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Overlevelsen efter hjertestop udenfor hospital i 

seneste årti i Danmark
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Tilbagevenden til arbejdsmarkedet efter hjertestop 

udenfor hospital
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Hvilke faktorer var associeret med tilbagevenden til 

arbejdsmarkedet?
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Tid til tilbagetræden fra 

arbejdsmarkedet
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Samme indkomst i året efter hjertestop som før hjertestop
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Beløb i danske kroner

Personindkomst i året 

før hjertestop
Personindkomst i året 

efter hjertestop

Median 477.092 (IQR 

370.046, 595.216)
Median 471.548 (IQR 

364.548, 610.841)
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Hjertelungeredning før ambulancetjenestens ankomst og

behov for antidepressiv eller angstdæmpende medicin efter

overlevet hjertestop udenfor hospital

N=2,001 30-dages overlevere af hjertestop udenfor hospital i Danmark i

årene 2001-2011

Indenfor et år efter hjertestop:

• 8.6% døde

• 12.0% indløste en recept på antidepressiv medicin: 

11.1% bystander CPR [95% CI: 9.2-13.3] vs.

17.2% no bystander CPR [95% CI 13.9-21.1]

• 8.2% indløste en recept på angstdæmpende medicin: 

6.3% bystander CPR [95% CI: 4.9-8.8] vs. 

13.4% no bystander CPR [95% CI: 10.5-17.0]

Bundgaard et al. Association between bystander cardiopulmonary resuscitation and redeemed prescriptions for antidepressants and anxiolytics in 

out-of-hospital cardiac arrest survivors. Resuscitation. 2017 Jun;115:32-38.







Konklusion

• Mere end 75% af 30-dages overlevere der var i arbejde 

inden hjertestop vendte tilbage i arbejde efter hjertestop

• Disse patienter forbliver længe i arbejde og bevarer samme 

indkomst som før hjertestop

• Tidlig hjertelungeredning er associeret med: 

• Større grad af tilbagevenden til arbejdsmarkedet

• Mindre behov for psykofarmaka

• Mindre andel med hjerneskade eller behov for 

plejehjemsydelser efter hjertestop


