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Forkortelser 

Forkortelser Beskrivelse 

AD Administrerende direktør 

AD-møte Møte mellom administrerende direktører i de regionale helseforetakene 

AIM Arbeidsgruppe for indikator- og metodeutvikling 

DAECA Directory of Ambulatory Emergency Care for Adults 

DIPS Distribuert informasjons- og pasientdatasystem i Sykehus 

DRG Diagnoserelatert gruppe 

EPJ Elektronisk pasientjournal 

HF Helseforetak 

HOD Helse- og omsorgsdepartementet 

HR Human resources 

ICD-10 International Classification of Diseases, Tenth Edition 

KPP Kostnad per pasient 

NHS National Health Services 

NPR Norsk pasientregister 

PAS Pasientadministrativt system 

PROM Pasientrapporterte utfallsmål 

RHF Regionale helseforetak 

SKDE Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering 

SUS Stavanger universitetssykehus  

UNN Universitetssykehuset Nord-Norge 

Ø-hjelp Øyeblikkelig hjelp 
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1 Sammendrag 

 

1.1 Mål  

Målet for arbeidet i Arbeidsgruppe for indikator- og metodeutvikling (AIM) er å bidra til å redusere 

unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen i norsk spesialisthelsetjeneste.  

I tillegg til det konkrete oppdraget (beskrevet i kapittel 2.1), har AIM utviklet seg til et nyttig nettverk 

mellom fagmiljøer som arbeider med overlappende oppgaver i egne organisasjoner. Det er kommet 

frem i flere saker at en slik kommunikasjon på tvers av regioner og nasjonale instanser, er 

ressursbesparende og kompetansehevende for alle parter. 

Deler av årets oppdrag ble levert til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i rapport av 23.mai 2018 

«Reduksjon av uønsket variasjon i kapasitetsutnyttelse og effektivitet i spesialisthelsetjenesten – 

Første rapport 2018».  

Denne rapporten er siste del av leveransen for årets oppdrag til RHF-ene løst i AIM. 

 

1.2 Hovedkonklusjoner og anbefalinger 

Passert planlagt tid 
AIM anbefaler at arbeidet med å ferdigstille indikatoren basert på data som rapporteres til Norsk 

pasientregister (NPR) videreføres. Definisjonen skal endres slik at det fremgår at enheter som ikke 

inngår i rapporteringen til NPR, heller ikke er med i grunnlaget til indikatoren passert planlagt tid. 

Dagbehandlingsandel og liggetid 
AIM mener at arbeidet med å analysere bruken av dagbehandling/poliklinikk for utvalgte 

pasientgrupper bør videreføres, og at Directory of Ambulatory Emergency Care for Adults (DAECA)-

klassifiseringen kan brukes i utviklingen av indikatorer for andel akutt medisinsk dagbehandling. AIM 

anbefaler at det arbeides videre med å tilpasse DAECA til norske forhold og at AIM, i samarbeid med 

utvalgte helseforetak, piloterer verktøyet for å øke erfaringsgrunnlaget og vurdere nytteverdien.  

Ikke-møtt, replanlegging og planleggingshorisont 
Siden regionene registrerer og rapporterer ulikt, gjenstår det fortsatt arbeid med kvalitetssikring før 
indikatorene kan publiseres. AIM anbefaler at undergruppa fortsetter arbeidet med sammenstilling 
av koder og kvalitetssikring av data. Helsedirektoratet, avdeling helseregistre, vil fortsette arbeidet 
med utvikling av dashboard. Når data er godkjent og klar til å ta i bruk, vil indikatorene bli publisert. 
  
Kapasitetsutnyttelse av operasjonsstuer 
AIM anbefaler at AIM utreder videre om indikatorer for planlegging og oppfølging på dette området 

kan være nyttig. 
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Kvalitet (hofteprotese- og hoftebruddspasienter) 
Per i dag mangler man gode data på det helhetlige pasientforløpet for pasienter med 

hofteleddsartrose (slitasjegikt), og for pasienter operert for hoftebrudd. Det er også behov for mer 

komplette analyser av ulike aspekter ved liggetid, etterkontroller og rehabilitering.  

AIM anbefaler at etablerte kvalitetsindikatorer for hoftebrudd og hofteproteser brukes aktivt for å 

forbedre kvaliteten på pasientbehandlingen. Videre anbefaler AIM at nye indikatorer utvikles av 

fagmiljøene, kvalitetsregistrene og egnede analysemiljø. 

Bruk av nasjonale indikatorer i forbedringsarbeid 
I rapporten fra 2017 konkluderes det med at indikatorene som ble innført er best egnet som redskap 
i lokalt forbedringsarbeid som skal lede til bedre pasientforløp. En nasjonal indikator gir oftest et 
bilde av en observert variasjon på et overordnet nivå, planlegging og gjennomføring av 
forbedringsprosjekter forutsetter oftest nærmere analyser av virksomheten for å kartlegge 
forbedringsområder.  
 
