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Norge har kanskje verdens mest komplette 
nasjonale hjerteinfarktregister. Artikkelen 
gir en oversikt over dekningsgrad, datakvali-
tet samt nasjonal og regional måloppnåelse 
for kvalitetsindikatorer. Registerets dek-
ningsgrad er tilfredsstillende. Men datakva-
litet kan bli bedre, og ved enkelte sykehus 
forutsetter dette at leger engasjere seg i 
sterkere grad. Det er betydelige forskjeller 
mellom helseforetak når det gjelder andel 
pasienter som får reperfusjonsbehandling 
og invasiv utredning innen anbefalt tid, men 
det er ingen forskjeller når det gjelder 30 
dagers dødelighet. 

Norsk hjerteinfarktregister er 
kanskje verdens mest komplette nasjonale 
hjerteinfarktregister. I 2016 ble 91 % av alle 
pasienter innlagt ved norske sykehus med 
diagnosen akutt hjerteinfarkt inkludert i 
registeret. Av dem med hjerteinfarkt som 
hoveddiagnose, ble 94 % inkludert. Dette 
viser analyser av dekningsgrad mot Norsk 
pasientregister, som mottar epikrisediagno-
ser og prosedyrekoder fra alle innleggelser 
ved norske sykehus. Ikke alle hjerteinfarkt 
i Norsk pasientregister er imidlertid reelle, 
slik at den sanne dekningsgrad er kanskje 
enda høyere. Uansett kan vi slå fast at det 
norske hjerteinfarktregisteret er meget 
komplett.

Årsaken til den høye dekningsgra-
den er at norske sykehus er pålagt ved lov 
å melde alle pasienter med hjerteinfarkt til 
hjerteinfarktregisteret og at innmelding til 
registeret ikke krever samtykke fra pasi-
enten. Hjerte- og karregisterforskriften, 
vedtatt av Stortinget i 2010, pålegger alle 
sykehus som behandler pasienter med akutt 
hjerteinfarkt (ICD-10 121-122), å registrere 
pasientene i Norsk hjerteinfarktregister. 

Hjerteinfarktregisteret har dermed samme 
type lovhjemmel som kreftregisteret. 

En hovedhensikt med registeret er å 
bidra til bedre behandlingskvalitet. Mot-
tar alle norske hjerteinfarktpasienter god 
behandling - uavhengig av bosted - eller 
finnes det uberettiget variasjon i behand-
lingskvalitet? I tillegg kan data fra registeret 
benyttes til forskning og til administrative 
formål, for eksempel dimensjonering av 
behandlingstilbud.

Hjerteinfarktregisteret samler infor-
masjon om pasientens sykehistorie, risiko-
faktorer, symptomer, status ved innleggelse, 
diagnostikk, behandling og komplikasjoner. 
Etter omfattende valideringsstudier er 
antall variable redusert fra over 100 til 83. 
Innregistreringene skjer elektronisk via et 
web-basert meldeskjema. Rutiner for iden-
tifisering av aktuelle pasienter og innlegging 
av data varierer noe fra sykehus til sykehus. 
De fleste sykehus identifiserer aktuelle pasi-
enter, enten fortløpende på sengeposter/
intensivavdelinger eller ved gjennomgang 
av epikrisediagnoser i pasientadministrative 
system eller den elektroniske pasientjour-
nalen. Fra registerets synspunkt virker det 
som om identifikasjon av aktuelle pasienter 
fungerer godt ved de fleste sykehus.

Leger bør delta aktivt i 
innregistreringen for å sikre 
datakvalitet
Men det er ikke tilstrekkelig at registeret 
er komplett. Registeret må ha høy kvalitet 
for at vi skal kunne stole på registeret og 
benytte det etter intensjonene. Opplysnin-
gene i registeret må være korrekt. Med kor-
rekt mener vi at opplysningene faktisk måler 
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det vi ønsker de skal måle – variablene må 
være valide. 

