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FORSLAG TIL VEDTAK  

Styret tar saken til orientering 

Oppsummering  
 
Styret i Helse Vest RHF behandlet i styremøte 20. juni 2016 tertialrapport på nasjonale 
kvalitetsindikatorer per 3. tertial 2015 (styresak 073/16). Styresaken påpeker at 
sammenliknet med de tre andre helseregionene skårer fremdeles Helse Vest svært godt på 
nasjonale kvalitetsindikatorer. Styresaken omhandler Helse Vest resultater i forhold til de 
andre regionale helseforetakene og resultater for det enkelte foretak i Helse Vest. I styresaken 
er resultater for de fire helseforetakene i regionen sammenstilt i tabell og for hver indikator 
er «beste» og «dårligste» helseforetak markert med hhv. grønt og rødt (se tabell på siste side).  
Helse Vest gjør videre en opptelling av røde for hvert foretak og påpeker at «Helse Stavanger 
er det helseforetaket som skårer «lavest» på flest indikatorer og dermed har størst 
forbedringspotensiale».  
 
 
Nasjonale kvalitetsindikatorer består av en rekke indikatorer innen for 
spesialisthelsetjenesten.  Noen indikatorer er resultatindikatorer som viser faktisk kvalitet i 
pasientbehandlingen og andre er prosessindikatorer som ikke nødvendigvis har samme 
relevans for kvalitet i selve behandlingen, men som indikerer om foretaket har gode prosesser 
som er viktige for å yte gode tjenester. I tabellen er alle indikatorene er tillagt like mye  vekt.  
 
Helse Stavanger vil videre i saken belyse indikatorene i et faglig perspektiv og i hovedsak 
sammenlikne med nasjonale resultater og Helse Vest gjennomsnitt.  Oppmerksomheten og 
beskrivelse av tiltak rettes spesielt mot indikatorer der foretaket har svakere resultater. 



 

2 
 

Til slutt i saken presenteres ferske resultater for nasjonale kvalitetsindikatorer som ble 
publisert på helsenorge.no 25. august 2016. Disse resultatene er i hovedsak fra 1. tertial 2016 
bortsett fra infeksjonsindikatorene  som er fra 3. tertial 2015. 
 
Administrerende direktør har sammen med foretakets ledergruppe gått grundig gjennom alle 
indikatorene, og ansvar for oppfølging er fordelt på de ulike ledere. Det er et klart mål for 
foretaket å sikre en positiv utvikling på alle indikatorene fremover. 
 

Fakta  
 
Bakgrunn for saken er Helse Vest styresak 073/16 Tertialrapport på nasjonale 
kvalitetsindikatorer per 3. tertial. (Vedlagt) 

Kommentarer  
 
Nasjonale kvalitetsindikatorer består avbåde prosessindikatorer og resultatindikatorer, og 
noen av disse vil være viktigere enn andre med tanke på kvalitet i behandlingen og pasientens 
«outcome» (f.eks andel pasienter som får trombolysebehandling ved blodpropp i hjernen,  
andel 113- anrop besvart innen 10 sekunder og infeksjonsforekomst). 
En del av indikatorene har et uttrykt mål nasjonalt og stort sett gjelder disse målene også i 
Helse Vest. For noen indikatorer har Helse Vest satt et eget og høyere mål. (f.eks 
gjennomsnittlig ventetid innen psykiatri) og for andre er det utviklet tilleggsindikator med 
kortere frist, f.eks andel hoftebrudd operert innen 24 timer og epikrise sendt innen 1 dag. 
 
Somatikk 
 
Ventetider og fristbrudd 
Helse Stavanger skårer bedre eller på nasjonalt nivå på alle indikatorene bortsett fra 
gjennomsnittlig ventetid. Gjennomsnittlig ventetid har økt fra andre til tredje tertial 2015. Det 
vises ellers til gjennomgang av ventetid og relevante tiltak i hvert styremøte for oppdaterte 
vurderinger.  
 
