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FORSLAG TIL VEDTAK  

Styret tar saken til orientering 

Oppsummering  
I denne styresak presenteres de nasjonale kvalitetsindikatorer per 3. tertial 2016. Den samme 
tertialerapporten har nylig vært styrebehandlet i Helse Vest (HV) (styresak 65/17, 21.08.17).  
I denne presentasjonen vil derfor HV sin styrebehandling av tertialrapporten også bli 
kommentert. Mange av kvalitetsindikatorene brukes i Helse Vest for den månedlige 
avrapporteringen, inkludert til styret i Helse Stavanger (HST). Således vil dataene fra 2016 i 
noen tilfeller være utdaterte. Dette er viktig å ta med i vurderingene av hvilke 
forbedringstiltak som bør prioriteres.  Helsedirektoratet angir selv at man må utvise 
varsomhet i tolkningen av absolutte tall og trender for de oppgitte indikatorene.   
 
HV kommer samlet sett fremdeles svært godt ut sammenliknet med de 3 andre RHF.  Også i 
årets styresak bruker HV fargekoding for å illustrere hvem av de fire HF som har minst 
verdi/størst avvik fra måltall. 
 «Ser ein på korleis variasjonen er mellom helseføretaka innan Helse Vest, så viser det grafiske 
biletet at Helse Førde framleis er det helseføretaket som jamt over skårar «høgast». Helse 
Stavanger er det helseføretaket som skårar «lågast» på flest indikatorar, og dermed har størst 
forbetringspotensiale. Dette gjeld på alle dei fire fagområda.»  
Selv om man i samme styresak angir at fargekoding bare angir hvem som har 4.plassen og 
ikke om avviket er stort eller uønsket, så  gir fremstillingen et inntrykk av at HST har «størst 
forbedringspotensiale».  
Ser man på 3.tertial rapporten indikerer den at HST på mange felt har gode resultater, også 
når man sammenlikner mot Helse Vest under ett, hele landet eller utvalgte helseforetak. På 
samme måten viser rapporten at HST har tydelige forbedringsområder. Blant disse er 



 

2 
 

gjennomsnittlig ventetid og antall fristbrudd viktig å nevne. Dette er noe styret i HST allerede 
er vel kjent med.  

Fakta  
 
Bakgrunn for saken er Tertialrapport på nasjonale kvalitetsindikatorer per 3. tertial 2016 
publisert av Helsedirektoratet på helsenorge.no. På bakgrunn av disse data har vår 
analyseavdeling laget en grafisk presentasjon av trender over tid hvor Helse Stavanger blir 
sammenliknet med landsgjennomsnittet og noen andre helseforetak. (Vedlagt). Videre er 
tolkningen av de rapporterte kvalitetsindikatorene i HV styresaken brukt i fremstillingen.  

Kommentar  
 
Nasjonale kvalitetsindikatorer består av både prosess- og resultatindikatorer. Noen er 
dermed direkte relatert til pasientutkomme, mens andre er indirekte mål ved å måle tid til 
eller andel vurdert/behandlet. Kildene for dataene varierer og rapporteringsmåten kan 
variere noe mellom helseforetak. Variasjon i pasientpopulasjonen og geografiske forhold kan 
også gjøre direkte sammenlikninger mellom helseforetak vanskelig. En del av indikatorene 
har et klart uttrykt nasjonalt mål og stort sett gjelder disse målene også i Helse Vest.  
For noen indikatorer har Helse Vest satt egne og høyere mål. (f.eks gjennomsnittlig ventetid 
innen psykiatri).  

Overordnet inndeling 

De nasjonale kvalitetsindikatorene er inndelt i grupperinger og disse vil bli fulgt i den videre 
saksfremlegg. 



 

3 
 

Somatikk 
sykehusopphold  
 

 
 

• Rødt betyr dårligere enn landsgjennomsnittet, gult likt og grønt bedre og gjenspeiler ikke om måltallet 
for indikatoren er oppnådd eller ikke. NB! Det er ikke tatt hensyn til størrelsen på avviket, heller ikke om 
det har klinisk betydning. 