For eksempel er det viktig at vi har 
korrekte tidspunkt, datoer og klokkeslett, 
når vi skal måle behandlingskvalitet og 
forsinkelser i akuttfasen. Tidspunktet for 
når første EKG ble tatt må være det sanne 
tidspunktet, slik dette for eksempel er doku-
mentert på en EKG-strimmel med et korrekt 
kalibrert klokkeslett. Det er feil å registrere 
«antatt klokkeslett» basert på hvor lang tid 
vi tror det vanligvis tar fra ambulansen kom-
mer frem til pasienten og til det tas EKG. 
Det samme gjelder klokkeslett for første 
medisinske kontakt i hendelsesforløpet – 
altså det tidspunkt da helsepersonell møtte 
pasienten og kunne undersøke pasienten. 
Dette er, for eksempel, ikke det samme 
som det tidspunkt da pasienten ringte 
legevakta eller AMK. Til og med en variabel 
som tidspunkt for innleggelse i sykehus, 
har vist seg å være vanskelig å registrere. 
Ved en intensivavdeling ved et stort norsk 
universitetssykehus legger man for eksem-
pel inn klokkeslett da pasienten blir meldt 
til avdelingen i feltet for «klokkeslett for 
innleggelse» i sykehusets pasientadminis-
trative system. 

I tillegg til variable som registrerer 
tidspunkt sliter registeret med datakvalitet 
for variable som omfatter koding av EKG, 
kliniske forhold ved NSTEMI, ekkokardiogra-
fiske funn og om det forelå forhold som førte 
til avvik fra vanlige behandlingsrutiner.

Ved noen sykehus kunne proble-
mene vært unngått hvis leger i større grad 
utførte eller deltok aktivt i utfyllingen av 
skjemaet. Man kan ikke overlate til adminis-
trativt personell, og heller ikke til sykeplei-
ere, å fylle ut EKG-variable, opplysninger om 
klinikk eller ekkokardiografi-funn på basis av 
opplysninger i pasientjournalen. Det viser 
seg gang på gang at pasientjournalen er 
upresis og at den inneholder mangelfulle og 
til dels motstridende opplysninger. Hvordan 
skal sykepleieren kode variabelen «Ekko 
viser antatt oppstått iskemi» (ja, nei, ukjent) 
når det i journalen står «antydet mulig 
hypokinesi lateralt»? Vi oppfordrer derfor 
leger til å ta aktivt del i utfylling av skjemaet. 
Ved noen sykehus er skjemaet knyttet opp 
mot skriving av epikrise. Dette kan være en 
god rutine. I skjemaet har vi merket variable 

som vi mener leger bør fylle inn eller i det 
minste kontrollere. 

Årsrapporten for 2016
Årsrapporten for 2016 inneholder resultater 
fra alle 53 sykehus som behandler pasienter 
med akutt hjerteinfarkt (1). I 2016 mot-
tok hjerteinfarktregisteret melding om i alt 
21 302 sykehusopphold som omfattet 13 
190 hjerteinfarkt hos 12 437 pasienter.

Rapporteringsnivå /
analyseenhet
Dagens organisering av utredning og 
behandling av pasienter med akutt hjer-
teinfarkt innebærer at mange pasienter 
må flyttes mellom flere sykehus i behand-
lingsforløpet. Den viktigste årsaken er at 
invasiv utredning med koronar angiografi 
og behandling med utblokking eller hjer-
tekirurgi kun utføres ved de store universi-
tetsklinikkene i Tromsø, Trondheim, Bergen, 
Stavanger og Oslo, samt ved LHL-sykehuset 
Gardermoen (tidligere Feiring). Sørlandet 
sykehus Arendal og Akershus universitets-
sykehus utfører også koronar angiografi og 
behandling med utblokking, men har ikke 
hjertekirurgi. Mer enn 50 % av pasientene 
som først ble innlagt ved sykehus uten et 
invasivt tilbud, ble deretter overflyttet til et 
annet sykehus for invasiv utredning. 

For å unngå forsinkelser i behand-
lingen blir mange pasienter transportert 
direkte til sykehus med invasiv utrednings-
mulighet uten at de først var innlagt ved 
sitt lokalsykehus. Pasienter som innleg-
ges direkte ved de store sykehusene, vil 
som gruppe skille seg fra pasienter som 
innlegges først ved lokalsykehus. De som 
innlegges først ved et lokalsykehus er 
noe eldre, og det vil oftere, spesielt i den 
første tiden etter symptomdebut, være 
usikkerhet knyttet til diagnosen, bl.a. 
fordi pasienten kan ha andre kroniske 
sykdommer. Fordi pasienter som innlegges 
først ved lokalsykehus skiller seg ut fra de 
som innlegges først ved de større invasive 
sykehusene, kan man ikke uten videre sam-
menligne resultatene mellom lokalsykehus 
og større universitetssykehus.

En analyseenhet som derimot kan 
sammenlignes, er boområde. Pasienter bør 
få behandling av god kvalitet uavhengig 
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av bosted. Derfor presenterte Norsk 
hjerteinfarktregister i jor resultatene for 
kvalitetsindikatorene fordelt på boområde 
uavhengig av hvilket sykehus som behand-
let pasienten, i tillegg til den vanlige forde-
lingen på behandlende sykehus. 

