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Tilbagevenden til arbejde efter indlæggelse på intensiv afdeling

• Overlevelse til udskrivelse
- Stigende/flere overlevere

• Mange studier
- Mange studier/ikke konsensus
- Stort frafald ved follow-up

• Overlevelse ikke omkostningsfri
- Sequelae (PICS)
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• Unikke danske registre:
• Fuld opfølgning
• Mulighed for at koble registre

• Metode:
• Dansk hjertestopregister

• 45.238 hjertestop udenfor hospital fra 2001-2014

• Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase - DREAM

Hvad kan vi bidrage med (i DK)?
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Selektion af patienter, hjertestop udenfor hospital 2005-2014
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• Indbragt død 

• Genoplivning fortsat

• Komatøs

• Vågen

Status ved ankomst til hospital
• Indbragt død 

• Genoplivning fortsat

• Komatøs

• Vågen
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Fordeling blandt overlevere til hospitalsindlæggelse

Genoplivning fortsat                   Komatøs                                Vågen
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Genoplivning fortsat                   Komatøs                                Vågen

Fordeling blandt 30-dags overlevere
• Indbragt død 

• Genoplivning fortsat

• Komatøs

• Vågen
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Tilbagevenden til arbejde fordelt på indlæggelsesafdeling
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Tilbagevenden til arbejde fordelt på status ved ankomst
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• Relativ sandsynlighed for en intensiv patient i forhold til en medicinsk patient

• Justeret for ankomststatus

• Hazard Ratio på 0,7

Tilbagevenden til arbejde justeret for ankomststatus
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Hjertestop 

udenfor hospital

Den intensive kohorte

Næste skridt…



Tak for jeres opmærksomhed!


