble født

1961: Kompresjon og ventialasjon anbefales

1966: Første publikasjon av retningslinjer i HLR

1979: Første transportable hjertestarter

2005: Bruk av AED = førstehjelp (2008)



2005: Bruk av AED = førstehjelp

Posisjonsdokument fra NRR 2005 og 
slått fast av Helsedirektoratet 2008



Lansering 3. april 2017



Publikum ser et begrenset 
utvalg av opplysninger
på  nettsider www.113.no og 
applikasjoner

Grønn: åpen
Grå: stengt

http://www.113.no/
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Eget felt for 
«info for nødetater»
- Koder
- Nøkler
- Adgang uten nøkler
- Vakttelefoner





Økt overlevelse

Bruken av utplasserte AED med veiledning fra AMK 
fører til: 

• betydelig reduksjon i tid til første defibrillering

• dobler overlevelse med god nevrologisk status 
etter hjertestans utenfor sykehus

(Berdowski et al 2011 Circulation)

2-4 % redusert overlevelse per minutt forsinket
defibrillering

Hvorfor hjertestarterregister?



Nå 25.09.18:

• Hjertestarterregisteret er i 16
AMK-sentraler

• 6327 bekreftede registreringer

• I tillegg 3992 oppføringer ikke
er kvalitetssikret

• 301 ikke aktive pga 6 mnd
sjekken

• Jobber med kvalitetssikring
kontinuerlig

• Bidra med meldinger!
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Hjelp til 
kvalitetssikring/vedlikehold

Automatiserte påminnelser på 
e-post:
- Utløpsdato for elektroder
- Tilsyn og sjekk hver sjette 

måned

Sikrer at hjertestarter er 
operativ

Dersom ikke hjertestarter 
følges opp settes den som 
«ikke aktiv» og vil ikke være 
synlig i kartet offentlig eller i 
113-sentralen



Hensikten med 
Hjertestarterregisteret?

Holder hjertestartere i operativ status

- 6 mnd kontroll av batteristatus
- Tilgjengelig på oppgitt posisjon
- Utløpsdato elektroder



Utsteinskjema
- prehospital hjertestans

Fylles ut ved ALLE hjertestans!



Prehospital hjertestans - datapunkter



PhD-prosjekt: 
Hjertestans relatert til fysisk aktivitet og idrett i Norge
Fjerde delprosjekt kontakte alle idrettsarenaer og anbefale registrering 
av hjertestarter.
Mål: Flere tilgjengelige hjertestartere og dermed økt overlevelse.
PhD-kandidat Cecilie Isern
Veiledere: Hilde Moseby Berge, Eivind Berge og Jo Kramer-Johansen

PhD-prosjekt:
Incidence, treatment and results after cardiac arrest in Norway
Ett delprosjekt vil evaluere innføringen av nytt Hjertestarterregister i Norge.
PhD-kandidat: Kristin Alm-Kruse.
Veiledere: Jo Kramer-Johansen og Marta Ebbing



Kan du bidra?

Oppfordre til registrering, 
når du ser en hjertestarter som ikke er registrert


