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Hjerte- og karregisteret ble vedtatt opp-
rettet av Stortinget mars 2010 og er et 
nasjonalt personidentifiserbart helse-
register uten krav om samtykke fra den 
registrerte (1). Registeret ble formelt åpnet 
i desember 2012, og Folkehelseinstitutt er 
databehandlings ansvarlig for registeret. 
Registerets formål er å bidra til bedre kvali-
tet på helsehjelpen til personer med hjerte- 
og karsykdommer. Opplysninger i registeret 
skal benyttes til forebyggende arbeid, 
kvalitets forbedring og helseforskning. 
Registeret skal også utgjøre et grunnlag for 
styring og planlegging av helse tjenester 
rettet mot personer med hjerte- og kar-
sykdommer, overvåkning av nye tilfeller og 
forekomst av hjerte- og karsykdommer i 
befolkningen (2).

Registeret består av et basisregister 
og tilknyttede medisinske kvalitetsregistre 
innen hjerte- og karsykdommer. Basis-
registeret inneholder opplysninger om 
polikliniske konsultasjoner og sykehusopp-
hold for pasienter med hjerte- og karsyk-
dommer og relaterte tilstander hentet fra 
Norsk pasientregister og opplysninger om 
dødsfall hentet fra Dødsårsaksregisteret. De 
medisinske kvalitetsregistrene inneholder 
mer detaljerte opplysninger om det enkelte 
sykdomstilfellet og er gitt status som 
nasjonale registre ved Helse- og omsorgs-
departementet. Basisregisteret drives av 
Folkehelseinstituttet, og kvalitetsregistrene 
drives av helseforetakene etter avtaler med 
Folkehelseinstituttet. Per 1. januar 2016 er 
det inngått avtale med St. Olavs Hospital 
HF, Helse Bergen HF og Oslo universitets-
sykehus HF om drift av til sammen ni ulike 
kvalitetsregistre (tabell 1). Databehandler-
avtalene er tilgjengelige på Hjerte- og kar-
registerets nettsider (3).

I denne artikkelen gis det et 
sammen drag av resultatene som så langt 
er kommet ut fra registerets basisdel og 
som tidligere er presentert i rapporter og 
foredrag. Oppdaterte tall i fra Hjerte- og 
karregisteret kan hentes fra statistikkbanken 
på Folkehelseinstituttets internettsider (4). 
For resultater fra kvalitetsregistrene vises 
det til nettsidene for Nasjonalt servicemiljø 
for medisinske kvalitetsregistre (5). 
Tabell 1. Nasjonale medisinske kvalitets
registre innen hjerte og karsykdommer, 2015.

Medisinsk 
kvalitetsregister

Databehandler

Norsk hjerneslagregister St. Olavs Hospital 
HF

Norsk hjerteinfarktregister St. Olavs Hospital 
HF

Norsk hjertekirurgiregister Oslo universitets-
sykehus HF

Norsk hjertestansregister Oslo universitets-
sykehus HF

Norsk hjertesviktregister St. Olavs Hospital 
HF

Norsk karkirurgisk register St. Olavs Hospital 
HF

Norsk pacemaker- og 
ICD-register

Oslo universitets-
sykehus HF

Norsk register for 
ablasjonsbehandling og 
elektrofysiologi 

Helse Bergen HF*

Norsk register for invasiv 
kardiologi

Helse Bergen HF

*Databehandleravtalen er foreløpig ikke inngått på 
grunn av at registeret er i en oppstartsfase. 