 Helse Stavanger Helse Vest Nasjonalt Mål 
Andel brudd på 
vurderingsgarantien 

0,6 % 1,0 % 1,7 % 0 % 

Andel fristbrudd, 
påbegynt helsehjelp 

2,5 % 1,8 % 2,5 % 0 % 

Andel fristbrudd, 
venteliste 

0,2 % 0,2 % 0,4 % 0 % 

Gjennomsnittlig 
ventetid, somatikk 
(dager) 

73,5 66,6 69,7 65 
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Pakkeforløp kreft 

Pakkeforløp for kreft har to ulike grupper av indikatorer for krefttypene lunge-, bryst- , 
prostata- og tykk-og endetarmskreft . Den ene indikatorgruppen måler andel pasienter som er 
inkludert i pakkeforløp, og den andre måler andel pakkeforløp som er gjennomført innen 
maksimalt anbefalt forløpstid. Målet i begge indikatorgrupper er 70 %.  
 
Helse Stavanger skårer bedre eller likt  med landsgjennomsnitt og innenfor nasjonalt mål  for 
alle indikatorene bortsett fra gjennomføring av prostatakreft innen maksimal anbefalt 
forløpstid.  80,6 % av nye kreftpasienter inkluderes i pakkeforløp,  og Helse Stavanger 
gjennomfører pakkeforløpene innenfor maksimal forløpstid for  74-91 % av pasientene 
(avhengig av krefttype) unntatt for prostatakreft der kun 42 % av pakkeforløpene blir 
gjennomført innenfor maksimal forløpstid.   
 
Prostatakreft er det kreftforløpet som har lavest måloppnåelse både i Helse Vest og nasjonalt. 
Helse Stavanger ligger omtrent på samme nivå som landsgjennomsnittet men noe lavere enn 
de andre foretakene i Helse Vest. Hvis man ser mer konkret på forløpsperiodene, er det 
perioden fra avsluttet utredning til start behandling (operasjon) for prostatakreft som trekker 
ned for Helse Stavanger.  
 
Urologisk seksjon ved Helse Stavanger har i lang tid hatt kapasitetsutfordringer på grunn av 
ubesatte spesialiststillinger. Urologisk seksjon hadde for en tid tilbake et betydelig antall 
fristbrudd innenfor de urologiske diagnosegruppene, men har etter tiltak (tilsetting av flere 
LIS-leger, omgjøring av overlegestillinger til utdannelsesstillinger) fått kontroll over 
fristbruddene. Med bedre tilgang på utdannelsesstillinger, vil dette avhjelpe noe i utredning 
av prostatakreft.  
 
 Helse Stavanger Helse Vest Nasjonalt Mål 
Pakkeforløp for 
prostatakreft 
gjennomført 
innenfor 
maksimalt 
anbefalt 
forløpstid 

42,0 % 49,4 % 43,9 % 70 % 

 
 
Kvalitet 
  
Hoftebrudd 
Helse Stavanger skårer bedre enn landsgjennomsnittet og bedre enn gjennomsnittet i Helse 
Vest. 
 Helse Stavanger Helse Vest Nasjonalt Mål 
Andel pasienter 
med 
hoftebrudd 
operert innen 
48 timer 

97 % 95,5 % 93,7 % 100 % 
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Andel pasienter 
med 
hoftebrudd 
operert innen 
24 timer 

68,3 % 67,4 % 65,3 %  

 
Keisersnitt 
Helse Stavanger og Helse Vest har i mange år ligget lavt i keisersnittfrekvens, i forhold til 
resten av landet og resultatene fra kvalitetsindikatorene  gjenspeiler dette. Det er ingen andre 
kvalitetsindikatorer som indikerer at disse tallene er mer eller mindre riktige i forhold til 
fødselsomsorgen, men de gir uttrykk for at det finnes forskjellige praksis. Generelt bør man 
unngår operative inngrep, hvis mulig. Totalt sett ligger Helse Vest på 12,1% som er lavere enn 
resten av landet. Faglig sett vurderes nivået i Helse Stavanger HF som riktig og det er ingen 
tegn til at fødselsomsorgen ikke er innenfor de kvalitetskravene som er satt.  
 
 Helse Stavanger Helse Vest Nasjonalt Mål 
Andel fødsler 
med keisersnitt 12,6 % 12,1 % 16 % 15 % 

Andel akutte 
keisersnitt 8,3 % 7,9 % 10,7 %  

Andel planlagte 
keisersnitt 4,4 % 4,1 %   

 
 
Korridorpasienter  
Helse Stavanger har i lang tid hatt utfordringer knyttet til korridorpasienter. En rekke tiltak er 
iverksatt og utviklingen viser at andel korridorpasienter er redusert.  Foretaket arbeider 
kontinuerlig og systematisk for å unngå korridorpasienter og har et eget prosjekt på dette, 
styret orienteres om resultater i dette prosjektet i hvert styremøte.   
 