 
 
De fleste indikatorene her er de samme som jevnlig oppdateres og rapporteres til styret i HST. 
Således representerer tallene over ikke nødvendigvis et reelt bilde av nå-situasjonen for HST. 
 
Måltallet for andel strykninger er < 5%. Man må godta en viss grad av strykninger skal man ha 
mulighet for fleksibilitet med tanke på ø.hj pasienter. 
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Pakkeforløp kreft 

 

Pakkeforløp for kreft har to ulike grupper av indikatorer for noen utvalgte krefttyper. 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 %. HST skårer generelt mye bedre enn landsgjennomsnittet og langt 
over måltallet.  Unntakene er de forløpene som involverer to helseforetak (HST og Helse 
Bergen). Noe av dette kan skyldes feil i registreringspraksisen, men man kan også tenke seg 
manglende koordinering som årsak. Det regionale samarbeidet rundt pakkeforløpene er godt 
og man jobber kontinuerlig med å forbedre situasjonen.  
 
Somatikk kvalitet og behandling 
 

 
  
HST skårer generelt veldig bra på disse parameterne både i forhold til måltallene og 
landsgjennomsnittet.  

Måltall Trend HST
HST 

2016_3
Ifht. lands-

gj.snitt

Andel Pakkeforløp for brystkreft gjennomført innenfor maksimal anbefalt forløpstid 83,5 

Andel Pakkeforløp for blærekreft innen maksimal anbefalt forløpstid 92,5 

Andel Pakkeforløp for eggstokkreft innen maksimal anbefalt forløpstid 100 

Andel Pakkeforløp for hode-halskreft gjennomført innenfor maksimal anbefalt forløpstid 50 

Andel Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk gjennomført innenfor maksimal anbefalt forløpstid 42,9 

Andel Pakkeforløp for livmorkreft gjennomført innenfor maksimal anbefalt forløpstid 88,9 

Andel Pakkeforløp for lungekreft gjennomført innenfor maksimal anbefalt forløpstid 71,1 

Andel Pakkeforløp for lymfom gjennomført innenfor maksimal anbefalt forløpstid 90,9 

Andel Pakkeforløp for ende- og tykktarmskreft innenfor maksimal anbefalt forløpstid 82,1 

Andel Pakkeforløp for nyrekreft gjennomført innenfor maksimal anbefalt forløpstid 63,6 

Andel Pakkeforløp for prostatakreft gjennomført innenfor maksimal anbefalt forløpstid 67,5 

Andel pakkeforløp  for lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og endetarmskreft gjennomført innen normert forløpstid 76,3 

Andel Pakkeforløp for testikkelkreft gjennomført innenfor maksimal anbefalt forløpstid 50 

Andel nye kreftpasienter i Pakkeforløp for lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og endetarmskreft 82 

Måltall Trend HST
HST 

2016_3
Ifht. lands-

gj.snitt

Andel pasienter med hoftebrudd som er operert innen 24 timer 76,9 

Andel pasienter med hoftebrudd som er operert innen 48 timer 99,1 

Antall definerte døgndoser (DDD) av «piperacillin og enzymhemmer» per 100 liggedøgn/periode 5,7 

Antall definerte døgndoser (DDD) av andregenerasjons cefalosporiner per 100 liggedøgn/periode 1 

Antall definerte døgndoser (DDD) av karbapenemer per 100 liggedøgn/periode 2,2 

Antall definerte døgndoser (DDD) av kinoloner per 100 liggedøgn/periode 2 

Antall definerte døgndoser (DDD) av tredjegenerasjons cefalosporiner per 100 liggedøgn/periode 5,8 

Antall definerte døgndoser (DDD) av utvalgte bredspektrede antibiotika per 100 liggedøgn/periode 16,7 

Andel pasienter 18-80 år innlagt med blodpropp i hjernen som har fått behandling med trombolyse ( 28,4 

