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Felles læringsmål

Læringsmål/tilstand Hjerteinfarkt Hjerneslag Store skader Hjertestans

Mistenke alvorlig tilstand

Ringe 113

Starte førstehjelp sammen med 113



Felles læringsmål

Læringsmål/tilstand Hjerteinfarkt Hjerneslag Store skader Hjertestans

Mistenke alvorlig tilstand Sterke brystsmerter
Prate? Smile? 
Løfte armene?

Bevisstløs, lar seg 
ikke vekke

Ringe 113 Hvor er pasienten? Hva har skjedd? 

Starte førstehjelp 
sammen med 113:

Ikke la pasienten være alene Frie luftveier

Stanse 
blødninger

HLR

Tenke sikkerhet Bruke AED



Felles globale mål for bedre hjertestansoverlevelse

Deltakerne forplikter seg til å 
innføre tiltak for å øke sin 
egen overlevelse med 50 %

I Norge:
Fra 6 /100 000 per år (2014) 
til 9 /100 000 per år (når?)



Virker det i resten av verden?

Wissenberg et al JAMA 2013

Oppsummering av 10 års arbeid i Danmark:

- Flere tiltak virker sammen
- Effekten av hvert enkelt tiltak er vanskelig å 

skille fra hverandre

Opplæring i befolkningen
Obligatorisk opplæring:
SKOLEN + FØRERKORT

Forbedring i AMK

Nye retningslinjer



Hvor er vi i Norge?

1. Hjertestansregister
2. Telefonveiledning fra 113
3. Høy-kvalitets-HLR
4. Hurtig utsending av ambulanse
5. Måle HLR-kvalitet (profesjonelle)
6. Akutthjelper-program
7. Smart teknologi
8. Obligatorisk trening i HLR
9. Ansvarliggjøring
10. Kultur for fremragende behandling

√ verdensledende

√ 113-prosjekt

Innhold i opplæring

√ 113-prosjekt

Måles noen steder…

Startes i 2019

√ AED-register, 113-app ++

√ startet i skolen

?

?



Rapporter ikke

Rapporterer deler av året

Rapporterer hele året

2013

2014

2015

2016

2017

Ambulansetjenester som rapporterer hjertestans utenfor sykehus til Norsk hjertestansregister



Når kan vi se effekten av tiltakene?



HLR som del av førstehjelpsopplæring i mange organisasjoner …

Andel som får HLR før ambulansen ankommer
Skole-HLR

113-prosjekt

Førstehjelp til eldre

Sammen redder vi liv i idretten



Andel som har tilkoblet hjertestarter før 
ambulanse ankommer

Hjertestarterregisteret

113-prosjekt

Akutthjelpere



Hvordan redder vi flere liv sammen?Plan Do

StudyAct

SETTE ET MÅL GJØRE ENDRINGER MÅLE EFFEKTEN FINNE NYE FORBEDRINGER

For publikum:
-HLR-kunnskap Bedre opplæring, 

opplæring til flere
Andel BHLR er
allerede >80 %
Andel AED <15 %

HLR-kvalitet, bruk av 
hjertestarter, flere 
livreddere til hver pasient

For 113:
-Raskere gjenkjenning
-Bruk av tilgjengelige 
hjertestartere

Opplæring, trening,
tilbakemelding fra 
egne lydlogger

Utnytte 
hjertestansregister

AI som beslutningsstøtte, 
bedre bruk av 
Hjertestarterregisteret

Teknologi:
-Hvor er pasienten?
-Hjertestarterregister

Hjelp 113–app Forsinkelser, 
andel som får AED

Automatisk varsling av 
livreddere

For samfunnet:
-Legge til rette for 
datafangst

Avveie personvern 
og nytte

Hjertestansregister



Utnytte forskjeller mellom geografiske områder



… og sammenlikne oss med de beste…
Victoria Ambulance, Australia King County og Seattle, USA

Dansk Hjertestopregister



Sammen redder vi liv

Livredder

1 1 3 Hjertestarter

Ambulanse

Opplæring

Teknologi

In
fr

as
tr

u
kt

u
r In

fo
rm

asjo
n

Frivillige organisasjoner

Lover og regler Kvalitetsregistre

M
ed

ia
In

tern
ett

H
el

se
ve

se
n

et
P

o
lit

ik
er

e

Samfunnet understøtter

…forbedringstiltak

…som redder liv!