Se også omtale om «indre effektivitet» og «ytre effektivitet» senere i denne rapporten. I 

forbedringsarbeidet må vi evne å ha fokus på begge områdene. 

 

1.3 Forslag til hvordan videre arbeid i AIM kan organiseres  

Ansvar for drift av etablerte indikatorer 
AIM har utviklet ti indikatorer, hvorav seks er publisert på Helsedirektoratets nettsider for nasjonale 

styringsmål for spesialisthelsetjenesten. Fram til nå har AIM utviklet indikatorene og 

Helsedirektoratet har bidratt med testdata og publisering av indikatorene.  

En forutsetning for at RHF-ene gjennom AIM skal kunne utvikle og publisere indikatorer, er at det 

gjøres et betydelig arbeid i NPR. AIMs arbeid er derfor avhengig av at NPR har avsatt ressurser, og 

har anledning til å prioritere AIMs arbeid.   

For å sikre at allerede publiserte og eventuelt fremtidige indikatorer forvaltes og eventuelt 

videreutvikles, er det nødvendig sikre tydelig ansvarsfordeling.   

AIM anbefaler derfor at Helsedirektoratet, gjennom sitt tildelingsbrev, får ansvar for å bidra til 

utvikling av de indikatorene som utvikles som del av AIMs arbeid som i dag, og i tillegg får 

hovedansvar for drift og vedlikehold av publiserte indikatorer i tett dialog med RHF-ene gjennom 

AIM. 

Oppdraget og ledelse av AIM 
I den første rapporten fra AIM i 2018 ble det diskutert hvordan ressursene som bidrar i AIM kunne 

brukes mer effektivt i fremtiden.  

AIM anbefaler at oppdraget gis til, og ledes av, RHF-ene som selv skal finne en egnet måte å lede 

arbeidet på, og som i samarbeid med Helsedirektoratet skal løse oppdraget. AIM anbefaler at 

tidspunkter for leveranser gis slik at det i tillegg til oppdrag som må løses samme år, gis oppdrag som 

kan løses over flere år. Slik kan arbeidet fordeles jevnere gjennom hele året. Dette vil gi en 

kontinuitet som kan bidra til en mer fornuftig ressursbruk, og til økt kvalitet på arbeidet.  



          

6 

 

AIM har hatt positiv erfaring med, og nytteverdi av, styringsgruppa og referansegruppa. AIM 

anbefaler derfor at RHF-ene opprettholder denne organiseringen.  

Bakgrunnen for forslagene  
AIM har utviklet en velfungerende organisering og en effektiv arbeidsform for å kunne levere innen 

oppgitte frister. AIM er bredt sammensatt med mye komplementær kompetanse, og har også bygget 

kompetanse sammen siden oppstart i 2015. 

RHF-ene har til nå fått oppdrag som løses i AIM gjennom oppdragsdokumentet i januar hvert år, og 

har hatt frister for levering i oktober samme år. Kort tid fra oppdrag gis til leveranse, er 

ressurskrevende. Ved mer langsiktige oppdrag vil RHF-ene kunne sikre at det blir en bedre 

kontinuitet i arbeidet. Det foreslås derfor at deler av fremtidige oppdrag gis med krav om leveranse 

det påfølgende år.  

Ledelsen av arbeidet har gått på rundgang mellom regionene. Ledelse og sekretariat for AIM er en 

krevende oppgave, og det er i seg selv ressurskrevende å etablere dette i en ny region hvert år. For å 

unngå unødig ressursbruk, vil RHF-ene vurdere hvordan ledelsen fordeles ved fremtidige oppdrag. 

Andre erfaringer 
Det finnes nasjonale initiativ og prosjekter som grenser til, og overlapper med, oppdragene som er 

gitt til RHF-ene som løses av AIM, for eksempel oppdrag gitt til Direktoratet for e-helse, 

Helsedirektoratet og Riksrevisjonen. Dialog og samarbeid med flere av disse initiativene og 

prosjektene har gitt positive synergieffekter, og kan være en viktig faktor i å øke gevinsten av eget og 

andres arbeid.  
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2 Innledning, bakgrunn og definisjoner 

 

2.1 Oppdraget (Oppdragsdokument 2018)  

«Reduksjon av unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen» var gitt som ett av tre 

overordnede styringsmål for spesialisthelsetjenesten i oppdragsdokumentet for 2018. Som en del av 

dette målet var det formulert følgende oppgaver som skulle løses:   

De regionale helseforetakene skal, under ledelse av Helse Nord RHF, og i samarbeid med 

Helsedirektoratet:   

