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Studiens syfte

Jämföra patienter med hjärtstopp, på och utanför sjukhus, före och 
under COVID-19-pandemin. 

Frågeställning: 

• Epidemiologiska skillnader? 

• Skillnader i överlevnad ? 



Bakgrund

• Paris och New York ↑ hjärtstoppsincidens & ↑ COVID-19-fall* 

• Paris x 2 ↑ hjärtstopp & ↓ överlevnad

• ”Problem” med tidigare studier; Dålig tillförlitlighet /stor osäkerhet 
rörande COVID-19-status

* Marijon E, Karam N, Jost D, Perrot D, Frattini B, Derkenne C, Sharifzadehgan A, Waldmann V, Beganton F, Narayanan K, Lafont A, 
Bougouin W, Jouven X. Out-of-hospital cardiac arrest during the COVID-19 pandemic in Paris, France: a population-based, observational
study. Lancet Public Health 2020;5: e437–e443.
* Lai PH, Lancet EA, Weiden MD, Weiden MD, Webber MP, Zeig-Owens R, Hall CB, Prezant DJ. Characteristics associated with out-of-
hospital cardiac arrests and resuscitations during the novel coronavirus disease 2019 pandemic in New York City. JAMA Cardiol
2020;5:1154–1163.



Metod

• Studieperiod: 1 januari 2020 till 20 juli 2020 

• Studiepopulation: SHLR

• Inklusionskriterier: 
• Hjärtstopp, på och utanför sjukhus i hela riket

• Hjärtlungräddning påbörjats/defibrillering



Metod, forts. 

• Folkhälsomyndigheten deklarerade 16 mars samhällsspridning av 
COVID-19

• SHLR började inhämta data rörande COVID-19-status from 1 april

• Stratifiering av pandemigruppen i 3 olika kategorier
• Pågående COVID-19-infektion

• Ej COVID-19-infektion

• Oklart status



Baselinetabell, OHCA



Forts. baselinetabell OHCA



Sammanfattningsvis, baselinetabell OHCA

• Patienter med COVID-19-infektion var cirka 4 år yngre än de utan infektion

• 1946 individer inkluderades i studien, 10 % med COVID-19-infektion

• COVID-19-infektion visade sig vara associerad med mindre fördelaktig 
initial rytm, 7.5 % defibrillerbar rytm kontra 22.8 % utan infektion

• Utförande av HLR visade att bystanders i större utsträckning enbart 
genomförde kompressioner, i linje med HLR-rådets uppdaterade 
rekommendationer under pandemin

• Både ROSC(33,430,3) och andelen utskrivna levande efter ROSC 
(38,933,3) minskade prepandemi vs pandemi

• Från pandemins start till 20 juli hade ingen som ådrog sig hjärtstopp med 
samtida COVID-19-infektion blivit utskriven från sjukhus



Baselinetabell, IHCA



Forts. baselinetabell, IHCA



Sammanfattningsvis, baselinetabell IHCA

• Patienter något yngre, cirka 2 år under pandemin jmf med innan

• 1080 individer inkluderades i studien, 16 % med COVID-19-infektion

• Jämn könsfördelning

• Patienter med hjärtstopp under pandemin lägre grad av komorbidit

• Respiratorisk insufficiens som etiologi var flerfaldigt ökad hos 
patienter med COVID-19-infektion

• Sämre övervakningsgrad inneliggande hos patienter med COVID-19-
infektion, återspeglas också i senare detektion av hjärtstopp, 
witnessed arrests 76.4 % (ongoing infection) jmf 83.7% (no infection)



Forts. sammanfattning baseline IHCA

• Minskad defibrillerbar rytm hos patienter med COVID-19-infektion

• Sammantagen mortalitet för patienter med COVID-19-infektion 75 % 
jmf 59.3 % utan infektion



Kaplan Meier-analys, OHCA



30-dagars överlevnad, OHCA



Oddskvot för 30-dagars överlevnad, OHCA



Kaplan Meier-analys, IHCA



30-dagars överlevnad, IHCA



Oddskvot för 30-dagars överlevnad, IHCA



Sammanfattning
• COVID-19-infektion och hjärtstopp förenligt med dålig prognos, icke-

defibrillerbar rytm och ökad grad respiratorisk insufficiens som 
bakomliggande orsak

• COVID-19-infektion påvisades i minst 10 % av OHCA och minst 16 % av 
IHCA

• 3.4 ggr ökad mortalitet om samtida COVID-19-infektion för OHCA

• 2.3 ggr ökad mortalitet om samtida COVID-19-infektion för IHCA

• Ingen patient med hjärtstopp och COVID-19-infektion utskriven under 
studieperioden!

• Patienter med COVID-19-infektion inneliggande i lägre grad monitorerade, 
samtidigt som högre risk för hjärtstopp föreligger



Tack för uppmärksamheten
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