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Vurdering av hjertestarter ved UiO
Bakgrunn
Bruk av hjertestarter viser høy overlevelse ved hjertestans hvis strømstøtet gis innen 3-5 minutter.
Enhet for HMS og beredskap får med jevne mellomrom spørsmål policy for om og hvor det skal
finnes hjertestartere ved UiO, og hvordan de skal anskaffes og driftes. Det er ingen felles policy
eller prosedyre i dag, slik at den enkelte enhet står fritt til å ta avgjørelser. Det finnes hjertestartere
ved UiO, men UiO har ingen samlet oversikt.
Bedriftshelsetjenesten ved Enhet for BHT og Synergi Helse har bidratt med underlag til notatet.

Problemstillinger
1. Bør UiO ha en samlet oversikt over hvor hjertestarterne finnes?
Bedriftshelsetjenesten informerer om at Helsedirektoratet skal opprette et nasjonalt register for
hjertestartere fra 2017. Når folk ringer 113, skal AMK-sentralen ha oversikt over hvor det finnes
hjertestartere, slik at den kan gi innringer beskjed om hvor hjertestarter kan hentes. Det nasjonale
registeret vil også være tilgjengelig for kommersielle aktører som ønsker å utvikle løsninger for å gi
publikum informasjon om hvor det finnes hjertestartere.
Bedriftshelsetjenesten anbefaler at UiO har oversikt over hvor hjertestarterne er plassert.
En samlet oversikt over hvor hjertestartere finnes vil kunne brukes til informasjon og opplæring.
Dette øker sannsynligheten for at folk vet hvor hjertestarteren er, før noen trenger den, denne
kunnskapen vil igjen øke sannsynligheten for at støt kan gis innen 3-5 minutter. I en nødsituasjon
vil også både AMK-sentralen og Vakt- og alarmsentralen kunne si hvor nærmeste hjertestarter er.
Konklusjon: UiO bør ha en prosedyre som sikrer at informasjon om hvor hjertestartere finnes er
tilgjengelig.
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2. Bør UiO ha samme type hjertestartere over alt?
Hjertestarterne er i følge bedriftshelsetjenesten relativt like og intuitive i bruk. Bedriftshelsetjenesten anbefaler halvautomatiske hjertestartere hvor man må trykke på en knapp for å "sjokke"
pasienten for å forhindre ulykker der de som holder på med pasienten kan få strømstøt.
Seksjon for innkjøp har tidligere vurdert behov for rammeavtale vedr hjertestartere, og konkludert
med at det ikke er hensiktsmessig med rammeavtale. UiO har for øvrig en rammeavtale med Mediq
Norge som fører hjertestarter fra Lifeline.
Konklusjon: UiO trenger ikke å ha samme type hjertestartere over alt.

3. Bør UiO ha en felles policy for hjertestartere ved UiO?
Bedriftshelsetjenesten påpeker at bruk av hjertestarter nå er en del av grunnleggende førstehjelp,
og at sjokk innen 3-5 minutter etter hjertestans øker overlevelsen. Dette er i praksis bare mulig
dersom hjertestarter finnes lokalt. De anbefaler derfor å ha hjertestartere uavhengig av om det er
store arbeidsplasser i sentrale UiO områder, eller små arbeidsplasser med færre ansatte som ligger
utenfor campus.
HMS-lovgivningen: Hjertestarter er en type førstehjelpsutstyr. Når det gjelder førstehjelpsutstyr
gir Arbeidstilsynet følgene veiledning: «Etter Lov av 17. juni 2005 om arbeidsmiljø, arbeidstid og
stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 4-4 (1)(2) kan det være naturlig å ha førstehjelpsutstyr
plassert lett tilgjengelig på arbeidsplassen når det er nødvendig for å sikre et fullt forsvarlig
arbeidsmiljø. Utstyret skal tilpasses arbeidsplassens arealmessige størrelse, antall arbeidstakere,
geografisk beliggenhet, arbeidets karakter og øvrige arbeidsforhold inklusiv de organisatoriske.
Ansvaret for at førstehjelpsutstyret er på plass og er komplett til enhver tid påhviler arbeidsgiveren
(arbeidsmiljøloven § 2-1).» Det er altså ikke lovpålagt å ha hjertestarter på arbeidsplassen.
Bedriftshelsetjenesten tar opp følgende momenter:
 Virksomhet som har hjertestarter skal sørge for opplæring i hjerte- lungeredning, og i bruk
av hjertestarter.
 Plassering av hjertestarter bør være et fast sentralt sted, skiltet og lett tilgjengelig.
 Virksomhet som har hjertestarter skal sikre kontroll, vedlikehold og oppgradering av
hjertestarteren.
Andre universiteter: Universitetet i Bergen og NTNU overlater avgjørelsen til enhetene.
Konklusjon: Det er ikke lovpålagt å ha hjertestarter, og det følger en del forpliktelser som må
følges opp lokalt hos enheter der hjertestarter er plassert. Det er derfor naturlig at denne
avgjørelsen overlates til enhetene. Dette notatet med vedlegg kan være til støtte i avgjørelsen.
UiO bør ha en prosedyre som sikrer at lovkrav til virksomheter som har hjertestarter følges.
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