 Innen 1. november 2018 redegjøre for departementet for status i arbeidet med å redusere 

uønsket variasjon i kapasitetsutnyttelse og forbruk, og fremme forslag til videre 

utviklingsarbeid. Anbefalinger i rapporten "Reduksjon av uønsket variasjon i 

kapasitetsutnyttelse og effektivitet i spesialisthelsetjenesten" av 10. oktober 2017 skal følges 

opp. Det skal prioriteres å publisere nasjonale tall for indikatorene "ikke møtt", 

"replanlegging" og "planleggingshorisont". Videre skal det vurderes hvordan Riksrevisjonens 

undersøkelse av effektivitet i sykehus, jf.  Dokument 3:2 (2017-2018)1, kan brukes som 

grunnlag for å utarbeide indikatorer for variasjon i kapasitetsutnyttelse av operasjonsstuer.   

 

 Samle og dele erfaringer fra relevante ressurser på tvers av regionene som jobber med 

forbedring i effektivitet og kapasitetsutnyttelse, med sikte på å identifisere hvilke faktorer 

som bidrar til vellykket forbedringsarbeid. Det skal redegjøres for dette til departementet 

innen 1. juni 2018. Som del av dette skal det redegjøres for hvordan styrene i regionale 

helseforetak og helseforetak gis mulighet til løpende å følge med på relevant 

styringsinformasjon om effektivitet, kapasitetsutnyttelse og forbedringsarbeid som 

gjennomføres. 

 

 Følge opp variasjon i liggetid, etterkontroller og rehabilitering for hofteprotese- og 

hoftebruddspasienter, samt variasjon i utnyttelse av operasjonsstuene, jf. Riksrevisjonens 

oppfølgingsundersøkelse av effektivitet i sykehus.    

 

  

                                                           

1 https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/Selskapskontrollen2016.aspx    

 

https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/Selskapskontrollen2016.aspx
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2.2 Bakgrunn for arbeidet og sentrale perspektiver  

Fra observert til uønsket variasjon 
 

   
Figur 1: Fra observert til uønsket variasjon. Bearbeidet ut i fra SKDE sin rapport til HOD november 2016. 

 

Som illustrert i figuren består observert variasjon av to komponenter, tilfeldig variasjon og 

systematisk variasjon. Tilfeldig variasjon kan for eksempel skyldes svingninger over tid eller at 

tallgrunnlaget er lite. 

Systematisk variasjon består av berettiget og uønsket variasjon. Berettiget variasjon kan blant annet 

skyldes forskjeller i sykeligheten i befolkningen, funksjonsfordelingen mellom sykehus, 

pasientpreferanser og avstand til sykehus. Uønsket variasjon, også kjent som uberettiget variasjon, er 

den delen av den systematiske variasjonen som kan være et område for endring og forbedring.  

Nasjonale indikatorer kan påvise variasjon. Lokale data og lokalt analysearbeid må brukes for å 

identifisere hva som er uønsket variasjon, og finne bakgrunnen for den. Dette kan brukes som 

grunnlag for lokalt forbedringsarbeid og resultere i krav gjennom styringslinjen. 

Indre og ytre effektivitet 
Indre effektivitet er basert på forholdet mellom ressursbruk og måloppnåelse. Dersom oppgaver 

utføres med lavest mulig innsats av ressurser og høy utnyttelse av kapasitet, er den indre 

effektiviteten høy. Tilgjengelig kapasitet kan også variere ved for eksempel lavere tilgang på grupper 

av medarbeidere i perioder. Den ytre effektiviteten har et annet perspektiv ved at målet er å gjøre de 

«riktige tingene». For å oppnå målene i helsetjenesten, må effektiviseringsarbeidet ha perspektiv ut 

over å kunne si at en arbeider raskere og utnytter ressurser/kapasitet mer effektivt. Et perspektiv er 

at vi ønsker å oppnå positive effekter for pasienter og samfunn. For eksempel må helsetjenesten 

sørge for at vi behandler de riktige pasientene (ytre effektivitet).  
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Figur 2: Indre og ytre effektivitet. Kilde: AIM 

 
«Indre effektivitet» har fokus på arbeidsflyt, kapasitetsutnyttelse og aktivitet i den enkelte enhet, 

men sier lite om hvorvidt enheten driver med «de rette tingene».  

«Ytre effektivitet» har et befolkningsperspektiv, og tar utgangspunkt i befolkningens samlede forbruk 

av helsetjenester. I forbedringsarbeidet må vi evne å ha fokus på begge områdene. 
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3 Organisering av arbeidet: AD-møtet, styringsgruppe, 

arbeidsgrupper, referansegruppe og framdrift 

 

AIM ble opprettet i 2015 for å utarbeide indikatorer som kan bidra til å redusere av uønsket variasjon 

i kapasitetsutnyttelse og effektivitet i spesialisthelsetjenesten. Representanter fra de fire RHF-ene, 

Helsedirektoratet, Helseatlasmiljøet i Helse Førde HF og Senter for klinisk dokumentasjon og 

evaluering (SKDE) ble bedt om å bidra i arbeidet. Siden det har RHF-ene fått nye oppdrag fra HOD 

hvert år som løses gjennom AIM. Organiseringen av AIM og strukturen i arbeidet som foregår i AIM 

er gjengitt i Figur 3. 

