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Forslag til 

VEDTAK: 
 
 

1. Styret tar status for kvalitetsregistre og kvalitetsindikatorer for 2017 / 2018 til orientering.  
 
2. Styret ber administrerende direktør om å følge opp tiltak knyttet til bruk av resultatene i 

ledelsesstyring og registreringspraksisen i nasjonale kvalitetsregistre.  
 
3. Styret ber administrerende direktør om særskilt oppfølging av tiltak knyttet 5 års overlevelse 

innen lungekreft og oppstart av kurativ behandling for lungekreft. 
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SAKSFREMSTILLING 
SAK NR.  103 – 2018 

 
Bakgrunn 

Kvalitet i helsetjenesten 

Med kvalitet forstås i hvilken grad aktiviteter og tiltak i helsetjenestens regi øker sannsynligheten 
for at individ og grupper i befolkningen får en ønsket helsegevinst, gitt dagens kunnskap og 
ressursrammer. Med helsegevinst menes både å forbli frisk, å bli frisk, å mestre livet med sykdom 
og å mestre slutten av livet. 

Helsetjenester av god kvalitet kjennetegnes ved at de er: 

• Virkningsfulle (fører til en helsegevinst) 
• Trygge og sikre (unngår uønskede hendelser) 
• Involverer brukerne og gir dem innflytelse 
• Er samordnet og preget av kontinuitet 
• Utnytter ressursene på en god måte 
• Er tilgjengelige og rettferdig fordelt 

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten ble vedtatt av regjeringen 
og innført fra 1. januar 2017. I forskriften går det tydelig frem at toppledelsen har ansvaret for at 
virksomheten planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres. Bruk av data fra ulike nasjonale 
indikatorer og kvalitetsregister er svært nyttig i forhold til å evaluere egne resultat og drift, og kan 
gi grunnlag for å velge områder for forbedringsarbeidet. 

Nasjonale medisinske kvalitetsregistrene 
Hovedformålet med de medisinske kvalitetsregistrene er å bidra til bedre kvalitet for pasienten 
og minske uønsket variasjon i helsetilbud og behandlingskvalitet. Registrene inneholder 
strukturert informasjon fra hele behandlingsforløpet: diagnostikk, behandling og oppfølging, 
samt resultat av behandling. Dette gir kunnskap om uønsket variasjon og kvalitet i 
helsetjenesten. Det er i dag 53 nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Norge.  
 
Medisinske kvalitetsregistre blir i de fleste tilfeller etablert av fagmiljøer i helsetjenesten. Ved 
etablering av et kvalitetsregister defineres og avgrenses den aktuelle pasientgruppen, og det 
avklares hvilke kvalitetsutfordringer man ønsker mer kunnskap om. Basert på dette defineres 
faglig relevante kvalitetsindikatorer som registreres for hver pasient. For flere registre vil det 
være aktuelt å inkludere pasientrapporterte data. Dette er registreringer fra pasienten selv og er 
viktige mål på hvordan pasienten opplever sin helse og livskvalitet etter behandling, samt 
erfaringer fra behandlingsforløpet. All informasjon som registreres skal kunne brukes til flere 
formål som kvalitetsforbedring, bedre behandlingskvalitet for pasienter ved norske sykehus og 
forskning. De medisinske kvalitetsregistrene publiseres på kvalitetsregistre.no 
(https://www.kvalitetsregistre.no/). 
 
Sykehuset Innlandet registrerer i de fleste aktuelle kvalitetsregistrene, men det er stor variasjonen 
i dekningsgrad mellom de ulike avdelingene. Sykehuset Innlandet registrerer ikke i Nasjonalt 
register for KOLS. Fra 2017 er det innført to nye registre som Sykehuset Innlandet foreløpig 
ikke registrerer i; Norsk hjertestansregister (på sykehus) og Tonsilleregisteret.  
 
 

https://www.kvalitetsregistre.no/
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Nasjonale kvalitetsindikatorer 
Nasjonale kvalitetsindikatorer for helse- og omsorgstjenesten skal gi informasjon om kvaliteten 
på helsetjenestene brukerne får. De benyttes også til kvalitetsstyring og kvalitetsforbedring. 
Helsemyndighetene ønsker at pasienter, pårørende og publikum skal få bedre kunnskap om 
kvaliteten i helsetjenesten.  

