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1 Innledning 
 
Hvert år dør mer enn 6000 mennesker av plutselig og uventet hjertestans utenfor sykehus i 
Norge. 
Man antar at om lag 80 % av disse tilfellene har hjertesykdom som tilgrunnliggende årsak. 
Blant disse regner man med at ca. 75 % er rammet av ventrikkelflimmer (VF).1 Dette er en 
tilstand som er potensielt reversibel ved rask defibrillering. Prognosen ved ventrikkelflimmer 
er generelt sett dårlig. De fleste dør.  
For ca. 25 år siden ble den første halvautomatiske defibrillator presentert (AED), og i årene 
som fulgte ble denne maskinen å finne på stadig flere steder, fortrinnsvis i ambulanser. 
Samtidig ble maskinene mindre og mindre, samt enklere og tryggere å betjene. Dagens 
halvautomatiske hjertestartere analyserer selv pasientens hjerterytme, og angir om det er 
indikasjon for sjokk. I de seneste år har trenden gått mot stadig mer fremskutt 
defibrillatorberedskap, og gjennom dette har grupper av lekfolk (her: personer uten 
helsefaglig utdanning) fått opplæring i bruk av hjertestarter. Det har vært knyttet store 
forventninger til denne utviklingen, særlig fordi flere studier har vist dramatisk økt 
overlevelse ved utplassering av hjertestartere på steder med stor 
publikumsgjennomstrømning.2,3 Retningslinjene fra International Liaison Committee on 
Resuscitation, European Resuscitation Council og American Heart Association anbefaler alle 
mer bruk av ikke-medisinsk personell i dette arbeidet. Med bakgrunn i det overnevnte, har 
man i Norge kommet til politisk enighet om å øke tilgjengeligheten av hjertestartere i 
samfunnet.4,6 Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) har iverksatt et prosjekt ”Tidlig 
hjertestart” hvor hjertestartere plasseres ut i kommunene i samarbeid med de lokale 
kommuneleger/ helsesjefer og AMK-sentraler. Gjennom arbeidet med dette prosjektet er det 
etablert en faglig basis for et nasjonalt program for desentralisert defibrillatorberedskap. 
En slik desentralisert defibrillatorberedskap koster penger, den involverer ikke-medisinsk 
personale (med alt det medfører fra opplæring til debriefing), den medfører ansvar for 
kommunehelsetjenesten og allmennmedisinen, den kreves implementert i et allerede 
eksisterende varslingssystem etc.etc. Det er altså tale om en stor utfordring både 
organisatorisk og økonomisk. Samtidig er det et tiltak som gir folk tro på økt overlevelse, 
særlig når tunge aktører står bak. Det er derfor viktig å avklare validiteten i oppfordringen til 
desentralisert defibrillator-beredskap. I denne prosjektoppgaven vil jeg derfor se på ulike 
veier til tidligere defibrillering, samt effektivitet og gjennomførbarhet av disse.    
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2 Problemformulering og oppgavevalg 
 

2.1 Problemformulering 
 
På hvilke måter kan man få til tidligere defibrillering av hjertestanspasienter utenfor sykehus? 
Hvor effektive og gjennomførbare er de ulike tiltakene?  
 

2.2 Avgrensing av oppgaven 
 
Det ble utført et litteratursøk med tanke på å besvare spørsmålene over. Relaterte emner som 
har dukket opp underveis, men som ikke er innenfor problemformuleringen, er derfor ikke 
behandlet i denne oppgaven. Noen perifere emner er imidlertid kommentert kort i 
diskusjonskapitlet.  
Prosjektoppgavens omfang er i henhold til Det Medisinske Fakultets retningslinjer. Av denne 
grunn, har det kun vært plass til å behandle et utvalg av de artikler jeg har funnet om emnet. 
Jeg har i samarbeid med min veileder forsøkt å gjøre dette artikkelutvalget så representativt 
og sentralt som mulig m.t.p. problemformuleringen. 
 

2.3 Bakgrunn for valg av oppgaven 
 
Min bakgrunn for å skrive om prehospital hjertestans består av flere aspekter. For det første er 
jeg generelt opptatt av prehospital akuttmedisin. Oppfordringen fra fakultet om å sette seg inn 
i noe man er spesielt interessert i, er derved tatt til følge.  
En årsak til at nettopp prehospital hjertestans er så interessant, er den lave overlevelsen. Det er 
stadig slik at bare noen svært få av dem som får hjertestans utenfor sykehus, overlever. Derfor 
blir tiltak for å øke overlevelsen møtt med stor interesse. At tidligst mulig defibrillering er 
assosiert med økt overlevelse, er godt dokumentert. Derfor har alle metoder som reduserer 
tiden til første defibrillering, potensiale i seg til å øke overlevelsen. Nettopp dette gjør det 
spennende å studere slike metoder. 
Ved siden av studiene har jeg gleden av å jobbe ved ambulansetjenesten i Oslo. Denne jobben 
har gjort meg enda mer interessert i akuttmedisin, og er en faktor i seg selv for mitt 
oppgavevalg. 
Et hjerte som plutselig og uventet stanser er ofte et hjerte som ikke har slått sine ”tilmålte 
slag”. Mange hjerter er med andre ord ”for unge” til å dø. Dersom den potensielt fatale arytmi 
reverseres hurtig nok, er sjansen for langtidsoverlevelse god. For pasientene som overlever 
hjertestans og deres pårørende, betyr dette en mulighet for flere gode år sammen. Å kunne gi 
flere pasienter denne muligheten, har vært motiverende for å lære mer om tidlig defibrillering.   
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3 Materiale og metode 
 

 

3.1 Metodevalg 
 
I et hvert prosjekt er det viktig å finne ”redskap” som gir best mulig svar på spørsmålene man 
stiller. Når man velger èn måte jobbe på, har man samtidig ekskludert andre framgangsmåter. 
Til en hver tid vil en forsøke å bruke den beste metoden m.t.p. å oppfylle kravene til validitet 
og reliabilitet. Det er dette som kalles metodevalg. 
 
Oppgaven er et litteraturstudium som prøver å kartlegge metoder for tidligere defibrillering, 
samt effekt og gjennomførbarhet av disse. Kildene som utgjør grunnlaget for oppgaven er 
hentet ved hjelp av veileder, fra litteratur (basislitteratur og studier), søk på Internett og 
samtaler med ressurspersoner.  
 

3.2 Hvordan er kunnskapsinnhentingen utført? 
 

1. Veileder: Det har vært jevnlig kontakt med min veileder, Jan Erik Nilsen-medisinsk 
leder i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Vi har diskutert alternative framgangsmåter, 
relevant litteratur og jeg har fått gode tips om hvilke ressurspersoner jeg burde ta 
kontakt med. 

2. Litteratur: Ved noen anledninger har jeg brukt lærebøker som kilde. Jeg har da brukt 
anerkjente lærebøker som enten er anbefalt som litteratur på medisinstudiet, eller som 
er anbefalt av ressurspersoner innen akuttmedisin. I langt større grad er det utført 
litteratursøk i diverse søkemotorer. Jeg har så forsøkt å plukke ut de mest 
representative, relevante og oppdaterte artikler i forhold til min problemstilling. Jeg 
har også benyttet meg av studienes referanselister for å finne flere relevante studier. 
Artiklene ble identifisert ved hjelp av Medline datert fra og med 1996. Søkeord som 
ble brukt var ”PAD”, ”defibrillation”, ”first-responder” og ”out-of-hospital cardiac 
arrest”. 

3. Internett: Det ble lett i følgende baser: Alta Vista, Google og Sol Kvasir. Internett var 
spesielt nyttig for å finne hjemmesidene til ressursorganisasjoner, tidsskrift, priser på 
hjertestartere, presseklipp etc. 

4. Samtaler med ressurspersoner: Jeg har blitt tipset om ulike ressurspersoner som er 
særlig opptatt av del-emner i oppgaven. Disse har jeg enten avtalt et møte med, eller 
pratet med pr. telefon hvis de holdt til et annet sted i landet. Slik har jeg fått innspill til 
nye innfallsvinkler, samt forslag til egnet litteratur. 

 

3.3 Diskusjon av metode 
 

1. Veileder: Fordelen med bruk av veileder i kunnskapsinnhentingen, er at 
vedkommende er ressursperson på fagfeltet. Veileder vet derfor noe om hva som er 
publisert, hva som er relevante publikasjoner, hvilke ”trender” som rører seg i miljøet 
o.s.v. Man kan dessuten få svar på spørsmål og uklarheter på en helt annen måte enn 
ved å famle i diverse søkermotorer. Ulempene med bruk av veileder, er at 
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veiledningen nødvendigvis blir subjektiv, slik at bruk av en annen veileder trolig ville 
gitt et litt annerledes resultat. Dessuten kan veiledere være svært opptatt, og således ha 
liten tid. 

2. Litteratur: Det er vanskelig å finne godt, oppdatert og kvalitetssikret matriale. I 
dagens samfunn med overflod av informasjon, er det viktig å vite hvor man skal lete. 
Enkelte søkerverktøy er mer seriøse enn andre, og stiller krav til hva som ligger i 
basen. På samme måte er enkelte tidsskrifter og faglige nettsteder mer oppdaterte og 
seriøse enn andre. Et problem som oppstod under litteratursøket, var at 
Universitetsbiblioteket ikke abonnerte på alle de elektroniske tidsskrifter jeg ønsket 
tilgang til. Dermed måtte jeg for eksempel bestille en artikkel fra utlandet, og betale 
for denne.  Fordelen med de elektroniske tidsskrifter man har tilgang til, er at det 
meste fins her; også det som ikke står i hylla på biblioteket. 

3. Internett: Samme problemstilling som over. Store mengder informasjon som ofte er 
lagt ut helt ukritisk. Tidkrevende, men man kan innimellom finne akkurat det man 
leter etter. 

4. Samtaler med ressurspersoner: En fordel er at man kan få detaljerte opplysninger, 
men, som for veileder, kan man ikke bli kvitt subjektiviteten. Ressurspersoner kan 
imidlertid være vanskelig å få tak i. 