Materiale og metode 
Resultatene er basert på data fra Hjerte- og 
karregisterets basisdel for årene 2012-2014. 
Basisregisteret inneholder data fra Norsk 
pasientregister og fra Dødsårsaksregisteret 
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fra 2012 og framover om pasienter 
registrert med minst én av over 700 
kvalifiserende diagnosekoder for 
inklusjon i registeret (6, 7). I tillegg 
inneholder registeret alle avdøde med 
en hjerte- og karsykdom som underlig-
gende dødsårsak i Dødsårsaksregiste-
ret fra og med 2012 og administrative 
opplysninger fra Det sentrale folkere-
gisteret. Antall dødsfall som oppgis 
med underliggende dødsårsak blant de 
kvalifiserende diagnosekoder for inklu-
sjon i Hjerte- og karregisteret kan være noe 
større enn tallene for hjerte- og karrelaterte 
dødsårsaker som publiseres fra Dødsårsaks-
registeret etter regler fra WHO (8). Dette 
skyldes at Dødsårsaksregisteret kun legger 
sykdommer i sirkulasjonssystemet (ICD-
kapittel kapittel IX, I00 - I99, Sykdommer i 
sirkulasjonssystemet) til grunn for hjerte- 
og karrelatert død, mens de kvalifiserende 
diagnosekodene for registrering i HKR også 
finnes utenfor I-kapittelet. 

Tabell 2 gir en oversikt over defini-
sjoner av begrep som er brukt som grunnlag 
for analysene i artikkelen, og diagnose-

grunnlaget for sykdomsgruppeinndelingene 
som er brukt i denne artikkelen, er gjengitt 
i tabell 3.

Vi har benyttet aldersstandardiserte 
rater for å sammenligne forekomsten av 
ulike diagnosekoder eller diagnosekode-
grupper mellom geografiske regioner i 
Norge. Aldersstandardisering er nødvendig 
for å kunne sammenligne sykdomsrisiko 
mellom populasjoner med forskjellig alders-
struktur. En aldersstandardisert rate er et 
samlet mål for den rate som en befolknings-
gruppe ville hatt med en standard alders-
struktur. Aldersstandardisering er et vektet 
gjennomsnitt av de aldersspesifikke rater, 

Tabell 3. Utvalgte sykdomssykdomsgrupper for nærmere 
analyse, 2014.

Sykdomsgruppe Inkluderte ICD-10 koder

Hjerneslag I61, I63, I64

Akutt hjerteinfarkt I21, I22

Hjertesvikt I110, I130, I132, I420, I430, I431, 
I432, I438, I500, I501, I509

Atrieflimmer og 
atrieflutter I480, I481, I482, I483, I484, I489

Tabell 2

Hoveddiagnose
Diagnosekoden som er oppført som hovedtilstand i Norsk pasientregister

Kvalifiserende diagnosekode
En av 709 aktuelle diagnosekoder i ICD‐10, versjon 2014, som kvalifiserer for inklusjon i 
Hjerte‐ og karregisterets basisdel

Helseregion
Helseregion basert på pasientens bostedskommune 1. juli 2014

Episode
Poliklinisk konsultasjon eller opphold ved sykehus i den offentlige helsetjenesten 

Underliggende dødsårsak
Den sykdom eller skade som startet rekken av de sykelige tilstander som ledet direkte til 
døden, eller de ytre omstendigheter ved den ulykke eller voldshandling som var årsaken til 
den dødelige skade

30 dagers overlevelse
Observert 30 dagers overlevelse etter innleggelsesdato for første sykehusopphold

Tabell 2. Definisjoner av begrep brukt i artikkelen.
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og vektene er tatt fra aldersfordelingen 
av standardpopulasjonen. Vi har i denne 
artikkelen  benyttet EUROSTAT sin popula-
sjon fra 2013 (9).

Resultater
Hjerte- og karsykdommer i 2014
I 2014 ble det registrert 329 775 pasienter 
(figur 1) i Hjerte- og karregisterets basisdel. 
52 % (169 945) av disse var også registrert i 
perioden 2012-2013, mens 48 % (159 830) 
var nye pasienter i 2014. 

Totalt ble 766 518 episoder med 
hjerte- og karsykdommer registrert i 2014. 
Nærmere 77 % av disse var registrert 
med hoveddiagnose blant de kvalifise-
rende diagnosekodene, mens 23 % hadde 
hoveddiagnose forskjellig fra, men én eller 
flere bidiagnoser blant de kvalifiserende 
diagnose kodene. Episodene med hoved-
diagnose blant de kvalifiserende diagno-
sekodene var fordelt på 397 774 (68 %) 

polikliniske konsultasjo-
ner og 190 167 (32 %) 
sykehusopphold. 