 

   

Figur 3: Kart over organiseringen av og arbeidet i AIM 

 

Ledelsen av arbeidet har rotert mellom regionene, og Helse Nord RHF har hatt ansvaret for å lede 

arbeidet i 2018. AIM har møttes om lag to ganger i måneden. Halvparten av møtene har vært fysiske 

møter og resten har vært Skype-møter. Denne jevnlige kontakten har bidratt til nødvendig 

informasjonsutveksling og framdrift i arbeidet. 

RHF-ene har gjennom AIM levert til sammen sju rapporter til HOD: En i 2015, tre i 2016, en i 2017 og 

dette er den andre i 2018. 

 

3.1 AIM - arbeidsgruppe og undergrupper  

AIM har bestått av følgende personer: 

 Helse Nord: Hanne Mathilde Frøyshov, Arpad Totth, Johan Rasch, Line S. Grongstad og Kirsti 

Freibu 

 Helse Vest: Andreas Jordell, Erik Sverrbo, Johanne Kalsheim, Pål Iden/Inger Økland  
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 Helse Sør-Øst: Ole Tjomsland, Daniel Nguyen, Lars Rønning, Richard McDowall og Nicolai 

Møkleby 

 Helse Midt-Norge: Linda Midttun, Asgeir Winge, Nina M. Pedersen, Johan Fredrik 

Skomsvoll/Daniel Haga  

 Helsedirektoratet: Lars Rønningen, Lotte Strandjord, Marte Kjelvik og Tone Rian Myrli 

 Helseatlasmiljøet i Helse Førde HF: Marte Bale 

 SKDE: Linda Leivseth 

På grunn av kompleksiteten i, og omfanget av, årets oppdrag er arbeidet organisert i til sammen fem 

undergrupper.  

 Passert planlagt tid   

 Dagbehandlingsandel og liggetid  

 Ikke-møtt, replanlegging og planleggingshorisont 

 Kapasitetsutnyttelse av operasjonsstuer 

 Kvalitet 

Arbeidet i undergruppene er omtalt i kapitlene 5-9. Noen av undergruppene har inkludert personer 

ansatt i helseforetak (HF). For oversikt over medlemmene i AIM og AIMs undergrupper, se vedlegg 1.  

 

3.2 Styringsgruppe og AD-møtet 

For å sikre god forankring og forventningsavklaring av oppdraget, opprettet RHF-enes 

administrerende direktører en styringsgruppe bestående av RHF-enes økonomi-, fag- og HR-

direktører (vedlegg 2).  

AIM planla arbeidet i 2018 med utgangspunkt i styringslinjen for oppdraget. Det vil si at leveranser og 

rapportutkast forelagt styringsgruppen og videre til møtet for de administrerende direktørene i RHF-

ene (AD-møtet). De fire RHF-ene oversender ferdige rapporter til HOD.  

Styringsgruppen har bidratt til presisering av oppdraget. Det er avholdt tre møter i styringsgruppen i 

tillegg til at det har blitt gjort avklaringer på e-post i forbindelse med levering av rapportene. 

 

3.3 Referansegruppe 

AIM har sett det som viktig og ønskelig å ha dialog med referansegruppen som består av 

brukerrepresentanter og tillitsvalgte. Referansegruppen ble etablert i 2016, og det er gjennomført to 

møter i 2018. Gruppen har kommet med flere viktige bidrag, blant annet i et egne notat med innspill 

til rapportene. Innspillet til denne rapporten finnes i vedlegg 3. For oversikt over medlemmene i 

referansegruppen, se vedlegg 4. 
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4 Indikatorer 

 

AIM har siden oppstarten jobbet med å identifisere, definere, utvikle og kvalitetssikre nye indikatorer 

innen utvalgte fagområder. Indikatorene er tilgjengelige på Helsedirektoratets nettside for nasjonale 

styringsmål for spesialisthelsetjenesten2. Der finnes også informasjon om hvordan de ulike 

fagområdene er definert.  