 Helse Stavanger Helse Vest Nasjonalt Mål 
Andel pasienter 
på korridor 2,2 % 1,4 % 1,1 % 0 % 

 
Trombolysebehandling 
Indikatoren viser at 29,3 % av pasienter som kommer til Helse Stavanger med blodpropp i 
hjernen får trombolysebehandling. Dette er et svært godt resultat og på dette området er 
foretaket best i landet. 
 
 Helse Stavanger Helse Vest Nasjonalt Mål 
Andel 
trombolysebeh. 29,3 % 20,1 % 14,1  % 20 % 

 
Epikrisetid 
For å sikre trygge tjenester og god samhandling er det ønskelig med kortest mulig tid mellom 
utskriving og utsendelse av epikrise.  Helse Stavanger skårer lavere enn landsgjennomsnittet 
og lavest i Helse Vest på epikrisetid.  
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Målsettingen er at alle pasienter skal få «epikrisen i hånda» når de reiser hjem fra sykehuset.  
Flere avdelinger oppnår dette i stor grad og det arbeides aktivt for at flere skal kunne legge 
om praksis. 
 
 Helse Stavanger Helse Vest Nasjonalt Mål 
Epikriser sendt 
innen 7 dager 76,5 % 83,9 % 80,8 % 100 % 

Epikriser sendt 
innen 1 dag 31,0 % 50,2 % 44,3 %  

 
 
Andel besvarte anrop på 113 
Indikatoren måler andel anrop som er besvart innen 10 sekunder og her skårer Helse 
Stavanger høyest i landet med 95,4 %. Foretaket ligger dermed godt over nasjonalt  mål på 90 
%.  
 
 Helse Stavanger Helse Vest Nasjonalt Mål 
Svartid innen 
10 sekunder 95,4 % 90,2 % 87,2 % 90 % 

 
 
Infeksjoner 
Det finnes en rekke kvalitetsindikatorer knyttet til infeksjoner. Noen av disse er 
resultatindikatorer som viser faktiske infeksjoner og andre er prosessindikatorer som viser i 
hvilken grad foretaket kartlegger infeksjonsstatus etter kirurgi. Under følger en kort 
forklaring på de ulike indikatorene. 
 
30 dagers oppfølging av infeksjonsstatus 
Indikatorene viser andel pasienter som er evaluert i forhold til infeksjon i operasjonsområdet 
30 dager etter operasjon, altså andel pasienter der man kjenner infeksjonsstatus. 
Etter operasjon sendes det ut postalt spørreskjema til pasientene og indikatoren er i stor grad 
et mål på svarprosenten. I tillegg evalueres infeksjonsforekomst ved poliklinisk 
oppfølgingskonsultasjon der det er en del av forløpet. Dette gjelder spesielt hoftekirurgi.  
 
Postoperative infeksjoner, overfladiske og dype og organ/hulromsinfeksjoner 
Indikatoren viser andelen av alle typer infeksjoner i operasjonsområdet oppstått i løpet av 30 
dager etter operasjon. Telleren er antall infeksjoner og nevneren er antall pasienter som er 
operert. 
 
Postoperative infeksjoner dype og hulromsinfeksjoner 
Indikatoren viser andelen infeksjoner i operasjonsområdet som er dype infeksjoner og 
infeksjoner i organ eller hulrom oppstått i løpet av 30 dager etter operasjon. Telleren er antall 
infeksjoner og nevneren er antall pasienter som er operert. 
 
Sykehusinfeksjoner (prevalens) 
Andelen påviste sykehusinfeksjoner (urinveisinfeksjoner, blodforgiftning, luftveisinfeksjoner 
og postoperative sårinfeksjoner) på en bestemt dag i forhold til total antall innlagte pasienter 
samme dag. Det kan være stor forskjell i antall pasienter som inngår i prevalensen i de ulike 
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foretakene, og dette kan gi store utslag i noen av infeksjonsgruppene når andel infeksjoner 
omgjøres til prosent. Resultatet for prevalensundersøkelsen har også variert mye fra gang til 
gang for Helse Stavanger. Prevalensmålinger må brukes med forsiktighet – det viktige i slike 
undersøkelser er trendbilde over tid.  
 