 
 

3.4 Gav den valgte metoden svar på problemstillingen? 
 
Det har vært et mål å få oversikt over hvilke metoder som fins for å oppnå tidligere 
defibrillering. Dessuten har jeg ønsket å finne ut hva man vet om de forskjellige metoders 
effektivitet og gjennomførbarhet.  
Med fornuftig veiledning gikk det greit å orientere seg i mylderet av søkemotorer og 
tidsskrifter. Det var således overkommelig å få oversikt over emnet. Jeg fant dessuten noen 
oversiktsartikler som bidro til å presentere dagens kunnskap på en systematisk måte.  Da det 
foregår stadig forskning og debatt rundt temaet, viste det seg nyttig å følge ekstra godt med på 
faglige nettsteder og i tidsskrift. Norske tidsskrift som Akuttjournalen og Tidsskrift for den 
norske Lægeforening var spesielt nyttig i forhold til oppdatering på det som skjer her i landet. 
Med den valgte problemstilling og oppgavens omfang, er det vanskelig å tenke seg et annet 
metodevalg for denne prosjektoppgaven.  
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4 Epidemiologi 
 

Hvert år dør over 6000 personer plutselig og uventet utenfor sykehus. Man regner med at ca. 
80 % av disse dødsfallene skyldes hjertesykdom. 
Risikofaktorer for hjertestans er blant annet høy alder, mannlig kjønn og arvelig belastning. 
Disse faktorene er det naturligvis lite å gjøre med. Av risikofaktorer som lar seg påvirke, er 
røyking, lipidprofil/ kolesterol, fedme, fysisk inaktivitet, hypertensjon, diabetes, nyresvikt 
samt høyt alkoholinntak. Overlevelsesraten for hjertestans utenfor sykehus er dessverre svært 
lav. De fleste dør. I de fleste vestlige land er totaloverlevelsen (utskrevet fra sykehus i live) 
blant de som rammes av hjertestans 3-5 %.6 
  
 Tradisjonelt har ventrikkelflimmer (VF) vært den klart hyppigste initialrytmen, ca. 75 % av 
tilfellene.1 VF er som kjent mulig å konvertere til en pulsgivende rytme i mange tilfeller. Jo 
før man kommer til med en defibrillator, jo bedre. I de senere år har man imidlertid sett at VF 
har ”tapt terreng” blant initialrytmene. Èn av de studier som har rapportert om denne 
utviklingen blir gjennomgått senere i oppgaven.7 Både denne, og andre artikler som 
rapporterte om det samme, førte til en interessant studie i Seattle: Her gikk man igjennom data 
for alle hjertestans med antatt cardiell årsak fra 1980-2000, og fant at insidensen av VF som 
den første identifiserte rytme sank med 56 % i perioden- fra 85 % til 38 %.8 I noen studier er 
det asystole som dominerer initialt1, mens PEA (pulsløs elektrisk aktivitet) er hyppigst i andre 
materialer.10 
Denne nye epidemiologiske utvikling reiser nye spørsmål med tanke på denne oppgavens 
tema: Må man fokusere på andre ting enn tidligst mulig defibrillering når så mange av 
initialrytmene ikke er defibrillerbare? Er det riktig bruk av penger å kjøpe inn hjertestartere til 
bruk av lekfolk, når pasientene i mange av tilfellene trenger HLR først? Kommer publikums 
og innsatspersonellets HLR-ferdigheter i skyggen av den store fokusering på tidlig 
defibrillering? Er det en idè med første-responsgrupper som kun utfører basal HLR? 
Hva kan så bakgrunnen være for den fallende VF-forekomsten? VF er i mange tilfeller den 
første manifestasjonen av alvorlig udiagnostisert hjertesykdom, primært coronar 
hjertesykdom. Antall dødsfall som følge av coronar hjertesykdom var spesielt høy på 1970-
tallet, men har falt etter dette. Årsaken til dette er trolig en blanding av bedre forebygging 
(kosthold, røykestopp, mosjon etc.), bedre diagnostikk, samt mer aggressiv medikamentell 
behandling.   
Arbeidet med å redusere antall dødsfall av udiagnostisert coronar hjertesykdom, har vært 
vellykket. Mye oppmerksomhet er viet VF de seneste år, og dette har bidratt til å redusere 
antall VF-dødsfall. Denne positive utvikling krever imidlertid at vi bruker mer ressurser på 
”de nye initiale rytmene”. Det burde ikke være noe motsetning mellom dette, og samtidig 
fortsette arbeidet med å redusere antall VF-dødsfall. 
 
Det som er sant i dag behøver ikke være sant i morgen; så også innen resuscitering. Å følge 
epidemiologiske forandringer er derfor viktig for å kunne identifisere de viktigste 
innsatsområder. 
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5 Utviklingen av tidlig defibrillering 
 
 
Den aller første defibrillering vi kjenner fra litteraturen, fant sted så tidlig som i 1775.9 PC 
Abildgaard slo først ut ei høne ved hjelp av et elektrisk sjokk mot hodet. Den lå etter dette ”as 
if completely dead”, og reagerte ikke på noen form for stimuli. Abildgaard rettet nå et 
elektrisk sjokk gjennom hønas bryst i retning ryggen, hvorpå  den reiste seg opp og trippet av 
gårde. Så kan man spørre seg om høna virkelig var død? Abildgaard gjentok derfor første del 
av eksperimentet, nemlig å slå ut en ny høne ved hjelp av et elektrisk sjokk mot hodet. 
Deretter forlot han høna livløs. Neste morgen fant han høna ”completely dead and very cold”, 
og han var ikke i stand til å vekke den med elektriske sjokk gjennom brystet- uansett hvor 
mange ganger han forsøkte. 
 
Den første demonstrasjon er imidlertid kreditert Prevost og Battelli. De viste at en liten 
elektrisk stimulus kunne initiere VF hos en hund, og at en sterkere stimulus kunne bryte VF, 
og gjenopprette normal sinusrytme.10  
 
I 1947 ble for første gang et menneske defibrillert med godt resultat. Professor Claude Beck 
ledet en åpen thoraxoperasjon på en 14-år gammel gutt, da pasienten fikk VF. Etter 45 
minutter med åpen hjertemassasje, ble en primitiv ”Open Chest Defibrillator” brakt til 
kirurgen, som på sjokk nummer 2 lyktes i å terminere VF og gjennopprette spontan 
sirkulasjon. 
 
I 1962 introduserer amerikaneren Bernard Lown DC-defibrillatoren (direct current), som blir 
svært utbredt. Størrelse, vekt og batteriforbruk reduseres i løpet av kort tid, og i 1967 blir for 
første gang en ambulanse utstyrt med portabel defibrillator. Den første automatiserte eksterne 
defibrillator (AED) introduseres i 1979. Nå kunne defibrillatoren selv analysere pasientens 
hjerterytme, og på den måten anbefale eller fraråde behandleren å avlevere sjokk. I 1980-
årene fikk mange ambulansetjenester AEDer, og på 1990-tallet ble denne type defibrillatorer å 
finne på rutefly, større arbeidsplasser og helseinstitusjoner. Samtidig med at AEDene har blitt 
enda mindre, billigere og lettere å betjene, har utbredelsen av dem økt betydelig i den vestlige 
verden. I enkelte land er de å finne i politibiler, på casino, offentlige plasser og sogar i private 
hjem. Situasjonen i Norge beskrives i del 6. 
 
Det er ikke bare AEDenes størrelse og betjening som har endret seg underveis. Også selve 
sjokket har gjennomgått en viktig forandring: Mens eldre defibrillatorer sender sjokket èn vei 
gjennom hjertet (monofasisk sjokkbølge), vil de fleste nye defibrillatorer først sende strøm 
den ene veien mellom elektrodene, og så den andre veien (bifasisk sjokkbølge).  
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En bifasisk sjokkbølge terminerer VF mer effktivt enn en monofasisk sjokkbølge, og det er 
større sjanse for å oppnå en organisert hjerterytme etter et bifasisk sjokk.11 Man kan dessuten 
benytte en lavere strømstyrke i et bifasisk sjokk, og allikevel ha bedre resultater enn for 
monofasiske sjokk. Dermed reduseres faren for å skade myocard. Det er usikkert hva som er 
optimalt energinivå ved bifasisk defibrillering, men studier tyder på at 200J eller mindre er 
nok.  
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6 Status præsens 
 

Hvis man har et ønske om å bedre overlevelsen ved hjertestans utenfor sykehus, er det helt 
sentralt å finne svar på følgende to spørsmål: 
 
 6.1. Hva vet vi om optimal behandling av hjertestans? 
 6.2. Hvor står vi i Norge i dag m.t.p. effektiv behandling av hjertestans? 
 
Diskrepansen mellom svarene på disse spørsmålene, vil kunne hjelpe oss i å identifisere 
fornuftige innsatsområder i arbeidet med å øke overlevelsen. 
 
 

6.1 Hva vet vi om optimal behandling av hjertestans? 
 
Tid er en vesentlig faktor i behandlingen av hjertestans. 
For å få tidligst mulig kvalifisert hjelp, må det meldes fra om hjertestansen så raskt som 
mulig.  
 
For å unngå betydelig vevsskade er det viktig at spontansirkulasjon gjenopprettes raskt. 
Hjernen tar skade allerede etter 3-5 minutter uten oksygentilførsel, og uten effektive tiltak vil 
disse skadene være så store etter 10-12 min. at overlevelse sjelden er mulig. Overlevelse av 
VF er primært relatert til tiden fra VF inntrer til første defibrillering.12 
Jo tidligere det første defibrilleringssjokk kan gis, jo større er sjansene for å overleve. Det er 
rapportert om overlevelse helt opp til 90% når det første sjokket avleveres innen 1 minutt etter 
inntrådt hjertestans. Motsatt avtar sjansene med opptil 10% pr. minutt som går før 
defibrillering. Diagrammet nedenfor viser dette.13 
 
 

 
Merk at tidlig igangsatt HLR mer enn dobler sjansen for å overleve. Tidlig HLR er følgelig en 
annen vesentlig faktor i behandlingen av hjertestans. Dersom det iverksettes tidlig HLR i 
perioden før defibrillator er tilgjengelig, reduseres sjansen for at VF skal slå over i en 
asystole, vevene perfunderes såpass at vevsskaden reduseres og overlevelsen økes 
signifikant.14,15,16 Man kan med andre ord si at man ”kjøper seg tid” slik at en defibrillator kan 
komme frem og tas i bruk. Den blodsirkulasjon man klarer å oppnå med effektiv HLR er 
nemlig nok til å hindre alvorlig vevsskade av hjerne og hjerte de første minuttene. På denne 
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bakgrunn blir kvaliteten på den basale HLR særdeles viktig. Selv når HLR utføres korrekt, 
kan bare 20-30% av normal blodsirkulasjon oppnås, og dårlig utført HLR vil således gi 
tilnærmet ingen sirkulasjon. 
 