4.1 Publiserte indikatorer 

Indikator Måltall Fagområder 

1. Nyhenviste  Andel nyhenviste fordelt på behandlingssted^ 

 Antall nyhenviste per 1 000 innbyggere 

fordelt på bostedsområde*  

 Ortopedisk kirurgi 

(inklusiv revmakirurgi) 

 Psykisk helsevern voksne 

2.  Avviste henvisninger3  Andel avviste henvisninger fordelt på 

behandlingssted^ 

 Antall avviste henvisninger per 1 000 

innbyggere fordelt på bostedsområde* 

 Ortopedi  

 Psykisk helsevern  

3. Kontroller  Antall kontroller fordelt på behandlingssted^ 

 Antall kontroller for ulike typer 

helsepersonell 

 Antall kontroller per 1 000 innbyggere fordelt 

på bostedsområde* 

 Sykdommer i muskel-, 

skjelettsystemet og 

bindevev 

(Hoveddiagnosegruppe 

8) 

4.  Ambulant 
virksomhet 

 Andel ambulant virksomhet fordelt på 

behandlingssted^ 

 Antall ambulant virksomhet per 1 000 

innbyggere fordelt på bostedsområde* 

 Psykisk helsevern voksne 

5. Dagkirurgi  Andel dagkirurgi fordelt på behandlingssted^ 

 Antall opphold for dagkirurgi per 1 000 

innbyggere fordelt på bostedsområde* 

 Antall opphold for tilstander velegnet for 

dagkirurgisk behandling fordelt på 

omsorgsnivå 

 Utvalgte pasientgrupper 

som egner seg for 

dagkirurgi 

6.  Passert planlagt tid  Antall og andel kontakter som har passert 

planlagt tid fordelt på behandlingssted^ 

 Antall og andel kontakter som har passert 

planlagt tid fordelt på fagområde 

 Alle fagområder 

Tabell 1: Oversikt over publiserte indikatorer utviklet av AIM.  

 

Indikatorene 1-5 tar utgangspunkt i aktivitets- og ventelistedata som er en del av NPR 

rapporteringen. Avgrensningen av fagområder ble gjort med utgangspunkt i det opprinnelige 

                                                           

2 https://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/nasjonale-styringsmal-for-spesialisthelsetjenesten  
3 Henvisninger kodet med Rett til helsehjelp kode 5 Pasienten har ikke behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Disse 
henvisningene inngår ikke i det offisielle ventelistegrunnlaget. 

https://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/nasjonale-styringsmal-for-spesialisthelsetjenesten
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oppdraget til helseregionene i 2015. AIM definerte da psykisk helsevern og ortopedi som fagområder 

det var riktig å starte utviklingsarbeidet av indikatorer for. Psykisk helsevern ble valgt fordi det er 

fremhevet som et nasjonalt helsepolitisk satsningsområde med til dels manglende informasjon i 

kvalitet og styringsdata. Ortopedi ble valgt fordi erfaringer fra sektoren og andre analysemiljø (SKDE) 

har identifisert betydelig variasjon i forbruksrater.  

 

4.2 Indikatorer under utvikling 

Indikator Måltall Fagområder 

1. Liggetid4  Gjennomsnittlig liggetid fordelt på 

behandlingssted^ 

 Gjennomsnittlig liggetid fordelt på 

bostedsområde* 

 Liggedøgn per 1 000 innbyggere 

 Utvalgte pasientgrupper 

2. Ikke møtt  Andel og antall ikke møtt  Alle fagområder 

3. Planleggingshorisont  Andel planlagte kontakter tildelt time neste 

seks måneder  

 Alle fagområder 

4. Replanlegging  Andel kontakter som er replanlagt  Alle fagområder 

Tabell 2: Oversikt over kommende indikatorer fra AIM. ^Behandlingssted som region, helseforetak eller institusjon. 
*Bostedsområde kan vises som helseregion, fylke eller kommune. 

 

 

  

                                                           

4 https://statistikk.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard/8131d0a4-09c3-4c6b-9306-354877237cd6?e=false&vo=viewonly.  

https://statistikk.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard/8131d0a4-09c3-4c6b-9306-354877237cd6?e=false&vo=viewonly


          

14 

 

5 Passert planlagt tid 

 

Indikatoren viser antall pasientkontakter som har passert planlagt tidspunkt, og hvor stor andel dette 

utgjør av alle planlagte kontakter som ikke er registrert avsluttet. En pasient kan ha et pasientforløp 

med flere pasientkontakter, men der en eller flere kontakter i forløpet ikke er registrert avsluttet. 

 

5.1 Bakgrunn 

Passert planlagt tid er en etablert indikator fra 2017 som publiseres tertialvis på nettsidene til 

Helsedirektoratet5. RHF-ene har i oppdragsdokumentet for 2018 fått krav om å overholde en større 

andel av pasientavtalene sammenliknet med 2017, og at regionene skal overholde minst 95 % av 

avtalene innen 2021. 

AIM videreførte undergruppen fra 2017 for å kvalitetssikre indikatoren, gjennomgå definisjon og 

registreringspraksis, samt vurdere muligheten for å detaljere indikatoren ytterligere. AIM, i 

samarbeid med Helsedirektoratet ved avdeling helseregistre, utarbeider spesifikasjon slik at man kan 

få data inn i NPR-melding. Data for passert planlagt tid innrapporteres foreløpig ved manuelt uttrekk 

fra EPJ fra foretakene til Helsedirektoratet.  