Kommentarer til indikatorene: 
 
Oppfølging av infeksjonsstatus 30 dager etter operasjonsinngrep som inngår i Norsk 
overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten (NOIS) 
 
I styresaken presenteres infeksjonsindikatorer for 1. og 2. tertial 2015. 
Alle foretakene i Helse Vest benytter samme dataprogram for registrering av infeksjoner.  
 
I NOIS malen fra Folkehelseinstituttet (FHI) er metode for å sikre datakvalitet beskrevet. Her 
stilles det krav om 80 % oppfølging og det er dette kravet Helse Stavanger  har forholdt seg til. 
I praksis betyr det at foretakets smittevernavdeling ikke har iverksatt ytterligere tiltak for å 
øke svarprosenten  når denne allerede er over 80 %. Vi ser nå at premissene er endret, og at 
det nå er en forventning om 100 % oppfølging. Det er derfor iverksatt ulike tiltak for å sikre 
kunnskap om infeksjonsstatus etter alle kirurgiske inngrep. Eksempelvis blir pasienter med 
manglende svar  fulgt opp gjennom telefonoppringing og journalgjennomgang. I tillegg skal 
pasienter orienteres slik at de er forberedt på brevet som kommer i posten. Effekt av disse 
tiltakene vil sannsynligvis ikke foreligge før i  2. tertial 2016. 
 
Det er svært ressurskrevende og nærmest umulig å få til en 100 % oppfølging for pasienter 
som får utført sectio og etter fjerning av galleblære. Årsaken er at pasienter i disse gruppene 
ikke har planlagt kontakt med sykehuset etter operasjon. I tillegg er dette en sammensatt 
gruppe, flere er yngre mennesker som flytter eller sykehuset har av ulike grunner (språk, 
etnisitet etc) ikke fått riktig adresse eller telefonnummer. Dermed oppnås ikke kontakt med 
pasienten for evaluering etter utskrivelse. Derimot kommer de fleste pasienter som får innsatt 
hofteprotese og pasienter som opereres i kolon tilbake til sykehuset for kontroll og 
infeksjonsstatus kan mye enklere evalueres og noteres i journal.  
 
Kommentar til infeksjonsforekomst 
 
Andel pasienter som får sykehusinfeksjon (Prevalens): 
 Helse Stavanger Helse Vest Nasjonalt Mål 
Andel 
sykehusinfeksjoner 5,5 % 5,3 % 5,6 % < 4,7 % 

 
Prevalens av sykehusinfeksjoner rapporteres  fire ganger årlig, to ganger nasjonalt og to 
ganger regionalt. Alle sykehusinfeksjoner som blir registrert prevalensdagen blir 
kvalitetssikret av hygienesykepleier og smittevernlege før de rapporteres til 
Folkehelseinstituttet. Målet for sykehusinfeksjoner i oppdragsdokumentet 2016 er at 
prosentdel av sykehusinfeksjoner skal være mindre enn 4,7 målt ved prevalensundersøkelser. 
Ved siste prevalensundersøkelse av sykehusinfeksjoner (11.mai 2016) var prosentandelen i 
Helse Stavanger 4,9 %. Andelen pasienter med sykehusinfeksjoner i foretaket har i de siste 
årene variert mellom 4,6 % til 6,1 %.  
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Det arbeides for å redusere forekomsten av alle sykehusinfeksjoner, blant annet gjennom 
tiltak i Pasientsikkerhetsprogrammet. I tillegg planlegges det å etablere smittevernvisitter 
som  har vist seg å ha god effekt på infeksjonsforekomsten, blant annet ved 
Universitetssykehuset i Tromsø. Smittevernvisitten har fokus på basale smittevernrutiner 
som arbeidstøy/håndhygiene, indikasjon for blærekateter, sentrale venekateter, 
antibiotikabruk og pasientplassering.  
 
Infeksjonsforekomst etter keisersnitt (NOIS): 
Helse Stavanger har lavere infeksjonsforekomst enn landsgjennomsnittet og den  laveste i 
Helse Vest. 
 
 Helse Stavanger Helse Vest Nasjonalt Mål 
PO infeksjon 1,9 % 3,1 % 3,6 % 0 % 
Dype/hulrom 
infeksjon 0,5 % 0,7 % 0,7 % 0 % 

 
Infeksjonsforekomst etter fjerning av galleblære:  
Det har vært en nedgang i infeksjoner etter fjerning av galleblære og Helse Stavanger har 
lavere andel infeksjoner enn landsgjennomsnittet. Helse Stavanger har imidlertid  den 
høyeste forekomsten av dype og organ/hulrom infeksjoner etter fjerning av galleblære 
sammenliknet med de andre foretakene i Helse Vest.  
 