Endelig er det viktig med tidlig medisinsk behandling for å stabilisere pasienten etter velykket 
resuscitering. Når det gjelder selve akuttfasen, har ingen studier så langt kunnet vise at 
avansert medisinsk behandling med intubasjon, medikamenter o.s.v. gir økt 
langtidsoverlevelse etter plutselig, uventet hjertestans. Studier tyder imidlertid på at adrenalin 
og amiodarone i.v. er gunstig i behandlingen av VF /pulsløs VT som ikke responderer på de 
første sjokkene. (Algoritmene fra Guidlines 2000, AHA/ERC anbefaler medikamentell 
behandling først etter 3 mislykkede sjokk). Bruken av vasopressin og høy-dose adrenalin er 
fremdeles omstridt, og inngår ikke i Guidlines. Atropin, Magnesiumsulfat (ved Torsade de 
pointes) og bufferbehandling er også etablerte faktorer i behandlingen av hjertestans, men 
igjen fins det ikke studier som viser at disse medikamentene øker overlevelsen. Når 
medikamentene allikevel er i bruk, skyldes nok det klinisk tradisjon og at medikamentenes  
virkningsmekanisme i teorien kan tenkes å være gunstig ved hjertestans. 
Med bakgrunn i det overnevnte, skal ingen avansert medisinsk behandling forsinke tidlig 
defibrillering og basal HLR.  
 
De fire faktorer det her er pekt på; tidlig varsling, tidlig HLR, tidlig defibrillering og tidlig 
medisinsk behandling, utgjør til sammen det vi kaller ” kjeden som redder liv”. Med det 
menes at det ikke er enkelttiltak alene, men summen av alle disse tiltak, som redder liv. Sagt 
på en annen måte; alle ledd i kjeden må fungere effektivt hvis hjertestanspasientens liv skal 
reddes. Behandlingen dreier seg med andre ord ikke bare om en hjertestarter. Det dreier seg 
om resuscitering; HLR, defibrillering og muligens medikamenter. 
 
 

6.1.1 Trender innen terapi, teknologi og tilgjengelighet. 
En klar trend når det gjelder retningslinjer (Guidelines) for behandling av hjertestans, er 
forenkling. Eksempler på dette er bortfall av pulssjekk og likt 
innblåsnings:kompresjonsforhold (2:15) enten man er èn eller to behandlere. Merk også at den 
tidligere tradisjon, med ulike retningslinjer for lekfolk og helsepersonell er borte. 
 
De to kanskje mest etablerte sannheter innen behandling av hjertestans er tidlig defibrillering 
og effektiv HLR. De siste årene har nok fokus vært særlig rettet mot tidlig defibrillering, noe 
som muligens er naturlig ettersom det er det viktigste enkeltfaktoren for overlevelse.17 
Kanskje har man viet den basale HLR for lite oppmerksomhet i disse årene? Det er imidlertid 
blitt ny fokus på viktigheten av HLR. Studier i Oslo, New York og Belgia indikerer at effektiv 
basal HLR kan øke overlevelsen med en faktor på 3-4. Samtidig viser de at kun 35-45% av 
den BHLR som gis, er effektiv- og at dårlig utført HLR gir samme resultat som ingen utført 
HLR.1820׳19׳. De fleste studier peker på de samme innsatsområder; nemlig at det relativt sett er 
for få kompresjoner og at kompresjonene ikke er dype nok.21 Det er grunn til å tro at ”gjen-
oppdagelsen” av viktigheten av HLR vil resultere i defibrillatorer som gir tilbakemelding på 
HLR-utførelsen. Trolig vil det også bli fokus på å finne mer effektive treningsmetoder, samt å 
få flere lekfolk til å lære HLR. Mye tyder på at det er vanskeligere å lære effektiv HLR enn 
betjening av en AED. 
En annen meget interessant terapi-trend, er spørsmålet om man skal gi HLR før defibrillering. 
Det har tidligere vært praksis at personell som etter en stund ankommer pasienten med 
defibrillator, har avlevert sjokk umiddelbart hvis indikasjon. Det er nå gjort studier hvor man 
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ved ankomst har gitt HLR  før man har defibrillert (hvis indisert). Resultatene kan tyde på at 
når profesjonell behandling starter 5 minutter eller mer etter inntruffet hjertestans 
(ventrikkelflimmer), så har pasienten bedre overlevelsessjanser dersom stansteamet/ 
ambulansepersonellet gir 3 minutters basal hjerte/lungeredning forut for defibrillering med 
hjertestarter. Kurven under viser denne forskjellen i overlevelse. 22   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kurven viser også at dersom responstiden er kort (til venstre for kurvenes krysningspunkt), vil 
hurtigst mulig defibrillering stadig være å foretrekke. 
 
Fra terapitrender skal vi bevege oss til trender innen teknologi og tilgjengelighet. Når det 
gjelder AED-teknologien, er det åpenbart at maskinene stadig blir lettere, mindre, billigere og 
enklere å betjene. Dette betyr at flere og flere blir i stand til å betjene AEDene, samt at 
utbredelsen av slike hjertestartere vil øke, noe man allerede ser i flere land. Det er knyttet 
store forhåpninger til økt utbredelse av AEDer, og bakgrunnen for dette belyses nærmere i del 
7. 
 
  
 

6.2 Hvor står vi i dag m.t.p. effektiv behandling av hjertestans?  
 

6.2.1 Tidlig melding. 
 
Det er et velkjent fenomen innen prehospital akuttmedisin at pasienter med brystsmerter ofte 
venter svært lenge før de tar kontakt med helsetjenesten. Disse pasientene kan sitte hjemme å 
”kjenne på brystsmertene” i flere timer før de løfter av telefonrøret. Og når de først ringer, er 
det gjerne barn og slektninger som kontaktes først. Hva dette reaksjonsmønsteret skyldes kan 
man jo spekulere i; frykt for å være til bry og lage ”falsk alarm”, samt benekting av at man er 
alvorlig syk kan være noen av faktorene. Det er i alle fall helt klart at verdifulle minutter og 



 13

timer går tapt ved et slikt reaksjonsmønster: En stenose som for eksempel ved rask PCI kunne 
blitt blokket ut vellykket, kan i stedet gi opphav til et større hjerteinfarkt, eller hjertestans i 
verste fall. Det er på bakgrunn av dette svært viktig å komme ut med god informasjon til 
publikum, slik at man kjenner symptomene på akutt hjertesykdom, og handler korrekt ut i fra 
dette ved å ringe 113. Dette burde være et relativt billig tiltak med bred målgruppe. 
Det er som kjent AMK-sentralen som tar imot ”medisinsk nødtelefon” (113). Sentralen 
bemannes oftest av sykepleiere og ambulansepersonell med spesiell opplæring for formålet. 
Det har i flere år vært diskutert om man i Norge skal innføre et felles nødnummer for 
utrykningsetatene (brann, politi, medisinsk nødtelefon) à la 911-modellen fra USA. Dette for 
å skape mindre forvirring blant publikum med tanke på hvilket nummer de skal ringe. Enkelte 
har hevdet at et slikt felles nødnummer muligens vil kunne gi tidligere melding ved for 
eksempel en hjertestans. Det er imidlertid flere undersøkelser som tyder på at særlig helse-
delen av et slikt felles nødnummer vil oppleve å få lengre responstid, da dagens AMK-system 
er meget effektivt slik det er. Dessuten vil mange mene at en felles sentral for nødmeldinger 
vil kunne gi mindre spisskompetanse på de enkelte fagfelt, samt fare for tap av oversikt på 
grunn av større forhold. Enn så lenge har vi tre ulike nødnumre i Norge, og utfordringen blir å 
få publikum til å ta kontakt raskt ved for eksempel akutt hjertesykdom. 
 
 

6.2.2 Tidlig HLR. 
 
Hvor tidlig HLR iverksettes har blant annet sammenheng med hvor lang tid det tar fra 
hjertestans inntrer, til vedkommende blir funnet. Slike ting er man naturligvis ikke herre over. 
Ofte er det nok ikke dette som står i veien for tidlig HLR, men snarere at de som er på/ 
kommer til stedet nøler med å iverksette HLR. Årsaken til denne nølingen kan være at man 
ikke forstår at det dreier seg om en hjertestans, man føler seg kanskje usikker på egne 
ferdigheter og er redd for å gjøre feil. Kanskje oppfattes også situasjonen som frastøtende og 
skremmende, slik at man på den måten blir apatisk eller motsatt; for stresset til å iverksette 
fornuftige tiltak. Nøkkelen til disse problemene er først og fremst å kurse flest mulig lekfolk 
(gamle og unge) i basal HLR. På slike kurs får man blant annet trening i å identifisere 
hjertestans, man får trene hjertekompresjon og innblåsninger og man får kunnskap om 
viktigheten av tidlig varsling og HLR. Ved å støtte seg til en algoritme/ drill, får man 
forhåpentligvis også et mer resolutt og nærmest ”reflektorisk” handlingsmønster. Det er 
imidlertid vist at det må trenes jevnlig også etter kurset for å holde ferdighetene og 
reaksjonsmønsteret present, så dette er tiltak som krever kontinuerlig oppmerksomhet. Flere 
organisasjoner holder i dag kurs i basal HLR. 
Det er fremdeles en lang vei å gå før lekfolk i allminnelighet kan utføre god HLR. For at ikke 
bare de mest interesserte skal besitte slike ferdigheter, er det nok viktig at slike kurs holdes på 
arbeidsplasser, i skolen, lag og foreninger etc. hvor det ”brede lag” av befolkningen befinner 
seg. Endelig er det viktig at man på helseinstitusjoner også kurser de ansatte i HLR. Ikke bare 
for å ta seg av egne pasienter, men òg for å være rustet utenfor arbeidsplassen. Det er mulig at 
flere i helsevesenet mener de kan HLR fordi de har lært det en gang i tiden, og således ikke 
trenger å kurses. Til det er det igjen å si at ”dårlig HLR er det samme som ingen HLR”, og i 
lys av dette blir det svært viktig med jevnlige øvelser i HLR for å holde ferdighetene ved like. 
En fersk undersøkelse viser blant annet at kvaliteten på HLR gitt av profesjonelle stans-team 
inne på sykehus, ikke er av tilfredsstillende kvalitet, først og fremst med tanke på helt basale 
ting som kompresjonsdybde, ventilasjons- og kompresjonsfrekvens.23 Å kunne gi HLR av god 
kvalitet er med andre ord ikke noe man kan for alltid hvis man har lært det èn gang; det krever 
jevnlig øvelse. Dessuten er det ofte forventet at man som helsepersonell skal beherske HLR.  
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6.2.3 Tidlig defibrillering 
 
Som beskrevet tidligere er tiden fra inntruffet hjertestans til første defibrillering av største 
betydning. Det er alt overveiende ambulansetjenestene som besitter hjertestarterne som brukes 
utenfor sykehus i Norge. Et sentralt spørsmål må derfor bli hvor lang responstid de 
prehospitale tjenester har. En norsk studie som ble publisert i 2004 undersøkte de prehospitale 
responstider i Vestfold og Troms for å se om de tilfredsstilte Helsedepartementets anbefalte 
minstekrav.24 Studien viste at bare to av i alt 28 kommuner oppfylte de anbefalte kravene til 
responstid. I Vestfold viste sogar endringen i prehospital responstid fra 1998-2001 en klar 
negativ tendens. De kommunene som mistet sin lokale ambulansetjeneste, fikk en betydelig 
forlenget responstid. Helsedepartementets mål er for øvrig at 90% av befolkningen i byer og 
tettsteder i dag skal nås innen åtte minutter, mens 90% av befolkningen i grisgrendte strøk 
skal nås innen 25 minutter. Ut i fra hva som tidligere er skrevet om tid som faktor ved 
hjertestans, må man kunne si at dette i hvert fall ikke er for ”strenge krav”. 
Studien konkluderer med at det er et stort potensiale for økt overlevelse og redusert sykelighet 
hvis reduserte prehospitale responstider kan oppnås. For å oppnå dette, må både AMK-
sentraler og ambulansetjenestene styrkes, og arbeidet for mindre tidstap i alle 
overlevelseskjedens ledd må intensiveres. 
 
