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1. Styret tar status for kvalitetsindikatorer og kvalitetsregistre for 2021/2022 til 
orientering. 
 

2. Styret tar konsernrevisjonens rapport 9/2021 «Uønsket variasjon i kvalitet og 
forbruk av helsetjenester» til etterretning. 
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SAKSFRAMSTILLING 
SAK NR.091-2022 

 

Bakgrunn 

Kvalitet i helsetjenesten 

Med kvalitet forstås i hvilken grad aktiviteter og tiltak i helsetjenesten øker 
sannsynligheten for at 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 («…og bedre skal det bli» 
Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring, 2005): 

 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 

I Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (2017) 
fremgår det tydelig at ledere i sykehus har ansvar for at virksomheten planlegges, 
gjennomføres, evalueres og korrigeres. Videre påpekte Riksrevisjonen i sin kontroll 
med forvaltningen av statlige selskaper i 2017, forelagt Stortinget i november 2018, at 
styret som del av sitt tilsynsansvar er ansvarlig for å påse at styringssystemet fungerer 
og bidrar til kvalitetsforbedring. Det vises til styret i Sykehuset Innlandets behandling 
av rapporten i sak 051-2019 Oppfølging av Riksrevisjonens rapport - kontroll av styrenes 
arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet.  

I Regional delstrategi for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring (2021) framgår det at 
arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring skal være en integrert del av 
virksomhetsstyringen. Systemer og strukturer skal forbedres og tilrettelegges for 
arbeidet. Det er et mål om i størst mulig grad å kunne bruke sanntidsdata fra 
eksisterende systemer for å følge opp utvikling og understøtte forbedringsarbeid, samt 
øke og synliggjøre bruk fra kvalitetsmålinger.  
 

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre 

Hovedformålet med de medisinske kvalitetsregistrene er å bidra til bedre kvalitet for 
pasienten og å redusere uønsket variasjon i helsetilbud og behandlingskvalitet. 
Registrene inneholder strukturert informasjon fra hele behandlingsforløpet: 
diagnostikk, behandling og oppfølging, samt resultat av behandling. I 2022 er det 64 
nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Norge.  
 
De medisinske kvalitetsregistrene publiseres på www.kvalitetsregistre.no  
 
 
 

http://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 per september 2022 totalt 184 ulike nasjonale kvalitetsindikatorer. 
De er kategorisert innenfor følgende hovedkategorier: 

 Somatikk spesialist  

 Allmennlegetjenesten 

 Akuttmedisinske tjenester 

 Kommunale helse og omsorgstjenester  

 Psykisk helse og rus   

En kvalitetsindikator er et indirekte mål, som sier noe om kvaliteten på området som 
måles, knyttet til struktur, prosess og resultat. 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. 
 
Primo september ble det publisert resultater fra første tertial 2022, for 46 nasjonale 
kvalitetsindikatorer relatert til hovedmålene i Oppdrag og bestilling til helseforetakene 
i 2021:  

 Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
 Styrke forskning, innovasjon og kompetanse og forbedre kvalitet og 

pasientsikkerhet 
 Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp 

 
«Uønsket variasjon i kvalitet og forbruk av helsetjenester»  
- Konsernrevisjonsrapport 9/2021 
 
Å redusere uønsket variasjon er et av fem satsningsområder i Regional utviklingsplan 
2035 for Helse Sør-Øst. Videre har det i Oppdrag og bestilling til helseforetak og 
sykehus gjennom flere år vært mål om å redusere uønsket variasjon. Konsernrevisjonen 
undersøkte i tidsrommet februar til september 2022 om helseforetakene og sykehusene 
har etablert et system som sikrer oversikt over status på kvalitet og forbruk innen ulike 
fagområder, samt hvordan nasjonale kvalitetsregistre og Helseatlas anvendes i arbeidet 
med å redusere uønsket variasjon. Dette er angitt i rapport 9/2021 «Uønsket variasjon i 
kvalitet og forbruk av helsetjenester». 
Konsernrevisjonens konklusjonen er:  

 Målet om å redusere uønsket variasjon er ikke tydelig kommunisert i 
styringslinjen.  