 Helse Stavanger Helse Vest Nasjonalt 
PO infeksjon 2,9 % 1,9 % 4,6 % 
Dype/hulrom 
infeksjon 1,9 % 0,6 % 1,3 % 

 
 

Infeksjoner etter innsetting av hofteproteser (NOIS): 
 Helse Stavanger Helse Vest Nasjonalt 
PO infeksjon 
totalprotese 4,8 % 1,7 % 1,9 % 

Dype/hulrom 
infeksjon 
totalprotese 

2,4 % 0,9 % 0,9 % 

Dype/hulrom 
infeksjon 
hemiprotese 

2,6 % 2,5 % 2,0 % 

 
Helse Stavanger har en høyere forekomst av infeksjoner etter hofteprotesekirurgi enn både 
landsgjennomsnittet og de andre foretakene i Helse Vest i det rapporterte tertialet. Dype 
infeksjoner etter protesekirurgi er alvorlige komplikasjoner som  ofte medfører  reoperasjon 
og i verste fall utskiftning av hele protesen. Infeksjonene medfører  mye lidelse for pasienten 
og er også kostbare for samfunnet og man  tilstreber så langt det er mulig å unngå disse. Det 
er likevel på sin plass å påpeke at resultatene fra de nasjonale indikatorene ikke nødvendigvis 
forteller hele sannheten og at de er forbundet med noe usikkerhet når de brukes til å 
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sammenlikne foretak. Det er spesielt tre forhold som tilsier at man skal være varsom med å 
sammenlikne resultat fra ulike foretak. 

− Små tall der én infeksjon gjør stort utslag på tallene. Sannheten ligger i 
konfidensintervallet som ved små tall er svært bredt. (se tabell under) 

− Ulik tilnærming for å kartlegge infeksjonsstatus. Jo nøyere man leter etter infeksjon, jo 
flere infeksjoner er det sannsynlig å finne. 

− Ulik pasientpopulasjon som som får totalprotese eller hemiprotese i hvert foretak 
(noen opererer flere høyriskopasienter) 

 
Helse Stavanger utførte i den aktuelle perioden  (mai-august 2015) 122 proteseoperasjoner 
for hofte og oppnådde følgende resultat: 
 
 Antall 

operasjoner 
(infeksjoner) 

Andel 
postoperative 
infeksjoner (KI) 

Antall dype 
infeksjoner 

Andel dype infeksjoner 
(KI) 

Totalprotese 83 (4) 4,8 % (1,9 – 11,7) 2  2,4 % (0,7 – 8,4) 
Hemiprotese 39  1 2,6 % (0,5 – 13,2) 
 
Det er viktig å understreke at Helse Stavanger tar dype infeksjoner på det største alvor. Det er 
derfor nedsatt en arbeidsgruppe med fagpersoner både fra ortopedi og smittevern som skal 
se nærmere på problemstillingen, og iverksette nødvendige tiltak.  
Foretaket har allerede besluttet å  sjekke luftkvalitet på operasjonsstuer og vil arbeide for 
ytterligere reduksjon i trafikk inn og ut fra operasjonsstuer,  samt vurdere nye metoder for 
preoperativ  vask av pasientene. 
 
Det vil bli gitt en ytterligere muntlig  redegjørelse for disse forholdene i styremøtet.  
 
Psykisk helse for barn og unge (PHBU) 
Generelt scorer Helse Stavanger tilfredsstillende på kvalitetsindikatorene innenfor psykisk 
helse for barn og unge.  Avdeling for barne og ungdomspsykiatri har fokus på at 
prioriteringsveilederen for psykisk helsevern , barn og unge, følges og at pasientene får tilbud 
ut fra faglige kriterier som er beskrevet i veilederen. Barne- og ungdomsgarantien oppfylles 
både med tanke på vurdering innen 10 dager og behandling innen 65 dager. Gjennomsnittlig 
ventetid er i T3 2015 52 dager, altså godt innenfor nasjonalt mål på 65 dager. Gjennomsnittlig 
ventetid pr. juni 2016 er 47,8 dager, sammenlignet med juni 2015 som var 53,2 dager noe 
som kan tyde på en positiv trend. 
Når det gjelder indikatoren andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen PHBU, 
har alle foretakene i Helse Vest resultat 0 %, men Helse Stavanger er markert med rødt. Dette 
skyldes avrunding og ulikheter på desimalnivå. For Helse Stavanger er resultatet 0,3 %  og 
skyldes ett fristbrudd for ventende i desember 2015. BUPA hadde ikke planlagt 
pasientbehandling godt nok, og pasienten fikk fristbrudd med tilbud om oppstart et par dager 
etter frist. I 2016 har Helse Stavanger  ikke hatt fristbrudd for ventende.  
 