Endelig må det nevnes at det fortsatt ikke er full dekning av defibrillatorer i landets 
ambulanser. I iveren etter å finne nye tiltak som sikrer tidligere defibrillering, framstår dette 
faktum nærmest som en selvmotsigelse. Det bør være selvsagt at arbeidet med å utstyre alle 
landets ambulanser med hjertestartere intensiveres. Bruken av AEDs er som påpekt så enkel, 
og nødvendigheten av en AED så uvurdelig, at det er en selvfølge med 
defibrilleringsberedskap i samtlige norske ambulanser.  
 
Nettopp på grunn av at hjertestartere ikke kommer tids nok frem til pasienten i mange tilfeller, 
er det foreslått de ulike tiltak som jeg vil belyse senere i oppgaven, men bakgrunnen for at det 
tenkes nytt i forhold til tidligere defibrillering bør allerede synes klar. 
 
 

6.2.4 Tidlig medisinsk behandling 
 
De store forskjellene mellom landets ambulansetjenester er, til tross for den ufullstendige 
defibrilleringsberedskap, i ferd med å bli mindre. Mange steder i landet  betyr det at den 
medisinske behandlingen som kjennetegner AHLR, vil ankomme med ambulansetjenesten- 
dersom denne holder et høyt faglig nivå. Tiltak for å muliggjøre tidligere medisinsk 
behandling blir derfor som over. Igjen vil jeg imidlertid påpeke at man skal ha størst fokus på 
tidlig HLR og defibrillering, som er meget godt dokumentert, og så får man iverksette den 
medisinske behandling (som i stor grad mangler solid dokumentasjon) etter dette. 
 Den videre transport for stabilisering på sykehus må naturligvis også skje hurtig. I mindre 
kommuner med lang vei til sykehus, er naturligvis luftambulanse en viktig faktor for å makte 
dette.  
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Det er for øvrig grunn til å merke seg at lekfolk er en svært sentral brikke i kjeden som redder 
liv. Uten lekfolk til å varsle og starte HLR bryter kjeden som redder liv sammen. Som jeg 
snart skal belyse, er lekfolk på vei inn også i kjedens tredje ledd; tidlig defibrillering. 
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7 Tidligere defibrillering 
 

 
Ønsket om å kunne yte tidligere defibrillering ved hjertestans har avstedkommet flere 
modeller med dette som formål. Grovt sett kan de ulike tilnærmingsmetodene deles i tre 
hovedgrupper, som jeg vil behandle etter tur. Inndelingen er som følger: 
 

1. Første-responsgrupper (first responder). 
2. Utplassering av hjertestartere på steder med stor publikumsgjennomstrømning (PAD-

public access defibrillators). 
3. Hjemmedefibrillering. 

 
Denne inndelingen er for øvrig i tråd med The American Heart Association sine stategier for å 
redusere tid til defibrillering. 
 
I denne begrensede prosjektoppgaven legger jeg mest vekt på de to første gruppene. Det er da 
også rundt disse gruppene det har vært debattert mest. Jeg tar utgangspunkt i sentrale studier 
av disse to tilnærmingsmetoder. 
Jeg vil også kort belyse den tredje gruppen; hjemmedefibrillering. 
 
 
 
 

7.1 Første-responsgrupper  
 

7.1.1 Tripling survival from sudden cardiac arrest via early defibrillation without 
traditional education in cardiopulmonary resuscitation.7 

 
Formål: 
 
I et forsøk på å oppnå hurtigere defibrillering, opprettet man i Piacenza, Italia, et første-
responssystem med frivillige personer uten tradisjonell utdanning i HLR. 
 
 
Materiale og metode: 
 
Første-responssystemet som oppstod ble kalt Piacenza Progetto Vita (PVV), og bestod av 
ikke-medisinsk personell.  
12 automatiske hjertestartere (AED) ble utplassert på byens mest befolkede, offentlige steder 
(fikserte hjertestartere). Dette dreide seg om postkontor, jernbane, universitet etc. Dessuten 
ble mobile hjertestartere plassert i utvalgte biler; 15 stk. fordelt på politi- og brannbiler, samt 
12 stk. i bilene til en veldedig organisasjon (Public Assistance), som hjelper til med transport 
og assistanse av byens pasienter. Altså totalt 39 nye halv-automatiske hjertestartere i et 
område på drøyt 170 000 innbyggere. Byens ambulanser hadde alle defibrillatorer fra før. 
PVV ble opprettet som et supplement til byens ordinære ambulansetjeneste. Når den 
medisinske nødsentralen mottok oppdrag som angikk ”bevisstløs person”, utgikk umiddelbar 
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varsling i følgende rekkefølge 1; ambulanse, 2; den PPV-enhet med nærmeste mobile 
hjertestarter, 3; de PPV-frivillige som oppholdt seg i nærheten av nærmeste fikserte 
hjertestarter. 
De frivillige fikk et 4-timerskurs, hvor de lærte å sjekke ABC (Airways, Breathing, 
Circulation), samt benytte en halv-automatisk hjertestarter. Det ble ikke gitt undervisning i 
HLR. Totalt deltok 1285 frivillige i prosjektet, fordelt på yrker som politi- og brannmenn, 
vektere, postkontor-personale, apotekansatte etc. 
Studien ville primært undersøke effekt på resusciterings-rate (pasienten blir innlagt i live på 
sykehus) og overlevelsesrate (pasienten skrives ut i live). 
 
Resultater: 
 
I løpet av de 22 mnd. studien varte, ble det registrert 354 tilfeller av plutselig hjertestans 
(SCA). Majoriteten av tilfellene skjedde i privathjem (86,7 %). Av de 354 pasientene ble 143 
(40.4 %) behandlet av PPV initialt, mens de resterende 211 pasienter ( 59,6 %) ble behandlet 
av ambulansetjenesten alene. Det ble observert en høyere prosentandel ”sjokkbare” rytmer 
blant PPV-pasientene enn blant ambulansetjenestens pasienter. Merk imidlertid at asystoli var 
den vanligste initialrytme i begge grupper. 
 

 
 
Tar man for seg samtlige 354 stans-tilfeller, var antall pasienter som overlevde til utskrivelse 
fra sykehus tre ganger så høy i PPV-gruppen som i EMS-gruppen (ambulansetjenesten alene); 
10.5 % versus 3,3 %. Også overlevende med tilfredsstillende nevrologisk status var tredoblet 
(8,4 % versus 2,4 %).  
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Defibrillering var svært effektivt enten den ble gjennomført av PPV eller EMS (87,5 % versus 
86,2 % av pasientene med ”sjokkbar” rytme ble konvertert etter ett sjokk.) Ingen av 
pasientene trengte mer enn 2 sjokk for å terminere den initielle arytmi. 
 
 
Diskusjon: 
 
Studien viser tydelig at overlevelsen er klart best blant de pasientene som ble behandlet av 
PPV først. Kombinasjonen av ambulansetjeneste og første-responsgrupper synes således å 
være mer effektiv enn ambulansetjenesten alene. 
Et interessant aspekt ved denne studien, var at defibrillering ble prioritert så klart, ja, nærmest 
ensidig, når en hjertestarter var tilgjengelig. En enkel opptrening av frivillige i tidlig 
defibrillering (uten HLR-instruksjon), virker trygt, gjennomførbart, effektivt og økonomisk 
fornuftig. 
Dette prosjektet ble gjennomført i en mellomstor, europeisk by. Resultatene kan derfor ikke 
ukritisk overføres til andre områder. Forholdene synes imidlertid ikke helt ulike de største 
norske byer. 
Før implementeringen av PPV, hadde Piacenzas ambulanser en responstid på drøye 6 
minutter. PPV oppnådde en reduksjon i responstid på litt mer enn 1 minutt. Den økte 
overlevelsen er etter alt å dømme, i hovedsak et resultat av denne tidsbesparelsen. Funnene er 
konsistente med det faktum at overlevelsen faller med 10 % for hvert minutt som går uten 
intervensjon ved hjertestans. 
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Konklusjon: 
 
Integreringen av tidlig defibrillering utført av frivillige lekfolk, resulterte i en tre-doblet 
overlevelse av hjertestans utenfor sykehus. Bakgrunnen for resultatene ser ut til å ha vært en 
reduksjon i responstid på litt over 1 minutt. Slik muliggjorde man tidligere defibrillering. 
Prosjektet gikk ut på å supplere den eksisterende ambulansetjenesten med innsatspersonell 
som fikk opplæring i å bruke hjertestarter, men ingen HLR-instruksjon. 
 

7.1.2 The public access defibrillation trial.25 
 
Formål: 
 
Kan lekfolk i innsatsgrupper som lærer å bruke en hjertestarter øke overlevelsen av hjertestans 
utenfor sykehus? Dette var hovedspørsmålet man stilte seg i denne studien.  
 
Materiale og metode: 
 
Man gjorde en prospektiv, randomisert, kontrollert studie av 2 ”innsats-systemer” basert på 
frivillige lekfolk. Først identifiserte og randomiserte man 993 lokaliteter (i USA og Canada) 
med en pre-definert økt risiko for hjertestansepisoder. Blant disse lokaliteter var det offentlige 
steder (rekreasjonssteder, underholdningsfasiliteter, kjøpesenter etc.) samt  større 
boligkomplekser. Deretter trente man opp de frivillige i èn av to randomiserte grupper: Den 
ene gruppen lærte å respondere på hjertestans ved å ringe nødtelefon (911) og starte basal 
HLR, mens den andre gruppen ble opplært i defibrillering (AED) i tillegg til å ringe 911 og 
starte basal HLR.  
Ved å se på overlevelse til utskriving av sykehus, ville man undersøke om den ene av 
metodene var signifikant mer effektiv enn den andre. 
Totalt inkluderte studien ca. 20000 frivillige; gjennomsnittlig 20 personer/ lokalitet. Det ble 
utplassert ca. 1500 halvautomatiske hjertestartere; dvs.gjennomsnittlig 3 stk/ lokalitet. De 
frivillige fikk dessuten oppfriskningskurs 1-2 ganger i løpet av studieperioden. 
Datainnsamlingen gikk over 21,5 måneder. 
 