I analysene for kvalitetsindikatorer er 
pasientene fordelt til helseforetak basert på 
bostedsadresse i opptaksområde for lokal-
sykehusene i helseforetaket. Helseforetak 
Nord-Trøndelag omfatter for eksempel alle 
pasienter bosatt i kommuner som Namsos 
og Levanger sykehus har lokalsykehusfunk-
sjon for. Boområde Oslo er definerte som de 
boområder som Diakonhjemmet Sykehus, 
Lovisenberg Diakonale Sykehus og Oslo 
universitetssykehus har lokalsykehusansvar 
for. Boområde Bergen er definert som de 
boområder som Haukeland universitetssju-
kehus og Haraldsplass Diakonale Sykehus 
har lokalsykehusansvar for. Ved å aggregere 
på helseforetak samt byene Oslo og Bergen 
økes antall pasienter per analyseenhet. 
Dette fører til at grenseverdiene for tilfeldig 
variasjon blir smalere og at reelle avvik let-
tere kan oppdages.

Usikkerhetsmarginer
I årets rapport har vi beregnet grensever-
dier for tilfeldig variasjon rundt nasjonalt 
gjennomsnitt (usikkerhetsmarginer) for 
helseforetakene. Tilfeldig variasjon rundt 
nasjonalt gjennomsnitt kan illustreres ved 
å bruke P-plot som er en metode innen 
statistisk prosesskontroll. I P-plot viser vi 
måloppnåelse for hvert helseforetak sam-
menlignet med nasjonalt gjennomsnitt 
(horisontal linje). Standardfeil (SEM) er et 
statistisk mål på usikkerhet, og 99,7 % av 
verdiene vil være innenfor 3 standardfeil 
fra gjennomsnittsverdien. P-plotet viser 
to kontrollgrenser, bestemt av verdien for 
+/- 3 standardfeil fra det nasjonale gjen-
nomsnittet. Usikkerhetsmarginen vil være 
større for helseforetak som behandlet et lite 
antall pasienter enn for helseforetak som 
behandlet mange pasienter. Helseforetak 
med måloppnåelse lavere enn 3 standardfeil 
under det nasjonale gjennomsnittet er mar-
kert med en svart firkant. Helseforetak med 
måloppnåelse innenfor kontrollgrense eller 
høyere enn 3 standardfeil over det nasjo-
nale gjennomsnittet er markert med en blå 
sirkel. Måloppnåelse utenfor kontrollgren-

sene indikerer ikke-tilfeldig variasjon for et 
helseforetak sammenlignet med nasjonalt 
gjennomsnitt.

Pasientkarakteristika
Tabell 1 viser utvalgte karakteristika for 
pasienter med akutt hjerteinfarkt fordelt på 
kjønn, alder og infarkttype. Omtrent 30 % 
av pasientene har hatt hjerteinfarkt tidligere, 
20 % har diabetes, 26 % røyker, mens 23 % 
har kroppsmasseindeks > 30 kg/m2, det vil 
si fedme. STEMI utgjør 24 % av infarktene. 
På landsbasis ble 16 % av infarktene klas-
sifisert som type 2-infarkt, men det er store 
kontraster mellom sykehusene. Stavanger 
universitetssjukehus klassifiserte 36 % av 
infarktene som type 2-infarkt, mens Arendal 
sykehus klassifiserte kun 2 % som type 
2-infarkt.

Hjerteinfarkt rammer nesten dobbelt 
så mange menn som kvinner, og kvinner 
er i gjennomsnitt 10 år eldre enn menn når 
de får hjerteinfarkt. Blant kvinner er det en 
større andel NSTEMI og type 2-infarkt enn 
blant menn. Eldre pasienter har relativt 
flere NSTEMI og type 2-infarkt enn yngre 
pasienter. Fremdeles røyker 1/3 av pasienter 
under 80 år. Pasienter med NSTEMI er eldre 
enn pasienter med STEMI og har flere andre 
sykdommer i tillegg til hjerteinfarktet. 

Infarktrater fordelt på 
helseforetak
Forekomst av hjerteinfarkt er høyest i nord, 
også når man tar hensyn til dekningsgrad 
(1). Registeret bekrefter dermed det man 
tidligere har sett når det gjelder dødelighet 
av hjerteinfarkt, og viser at den høye døde-
ligheten i Nord-Norge ikke er en konsekvens 
av dårligere behandling, men av høyere 
forekomst.