 Det er varierende bruk av kvalitetsregistre og Helseatlas i avdelingenes 
forbedringsarbeid.  

 Uønsket variasjon inngår i for liten grad som tema i styringslinjens 
oppfølgingsmøter. 
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Resultater  
I denne styresaken belyses konsernrevisjonens rapport 9/2021, samt utvalgte 
kvalitetsindikatorer og -registre med vektlegging av indikatorer knyttet til prioriterte 
mål i Sykehuset Innlandets virksomhetsplan 2022 og for områder der foretaket har 
betydelige avvik. Resultatene viser til publiseringer for første tertial inneværende år. 
For enkelte områder er resultatene fra 2021. Kvalitetsindikatorer som inngår i 
månedsrapportering for Sykehuset Innlandet, blir ikke presentert i styresaken.  
 
Det er totalt utarbeidet 14 helseatlas. Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering 
(SKDE) har utarbeidet et helseatlas for kvalitet (2021). SKDE har med utgangspunkt i 
indikatorer fra nasjonale kvalitetsregistre, sammenliknet kvaliteten for utvalgte 
nødvendige helsetjenester fordelt på pasientenes bosted. Hensikten har vært å 
undersøke om befolkningen får likeverdig kvalitet i utvalgte nødvendige helsetjenester, 
uavhengig av bosted og på tvers av fagområder. 
 

 
Figuren viser en samlet oversikt over måloppnåelsen for 24 indikatorer fra 
fagområdene hjerte- og karsykdom, kreft, diabetes, nyresykdom og hoftebrudd. Av 
figuren fremgår det betydelig geografisk variasjon i måloppnåelse for bosatte i de ulike 
helseforetakenes og sykehusenes opptaksområder. Dette innebærer at pasienter som 
var bosatt i noen opptaksområder, fikk bedre kvalitet i utvalgte nødvendige 
helsetjenester enn pasienter bosatt i andre områder. Sykehuset Innlandet er blant de 
foretakene som kun har lav måloppnåelse på fem indikatorer:  

 Lungekreft, overlevelse 
 Hjerteinfarkt STEMI, reperfusjon 
 Nyre, hjemmedialyse 
 Invasiv kardiologi, trykkmåling 
 Nyre, blodtrykk <130/80 
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Resultater fra helsedata gir grunnlag for å evaluere egen praksis og utvikling over tid og 
for å velge områder for det interne forbedringsarbeidet. Forbedringsarbeidet i foretaket 
tilknyttet lungekreft er et eksempel på dette. Konsernrevisjonen påpeker at oppdatert 
oversikt, informasjon og etterspørselen av resultater fra forbedringsarbeidet fra 
styringslinjen, er en viktig faktor. Sykehuset Innlandet har ikke en digital oppdatert 
oversikt over resultater fra helsedata. Knyttet til behandling av hoftebruddpasienter er 
det i foretaket utarbeidet et dashbord som viser alle aktuelle data i nåtid. Det benyttes 
også regionale verktøy som Power BI, for oversikt over aktivitetstall.  
 
Det er nå iverksatt et strukturert arbeid for å benytte data fra nasjonale 
kvalitetsindikatorer og -registre, samt helseatlas for å identifisere forbedringsområder i 
samarbeid med foretakets fagråd og helsefaglige grupper. Grunnlaget benyttes også for 
redigering og samordning av prosedyrer. Dette er tiltak for å kunne benytte 
tilgjengelige helsedata til kvalitetsarbeid, som påpekes i konsernrevisjonens rapport 
9/2021. 
 
Alle sykehus er forpliktet til å registrere data i nasjonale kvalitetsregistre. Dette 
defineres som dekningsgrad. Flere kvalitetsregistre viser at Sykehuset Innlandet har 
høy dekningsgrad. Dette gjelder blant annet innen fedmekirurgi, karkirurgi, øre-nese-
hals og i intensiv- og pandemiregisteret. Sykehuset Innlandet bidrar til utvikling av 
automatisk uttrekk fra den elektroniske pasientjournalen (DIPS) til elektronisk 
meldeskjema til kreftregisteret (KREMT) for prostatakreft. Det er en forventning om at 
dette arbeidet vil forenkle rapportering til kreftregisteret og dermed øke 
dekningsgraden for flere av kvalitetsregistre tilknyttet kreft.   
 