Resultater: 
 
De fleste stans-tilfellene skjedde på de offentlige stedene (85%), mens bare 15% skjedde i 
boligkompleksene. Totalt ble 103 pasienter behandlet av ”CPR-only”-gruppene, mens 
”CPR+AED”-gruppene behandlet 129 pasienter. Materialet i de to gruppene ble svært likt 
m.t.p. kjønn, alder, andel bevitnede stans etc. 
Det var en signifikant forskjell (p=0,042)  mellom antall overlevere i ”CPR-only”-gruppen  og 
”CPR +AED”-gruppen. 
 
Table 2. Public Access Defibrillation Trial: Primary Endpoint 

  CPR Only
(n = 103) 

CPR + AED
(n = 129) P 

Number of survivors to discharge 15 (14.6%) 29 (22.5) .042

Residential units 1 1 NS 

Nonresidential units 14 28 NS 
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Det ble ikke rapportert om defibrillering på feil indikasjon, og vedlikeholdsproblemene med 
AEDene var få. Noen av de frivillige rapporterte imidlertid om tung psykisk belastning 
relatert til oppgaven som innsatspersonell. 
 
Diskusjon: 
 
Selv om boligkompleksene representerte 15 % av stanstilfellene, hadde de en overlevelse på < 
5 % av overleverne. Utfallet var for øvrig ikke influert av om pasientene ble behandlet med 
”CPR only” eller ”CPR + AED”. Bakgrunnen for dette resultatet er usikkert, men det bør 
være et poeng å ta med seg når man skal vurdere ulike lokaliteter for utplassering av 
hjertestarter. Når vi vet at de fleste hjertestanser skjer i hjemmet blir den lave overlevelsen i 
denne gruppen ekstra interessant.  
Denne studien gir også innsikt i hvilket enormt arbeid som ligger bak en signifikant økning av 
overlevelse ved prehospital hjertestans. 1500 defibrillatorer, samt opplæring-og ikke minst 
repetisjonsøvelser- av 20000 frivillige, vitner om store utfordringer; både organisatorisk og 
økonomisk. Er det realistisk med slike innsats-systemer over større områder på permanent 
basis? Eller er dette så ressurskrevende at det i praksis kun vil bli å se i 
forskningssammenhenger som dette? Det man i hvert fall kan slutte av dette, er at man må 
gjøre mer enn å bare utplassere defibrillatorer: Brukerne av disse må følges svært nøye opp, 
og det må være mange frivillige for at beredskapen skal være solid. 
Da de inkluderte lokaliteter var selektert med spesiell vekt på deres høye risiko for 
hjertestanstilfeller, er ikke resultatene fra undersøkelsen direkte overførbart på lokaliteter med 
lavere risiko/ lokaliteter som ikke har gjennomgått samme ”risikoanalyse”. 
Analyser pågår fortsatt m.t.p. vurdering av kostnadseffektivitet, samt overlevernes 
nevrologiske status og livskvalitet. 
 
Konklusjon: 
 
Denne studien viser, i likhet med andre studier, at det er trygt å la lekfolk utføre tidlig 
defibrillering ved hjertestans utenfor sykehus. Den viser også at i lokaliteter med en pre-
definert økt risiko for hjertestanstilfeller, er overlevelsen  nesten dobbelt så høy når trenede 
lekfolk responderer med bruk av AED og HLR i.f.t. om de kun responderer med HLR. 
Dessuten viser studien en meget lav overlevelse i boligkomplekser med utplasserte 
hjertestartere. 
 
 

7.2 Utplassering av hjertestartere på steder med stor 
publikumsgjennomstrømning (PAD-public access defibrillators) 

 

7.2.1 Potential impact of public access defibrillators on survival after out of hospital 
cardiopulmonary arrest: retrospective cohort study.26 
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Formål: 
Studien hadde som formål å estimere potensiell økt overlevelse av hjertestans utenfor sykehus 
ved bruk av PAD. 
 
Materiale og metode: 
 
Man tok for seg alle hjertestanstilfeller av cardial årsak utenfor sykehus i Skottland fra 1991-
98. Primært ble disse tilfellene behandlet av den skotske ambulansetjenesten (98.9%). 
Allmennpraktikere behandlet de resterende 1.1%. 
Ingen PADer var utplassert i Skottland i den aktuelle perioden. 
Data ble hentet fra ambulansetjenestens dokumentasjon på Utstein-skjema, samt dokumenter 
fra sykehus som fortalte om pasienten ble utskrevet i live eller ei. En statistisk modell ble så 
benyttet for å estimere effekt på overlevelse ved å utplassere PADer på ”egnede” eller ”mulig 
egnede” steder, som var definert i henhold til tabellen under.  
 

     
 
Resultater: 
 
Av 15189 hjertestanser, skjedde 12004 (79,0 %) på ”uegnede” steder for utplassering av 
PAD, 453 (3,0 %) på ”mulig egnede” steder, og 2732 (18,0 %) på ”egnede” steder. 
Defibrillering ble utført i 67,9 % av tilfellene på ”mulig egnede” steder og i 72,9 % av 
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tilfellene på ”egnede” steder. Den statistiske modellen estimerte at man ved å utplassere 
hjertestartere (PAD) på ”egnede” steder, ville kunne øke totaloverlevelsen fra 5,0 % til 6,3 %. 
Dersom utplasseringen fant sted både på ”egnede” og ”mulig egnede” steder, ville man kunne 
oppnå totaloverlevelse på 6,5 %. 
 
Diskusjon: 
 
Resultatene fra undersøkelsen viser at nytten av utplassering av hjertestartere (PAD) trolig er 
begrenset: De fleste prehospitale hjertestanser skjer på steder som er uegnet for utplassering 
av hjertestartere. De stanstilfellene som finner sted på åpenbart ”egnede” steder, har allerede 
den korteste responstid m.t.p. ambulanse, og dessuten den høyeste defibrilleringsrate og 
totaloverlevelse. I en annen studie fra Skottland (for øvrig med mange av forfatterne fra denne 
studien), har man vist en dobling i totaloverlevelse ved å redusere ambulansenes responstid 
fra 14 minutter til 5 minutter. Ett tiltak for å muliggjøre en slik tidsbesparing, vil være å  
utstyre andre ”første-respondere” enn ambulansepersonell med automatiske hjertestartere 
(AED) og gi opplæring i bruken av disse.27 
Overføringsverdien av denne studien til norske forhold er trolig god, blant annet fordi  
befolkningen i Skottland (5.1 mill.) er omtrent like stor som i Norge. Dessuten er ikke 
bosetningsmønsteret helt ulikt; med de største populasjonene i få store, og mange mellomstore 
byer, og samtidig en betydelig spredt befolkning i distriktene. 
 
 
Konklusjon: 
 
Utplassering av hjertestartere (PAD) som forbipasserende lekfolk kan benytte, vil trolig gi 
dårligere effekt på totaloverlevelse, enn styrking av første-responder-defibrillering og basal 
HLR hos publikum. 
 
 

7.2.2 Outcomes of rapid defibrillation by security officers after cardiac arrest in 
casinos.2 

 
Formål: 
 
Man ønsket i denne studien å undersøke hvilken effekt bruk av halvautomatiske hjertestartere 
(AED) av ikke-medisinsk personell hadde på overlevelse av hjertestans. 
 
Materiale og metode: 
 
Det ble utplassert automatiske defibrillatorer (AED) på strategiske steder i 32 casinoer i USA. 
Plasseringen av hjertestarterne var slik at man uansett hvor stansen inntraff, kunne avlevere 
første sjokk innen 3 minutter etter kollaps. Sikkerhetsvaktene på de ulike casinoene ble 
opplært i bruken av hjertestarter. Dessuten var samtlige sertifiserte i BHLR fra før. 
Sikkerhetsvaktene var spredt rundt i casinoene på en slik måte at man fra et hvilket som helst 
punkt i fellesområdene, kunne få øye på en av vaktene. I tillegg fantes det 
overvåkningskameraer flere steder. Algoritmen som sikkerhetsvaktene skulle følge ved 
hjertestans, ga instruks om defibrillering først- hvis mulig. Man studerte prospektivt de 
hjertestanstilfeller som oppstod i løpet av 32 mnd. fra 1997 til 1999.  
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Resultater: 
 
Totalt ble 148 tilfeller av hjertestans inkludert i studien. 105 av disse tilfellene hadde VF som 
initialrytme (71 %), og i alle disse tilfellene ble hjertestarter benyttet. Av disse pasientene ble 
56 pasienter (53 %) utskrevet fra sykehus i live. Av de 105 pasientene med VF, var 90 av dem 
såkalt bevitnede hjertestans. Blant de bevitnede tilfeller var tid fra kollaps til første sjokk 4.4 
+_2.9 min. 
 
 
Totaloverlevelsen blant de bevitnede tilfeller var 74 % for dem som fikk første sjokk innen 3 
minutter, og 49 % for dem som fikk første sjokk senere enn 3 minutter. 
 
 
 
 

 
 
 
Diskusjon: 
 
Overlevelsesraten for pasienter med VF utenfor sykehus er svært høy i denne studien. Hva er 
bakgrunnen for dette? Majoriteten av stans-tilfellene i dette materialet skjedde i casinoenes 
fellesarealer; ikke på gjestenes hotellrom etc. Tilfellene ble derfor raskt oppdaget. I tillegg var 
responstiden lavere enn det som er rapportert fra ordinære ambulansetjenester. Disse to 
faktorer førte til rask behandling. Tidligere studier har vist at mindre enn 20 % av alle 
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hjertestanstilfeller tradisjonelt skjer på offentlige steder.28 Studien sier oss følgelig lite som 
kan brukes i diskusjonen om totaloverlevelse av alle prehospitale hjertestans.    
Det er dessuten verdt å nevne at casinoer ikke bare har høy publikumsgjennomstrømning, 
men også en særlig høy insidens av hjertestans sammenlignet med andre ”offentlige steder”.29 
Disse to aspekter bidro muligens til at man fikk benyttet hjertestarterne hyppigere her enn på 
et annet offentlig sted. Man kan derfor ikke forvente et likt ”kundegrunnlag” på et hvilket som 
helst annet sted, og følgelig ikke like mange vunne leveår for samme innsats/ beløp. 
En begrensning ved studien, er at det ikke ble gjort en formell nevrologisk undersøkelse av de 
overlevende. Når det er sagt, hadde imidlertid ingen av de overlevende behov for daglig hjelp 
ved studiens slutt. Det er derfor plausibelt å tro at ingen av disse ville havnet i kategori for 
cerebral funksjon høyere enn 1 ( god cerebral funksjon) eller 2 ( moderat cerebral funksjon). 
 