Det er totalt 177 ulike nasjonale kvalitetsindikatorer. De er kategorisert innen følgende 
hovedkategorier: 

• Somatisk helse  
• Psykisk helse og rus  
• Kommunale helse og omsorgstjenester  
• Legemidler  
• Akuttmedisinske tjenester 

I november 2018 ble det publisert resultater fra 120 ulike nasjonale indikatorer.  
Det er fra i år publisert fire nye indikatorer: 

• Pårørendes erfaringer med polikliniske konsultasjoner for barn med diabetes type 1 
• Kurativ behandling av lungekreft  
• Tid fra AMK varsles til første ambulanse er på hendelsesstedet 
• Tvangsmiddelbruk i psykisk helsevern for voksne  

En kvalitetsindikator er et indirekte mål, som sier noe om kvaliteten på det området som måles.  
Kvalitetsindikatorer kan for eksempel indikere helsetjenestens tilgjengelige ressurser, kvalitet i 
pasientforløpet og resultat av helsetjenestene for pasientene. Kvalitetsindikatorer bør ses i 
sammenheng og kan samlet gi et bilde av kvaliteten i tjenesten. 
Det er vanlig å dele inn i tre typer indikatorer: 

• Strukturindikatorer (rammer og ressurser, kompetanse, tilgjengelig utstyr, registre m.m) 
• Prosessindikatorer (aktiviteter i pasientforløpet f. eks. diagnostikk, behandling) 
• Resultatindikatorer (overlevelse, helsegevinst, tilfredshet m.m.) 

 
 
Saksframstilling 
 
Resultater for Sykehuset Innlandet 
I denne styresaken belyses utvalgte indikatorer sammen med tilhørende kvalitetsregistre innenfor 
hver hovedkategori. De nye indikatorene, indikatorer som Sykehuset Innlandet har i sin 
virksomhetsplan og områder hvor foretaket har betydelig avvik vektlegges. 
 
Somatikk 
I denne saken har vi valgt ikke å presentere indikatorer for ventetider, fristbrudd og pakkeforløp 
kreft. Disse indikatorene følger styret tett gjennom månedsrapportene. 
 
Hoftebrudd  
Det er gode holdepunkter for at operasjon av hoftebrudd innen 24 timer, og senest innen 48 
timer, påvirker pasientens prognose positivt. Disse pasientene er oftest eldre med 
tilleggssykdommer. Kort tid til operasjon reduserer morbiditet og mortalitet.  
Andel pasienter over 65 år med hoftebrudd som blir operert innen 24 timer og innen 48 timer 
etter innleggelse er henholdsvis 81,5 prosent og 95,5 prosent i Sykehuset Innlandet(1). Dette er 
svært god måloppnåelse.  
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Alle sykehus er forpliktet til å registrere data i Nasjonalt Hoftebruddregister. Det er stor 
variasjon mellom Sykehuset Innlandets avdelinger i registrering til hoftebruddregisteret. 
Bakgrunnen for manglende registrering oppgis å være utfordringer med innhenting av samtykke 
fra pasientene. (1) Data fra Norsk Hoftebruddsregister 
 
Hjerneslag 
Ved hjerneslag er det viktig at pasienten kommer raskt til behandling. Trombolyse bør gis tidlig 
etter symptomdebut, og minst halvparten av de aktuelle pasientene bør starte behandling innen 
40 minutter etter ankomst sykehus. Det er stor variasjon mellom Sykehuset Innlandets 
avdelinger i registrering til hjerneslagregisteret. I 2018 er det tilført ressurser til 
forløpskoordinatorer i forbindelse med pasientforløp hjerneslag, og det forventes at 
registreringspraksis bedres med dette tiltaket. Norsk hjerneslagregister har kåret Kongsvinger til 
årets slagenhet i Norge sammen med Stavanger universitetssykehus. 
 
 Mål Hele 

landet 
Sykehuset 
Innlandet 

Andel pasienter som får trombolyse (1) 20 17,2 15,6 
Andel pasienter som får trombolyse innen 40 minutter(2) 60 68,4 58 
Andel pasienter som blir testet ift svelgfunksjon (2) 95-85 89,7 89,9 
Andel pasienter som får antitrombotisk behandling etter 
hjerneslag (2) 

95-85 92,7 94,2 

Andel pasienter behandlet i slagpost(2) 90 93,7 80,7 
Andel pasienter med atrieflimmer som blir behandlet med 
blodfortynnende etter hjerneslag(2) 

70 77 73,2 

Andel pasienter som blir blodtrykksbehandlet etter 
hjerneslag(2) 

70 71,3 73,3 

1) Data fra Norsk Pasientregister mai – august 2018 
2) Data fra Norsk Hjerneslagregister 2017 

Fødeomsorg 
Data er hentet fra Medisinsk Fødselsregister og gjelder for perioden 2017. Sykehuset har en 
svært lav dødelighet i nyfødtperioden 0 – 27 dager med 0,3 / 1000 fødsler. Andelen dødfødte 
barn er nær landsgjennomsnittet med 3,7 / 1000 fødsler. Sykehuset Innlandet ligger høyt på 
hyppigheten av alvorlige fødselsrifter grad 3 og 4 med en insidens på 2 prosent, mot 
landsgjennomsnitt på 1,7 prosent. Hyppigheten av keisersnitt i Sykehuset Innlandet er høyere 
enn i resten av landet, noe som egentlig skulle tilsi en lavere hyppighet av alvorlige fødselsrifter. 
 