De tre hyppigste 
registrerte underliggende 
dødsårsakene i Hjerte- og 
karregisteret i 2014 var 
akutt hjerteinfarkt (ICD-10 
kode I21: 2558 dødsfall), 
hjerneslag (ICD-10 kode 
I61, I63, I64: 2101 dødsfall) 
og hjertesvikt (ICD-10 kode 
I50: 1439 dødsfall). Disse 
tre dødsårsakene utgjorde 
til sammen 48 % av døds-
årsakene blant de kvalifi-
serende diagnosekodene til 
Hjerte- og karregisteret. 

Det er en over-
vekt av kvinner under 
40 og over 80 års alder 
i registeret, mens det er 
en betydelig overvekt av 
menn mellom 40 og 80 år 
(figur 2). Totalt er det 48 
% kvinner og 52 % menn i 
registeret. Median alder for 
de registrerte i Hjerte- og 

Figur 1. Episoder og pasienter i Hjerte 
og karregisterets basisdel, 2014.

Figur 1

766 518 episoder
329 775 pasienter
766 518 episoder
329 775 pasienter

178 577 episoder med 
hoveddiagnose forskjellig fra 

de kvalifiserende 
diagnosekoder 

587 941 episoder med 
hoveddiagnose fra de

kvalifiserende 
diagnosekoder

• 397 774
polikliniske konsultasjoner

• 190 167
sykehusopphold

Figur 2. Aldersdistribusjon av pasienter i Hjerte og karregisteret etter 
kjønn, 2014. 
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karregisterets basisdel er 67 år for kvinner 
og 65 år for menn.

I 2014 var det registrert totalt 12 750 
dødsfall med underliggende dødsårsak blant 
de kvalifiserende diagnosekodene, hvorav 
47 % blant kvinner og 53 % blant menn. 
Det er en overvekt av menn med under-
liggende dødsårsak blant de kvalifiserende 
diagnosekodene opp til 82 år, mens det er 
en betydelig overvekt av kvinner over 83 år 
(figur 3). Median alder ved død for personer  
med underliggende dødsårsak blant de 
kvalifiserende diagnosekodene er 88 år for 
kvinner og 82 år for menn.

De aldersjusterte insidensratene 
per 100 000 personår for alle pasienter 
registrert i basisregisteret er høyest for 
menn i det geografiske området til Helse 
Nord, mens de høyeste ratene for kvinner er 
i Helse Midt-Norge (figur 4). Dødelighets-
ratene per 100 000 for pasienter som er 
inkludert i Hjerte- og karregisteret er lavere 
i Helse Vest enn i landet for øvrig, mens 

Figur 3. Aldersdistri
busjon for dødsfall av 
hjerte og karsykdom
mer etter kjønn, 2014. 

dødeligheten av hjerte-karsykdommer er 
høyest i området til Helse Nord (figur 5).

Førstegangs hjerte- og karsykdom
Det er foreløpig ikke mulig å hente ut et 
eksakt antall på pasienter med førstegangs 
hjertesykdom på sykehus direkte fra regis-
teret uten å innhente data fra før Hjerte- og 
karregisteret ble opprettet. I figur 6 ser vi 
at ca. 12 % av de totalt 11 090 registrerte 
pasientene med hoveddiagnose hjerneslag 
(polikliniske eller sykehusinnlagte) fra 2014 
allerede var registrert med en hjerneslag-
diagnose i 2012 eller 2013, og at andelen 
tidligere registrerte økte med 2 % fra 2013 
til 2014. 

Utvalgte sykdomsgrupper 
Hjerneslag
I løpet av 2014 ble totalt 9 601 pasienter 
(4 484 kvinner og 5 117 menn) registrert 
med ett eller flere sykehusopphold med 
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Figur 4. Pasienter 
registrert i Hjerte og 
karregisteret i 2014 
etter kjønn og geografisk 
region. Aldersstandardi
serte rater per 100 000 
(EUROSTAT 2013).