 
Konklusjon: 
 
Rask defibrillering av ikke-medisinsk personell ved hjelp av halv-automatiske hjertestartere 
(AED), kan øke overlevelsen av VF utenfor sykehus. For å oppnå best resultat, må tiden fra 
kollaps til første defibrillering være under 3 minutter.  
 
 

7.2.3 Public use of automated external defibrillators3 
 
Formål: 
 
Studiens formål var å undersøke om lekfolk som var vitne til hjertestans ville ta i bruk 
automatiske hjertestartere, og i så fall om bruken var vellykket. 
 
Materiale og metode: 
 
Studien var prospektiv, og ble utført på tre flyplasser i Chicago over to år. Defibrillatorer ble 
utplassert i passasjerterminalene på O`Hare, Midway og Meigs Field Airport slik at det var 
60-90 sekunders gange i mellom dem. De tre flyplassene har til sammen 100 millioner 
reisende hvert år. Informasjon om hvordan hjertestarterne brukes ble gitt via videosnutter i 
venteområdene, brosjyrer og rapporter i media. I perioden forut for studiens start, hadde flere 
av de ansatte på flyplassene blitt trent i basal HLR og bruk av hjertestarter. Totalt var 3000 av 
44000 ansatte trent i disse ferdighetene. Dessuten hadde flere flyselskaper trent eget 
kabinpersonale i bruk av hjertestarter om bord på flyene. Slik var også disse menneskene 
potensielle brukere av de utplasserte hjertestarterne.  
Man registrerte tiden fra varsling til første defibrillering, overlevelse etter 72 timer og 1 år. 
Blant overleverne gjorde man en nevrologisk status. Dessuten kartla man hvilken bakgrunn 
publikum som tok i bruk hjertestarterne hadde. 
 
Resultater: 
 
I løpet av to-årsperioden fikk 21 personer ikke-traumatisk hjertestans, hvorav 18 presenterte 
med VF. Med to unntak var personene som tok i bruk hjertestarterne frivillige, såkalt ”gode 
samaritanere” som ikke hadde plikt til å hjelpe. Alle brukte hjertestarterne korrekt. Av de 18 
pasientene med VF, var hjertestarter i 4 av tilfellene ikke i nærheten, og defibrillering fant 
ikke sted i løpet av 5 minutter. Ingen av disse pasientene overlevde. Hos 3 andre pasienter 
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klarte man ikke å terminere VF, og disse pasientene døde til tross for hurtig bruk av 
hjertestarter.  
11 av pasientene overlevde. Av de overlevende fikk 9 av dem første sjokk innen 5 minutter. 
Alle 11 hadde god nevrologisk status (gruppe 1) ved utskrivelse fra sykehus, og 10 av dem 
var i live etter 1 år. Langtidsoverlevelsen blant de 18 pasientene med VF var 56 %. Blant de 
12 som fikk første sjokk innen 5 minutter var langtidsoverlevelsen 67 %. 
 
 I fire tilfeller ble hjertestarter koblet opp på pasienter som viste seg ikke å ha stans (2 
apoplexi, 1 pustebesvær, 1 synkope). Hjertestarteren indikerte alle ganger korrekt at 
problemet ikke skyldtes VF, og følgelig at defibrillering var kontraindisert. 
I 6 av de 11 tilfellene som resulterte i vellykket gjenopplivning, hadde operatøren av 
hjertestarteren ingen trening i bruken av sådan- til tross for at tre av dem var leger. 
 
Diskusjon: 
 
Igjen ser man en studie med svært høy overlevelse av VF (56 %), og god nevrologisk status 
hos overleverne. Til sammenligning minner jeg om at estimert overlevelsesrate for hjertestans 
i USA er under 5 %.30 
Til tross for defibrillatorens sentrale rolle i denne studien, må man ta høyde for at den basale 
HLR også har bidratt til det gode resultatet. Alle de overlevende fikk nemlig basal HLR før 
defibrillatoren ble tatt i bruk. 
Til tross for at de fleste hjertestanser skjer i hjemmet har en tidligere referert studie indikert at 
flyplasser har blant de høyeste insidenser mtp. hjertestans.26 Dessuten er disse flyplassene 
meget trafikkerte, bl.a. av profesjonelle helsearbeidere. I denne studien for eksempel, 
representerer tre leger en nokså stor prosentandel av de frivillige hjelperne, da materialet er 
lite. Disse to faktorer, høy insidens og stor trafikk med helsepersonell, gjør at man ikke kan 
overføre resultatene fra denne studien direkte over på andre offentlige steder. Når flyplassene 
har så mange besøkende, øker naturligvis sjansen for at en hjertestans kan inntreffe i nærheten 
av de utplasserte hjertestartere. Mens de tre involverte flyplasser har 100 millioner passasjerer 
pr. år, har Oslo Lufthavn Gardermoen til sammenligning 14 mill. pr.år.  
Studien viser at publikum er villig til å ta i bruk halv-automatiske hjertestartere enten de er 
kurset for formålet eller ei. At de ikke har plikt til å hjelpe, synes ikke å legge en demper på 
initiativet. 
Endelig nevnes at materialet med fordel kunne vært større for å oppnå sikrere resultater. 
 
Konklusjon: 
 
Utplasserte halv-automatiske hjertestartere på tre flyplasser i Chicago, ble effektivt og sikkert 
benyttet av publikum som var vitne til hjertestans. De fleste som benyttet hjertestarterne i de 
tilfeller hvor pasienten overlevde, hadde ingen opplæring på området. Selv om trening i HLR 
og bruk av hjertestarter anbefales på det varmeste, ser det ut til at mangel på slik trening ikke 
må stå i veien for bruk av hjertestarter ved hjertestans. 
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7.3 Hjemmedefibrillering 
 
Som tidligere nevnt skjer de fleste tilfeller av plutselig hjertestans utenfor sykehus, i hjemmet. 
Majoriteten av de pasienter som opplever at hjertet stanser, vil således ikke ha noen nytte av 
utplassering av defibrillatorer på offentlige steder. Bruk av en første-responsgruppe vil være 
av større nytte i disse tilfellene. Ønsket om enda tidligere defibrillering er imidlertid tilstede; 
og mange har derfor store forventninger til hjemmedefibrillering.  
I første omgang dreier dette seg om utplassering av hjertestartere i hjemmene til høyrisiko-
personer. Det er en kjent sak at man i dag implanterer små defibrillatorer (ICD) hos pasienter 
med kjent (meget) høy risiko for hjertestans; for eksempel pasienter som har overlevd 
hjertestans. Det er imidlertid strenge indikasjoner for en slik implantasjon, og dessuten er det 
kostbart. Et annet poeng er at blant pasientene med coronar hjertesykdom, er hjertestans det 
første symptom i helt opp mot 50 % av tilfellene.31 Disse pasientene vil jo neppe bli 
identifisert som høyrisikogruppe når ressursene er knappe, og langt mindre kvalifisere for 
implantering av ICD. Hva med disse? Nettopp på bakgrunn av det overnevnte, har man i flere 
miljøer spådd at den halvautomatiske hjertestarter om noen år vil ha samme plass i våre hjem 
som brannslukningsapparatet. Eneste forskjell, tilføyer noen, er at brannslukningsapparatet er 
farligere å bruke enn hjertestarteren. 
Vil vi finne hjertestartere hengende på kjøkkenet om noen år? For å nærme seg svaret på dette 
spørsmålet, gjorde man i staten Washington, USA, en studie av holdningen blant 144 
kardiologer.32 85 % trodde at halvautomatiske hjertestartere kunne være effektive, men bare 7 
% hadde noen gang ”forordnet” en slik til pasienter. Av dem som ikke hadde ”forordnet” 
defibrillatorer, oppga 71 % som årsak at bruken av halvautomatiske hjertestartere fortsatt ikke 
var regnet som standardbehandling. 67 % begrunnet holdningen med at hjemmedefibrillatorer 
ikke var dekket av forsikring, mens 58 % utrykte skepsis til om opplæringen av de potensielle 
brukerne var god nok. 
Når det gjelder nettopp opplæring av brukerne (stort sett familiemedlemmer), har man studert 
hvilke metoder som er mest effektive. I èn slik studie undersøkte man om vanlig instruksjon 
med instruktør til stede, eller video-basert instruksjon var mest effektivt.33 Man fant ingen 
signifikant forskjell mellom disse metodene. Etter 3 måneder gjorde man en ny test av 
deltakerne, og da var 25 % av totalgruppen ikke i stand til å avlevere et sjokk, mens 50 % ikke 
klarte å plassere klistreelektrodene (pads) riktig på pasienten. Dette sier noe om at opplæring 
av familiemedlemmer ikke er enkelt på noen måte, og at man trolig må ha en kontinuerlig 
oppfølging av de involverte for å sikre adekvate ferdigheter til enhver tid. 
Om ikke legen forordner en hjertestarter, vil det om noen år neppe by på store problemer å 
anskaffe seg en selv. Det er i dag mulig å kjøpe en halvautomatisk hjertestarter på internett for 
ca. 15000 kroner. Om noen år vil trolig prisen være klart lavere, samtidig som antall 
utsalgssteder vil øke. I USA er kjøp av private hjertestartere allerede i gang, og mye tyder 
derfor på at det bare er et spørsmål om tid før denne trenden når Europa. Når avisene serverer 
stadig flere ”Survivor Stories”, og fokuseringen på helse og sikkerhet i hvert fall ikke blir 
mindre, er dette alle faktorer som baner vei for  hjemmedefibrillatorenes inntog. At 
opplæringen synes å være en stor utfordring, vil neppe stå i veien for dem som føler at en 
defibrillator i hjemmet representerer økt trygghet. 
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8 Diskusjon 
 