Brukererfaring med behandling av barnediabetes (ny)  
Pårørende til barn med diabetes gir tilbakemelding på tilfredshet med ulike områder av 
tjenestetilbudet. Sykehuset Innlandet ligger her på topp i landet med en score på 86, av 
maksimalt 100, mot et landsgjennomsnitt på 70. 
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Fem års relativ overlevelse etter ulike kreftformer 
Data er hentet fra Kreftregisteret og gjelder perioden 2017 
Kreftform Mål Hele landet 

K / M 
Sykehuset 
Innlandet 

K / M 
Endetarmskreft 68 70,8 / 70,1 70,9 / 69,6 
Lunge 20 24,9 / 17,9 19,4 / 13,1 
Høyrisiko prostata   95,7 95,2 
Tykktarm 68 70,5 / 66,7 71,3 / 61,0 
Brystkreft 85 90,3 90,1 
Brystbevarende operasjon ved brystkreft 85 83 76,8    
    
K/M = Kvinne/mann Fargekoder: Grønn= måloppnåelse, Gul = Kvinner ligger over og menn ligger under 
landsgjennomsnittet, Rød  = kvinner og menn ligger under landsgjennomsnittet 
 
Andel som får kurativ behandling for lungekreft (ny) 
Andel av pasienter som har lungekreft som gis behandling med den hensikt å kurere 
sykdommen. Data er hentet fra Kreftregisteret og gjelder perioden 2017. Sykehuset Innlandet 
ligger her lavest i landet med en andel på henholdsvis 27,2 og 29,4 for kvinner/menn mot et 
landsgjennomsnitt på 38,5 og 38,7. 
 
Postoperative infeksjoner innen 30 dager 
Data er hentet fra Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte 
infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet og gjelder for perioden januar – mai 2018 
 Hele landet 

Totalt/dype* 
Sykehuset Innlandet 

Totalt/dype* 
Fjerning av galleblære 3,2 / 0,8 2,1 / 0,8 
Totalprotese 1,4 / 0,7 0,6 / 0,3 
Hemiprotese 3,2 / 2,4 5,0 / 1,7 
Keisersnitt 3,8 / 1,2 6,6 / 1,7 
Inngrep tykktarm 11,4 / 5,5 9,8 / 8,5 
*totalt antall infeksjoner og dype infeksjoner 
 
I de senere årene har andel postoperative infeksjoner vært varierende; men i hovedsak har vi 
ligget i overkant av landsgjennomsnittet.  
 
Prevalens sykehusinfeksjoner mai 2018 
Data er hentet fra Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte 
infeksjoner (NOIS), Folkehelseinstituttet og gjelder for perioden januar – mai 2018. Andel 
sykehusinfeksjoner blant alle innlagte pasienter på et gitt tidspunkt. Prevalensundersøkelser 
egner seg derfor best som trendmåling over tid. Ved siste prevalensmåling i mai 2018 hadde 
Sykehuset Innlandet sykehusinfeksjoner på 2,2 prosent av pasientene. Gjennomsnittlig resultat 
for hele Helse Sør-Øst var 3,2 prosent og landsgjennomsnittet var 3,5 prosent. Målet for denne 
indikatoren i Helse Sør-Øst er 3,5 prosent. Også her er tallene for Sykehuset Innlandet vært noe 
varierende de siste årene, men dette må sees i sammenheng med blant annet pasientkategorier og 
årstid.  
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Prehospitale tjenester 
Den akuttmedisinske kjede måles ved hjelp av fire indikatorer: 

1. Tid fra AMK varsles til første ambulanse er på hendelsessted – tettbygd.  
Tallene som danner grunnlag for indikatoren er hentet fra Norsk Pasientregister, 
Helsedirektoratet og gjelder for 2017. Det er et nasjonalt mål at tid fra innringer til 
ambulanse fremme hos pasient skal være under 12 minutter i tettbygde strøk. Landet 
som helhet oppfyller dette målet i 67 prosent av tilfellene. Det er her en forskjell mellom 
Hedmark som har en måloppnåelse på 51,1 prosent (lavest i landet) og Oppland som har 
en måloppnåelse på 71,4 prosent. Mulig årsak til dette er at det i Oppland kun er 
Lillehammer, Gjøvik og deler av Hadelandsområdet som defineres som tettbygd strøk; 
mens Hedmark har flere tettbygd strøk uten egen ambulansetjeneste. 