Figur 5. Pasienter 
registrert med dødsårsak 
innenfor Hjerte og kar
registerets kvalifiserende 
diagnosekoder i 2014 
etter kjønn og geografisk 
region. Aldersstandardi
serte rater per 100 000 
(EUROSTAT 2013).
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Figur 6. Antall nye og tidligere registrerte pasienter (polikliniske og sykehusinnlagte) med 
hoveddiagnose hjerneslag i årene 20122014. 

Figur 6
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akutt hjerneslag som hoveddiagnose og 1 
761 pasienter med dette som bidiagnose. 
Median alder for pasienter med hoved-
diagnose var 73 år for menn og 80 år for 
kvinner, og observert 30 dagers overlevelse 
var 85 % for kvinner og 89 % for menn. De 
aldersstandardiserte ratene for sykehusopp-
hold med hoveddiagnose akutt hjerneslag 
er høyest for menn i Helse Nord, mens det 
er mindre forskjeller mellom regionene for 
kvinner, selv om det synes å være noe lavere 
forekomst i Helse Vest i forhold til de øvrige 
regionene (figur 7).

Hjerteinfarkt
Til sammen 11 595 pasienter (4 063 kvin-
ner og 7 532 menn) ble registrert med 
ett eller flere sykehusopphold med akutt 
hjerte infarkt som hoveddiagnose, og 2 638 
pasienter ble registrert med dette som 
bidiagnose i løpet av 2014. Median alder 
for pasienter med hoveddiagnose var 78 år 
for kvinner og 68 år for menn, og observert 
30 dagers overlevelse var 90 % for kvinner 
og 93 % for menn. De aldersstandardiserte 
ratene for sykehusopphold med hoveddiag-
nose akutt hjerteinfarkt er høyest for menn 
i Helse Nord, mens det er mindre forskjel-
ler mellom regionene for kvinner, selv om 
det synes å være noe lavere forekomst av 
hjerteinfarkt for begge kjønn i Helse Vest i 

forhold til de øvrige helseregionene (figur 
7). 

Hjertesvikt
I 2014 ble det registrert 7 704 pasienter (3 
337 kvinner og 4 367 menn) i basisregiste-
ret med ett eller flere sykehusopphold med 
hoveddiagnose hjertesvikt, mens 14 540 
pasienter hadde hjertesvikt som bidiagnose. 
Median alder for pasienter med hoved-
diagnose var 83 år for kvinner og 76 år for 
menn, og observert 30 dagers overlevelse 
etter innleggelse var 89 % for kvinner og 
92 % for menn. En høy andel av pasien-
tene med hjertesvikt registreres kun ved 
polikliniske konsultasjoner. I 2014 ble det 
registrert 7108 pasienter med én eller flere 
polikliniske konsultasjoner med hoveddiag-
nose hjertesvikt uten at det var registrert 
sykehusopphold med hoveddiagnose hjerte-
svikt innenfor det samme året. 30 dagers 
overlevelse for denne gruppen av pasienter 
var på 99 %. De aldersstandardiserte ratene 
for pasienter med hoveddiagnose og syke-
husopphold hjertesvikt er høyest for menn 
i Helse Nord, mens det er mindre forskjel-
ler mellom regionene for kvinner, selv om 
det synes å være noe lavere forekomst av 
hjertesvikt i Helse Vest i forhold til de øvrige 
regionene (figur 7).
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Figur 7. Pasienter registrert med sykehusopphold og hoveddiagnose hjerneslag, hjerteinfarkt, 
hjertesvikt og atrieflimmer i 2014. 

Figur 8. Andel ablasjonsbehandlede av pasienter med sykehusinnleggelse og hoveddiag
nose atrieflimmer i 2014 etter kjønn og aldersgrupper.

Figur 8
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Figur 9. Andel ablasjonsbehandlede av pasienter med sykehusinnleggelse og hoveddiagnose 
atrieflimmer i 2014 etter helseregion og alder.