8.1 Nytter det med fremskutt defibrillator-beredskap? 
 
Det er ingen tvil om at resultatene fra mange ”offentlig sted”-undersøkelser er meget gode- ja, 
til dels imponerende gode. I skarp kontrast til disse resultater står overlevelsen fra studier som 
angår hele land. Sett i sammenheng sier slike studier oss i hvert fall to ting: For det første sier 
de noe om hvor viktig tidlig defibrillering er for overlevelsen. For det andre forteller de at 
steder med høyest overlevelse er kjennetegnet av høy befolkningsgjennomstrømning, mange 
utplasserte hjertestartere og implementering av omfattende kursopplegg for ansatte etc. Dette 
er faktorer som krever mye ressurser og spesielt egnede lokalisasjoner, og følgelig ikke lar seg 
gjennomføre når det er tale om hjertestans-beredskap for et helt land. Dette bidrar til å 
forklare hvorfor oppløftende enkelt-resultater fra ”offentlig sted”-undersøkelser gir liten eller 
ingen effekt på total-overlevelsen for hele land. 
Argumentene i det overnevnte kan brukes på et hvert land i allminnelighet, men hva med 
Norge i særdeleshet? Som jeg alt har vært inne på i denne oppgaven, er det stor forskjell på de 
utvalgte lokalisasjoner som er benyttet i de største ”offentlig-sted”-studiene fra USA, og 
norske forhold. Som et eksempel ble det nevnt at Chigago-flyplassene har 100 mill. 
passasjerer pr. år, mens Oslo Lufthavn Gardermoen har 14 mill. passasjerer pr.år. Vi har 
dessuten færre store byer, og derfor færre naturlig tilhørende steder med stor 
befolkningsgjennomstrømning (for eksempel fornøyelses-, shopping-, reise- og 
kontorlokaliteter). Med dette som bakgrunn vil det være vanskelig å finne egnede steder for 
stasjonær fremskutt defibrillator-beredskap i Norge, og selv de best egnede lokaliteter vil 
trolig være ”for små” til å kunne gi lignende resultater som i internasjonale studier. Den store 
majoriteten av hjertestans utenfor sykehus, skjer på steder som ikke egner seg for utplassering 
av hjertestarter. Man må derfor ha de epidemiologiske og demografiske forhold i bakhodet 
når man vurderer tiltak for å forkorte kollaps-defibrillerings-intervallet.  
Det er lett å bli begeistret av de mange oppløftende resultater når det gjelder utplassering av 
hjertestartere på offentlig sted. Man kan lett la seg friste til å iverksette store 
utplasseringsprosjekter på befolkningstette steder. Vi bør imidlertid ikke glemme det faktum 
at Norges befolkning er spredt utover et stort område, og at mange bor i nokså grisgrendte 
strøk-ikke minst hva akuttmedisinsk beredskap angår. Det er hevet over enhver tvil at de 
prehospitale responstider i mange områder er for lange. Dessuten er det stor geografisk 
variasjon i responstid.34 Vi må derfor huske på viktigheten av den tradisjonelle 
ambulansetjenesten, og se på muligheten for å styrke denne- både med tanke på kompetanse 
på de eksisterende biler, og med tanke på økning i antall baser og biler. Dette er tiltak som vil 
komme distriktene til gode, og som ikke bare vil gi økt beredskap ved hjertestans, men 
naturligvis også ved andre akuttmedisinske tilfeller. Med dagens fokusering på 
akuttmedisinsk beredskap, vil slike tiltak også være å regne som effektiv disriktspolitikk etter 
manges mening. 
Med de forsøk som er gjort, har det vist seg vanskelig å forkorte responstiden til de allerede 
eksisterende ambulansetjenester. Dette er noe av bakgrunnen for at bl.a. ”første-respons”-
strategien ble lansert. Som påpekt tidligere i oppgaven, dreier dette seg om utstyring og 
opplæring av vakt-/ utrykningspersonell som brannvesen og politi. Det dreier seg med andre 
ord om alarmerbare yrkesgrupper, som det vil være aktuelt å bruke når disse har kortere 
utrykningstid enn ambulanse/ lege. Som nevnt skjer de fleste hjertestanstilfeller utenfor 
sykehus på steder som er uegnet for stasjonær utplassering av hjertestartere. Blant annet 
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regner man at ca. 70 % av hjertestansene skjer i hjemmet. En av de store fordeler med første-
respons-grupper, er at også disse pasientene kan nås på kortere tid enn før. Hjertestarteren vil 
altså kunne brukes over et større område, og man er ikke ”avhengig”av at pasienten kollapser 
nærmest rett ved hjertestarteren. Som påpekt i gjennomgangen av originalartiklene, viser 
bruken av første-responsgrupper meget gode resultater - primært i kombinasjon med allerede 
eksisterende ambulanse-/ akuttberedskap. Resultatene fra disse studiene er godt overførbare 
på norske forhold, og resultatene tyder på at første-respons-strategien er mer effektiv enn 
stasjonær utplassering av hjertestartere i Norge.  
 

8.2 Etiske dilemmaer i.f.m. fremskutt defibrillator-beredskap 
 
Det reiser seg en god del etiske dilemmaer som man bør ta stilling til i forbindelse med 
fremskutt defibrillatorberedskap. Først og fremst må vi ta stilling til om tiltakene er så nyttige 
at vi som helsepersonell aktivt kan anbefale dem. Vi må ikke glemme at slike tiltak koster 
penger, og at de for mange representerer en følelse av trygghet. Det bør derfor være en 
selvfølge at vi har dokumentasjon for at slike tiltak er nyttige, så vi ikke sløser bort penger og 
gir befolkningen falsk trygghet. I denne oppgaven har jeg pekt på at særlig første-
responsgrupper ser ut til å være nyttige med tanke på overlevelse under norske forhold. Men 
hva er egentlig nyttig? Hvor stor bør økningen i overlevelsen være for at vi kan kalle et slikt 
tiltak for nyttig? Hvor mange studier med lignende resultat må foreligge for at tiltaket skal 
være nyttig? Generelt kan man si at flere studier på emnet selvfølgelig vil være positivt, men 
at enkelte spørsmål uansett vil avkreve subjektive svar og politiske vurderinger. Derfor vil det 
nok være delte meninger om hva som er nyttig også i fremtiden. Dette må vi kunne leve med, 
men fakta må i alle fall presenteres på en edruelig måte slik at alle aspekter med dertil 
divergerende meninger kommer frem. 
Et annet poeng er at utplasserte hjertestartere ikke er nyttig pr. se. De må implementeres i 
allerede eksisterende varslingssystemer, dvs. AMK, og vi må gi skikkelig opplæring og 
oppfølging til brukerne av hjertestarterne. Det holder ikke å bare gi et kjapt kurs til brukerne, 
for så å la resten bli som det blir. Brukerne må følges opp med jevnlige resertifiseringer, og 
det må foreligge rutiner på debriefing o.s.v. Vi må med andre ord ta vare på brukerne av 
hjertestarterne, og være klar over hva vi utsetter dem for. Selv om mange av dem er 
utrykningspersonell av yrke, er de som regel ikke vant til å drive pasientbehandling. Dessuten 
er det ikke sikkert det verste vi utsetter dem for er en reell hjertestans, som de jo skal drilles til 
å takle, men snarere ”mulige hjertestanser” som viser seg å være en annen akuttmedisinsk 
tilstand hvor HLR og bruk av hjertestarter er kontraindisert. Alle som arbeider med 
prehospital akuttmedisin, vet at det kan være stor forskjell på den melding man får via 
innringer/ AMK og det som faktisk møter en. Derfor er det ikke til å unngå at første-respons-
personell vil bli sendt på det som faktisk viser seg å være for eksempel apoplexi, overdoser, 
fremmedlegemer i luftveiene, hypoglykemi og mye annet. Kanskje vil første-respons-
personellet i slike situasjoner føle situasjonen vel så belastende som ved en reell hjertestans 
pga. følelsen av avmakt og hjelpeløshet. Slike reaksjoner må vi aktivt lete etter og debriefe 
hos dem som utettes for det. Noen vil sikkert også hevde at det er galt å utsette ikke-
medisinsk personell for noe slikt som en første-respons-rolle. 
Nok om ivaretakelsen av personellet, og over til selve defibrillatorene. Som nevnt er ikke 
maskinen noen trygghet i seg selv. For det første må den virke. Dette kan virke som en 
selvfølgelighet, og det er det jo i grunnen også. Men har man ikke rutiner for slike ting, vil 
man før eller senere oppleve at utstyret svikter. Alle defibrillatorer må funksjonstestes ofte, og 
dette bør dokumenteres. I tillegg bør det være rutiner for regelmessig vedlikehold/ kalibrering, 
samt lett tilgjengelige kontaktpersoner som kan nås ved tekniske problemer etc. Poenget er 
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med andre ord: Man kan ikke bare ukritisk utplassere/ gå til innkjøp av en hjertestarter; man 
må også følge opp det tekniske vedlikeholdet. 
Det sistnevnte bringer oss inn på et nytt etisk aspekt. I vestlige land er det allerede mulig å se 
private institusjoner som har gått til innkjøp av en hjertestarter. Dette kan dreie seg om 
hoteller, golfanlegg, treningsstudioer etc. Ofte ses også et skilt i den aktuelle lokalitet som 
lyder omtrent slik: ”Her på hotellet har vi hjertestarter”. Vi må spørre oss selv om all 
fokusering på tidlig defibrillering også har uønskede effekter: Er det bra at private 
institusjoner kjøper en hjertestarter hvis de ikke har gode rutiner for bruken av denne. Fins det 
kontroll av slike rutiner, evt. mangel på rutiner? Klarer publikum å skille mellom 
velorganiserte first-responder-programmer og egeninnkjøp av hjertestarter som om det var en 
røykvarsler? Er vi med på å fyre opp under det som kan bli en enorm pengebutikk, men som 
ikke gir den sikkerhet som publikum tror de får? Dette handler naturligvis mye om økonomi, 
men det handler også i meget stor grad om folks psykiske helse og livsutfoldelse: Når hoteller 
og flyselskaper reklamerer med at de har hjertestarter, vil åpenbart enkelte benytte seg av 
disse selskaper nettopp på grunn av tryggheten de føler. Etter hvert vil kanskje noen føle seg 
utrygge hvis de befinner seg på steder som ikke har en hjertestarter hengende på veggen. I så 
fall har det som skulle være en trygghet blitt et angstprovoserende element. Med tanke på det 
fokus som er på sikkerhet, helse og forsikringer i vestlige land, synes det ikke utenkelig at de 
enkle hjertestartere kan avstedkomme en slik utvikling hvis vi ikke fremstiller fakta på en 
nyansert og nøktern måte. 
De fleste store utgiftsposter innen helse og omsorg har et element av etiske vurderinger i seg. 
Desentralisert defibrillatorberedskap er intet unntak. Vi ønsker åpenbart å få mest mulig nytte 
av minst mulig penger. Det bør derfor gjøres grundige analyser av kost-nytte-forholdet både 
ved første-respons-grupper og ved utplassering av hjertestartere på offentlig sted. Å gi en 
systematisk oversikt over de kost-nytte-analyser som er gjort på dette området, er en 
prosjektoppgave i seg selv, og ligger utenfor min problemformulering. Det kan imidlertid 
nevnes at de studier som er gjort, ikke tegner et helt entydig bilde m.t.p. kost-nytte-forholdet. 
Flere studier tyder imidlertid på at både rene PAD-programmer og første-respons-grupper kan 
være økonomisk attraktivt hvis hjertestansinsidensen er høy, og responstiden kort.35⎯36 Dette 
er derfor faktorer som må kartlegges grundig for at overlevelsen skal bli høyest mulig, og 
kostnadene lavest mulig. Andre studier gir et noe mer nedslående bilde av kost-nytte-
forholdet. Dette gjelder særlig utplassering av hjertestartere på steder med ”for lav” 
hjertestans-insidens, og ikke minst hjemmedefibrillering.37⎯38 Men også disse studiene 
påpeker at det kan være fornuftig- og økonomisk attraktivt- å etablere en første-respons-
beredskap hvis den eksisterende utrykningstid er lang. Det pekes også på at ved å velge noe, 
velger vi bort noe annet. I den sammenheng understrekes det at midler ikke bør tas fra den 
tradisjonelle ambulansetjeneste, som jo behandler et mye større antall pasienter, for å brukes 
på fremskutt defibrillator-beredskap. Endelig er det nødvendig å holde fram at forebygging av 
død grunnet hjerte-kar-sykdom har et meget godt kost-nytte-forhold, og at dette budskapet må 
nå frem både til pasienter, leger og politikere. Budskapet om tidlig defibrillering må ikke 
kunne tolkes slik at privatpersoner uten særlig indikasjon kjøper en hjertestarter til å ha under 
senga. De fleste mennesker vil jo tross alt få mer igjen for pengene ved å bruke dem på 
mosjon, kosthold, røykestopp-program, hypertensjonsbehandling etc. Dessuten vil det være 
aktuelt med implantering av ICD for dem med aller høyest risiko for hjertestans. 
 