 

5.2 Metode 

For å kunne avstemme datagrunnlag for NPR-melding mot datagrunnlaget registrert i 

sykehusenespasientdatasystemer, har undergruppen sammenlignet testdata fra NPR for utvalgte HF 

med grunnlag fra nåværende manuelle datauttrekk. Undergruppen har avholdt møter via Skype. Det 

er også gjennomført møter med noen helseforetak for tilbakemeldinger på indikatoren. 

 

5.3 Resultater 

Indikatoren er gitt oppmerksomhet i de fleste helseforetak og det foregår mange steder rydding i 

lister for å få mest mulig reelle verdier som grunnlag for forbedringsarbeid.  

AIM har sett behov for noen justeringer i definisjonen fra 2017. Undergruppen anbefaler at 

populasjonen for planlagte kontakter begrenses til å inkludere kun enheter som rapporterer til NPR. 

 

                                                           

5 https://statistikk-test.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard/28cc58fa-fde0-453e-affa-ff9a299ae373?e=false&vo=viewonly  

https://statistikk-test.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard/28cc58fa-fde0-453e-affa-ff9a299ae373?e=false&vo=viewonly
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5.3.1 Mulighet for å detaljere resultatene   

Undergruppa har sett på muligheten for å se informasjon om tilstandsgrupper og hovedtilstand i 

sammenheng med informasjon i planlagte kontakter. Tilstandsgrupper er en klassifisering av 

pasientgrupper slik de er beskrevet i prioriteringsveiledere6. Hensikten har vært å få mer informasjon 

om hvor forsinkelsene oppstår, slik at forbedringsarbeidet kan være målrettet, samt å kunne å gi 

bedre styringsinformasjon til helseforetakene for bedre å kunne synliggjøre kapasitet på tvers av 

enhetene og helseforetakene.  

Ikke alle henvisninger gir grunnlag for å registrere tentativ diagnose og diagnosegruppe 

(hovedtilstand og tilstandsgrupper) i forbindelse med planlagte kontakter. Undergruppa erfarte i sine 

undersøkelser at hovedtilstand i stor grad var registrert for pasienter som hadde påbegynt 

helsehjelp, men i liten grad for nyhenviste pasienter. 

Undergruppa anbefaler at uttrekket ikke utvides til å inkludere tilstandsgruppe og hovedtilstand gitt 

dagens registreringspraksis.  

 

5.3.2 Benytte NPR-uttrekk for å hente ut datagrunnlag  

Arbeidet med avstemming og kvalitetssikring av uttrekk av NPR-data pågår, men er ikke ferdigstilt.  

 

5.4 Veien videre og anbefalinger 

"Passert planlagt tid" er den eneste indikatoren som publiseres på Helsedirektoratets nettsider der 

datagrunnlaget rapporteres inn ved manuelt datauttrekk fra helseforetakenes EPJ system via de 

regionale helseforetakene. I 2018 har det vært jobbet med kvalitetssikring og tilrettelegging av et 

datagrunnlag med informasjon fra planlagte kontakter knyttet til informasjon fra henvisning, og 

tilhørende episode rapportert gjennom NPR-melding. 

Målet er at denne indikatoren går fra utvikling til forvaltning i løpet av 2018. 

AIM anbefaler at arbeidet med å framstille indikatoren basert på data som rapporteres til NPR 

videreføres. Definisjonen skal endres slik at det fremgår at det kun er enheter som rapporterer til 

NPR som inngår i "passert planlagt tid". Dette vil medføre svært liten endring i andeler i forhold til 

dagens rapporteringsmetode. 

Undergruppas arbeid er avhengig av at Helsedirektoratet ved avdeling helseregistre stiller ressurser 

til disposisjon for å kunne sluttføre oppgaven slik at data innrapportert via ordinær NPR melding blir 

benyttet. 

 
 

                                                           

6 https://volven.no/produkt.asp?id=340797&catID=3&subID=8  

https://volven.no/produkt.asp?id=340797&catID=3&subID=8
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6 Dagbehandlingsandel og liggetid 

 

6.1 Bakgrunn 

Utviklingen av indikatorer for andel dagkirurgi og liggetid7 har pågått siden oppstarten av AIM, og i 

2017 ble indikatoren «Dagkirurgi» publisert på Helsedirektoratets nettsider for nasjonale styringsmål 

for spesialisthelsetjenesten8. Indikatoren «Liggetid» publiseres innen kort tid samme sted.  

AIM har siden 2017 også arbeidet med utvikling av indikatorer for «Medisinsk dagbehandling». 