Sykehuset Innlandet har lav måloppnåelse innen parameteren trombolyse innen 
anbefalt tid for STEMI-pasienter under 85 år der trombolyse ble valgt som initial 
behandling. Det er variasjon mellom sykehusene innad i foretaket, men positiv utvikling 
ved ett sykehus bør gi læring for resten av foretaket. Sykehuset Innlandet ligger over 
nasjonalt nivå. Foretaket har også lav måloppnåelse for indikatoren «andel døde innen 
90 dager for kolonreseksjoner». Dette inkluderer pasienter til både planlagt og 
øyeblikkelig-hjelp kirurgi for godartet og ondartet årsak. Sykehuset Innlandet har 
måloppnåelse på åtte prosent, mot nasjonalt god måloppnåelse på fire prosent. 
 

Pasientforløp 

I 2022 er det et mål å gi bedre integrert behandling av samtidige somatiske og psykiske 
helseutfordringer. Dette er konkretisert gjennom implementering av «pasientforløp 
intoks» og «pasientforløp barn med autisme». Disse har imidlertid ikke egne nasjonale 
kvalitetsindikatorer eller -registre.  
 
Med bakgrunn i stor variasjon mellom foretakets avdelinger, ble det i 2017 startet 
systematisk utvikling og implementering av helhetlige pasientforløp for hoftebrudd og 
hjerneslag. Dette arbeidet har gitt positive resultater. 
 
Hoftebrudd 

Hoftebruddsregisteret oppdaterer sine tall annethvert år. Det er dermed ikke 
oppdaterte tall for 2021. Operasjon innen 24 timer for hoftebruddpasienter er en 
nasjonal kvalitetsindikator. Det er gode holdepunkter for at operasjon av hoftebrudd 
innen 24 timer, og senest innen 48 timer, påvirker pasientens prognose positivt.  
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Kort tid til operasjon reduserer morbiditet og mortalitet. Gjennomsnittsalder for disse 
pasientene er 80 år og mange har tilleggssykdommer.  
For første tertial 2022 viser resultatene at 73,9 prosent av pasienter med hoftebrudd i 
Sykehuset Innlandet ble operert innen 24 timer, mot landsgjennomsnittet på 61,9 
prosent. Det er en nedgang fra samme periode i 2021 da Sykehuset Innlandets resultat 
var 78,7 prosent. Dette kan tyde på at det benyttes lengre tid før operasjon til 
stabilisering og vurderinger, som er et mål i pasientforløpet.  
 
Oppfølging av pasientforløpet har i 2022 hatt oppmerksomhet på årsaker til mortalitet 
og reinnleggelser, som grunnlag for forbedring.  
 
Hjerneslag  

Ved hjerneslag er det viktig at pasienten kommer raskt til behandling og at behandling 
gis i slagenhet. En kvalitetsindikator på rask utredning og logistikk, er andel pasienter 
som får startet behandling med trombolyse innen 40 minutter etter ankomst sykehus.  
Pasienter som får akutt hjerneslag behandles ved alle somatiske akuttsykehusene i 
Sykehuset Innlandet. Det faglige ansvaret for hjerneslag er plassert ved nevrologisk 
avdeling i Lillehammer. Spesialisert rehabilitering foregår to steder.  
 
Foretaket har økning i andel pasienter som får antitrombotisk behandling etter 
hjerneslag, får trombolyse innen 40 minutter og er behandlet i slagenhet. Det er 
nedgang i andel pasienter som er testet for svelgfunksjon og får antitrombotisk 
behandling etter hjerneslag. Fra 2019 er det utviklet en større variasjon innad i 
foretaket for trombolyse innen 40 minutter. Dette blir fulgt opp av fagmiljøet. 
 
Sykehuset Innlandet har høy dekningsgrad på 91,2 prosent for innrapportering til 
Norsk hjerneslagsregister (årsrapport 2021).  
 