Til slutt minner jeg igjen om at vi opplever en synkende VF-forekomst, og at den tunge 
fokusering på desentralisert defibrillatorberedskap i lys av dette, kan virke paradoksal. Når 
stadig flere av hjertestanstilfellene har initialrytmer som ikke er defibrillerbare, er det ikke da 
mer fornuftig å sette inn kreftene og pengene på for eksempel basal HLR? Dette er bare ett av 
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mange spørsmål som må behandles grundig dersom man skal iverksette tiltak som er etisk 
forsvarlige m.t.p. pengebruk i forhold til forventet helsegevinst.  
 

8.3 Presentasjon av et konkret prosjekt: NLAs prosjekt ”Tidlig hjertestart”  
 
Som allerede påpekt, tyder de studier jeg har gjennomgått på at et første-respons-program 
trolig er å foretrekke fremfor en mer stasjonær utplassering av hjertestartere i Norge. 
Argumentene for dette er allerede gjennomgått, men for å belyse hvordan et slikt første-
respons-program kan gjennomføres i praksis, vil jeg her kort presentere et konkret prosjekt; 
”Prosjekt tidlig hjertestart”.  
 
”Prosjekt tidlig hjertestart” er et samarbeid mellom Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) 
og Helsedepartementet. Noe av bakgrunnen for prosjektet er at Stortinget, i forbindelse med 
behandlingen av Akuttmeldingen, kom til enighet om å øke tilgjengeligheten av defibrillatorer 
i Norge. I kjølvannet av dette besluttet Regjeringen å iverksette et opplærings- og 
utplasseringsprogram for hjertestartere. I 2001 etablerte SNLA et forprosjekt med henblikk på 
utplassering av hjertestartere i kommunene. Etter gjennomgang av det eksisterende 
forskningsmateriale, etablerte man en faglig basis for prosjektet, og det ble besluttet å 
utplassere hjertestarterne i en stående 24 timers beredskap-for eksempel hos politi og 
brannvesen. 
 
Prosjektets overordnede målsetning er å ”øke befolkningens mulighet til å overleve 
hjertestans utenfor sykehus”, samt at ”pasientene ved hjertestans skal bli defibrillert innen 8 
minutter i 60 % av tilfellene”. Man konkluderer med at dette målet er fullt mulig å nå dersom 
tilgjengeligheten av hjertestartere økes. Dersom målet nås, vil det gi 20 % overlevelse, jamfør 
det som er presentert i oppgavens del 6. Tilsvarende vil overlevelsen bli rundt 50 % hvis 
defibrillering kan skje innen 5 minutter. Dette kan på flere steder være realistisk. 
 
Utplasseringen av hjertestarterne har foregått ved at alle landets kommuner har mottatt 
invitasjon til å søke om deltakelse i hjertestart-prosjektet. Selve utplasseringen har skjedd i 
samarbeid med kommuneleger/ helsesjefer og lokal AMK-sentral. Prosjektgruppen utarbeidet 
kriterier for hvilke kommuner som skulle prioriteres i tildelingsprosessen: Det ble her anbefalt 
å prioritere kommuner med en befolkningstetthet på 3-5000 innbyggere, og dessuten at 
hjertestarteren skulle plasseres slik at den kunne nå 4-500 mennesker i løpet av 8 minutter. 
Dersom det ikke fantes en defibrillator i kommuner med mindre enn 3-5000 innbyggere, og 
en defibrillator ikke kunne skaffes innen 8 minutter, kvalifiserte også dette for tildeling.  
 
Kommunene blir tilbudt gratis hjertestarter, opplæring av personell og oppfølging i 3 år. Man 
ønsker for øvrig at mottaker får beholde hjertestarteren etter endt oppfølgingsperiode.  
 
Det er viktig at de utplasserte hjertestarterne blir implementert i det allerede eksisterende 
varslingssystemet, og AMK-sentralene er følgelig en viktig samarbeidspartner for at de 
utplasserte hjertestarterne skal kunne ”varlses” ved en hjertestans.  
 
I skrivende stund er mange kommuner aktive i prosjektet. De første reelle hendelser, og 
overlevere, er allerede registrert. Selve registreringen skjer i ”Nasjonalt register for 
hjertestans” ved hjelp av en såkalt minnebrikke fra den benyttede hjertestarter. 
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Når det gjelder oppfølging/ debriefing av de involverte mannskaper, plikter de kommuner 
som deltar i prosjektet, å etablere et tilbud for denne type problemstillinger. I tillegg kan 
deltakerkommunene benytte NLAs alarmsentral. 
 
Prosjektet er av interesse i akuttmedisinske forskningsmiljøer, blant annet fordi det er stort i 
internasjonal sammenheng. Norsk akuttmedisinsk kompetansesenter (NAKOS) har deltatt i 
forprosjektet, og vil stå for den vitenskapelige oppfølging og kontroll av hovedprosjektet. Det 
vil ennå gå en god stund før man gjør opp status og presenterer et endelig tallmateriale, men 
de foreløpige tallene så langt, er som følger: 
 
Fra desember 2002 og ut 2004 er det implementert en ekstra beredskap i 121 kommuner med 
til sammen 155 defibrillatorer. Totalt skal det utplasseres 250 hjertestartere.  
 
I perioden fra 2002 til utgangen av 2004 har maskinene vært koblet på pasient totalt 
49 ganger (16 i 2002-2003, 33 for 2004). To med ROSC (Return of Spontanious Circulation) 
i 2003, syv med ROSC i 2004. "ROSC tallene" er fra Norsk Luftambulanse og ikke formelt 
fra NAKOS. Her kan det altså teoretisk være en forskjell. Så langt er det to overlevere i 
prosjektet. 
 
Både i 2003 og i 2004 var førsteresponsgruppene ute på 9 oppdrag (totalt 18) der det ikke 
var nødvendig å koble på hjertestarteren. Dette er imidlertid en type oppdrag som kommunene 
ikke har "plikt" til å rapportere. Tallet kan derfor være høyere. 
 
Når det gjelder antall VF kontra ikke sjokkbare rytmer, må man avvente til disse opplysninger 
kommer fra NAKOS. 
 
Til slutt presenteres to kasuistikker for å belyse hvordan utplassering av hjertestartere hos 
første-respons grupper kan- og bør- fungere. Kasuistikkene er reelle, og pasientene har selv 
stått frem med sine historier i norsk dagspresse. 

 
 
 

8.3.1 Kasuistikk 1: 

 
3. mai 2004. 
En 69-år gammel kvinne faller plutselig livløs om på Manglerud kjøpesenter. Et vitne til 
hendelsen ringer 113, og varsler AMK. Pasienten puster ikke; det er etter alt å dømme tale om 
en hjertestans. 
 Ved Manglerud politistasjon i nærheten av kjøpesenteret var politibetjentene Espen 
Scavenius og Jon Eirik Prytz på parole da alarmen kom fra AMK. Bakgrunnen for å varsle 
politiet på Manglerud, var at Manglerud politistasjon høsten 2003 fikk èn av de fire 
hjertestarterne som så langt er gitt til Oslo-politiet via Norsk Luftambulanses prosjekt ”Tidlig 
Hjertestart”. 
Ambulansetjenesten i Oslo ble varslet parallelt med politipatruljen, og satte også umiddelbart 
kursen mot den aktuelle adresse. De var imidlertid lengre unna, slik at politiet ankom 
pasienten først. Ved politiets ankomst var publikum i ferd med å forsøke gjennopplivning. 
Politiet klippet opp pasientens bluse, festet elektrodene og fikk beskjed av hjertestarteren om 
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å avlevere sjokk. Etter sjokket fikk pasienten tilbake stabil hjerterytme, og noen minutter 
senere kom ambulansen med bl.a. anestesilege Lars Wik til stedet. 
Pasienten overlevde hjertestansen, og fikk beholde sitt premorbide funksjonsnivå-om enn etter 
et opphold på Sjømennenes Rehabiliteringssenter i Rykkin.39 
 
 

8.3.2 Kasuistikk 2: 

 
21. mai 2004. 
Geir (24) er på den lokale kroa i Lensvik, Sør-Trøndelag, med lagkameratene fra fotball-laget. 
Han har akkurat hentet seg mat og drukket en øl da hjertet stanser. Medisinsk nødtelefon 113 
blir raskt oppringt, og herfra blir lege, ambulanse og luftambulanse varslet. Parallelt varlses 
brannvesenet i Lensvik, som har fått hjertestarter og opplæring i å bruke denne fra Norsk 
Luftambulanse. 
Kameratene til Geir og en sykepleier på stedet startet umiddlelbart hjerte-lunge-redning, og 
holdt på med dette da lege og turnuskandidat som første tilkalte hjelp ankom. De koblet opp 
sin medbrakte hjertestarter, men denne fungerte ikke som den skulle. Ett minutt etter legen og 
turnuskandidatens ankomst, kom brannvesenet; og det ble raskt byttet til deres hjertestarter-
hele tiden mens Geir fikk hjerte-lunge-redning. Hjertestarteren ga beskjed om å avlevere 
sjokk. Etter det andre sjokket fikk Geir spontansirkulasjon, og våknet etter kun kort tid. 
Like etter kom ambulanse og luftambulanse, og Geir ble fløyet til St. Olavs Hospital i 
Trondheim. Der fikk han operert inn en hjertestarter (ICD) som i fremtiden raskt skal kunne 
reversere en potensielt fatal arytmi. 
Allerede èn uke etter hjertestansen var Geir tilbake på fotballtrening, denne gangen som 
tilskuer. Tre måneder etter hjertestansen var han i gang med studier. Han går ikke på 
medisiner, og de eneste restriksjoner han har er å ikke kjøre bil på et år, gå i stige eller bade 
alene.40 
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