Måloppnåelse for 
kvalitetsindikatorer på 
nasjonalt nivå
Norsk hjerteinfarktregister har 10 kvalitets-
indikatorer. Av disse er det 2 strukturindika-
torer (dekningsgrad og ferdigstilling innen 
60 dager), 7 prosessindikatorer (revasku-
larisert ved STEMI, revaskularisert innen 
anbefalt tid ved STEMI, invasivt utredet ved 
NSTEMI, invasivt utredet innen 72 timer ved 
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NSTEMI, utskrevet 
med to blodplate-
hemmende medi-
kamenter, utskrevet 
med lipidsenkende 
medikament, 
ejeksjonsfraksjon 
målt) og én resul-
tatindikator (30 
dagers overlevelse). 
Med unntak av 
«ejeksjonsfraksjon 
målt» er det kun 
pasienter < 80 år 
som er inkludert 
i beregningen av 
måloppnåelse for 
kvalitetsindikato-
rene. 

Figur 1 viser 
måloppnåelse for 
kvalitetsindikato-
rene på nasjonalt 
plan i 2015 og 2016. 
Måloppnåelse 
var meget god 
for dekningsgrad, 
andel pasienter 
revaskularisert ved 
STEMI og andel 
pasienter utskrevet 

med to blodplatehem-
mende medikamenter. 
Måloppnåelsene var 
derimot mindre god for 
andel innrapporterings-
skjema ferdigstilt innen 60 
dager etter utskriving og 
andel pasienter revasku-
larisert innen anbefalt tid 
ved STEMI. For de øvrige 
kvalitetsindikatorene var 
måloppnåelsen god på 
nasjonalt nivå. For enkelte 
indikatorer er det imidlertid 
betydelig variasjon i grad 
av måloppnåelse mellom 
helseregioner og mellom 
helseforetak. Mye tyder 
på at en betydelig andel 
av denne variasjonen ikke 
er tilfeldig og at den heller 
ikke skyldes ulikheter i 
pasientpopulasjon. 

Tabell 1. Karakteristika for pasienter innlagt med akutt hjerteinfarkt fordelt på 
kjønn, alder, og type hjerteinfarkt. Norge 2016. Norsk hjerteinfarktregister.

 

Figur 1. Måloppnåelse for kvalitetsindikatorer på nasjonalt nivå. Norge 
2016. Norsk hjerteinfarktregister. Grønn sirkel, gul trekant og rød firkant 
indikerer henholdsvis meget god, god og mindre god måloppnåelse.
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Reperfusjonsbehandling ved 
STEMI 
Som kvalitetsindikator for hvordan den 
akutte behandlingskjeden fungerer ved 
STEMI benytter registeret andel pasienter 
< 80 år innlagt med STEMI innen 12 timer 
etter symptomdebut som ble behandlet 
med trombolyse eller koronar angiografi/
utblokking (PCI) innen anbefalt tid. Anbefalt 
tid er definert som start av trombolyse-
behandlingen innen 30 minutter etter første 
medisinske kontakt eller koronar angiografi 
eller utblokking innen 90 minutter etter 
første medisinske kontakt. Første medisin-
ske kontakt er definert som det tidspunkt 
da pasienten første gang ble undersøkt av 
helsepersonell enten prehospitalt eller i 
sykehusets akuttmottak og man fikk mis-
tanke om at pasienten hadde akutt hjerte-
infarkt. Tidspunkt for koronar angiografi/
utblokking er definert som tidspunkt for 
arterielt innstikk. 

På landsbasis fikk 40 % av pasien-
tene med STEMI reperfusjonsbehandling 
innen anbefalt tid (figur 2). Hvis man forlen-
ger tidsfristen for utblokking (primær PCI) 

fra 90 minutter til 120 minutter etter første 
medisinske kontakt, var det fremdeles kun 
57 % av pasientene som fikk reperfusjons-
behandling innen anbefalt tid.

Det var store forskjeller mellom hel-
seforetakene når det gjelder andel pasienter 
med STEMI som fikk reperfusjonsbehand-
ling innen anbefalt tid (figur 2). Blant pasi-
enter bosatt i Akershus og Oslo fikk over 70 
% av pasientene behandling innen anbefalt 
tid, mens dette var tilfellet for mindre enn 
10 % av pasientene bosatt i Helse Førde. 
Helseforetakene Førde, Finnmarkssykehu-
set, Fonna, Stavanger, Nordlandssykehuset 
og Sykehuset Telemark lå klart lavere enn 
landsgjennomsnittet, mens Akershus, 
Bergen, Oslo, Sørlandet, St. Olav, og Vestre 
Viken lå klart høyere enn forventet (figur 2). 