Figur 9
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Atrieflimmer 
I løpet av 2014 ble totalt 12 986 pasienter 
(5 268 kvinner og 7 718 menn) registrert 
med ett eller flere sykehusopphold med 
hoveddiagnose atrieflimmer og 28 675 
pasienter med dette som bidiagnose. Rundt 
10 % av pasientene som var innlagt med 
hoveddiagnose atrieflimmer i 2014 ble 
registrert med ablasjonsbehandling (NCSP 
kode FPB32) innenfor samme år. 

Nasjonalt fikk 6,2 % av kvinnene 
med ettt eller flere sykehusopphold med 
hoveddiagnose atrieflimmer og 11,9 % av 
mennene utført ablasjonsbehandling i 2014. 
Kvinnene som var innlagt med hoveddiag-
nose atrieflimmer, var eldre (median alder 
76 år) enn mennene (median alder 67 år). 
I aldersgruppene under 55 år og over 75 år 
var det en mindre andel kvinner enn menn 
som fikk ablasjonsbehandling (figur 8). 

Kjønnsfordelingen for dem som ble 
innlagt med hoveddiagnose atrieflimmer var 
lik i alle helseregioner, men det var betyde-
lig variasjon mellom regionene i andel av 

pasienter som fikk ablasjonsbehandling 
(figur 9). Antallet per 100 000 personår 
registrert med sykehusopphold og hoved-
diagnose atrieflimmer var betydelig høyere 
i Helse Vest enn i de øvrige regionene (figur 
7), mens variasjonen mellom regionene for 
alle pasienter registrert med atrieflimmer 
på sykehus (hoved- eller bidiagnose, alle 
omsorgsnivå) var mindre (figur 10).

Diskusjon
Hjerte- og karregisterets basisdel gir 
gode muligheter for å undersøke fore-
komst, behandling og overlevelse av ulike 
former  for hjerte- og karsykdommer. Ved 
å sammenstille basisregisterets data med 
opplysninger fra de tilknyttede kvalitets-
registrene kan det genereres kunnskap som 
kommer til nytte for planlegging, styring og 
kvalitetsforbedring av helsetjenesten. Ved 
bruk av data fra flere kilder vil vi også bedre 
kvaliteten på datagrunnlaget for analysene 
og derved kunne få enda bedre estimater 
for forekomst, behandling og overlevelse av 
hjerte- og karsykdommer i Norge. 

Figur 10. Pasienter 
registrert på syke
hus med hoved eller 
bidiagnose atrie
flimmer i 2014 (alle 
omsorgsnivå). 
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Analyser av data fra 2014 viser 
at det er to regioner som skiller seg ut 
med tanke på forekomst og dødelighet av 
hjerte- karsykdommer i Norge. Befolkningen 
tilhørende Helse Vest har den laveste, mens 
befolkningen tilhørende Helse Nord den 
høyeste forekomsten av hjerte- og karsyk-
dommer generelt, og av akutt hjerteinfarkt, 
akutt hjerneslag og hjertesvikt spesielt. 
Forskjellene i forekomst av hjerte- og 
karsykdommene er mindre for kvinner enn 
for menn, men dødeligheten av hjerte- og 
karsykdom i 2014 er lavest i Helse Vest og 
høyest i Helse Nord for begge kjønn.

Når vi sammenligner en resultatene 
fra basisregisteret med resultatene fra 
Norsk hjerne slagregister og Norsk hjerte-
infarktregister (5, 10) finner vi en relativt 
god overenstemmelse for median alder og 
beregnet 30 dagers overlevelse. Antallet 
hendelser er totalt noe høyere i basisre-
gisteret enn i kvalitetsregistrene. Dette 
skyldes sannsynligvis en høyere nasjonal 
kompletthet i basisregisteret enn i kvalitets-
registrene. For noen diagnosegrupper rap-
porteres det imidlertid for mange tilfeller til 
Norsk pasientregister som en følge av at de 
diagnostiske kriteriene ikke alltid er oppfylt 
for innmeldte data (11). 