Omkring 80% av alle døgnopphold i sykehus med medisinske tilstander (basert på DRG-koder) er 

akuttinnleggelser. Derfor har undergruppen her valgt å først utrede indikatorer for akutte, og ikke 

elektive, innleggelser for medisinske diagnosegrupper. Det engelske «Directory of Ambulatory 

Emergency Care for Adults» (DAECA) 9 er en klassifisering av voksne pasienter med akutte medisinske 

tilstander. DAECA, i en form som er tilpasset norske datasett, har vært utredet som et mulig verktøy. 

St. Olavs hospital HF bruker DAECA-klassifiseringen som ett av flere verktøy i forbedringsarbeid, og 

har kommet med innspill og eksempler til AIM. 

Det engelske helsevesenet bruker DAECA-klassifiseringen i en modell utviklet av Ambulatory 

Emergency Care Network i regi av NHS Elect. I denne modellen estimeres andel pasienter med akutte 

tilstander som potensielt kan utredes, behandles og utskrives samme dag. Forskjeller mellom det 

engelske og det norske helsesystemet og faktorer som avstand til sykehus, tilgjengelig kompetanse, 

tilbud i kommunehelsetjenesten og egenskaper i pasientpopulasjonen gjør at modellen ikke er 

direkte overførbar til norske forhold. 

 

6.2 Metode 

Definisjoner av de medisinske og kirurgiske tilstandsgruppene i indikatoren «liggetid» er presisert, og 

det samarbeides med Helsedirektoratet om publisering. 

I forbindelse med utvikling av indikatoren «Medisinsk dagbehandling» har undergruppa satt seg inn i 

DAECA, og hvordan den klassifiserer akutte medisinske tilstander. Klassifiseringen er oversatt til 

norsk, tilpasset norsk versjon av medisinsk kodeverk, og AIM har gjort analyser av data fra NPR 

basert på DAECA-klassifiseringen. AIMs bruk av DAECA-klassifiseringen er avklart med NHS Elect.  

Undergruppa har vært på referansebesøk ved Stavanger universitetssjukehus og St. Olavs hospital HF 

for å få en bedre forståelse av utfordringer med, og tiltak for, å forbedre pasientflyt og logistikk i 

akuttmottak. Besøkene er beskrevet i vedlegg 5.  

                                                           

 
8 https://statistikk.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard/8131d0a4-09c3-4c6b-9306-354877237cd6?e=false&vo=viewonly  
9 https://www.ambulatoryemergencycare.org.uk/uploads/files/1/AEC-
Directory%206th%20edition%20February%202018.pdf  

https://statistikk.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard/8131d0a4-09c3-4c6b-9306-354877237cd6?e=false&vo=viewonly
https://www.ambulatoryemergencycare.org.uk/uploads/files/1/AEC-Directory%206th%20edition%20February%202018.pdf
https://www.ambulatoryemergencycare.org.uk/uploads/files/1/AEC-Directory%206th%20edition%20February%202018.pdf
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6.3 Resultater 

6.3.1 Liggetid 

Indikatoren «Liggetid» planlegges publisert på Helsedirektoratets nettsider for nasjonale styringsmål 

for spesialisthelsetjenesten høsten 2018. 10 11 

 

6.3.2 Medisinsk dagbehandling  

DAECA 
DAECA er en klassifisering av voksne pasienter med akutte medisinske tilstander. Ambulatory 

Emergency Care Network, i regi av NHS Elect, har brukt dette i en modell med mål om å øke andelen 

akuttpasienter som blir undersøkt, diagnostisert, behandlet og skrevet ut samme dag. 

Klassifiseringen og modellen er nærmere beskrevet i vedlegg 6. 

DAECA-klassifiseringen baserer seg på tilstandskoder fra Den internasjonale statistiske 

klassifikasjonen av sykdommer og beslektede tilstander (ICD-10)12. Pasientkontakter i 

spesialisthelsetjenesten i Norge registreres med ICD-10-koder og data fra NPR, og andre helseregistre 

inneholder disse kodene.  Det er dermed mulig å bruke DAECA-klassifiseringen på data fra norsk 

spesialisthelsetjeneste.  

DAECA klassifiserer akutte tilstander i grupper basert på registrert hovedtilstand ved utskrivelse. 

Disse tilstandsgruppene er inndelt i de fem hovedgruppene Generell kirurgi, Generell medisin, 

Obstetrikk og gynekologi, Traumer og ortopedi og Urologi. Generell medisin består av mange 

tilstandsgrupper, og AIM har valgt å splitte denne i fem undergrupper basert på kapittelinndelingen i 

ICD-10. AIM opererer dermed med ni hovedgrupper i sine analyser. I data fra NPR omfatter disse 

hovedgruppene rundt 38 % av alle DRG-poeng knyttet til akutte tilstander for personer som er 18 år 

eller eldre. 