 
2. Tid fra AMK varsles til første ambulanse er på hendelsessted – grisgrendt.  

Tallene som danner grunnlag for indikatoren er hentet fra Norsk Pasientregister, 
Helsedirektoratet og gjelder for 2017. Det er et nasjonalt mål at tid fra innringer til 
ambulanse fremme hos pasient skal være under 20 minutter i grisgrendte strøk. Nasjonal 
måloppnåelse er 80,3 prosent Hedmark har en måloppnåelse på 77,7 prosent, mens 
Oppland har en måloppnåelse på 83,6 prosent. 

 
3. Vellykket gjenopplivning etter hjertestans.  

Tallene er hentet fra Norsk Hjertestansregister og gjelder perioden januar – april 2018. 
Indikatoren sier noe om hvor mange med uventet hjertestans utenfor sykehus som får 
tilbake egen hjerterytme. Nasjonalt får 23,2 prosent av pasientene igjen egen hjerterytme, 
resultatet for Innlandet er 17,3 prosent. 

 
4. Hjerte-lunge lunge-redning før ambulansen kommer frem til en hjertestans.  

Tallene er hentet fra Norsk Hjertestansregister og gjelder perioden januar – april 2018. 
Indikatoren sier noe om andel pasienter med plutselig, uventet hjertestans utenfor 
sykehus hvor tilstedeværende har startet hjerte-lunge-redning før ambulansen ankommer 
stedet. Nasjonalt er det startet hjerte-lunge-redning før ambulansen ankommer i 81,7 
prosent av tilfellene, i Innlandet i 75,5 prosent av tilfellene. 
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Psykisk helsevern 
Data for indikatorer innen psykisk helsevern er hentet fra Norsk pasientregister og gjelder for 
perioden mai – august 2018.  
 
Tvangsbruk i psykisk helsevern for voksne 
Definisjon: Antall pasienter over 16 år i institusjon for døgnopphold i PHV som har hatt minst 
ett tvangsmiddelvedtak i perioden. Det ble i perioden gjort tvangsvedtak ovenfor 48 pasienter. 
Dette utgjør en andel på 4,9 prosent av pasientene. Tilsvarende tall for hele landet er 8,9 prosent. 
 
Tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne 
Definisjon: Antall tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne. I perioden ble 125 pasienter 
tvangsinnlagt i psykisk helsevern for voksne i Sykehuset Innlandet. Det utgjør en andel på 12,5 
prosent av alle innleggelser. Tilsvarende for hele landet er 18,3 prosent 
 
 
Administrerende direktørs vurdering 
 
Resultatene fra de nasjonale kvalitetsindikatorene og kvalitetsregistrene viser at Sykehuset 
Innlandet HF leverer helsetjenester av god kvalitet på de fleste områder. 
Arbeidet med helhetlig pasientforløp ser ut til å ha gitt gode resultater.  
Sykehuset Innlandet er blant foretakene i landet der størst andel pasienter blir operert for 
hoftebrudd innen 24 timer.  
 
Pasienter med hjerneslag får generelt god behandling, men sykehuset må arbeide videre med 
tiltak for å kunne igangsette rask trombolysebehandling for flere pasienter og å øke andelen som 
behandles i slagenhet. Tiltak er innarbeidet i pasientforløp hjerneslag som ble implementert 
høsten 2018, og det forventes positiv utvikling.   
 
Brukere med barnediabetes har skåret Sykehuset Innlandet til det beste behandlingstedet 
innenfor barnediabetes. Dette gjenspeiler et langvarig systematisk arbeid og er viktig for å 
forebygge komplikasjoner. 
 
Innen indikatoren fem års overlevelse ved ulike kreftformer ligger Sykehuset Innlandet på eller 
over nasjonalt målsetting for høyrisiko prostatakreft, endetarmskreft og brystkreft. 
For pasienter med lungekreft ligger Sykehuset innlandet lavest i landet når det gjelder fem års 
overlevelse. Indikatoren for kurativ behandling av lungekreft viser at Sykehuset Innlandet også 
her ligger lavt. Sykehuset Innlandet må, i samarbeid med primærhelsetjenesten, analysere mulige 
årsaker og iverksette tiltak.  
 
Resultater fra kvalitetsindikatorer og kvalitetsregistre er nyttige verktøy inn i lederes arbeid med 
forbedring av kvalitet og pasientsikkerhet. Data fra kvalitetsindikatorene og kvalitetsregistrene 
gir muligheter til å avdekke uønsket variasjon og identifisere forbedringsområder.  
 
Data må tolkes med varsomhet og egner seg ikke alltid til sammenligning med andre, men egner 
seg godt til å måle egen utvikling og danner et godt grunnlag for forbedring av tjenestene til 
pasientene. 
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