Årsrapporten viser at på landsbasis 
ble 76 % av pasientene behandlet med 
primær PCI, mens 19 % ble behandlet 
med primær trombolyse. Andel pasienter 
behandlet med primær trombolyse varierte 
fra 2,9 % i Helse Vest til 57,6 % i Helse 
Nord. Variasjonen mellom helseforetakene 
er større når det gjelder systemavhengig 
forsinkelse (dvs. tid fra første medisinske 

kontakt til start reper-
fusjonsbehandling) enn 
når det gjelder pasi-
entavhengig forsinkelse 
(dvs. tid fra pasienten 
fikk symptomer til første 
medisinske kontakt). 
Som forventet er den 
systemavhengige 
forsinkelse betydelig 
lengre i helseforetak 
som i hovedsak benytter 
primær PCI enn i helse-
foretak som i hovedsak 
benytter primær trom-
bolyse. For eksempel var 
median systemavhengig 
forsinkelse 40 minutter i 
Helse Møre og Romsdal, 
der 77 % av pasientene 
fikk trombolyse, mens 
median systemavhengig 
forsinkelse var hele 140 
minutter i Helse Fonna, 
der kun 1,5 % av pasien-
tene fikk trombolyse (se 
årsrapporten).

Figur 2. Andel pasienter < 80 år med STEMI som ble revaskularisert innen 
anbefalt tid fordelt på helseforetak. Norge 2016. Norsk hjerteinfarktregister. 
Usikkerhetsmarginer for prosentandeler i figur 2. Se tekst.

 Prosent 
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Invasiv utredning innen 72 
timer ved NSTEMI
Som kvalitetsindikator for behandlings-
forløpet ved NSTEMI, benytter registeret 
andel pasienter < 80 år som ble utredet 
med koronar angiografi innen 72 timer etter 
sykehusinnleggelse. Det pågår en diskusjon 

i fagmiljøet om man heller bør benytte 24 
timer som tidsfrist (2,3,4). Figur 3 viser at 
det er betydelig variasjon mellom helsefor-
etakene når det gjelder andel pasienter med 
NSTEMI som utredes inne 72 timer. Helse 
Fonna, Helse Møre og Romsdal, Helse Nord 
Trøndelag og Helse Stavanger ligger lavere 
enn landsgjennomsnittet, mens Sørlandet 

sykehus og Universitets-
sykehuset Nord-Norge 
ligger signifikant høyere enn 
landsgjennomsnittet.

30 dagers 
overlevelse
30 dagers overlevelse var 
90,9 % for pasienter innlagt 
i norske sykehus i 2016 
med akutt hjerteinfarkt. 
Det var ingen statistisk 
signifikant variasjon mellom 
helseforetakene (figur 4)

Konklusjon
Norge har i løpet av få år 
etablert et av de mest kom-
plette nasjonale hjertein-
farktregister i internasjonal 
målestokk. Dette skyldes 
registerets lovhjemmel 
som pålegger sykehusene 
og melde alle pasien-
ter behandlet for akutt 

hjerteinfarkt til 
registeret. For å 
lette innregis-
treringsarbeidet 
har registeret 
et begrenset 
antall variabler. 
Datakvalitet 
er for de fleste 
variable tilfreds-
stillende, men 
ved noen syke-
hus bør leger 
i større grad 
engasjeres for 
sikre datakvali-
teten. Et over-
ordnet formål 
er å overvåke 
behandlings-

Figur 3. Andel pasienter < 80 år med NSTEMI som ble utredet med koronar 
angiografi innen 72 timer etter innleggelse fordelt på helseforetak. Norge 
2016. Norsk hjerteinfarktregister.

 
                             Prosent 

 

 
Usikkerhetsmarginer for prosentandeler i figur 3. Se tekst.
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Figur 4. 30 dagers overlevelse etter akutt hjerteinfarkt fordelt på helse-
foretak. Norge 2016. Norsk hjerteinfarktregister. 

 
      Prosent 

 

 
Usikkerhetsmarginer for prosentandeler i figur 4. Se tekst.

kvalitet og stimulere til forbedringsarbeid. 
Årsrapporten for 2016 viser at det er bety-
delige forskjeller mellom norske helsefor-
etak når det gjelder andel pasienter som får 
reperfusjonsbehandling og invasiv utredning 
innen anbefalt tid. Dette fører likevel ikke 
til forskjeller mellom helseforetakene i 30 
dagers dødelighet ved akutt hjerteinfarkt. 
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