 Helse Stavanger Helse Vest Nasjonalt Mål 
Andel til behandling 
innen 65 dager 100 % 99,8 % 92,3 % 100 % 

Andel til vurdering 
innen 10 dager 99,2 % 99,3 % 97,9 % 100 % 
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Andel fristbrudd, 
påbegynt helsehjelp, 
PHBU 

0,2 % 0,3 % 2,3 % 0 % 

Andel fristbrudd, 
venteliste, PHBU 0,3 % 0,1% 0,6 % 0 % 

Gjennomsnittlig 
ventetid, PHBU 
(dager) 

52,2 44,4 47 65 (HV 40) 

Andel pasienter 
med hoveddiagnose 100 % 93,4 % 92,3 % 100 % 

 
Psykisk helsevern for  voksne (PHV) 
Helse Stavanger er det foretaket med flest røde indikatorer innen psykisk helsevern for 
voksne. Utfordringene knytter seg i hovedsak til tvangsbruk, ventetid og epikrisetid.  
 
Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne: 
Helse Stavanger har den høyeste andelen tvangsinnleggelser i Helse Vest med 23.6 %. Forskjellen 
vurderes imidlertid marginal i forhold til Helse Bergen som har 22.2 %. Den vesentlige forskjellen i 
andel tvangsinnleggelser finner en i forhold til Helse Fonna og Helse Førde som begge ligger 
betydelig lavere. Det er velkjent at forekomsten av alvorlig psykisk lidelse er høyere i byer enn i 
landkommuner, så noe av forskjellen i andel tvangsinnleggelser mellom Helse Stavanger, Helse 
Bergen og de andre foretakene i Helse Vest er naturlig å tilskrive de demografiske forskjellene. 
Hvorvidt de forklarer hele forskjellen er imidlertid vanskelig å si på bakgrunn av det foreliggende 
tallmaterialet.  
Ser en på utviklingen av tvangsinnleggelse fra første tertial i 2013 så har Helse Stavanger frem til 
første tertial i 2015 hatt en negativ utvikling (økt andel tvangsinnleggelser), før det ser ut til at 
utviklingen går i retning av et redusert antall tvangsinnleggelser. Hvorvidt dette viser seg å være en 
stabil trend er ut fra de foreliggende tallene ikke mulig å si.  
 
Det vises ellers til tertial gjennomgang i styret av bruk av tvang under innleggelse.  
 
 Helse Stavanger Helse Vest Nasjonalt 
Andel tvangsinnleggelser i psykisk 
helsevern for voksne 23,6 % 18,3 % 18,0 % 

 
 

Ventetid, fristbrudd og brudd på vurderingsgaranti innen PHV 
Ventetid i DPS’ene forventes ned mot kravet i løpet av 2016. Spesialavdeling for voksne har 
ventetid på ca. 45 dager og er i tråd med Helse Vest målsetting.  
Det arbeides kontinuerlig for å unngå brudd på vurderingsgarantien ved at merkantilt 
personell sikrer god arbeidsflyt for henvisningsvurderinger. Bedre spesialistrekruttering siste 
halvår vil sikre bedre resultater for vurderingsgarantien.  
 
 Helse Stavanger Helse Vest Nasjonalt Mål 
Andel brudd på 
vurderingsgarantien 
i PHV 

4,1 % 2,0 % 1,9 % 0 % 

Andel fristbrudd for 2,7 % 1,0 % 1,4 % 0 % 



 

10 
 

pasienter med 
påbegynt helsehjelp, 
PHV 
Andel fristbrudd for 
pasienter på 
venteliste, PHV 

1,1 % 1,0 % 0,5 % 0 % 

Gjennomsnittlig 
ventetid, PHV 
(dager) 

58,3 42,5 48 64 (HV 45) 

 
Epikrisetid PHV 
Innen utgangen av 2016 er det forventing om at 80 % av epikrisene er sendt ut innen 7 dager, 
en rekke tiltak er iverksatt for å nå dette. 
 