 Mål Hele 

landet 
2021 

Sykehuset 
Innlandet 

2018 

Sykehuset 
Innlandet 

2019 

Sykehuset 
Innlandet 

2020 

Sykehuset 
Innlandet 

2021 
Andel pasienter som får 
trombolyse  

20 20 16,2 19,3 19 22 

Andel pasienter som får 
trombolyse innen 40 minutter 

60 66 67,8 61,8 54 61 

Andel pasienter som blir 
testet ift svelgfunksjon  

95 92 88 86,9 95 91,6 

Andel pasienter som får 
antitrombotisk behandling 
etter hjerneslag  

95 95 92,8 94,2 95,6 92 

Andel pasienter behandlet i 
slagpost * 

90 95 91,8 91 95,8 94,5 

Andel pasienter direkte 
innlagt i slagenhet* 

90 87 85,3 84 81 87 

Data fra Norsk Hjerneslagregister   

*Tynset har ikke slagenhet.  

Kreft 

Årsrapportene fra kvalitetsregistrene for kreft viser at Sykehuset Innlandet generelt har 
gode resultater og god dekningsgrad.  
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På grunn av manglende måloppnåelse for pakkeforløp lungekreft har Sykehuset 
Innlandet i 2022 videreført forbedringsarbeidet med søkelys på lungekreft. 
Forbedringsarbeidet har bidratt til en positiv utvikling. Spesielt bemerkes det i 
årsrapporten fra Kreftregisteret at Sykehuset Innlandet har høy måloppnåelse innen 
utredningsmeldinger og andel kurativ behandling. Det er fortsatt stor variasjon mellom 
sykehusene i foretaket.  
 
Det er et kvalitetsprosjekt der Kreftregisteret, Sykehuset Innlandet, Sykehuset i 
Telemark og Oslo universitetssykehus sammen arbeider for bedre kurativ behandling 
og median overlevelse av lungekreft. I tillegg deltar foretaket i en regional gruppe som 
arbeider med ensartet forløp for pasienter med kirurgisk behandling av lungekreft.  
 
Sykehuset Innlandet har fulgt opp Kreftregisterets anbefaling om oppmerksomhet på 
kreftformer med lav måloppnåelse.  
Det er bedt om oppfølging av følgende: 
• Lungekreft: øke utredningsmeldinger innsendt innen 14 dager etter 

behandlingsbeslutning 
• Lymfoide maligniteter: øke andel utrednings- og behandlingsmeldinger 
• Melanom: øke andel meldinger om utvidet eksisjon 
• Prostatakreft: øke andel utrednings- og kirurgimeldinger 
• Tykk- og endetarmskreft: øke andel utrednings- og kirurgimeldinger 

 
Pakkeforløp 

For de 24 organspesifikke kreftformene viser resultatet for første tertial at 74,0 prosent 
av forløpene i Sykehuset Innlandet er innen standard forløpstid. Det er en positiv 
utvikling sammenlignet med årsresultatet for 2021 på 72,1 prosent.  
 
Forbedringsarbeidet med tverrfaglige forbedringsgrupper både sentralt i foretaket og i 
divisjonene har gitt resultater knyttet til lungekreft. Fra fagmiljøet innenfor lymfoide 
maligniteter er det erkjent behov for tilsvarende forbedringsarbeid, og arbeidet er 
under oppstart.  
 
Infeksjoner 

De fire hyppigst forekommende typer helsetjenesteassosierte infeksjoner er 
urinveisinfeksjon, nedre luftveisinfeksjon, infeksjon i operasjonsområdet og 
blodforgiftning. Kun infeksjoner oppstått i eget sykehus er inkludert i publikasjonen fra 
Helsedirektoratet. Forekomst registreres ved punktmålinger med mål om forekomst 
under tre prosent. Andel for Sykehuset Innlandet var totalt fire prosent ved 
måletidspunktet i november 2021, en økning fra 3,2 prosent sammenlignet med 
november 2021. Det er stor variasjon mellom måletidspunktene gjennom året, med lave 
tall i mai og høye tall i november.  
 