Det er uklart hva som er årsaken til 
at forekomsten av sykehusinnlagte pasi-
enter med hoveddiagnose atrieflimmer er 
høyere i Helse Vest enn i de andre regio-
nene, men ettersom variasjonene mellom 
regionene blir betydelig mindre når alle 
pasienter registrert på sykehus med hoved- 
eller bidiagnose atrieflimmer inkluderes 
i analysene har vi grunn til å tro at ulik 
rapporteringspraksis  er en medvirkende 
årsak til forskjellene. 

Den påviste forskjellen mellom 
kjønnene i bruk av ablasjonsbehandling ved 
atrieflimmer kan delvis forklares med at 
kvinnene som var innlagt med atrieflimmer, 
var eldre (median alder 76 år) enn men-
nene (median alder 67 år). Det er imidlertid 
sannsynlig at andre faktorer også kan ha en 
betydning for variasjonene, da det var en 
betydelig lavere andel kvinner enn menn 
også under 55 år som fikk ablasjonsbehand-
ling. Norsk register for ablasjonsbehandling 
og elektrofysiologi (AblaNor) har nylig fått 
nasjonal status og vil gi oss bedre mulig-
heter for å kartlegge utbredelse og prog-

nostisk betydning av ablasjonsbehandling i 
Norge. 

Som en følge av at ICD-10-kode-
verket ikke kan benyttes til å identifisere 
førstegangs hjertesykdom, må historiske 
data benyttes når vi for eksempel ønsker å 
beregne forekomsten av førstegangs akutte 
hjerneslag i Norge (12). I 2014 var rundt 12 
% av totalt 11 090 registrerte pasienter med 
hoveddiagnose akutt hjerneslag allerede 
registrert med en hjerneslagdiagnose i 
2012 eller 2013, mens andelen tidligere 
registrerte økte kun med 2 % fra 2013 til 
2014. Med noe lengre registerhistorikk 
vil økningen i andelen tidligere registrerte 
være minimal, og en vil kunne hente tall på 
antall pasienter med førstegangs kontakt 
med sykehus direkte ut fra registeret (13). 
Sammen med data fra et fremtidig kom-
munalt pasient- og brukerregister, som nå 
utredes i regi av Helsedirektoratet (14), vil 
vi om noen år få bedre oversikt over hjerte- 
og karsykdommenes totale utbredelse og 
behandling både i allmennlegetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten. Dette vil forbedre 
datagrunnlaget for overvåkning av fore-
komst av og behandlingskvalitet for hjerte- 
og karsykdommer i Norge.

Hjerte- og karregisteret utførte i 
2015 dekningsgradsanalyser for Norsk 
hjerteinfarktregister og Norsk hjerneslag-
register. Resultatene fra disse analysene 
har vært lovende. Allerede for 2014 er det 
oppnådd 80 % nasjonal dekningsgrad på 
individnivå for Norsk hjerneslagregister 
og 88 % for Norsk hjerteinfarktregister 
målt opp mot basisregisterets data. Når 
en vet at ikke alle registrerte hendelser i 
basisregisteret er gitt en korrekt diagnose 
(11), må den oppnådde dekningsgraden 
regnes for å være svært god etter et par års 
drift av kvalitetsregistrene. Data fra disse 
registrene, sammen med data fra de andre 
kvalitetsregistrene, vil gi oss unike kilder 
til populasjonsbasert forskning og helse-
overvåkning. For å sikre en god utnyttelse av 
registrene, og for å opprettholde kvalitet og 
oppslutning om innmelding til registrene, er 
det avgjørende at det satses langsiktig med 
ressurser til samordning av variabler for å 
redusere registreringsbyrden, til kvalitets-
sikring av data og ikke minst til register-
basert forskning. Forskningskompetanse er 
avgjørende for at bruken av registrene skal 
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føre til ny og nyttig vitenskap, men også for 
å utvikle nye og  gode kvalitetsindikatorer 
for å unngå at misvisende indikatorer blir 
brukt som grunnlag for styring av helsetje-
nesten. Med en bevisst holdning til dette 
vil de norske registrene bli en meget viktig 
kilde til kartlegging, overvåkning og forbe-
dring av helsetjenesten. Slik vil registrene 
bidra til bedre behandling og komme dagens 
og fremtidens pasienter til gode.
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