 Helse Stavanger Helse Vest Nasjonalt Mål 
Andel epikriser 
sendt innen 1 dag, 
PHV 

21,8 % 30,0 % 28,4 %  

Andel epikriser 
sendt innen 7 dager, 
PHV 

57,0 % 73,0 % 75,1 % 100 % 

 
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 
For indikatoren Andel pasienter med spesifisert diagnose skårer Helse Stavanger  best i 
regionen og over landsgjennomsnittet med 99.1 %. Foretaket har imidlertid noen 
utfordringer knyttet til vurderingsgaranti og fristbrudd.  
I 2015 var det 3,2 % av henvisningene som ikke ble vurdert innen frist i TSB. Foretaket holdt 
10 dagers vurderingsfristen for henvisninger av pasienter under 23 år. På grunn av stort 
sykefravær og vakante stillinger var det kapasitetsproblem med å overholde fristene for 
henvisninger av de over 23 år. Problemet har vært knyttet til et av de psykiatriske 
ungdomsteamene. For 2016 er kapasiteten bedret og vurderingsfrister overholdt.  
 
Helse Stavanger har innen TSB oppnådd 88 %  på indikatoren  andel epikriser sendt innen 7 
dager etter utskriving.   
I 2015 hadde Helse Stavanger fristbrudd på 1,2 prosent av de pasienter som har påbegynt 
behandling. Helse Stavanger har ikke fristbrudd for de som venter på behandling innen TSB.  
 
Den gjennomsnittlige ventetiden i TSB var i 2015 51,6 dager som er blant de høyeste i landet.  
Registreringsrutiner har delvis ikke blitt fulgt og foretaket har dermed vist ventetider som 
ikke er reelle. Det er igangsatt opplæring og kvalitetssikring av at dette nå blir gjort på riktig 
måte.  
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 Helse Stavanger Helse Vest Nasjonalt Mål 
Andel pasienter med 
spesifisert diagnose 99,1 % 96,7 % 93,4 % 100 % 

Andel brudd på 
vurderingsgarantien, 
TSB 

3,2 % 1,5 % 2,3 % 0 % 

Andel epikriser 
sendt innen 1 dag, 
TSB 

8,0 % 13,4 % 21 %  

Andel epikriser 
sendt innen 7 dager, 
TSB 

88,0 % 63,8 % 72,7 % 100 % 

Andel fristbrudd, 
påbegynt helsehjelp 
TSB 

1,2 % 1,8 % 2,0 % 0 % 

Andel fristbrudd, 
ventesliste TSB 0 % 9,0 % 3,5 % 0 % 

Gjennomsnittlig 
ventetid, TSB 
(dager) 

51,6 38,3 38 65 (HV 40) 

 
 
Nasjonale kvalitetsindikatorer publisert 25.08.2016: 
 
Nye resultater for Nasjonale kvalitetsindikatorer ble nylig publisert på helsenorge.no – i hovedsak resultater for 
1. tertial 2016, med unntak av infeksjonsstatus som er for 3. tertial 2015 (NOIS). Kvalitetsindikatorene er 
sammenstilt i samme mal som er brukt i Helse Vest og presenteres i tabell på neste side. Resultatene for Helse 
Stavanger  viser at foretaket fortsatt har størst utfordringer knyttet til følgende områder: 

− Oppfølging av infeksjonsstatus eller kirurgiske inngrep 
− Infeksjon etter kirurgiske inngrep 
− Sykehusinfeksjoner (målt ved prevalens) 
− Enkelte pakkeforløp for kreft  
− Epikrisetid 
− Ventetid og fristbrudd 
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Konklusjon  
 
Helse Stavanger arbeider systematisk for å yte helsehjelp av god kvalitet. Dette innebærer 
blant annet at foretaket analyserer resultater fra nasjonale kvalitetsindikatorer på en grundig 
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og systematisk måte, presenterer resultater for ledere og faglig ansvarlige og iverksetter tiltak 
på områder det er påkrevet.  
 
 
 
Vedlegg 
1 Styresak 66/16 Vedlegg - Tertialrapport 03/15 Nasjonale kvalitetsindikatorer 
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