(Nye)
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Når det gjelder indikatorer for infeksjon (ikke grafisk fremstilt her) er de basert på enten 
sykehusets koding eller på prevalensundersøkelser (4 ganger i året måler man andel innlagt 
med noen utvalgte infeksjoner). Det vil derfor være en del usikkerhet knyttet til hvor 
representative både absolutt verdier og trender er når det gjelder å gjenspeile den reelle 
situasjonen. Videre er tallene og gruppene i mange tilfeller så små at usikkerheten rundt 
presisjonen i punkt-estimatet vil øke. Dette er også viktig å huske på når man gjør 
sammenlikninger på helseforetaksnivå (landsgjennomsnittet). Tertialtallene gir ingen grunn 
til spesiell bekymring, men infeksjonskontroll og antibiotika-styring er definert som et 
kontinuerlig forbedringsområde for HST. Blant annet blir «compliance» med håndhygiene 
rutiner vektlagt. 
 
Måltallet for indikatoren «andel pasienter med hjerneslag, 18-18, trombolyse +» er satt til 
20%. Slik denne indikatoren presenteres i HV styresaken (figur under) ser man HST er langt 
over de andre HF i HV. 
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Psykisk helsevern barn og unge (BUPA), Psykisk helsevern voksne (PVH) og  
Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblem (TSB) 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Inne for psykisk helsevern er det voksenpsykiatrien som har de største utfordringene med 
måloppnåelse når det gjelder epikriser og fristbrudd. For BUPA og TSB viser trendene her en 
enten en jevnt god situasjon eller en betydelig bedring. På den annen side er disse måltallene 
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de samme som presenteres for styret i HST, og de gir ikke en oppdatert oversikt av nå-
situasjonen.  
 
 
Sammenlikning av utvalgte helseforetak sykehusopphold somatikk indikatorer  
 
I denne sammenstillingen sammenliknes HST mot landsgjennomsnittet og hele Helse Vest, 
samt Helse Bergen, Akershus universitetssykehus, Vestfold HF og Sørlandet sykehus HF. 
 

 
  
Når det gjelder andel fristbrudd ligger HST høyere enn alle de andre. Dette er en sak man har 
jobbet med kontinuerlig og et måltall som jevnlig rapporteres til styret i HST.  
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Gjennomsnittlig ventetid er også høyere i HST enn i de HF områdene man sammenlikner seg 
med. Dette er et måleparameter som man jobber kontinuerlig med og som jevnlig rapporteres 
til styret i HST.  
 

 
For andel epikriser sendt innen 7 dager har man nå kommet over 80% grensen også i HST.  
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Andel korridorpasienter har vist en betydelig og gledelig nedgang, også i HST. 
 
 

 
I denne grafen er andel (%) strykninger på operasjonsprogrammet fremstilt. Her ligger tallet 
for HST lavt. Hvordan denne indikatoren blir kalkulert har vært gjenstand for diskusjon og 
man avventer nå en revisjon.  
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Vedlegg: Styresak Helse Vest RHF  

Pakkeforløp 

 
Også i sammenlikningen med resten av landet kommer HST godt ut når det gjelder andel 
pakkeforløp for utvalgte krefttyper og når det gjelder andelen gjennomført innen 
standardforløpstid.  
 
Innen psykiatri er det spesialt bruken av tvang som har hatt offentlig oppmerksomhet det 
siste året. HST har sammen med Helse Bergen den største andelen tvangsvedtak, noe som 
Helse Vest styresaken kommenterer som naturlig ut i fra størrelsen på aktiviteten. 

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 
og systematisk måte, presenterer resultater for ledere og faglig ansvarlige og iverksetter 
forbedringstiltak på områder hvor dette er påkrevet.  Dette er en kontinuerlig prosess.  Styret 
i HST blir holdt løpende orientert.  
 
 
 
Vedlegg: Helse Vest RHF styresak 65/17, 21.08.17 
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