Tabellen under er hentet fra Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og 
helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS) og viser de fire kirurgiske inngrepene som 
følges, og andel av inngrepene som etterfølges av infeksjon innen 30 dager etter 
operasjon, gjennom et helt år. Det skilles mellom total andel infeksjoner og dype 
infeksjoner: 
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Resultatene for 2021 viser økning av infeksjoner for alle de fire kirurgiske inngrepene, 
sammenlignet med 2020. Foretaket har bedt fagmiljøene å rette spesiell 
oppmerksomhet mot infeksjonene relatert til hemiproteser og keisersnitt.  
 

Legemidler 

Reduksjon i forbruk bredspektret antibiotika er et globalt satsingsområde. Forbruket 
måles med innkjøp av definerte døgndoser (DDD) av et utvalg bredspektrede 
antibiotika per 100 liggedøgn i norske sykehus.  
 
I 2021 hadde Sykehuset Innlandet et forbruk på 14,3 DDD mot 16,6 DDD i første og 
andre tertial 2022. Det erkjennes at forbedringsarbeidet knyttet til reduksjon av 
antibiotika, har stagnert i forbindelse med og i etterkant av pandemien. Dette følges opp 
av antibiotikateamene på hver av de somatiske lokalisasjonene.  
 
Psykisk helsevern  

Resultatene for pakkeforløp psykisk helsevern og rus måles ved indikatorene forløpstid 
for utredning, forløpstid for evaluering av behandling i poliklinikk og medvirkning i 
egen behandling – involvering i behandlingsplan.  
 
Andel måloppnåelse første tertial 2022 sammenlignet med første tertial 2021: 

Indikator Barn og unge Voksne TSB 
Forløpstid for 

utredning 
52 prosent 

nedgang fra 53 
70 prosent 
stabilt 70 

 

58 prosent 
nedgang fra 65 

Forløpstid for 
evaluering av 
behandling i 
poliklinikk 

 

37 prosent 
økning fra 17 

34 prosent 
nedgang fra 35 

 

14 prosent 
økning fra 11 

Medvirkning i egen 
behandling – 
involvering i 

behandlingsplan 

56 prosent 
økning fra 51 

 

38 prosent 
økning fra 22 

27 prosent 
nedgang fra 29 

 
Tvangsmiddelbruk i psykisk helsevern for voksne er definert som antall pasienter over 
16 år i institusjon for døgnopphold i psykisk helsevern som har hatt minst ett 
tvangsmiddelvedtak i perioden. Det ble i første tertial 2022 gjort tvangsmiddelvedtak 
overfor 48 pasienter (5,6 prosent) mot 57 pasienter (7,3 prosent) i første tertial 2021. 
Resultatet viser en positiv utvikling.  
 

Sykehuset Innlandet 2020 (%) 2021 (%) 
Totalprotese hofte 1,1 derav 0,9 dype 1,7 derav 0,7 dype 
Hemiprotese hofte 2,4 derav 1,2 dype 4,1 derav 3,2 dype 
Fjerning av galleblære 3,4 derav 1,5 dype 3,7 derav 1,1 dype 
Keisersnitt 5,2 derav 1,5 dype 5,8 derav 1,9 dype 
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Administrerende direktørs vurdering 

Resultatene fra de nasjonale kvalitetsindikatorene og kvalitetsregistrene viser at 
Sykehuset Innlandet leverer helsetjenester av god kvalitet på de fleste områder. Data 
må tolkes med varsomhet, men er et godt grunnlag for å måle egen utvikling og arbeide 
med forbedring av tjenestene til pasientene.  Konsernrevisjonens rapport påpeker 
viktigheten av oversikt og bruk av helsedata, samt at styringslinjen etterspør resultater 
fra kvalitetsarbeidet.  
 
Systematisert forbedringsarbeid med helhetlige pasientforløp, pakkeforløp kreft og 
pakkeforløp psykisk helsevern har gitt gode resultater.  
 
Resultater fra nasjonale kvalitetsindikatorer og -registre, Helseatlas og 
revisjonsrapporter er viktig for valg av forbedringsområder. Det er viktig å arbeide for 
en høy dekningsgrad til kvalitetsregistrene og benytte resultater fra helsedata i 
systematisk forbedringsarbeid for å redusere uønsket variasjon.  
 
 
 
Vedlegg: Konsernrevisjonsrapport 9/2021 Uønsket variasjon i kvalitet og forbruk av 
helsetjenester  