Tabell 3 viser andel DRG-poeng fordelt på hovedgruppene i DAECA-klassifiseringen i somatikkdata fra 

NPR i 2017.   

                                                           

10 Indikatoren tar ikke hensyn til tid som utskrivningsklar pasient. SAMDATA kommune har et eget analysenotat på 
liggedager og reinnleggelser for utskrivningsklare pasienter: 
https://helsedirektoratet.no/Documents/Statistikk%20og%20analyse/Samdata/Filer%20til%20WEB_Dundas/2018%20Analy
senotater/2018-5%20Liggedager%20og%20reinnleggelser%20for%20utskrivningsklare%20pasienter%202012-2017.pdf  
11 Lenke til side med flere indikatorer for utskrivningsklar pasient, herunder liggedager før/etter meldt utskrivningsklar: 

https://statistikk.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard/63cecd1c-cc46-4945-9a4c-532cb5a330a4?e=false&vo=viewonly 
12 https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/helsefaglige-kodeverk/kodeverket-icd-10-og-icd-11  

https://helsedirektoratet.no/Documents/Statistikk%20og%20analyse/Samdata/Filer%20til%20WEB_Dundas/2018%20Analysenotater/2018-5%20Liggedager%20og%20reinnleggelser%20for%20utskrivningsklare%20pasienter%202012-2017.pdf
https://helsedirektoratet.no/Documents/Statistikk%20og%20analyse/Samdata/Filer%20til%20WEB_Dundas/2018%20Analysenotater/2018-5%20Liggedager%20og%20reinnleggelser%20for%20utskrivningsklare%20pasienter%202012-2017.pdf
https://statistikk.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard/63cecd1c-cc46-4945-9a4c-532cb5a330a4?e=false&vo=viewonly
https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/helsefaglige-kodeverk/kodeverket-icd-10-og-icd-11
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Hovedgruppe DAECA Hovedgruppe AIM DRG-poeng (%) 

Generell kirurgi Generell kirurgi 12,9 

Generell medisin Endokrinologi 2,7 

Fordøyelse 8,1 

Sirkulasjonssystem 13,9 

Øvrig medisin 20,1 

Åndedrett 30,0 

Obstetrikk og gynekologi Obstetrikk og gynekologi 0,6 

Traumer og ortopedi Traumer og ortopedi 9,6 

Urologi Urologi 2,0 
Tabell 3: Andel DRG-poeng fordelt på DAECA hovedgrupper. (Kilde: Norsk pasientregister, data fra somatiske sykehus i 2017. 
Utvalg: Akutte sykehusepisoder for pasienter 18 år og eldre). 

 

AIM har gjort noen foreløpige analyser som eksempler på hvordan DAECA-klassifiseringen kan 

anvendes på data fra norsk spesialisthelsetjeneste. 

Tabell 4: Andel dag/poliklinikk opphold for ø-hjelpspasienter over 18 år. Eksempel på andel pasienter med akutte tilstander 
utredet, behandlet og utskrevet samme dag av alle pasienter med akutte tilstander ved tilfeldig utvalgte helseforetak i 2017. 
Mørkere blåfarge indikerer høyere andel pasienter behandlet og utskrevet samme dag. (Kilde: NPR, data fra somatiske 
sykehus i 2017. Utvalg: Akutte sykehusepisoder for pasienter 18 år og eldre.) 
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Tabell 5: Andel pasienter med akutte tilstander behandlet og utskrevet samme dag av alle pasienter med akutte tilstander 
ved utvalgte helseforetak, fordelt på tilstandsgruppene i hovedgruppa Åndedrett. (Kilde: NPR, data fra somatiske sykehus i 
2017. Utvalg: Akutte sykehusepisoder for pasienter 18 år og eldre.) 

 

Tabell 4 og 5 viser at det kan være variasjon mellom sykehus som kan undersøkes nærmere som 

utgangspunkt for lokalt forbedringsarbeid. I vedlegg 7 vises en oversikt per region for alle 

helseforetak/sykehus.  
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Fra døgn til dag 
DAECA kan egne seg til å påvise variasjon mellom ulike behandlingssteder i andel pasienter med 

akutte tilstander som blir behandlet og utskrevet samme dag.  Den observerte variasjonen kan ha 

mange ulike forklaringer. Dette kan være funksjonsfordeling mellom sykehus, arbeidsfordeling innad 

i sykehus, størrelse på sykehus, generell andel dagaktivitet ved ulike sykehus, avstand mellom bosted 

og sykehus og sammensetning av pasientpopulasjoner. Påvist variasjon kan imidlertid være et 

fruktbart utgangspunkt for analyse av egne data, og erfaringsoverføring fra andre enheter som har 

en høyere andel pasienter behandlet og utskrevet samme dag. Dette kan igjen gi en enhet eller et 

sykehus mulighet til å avdekke forhold som kan endres. En omlegging til mer dagbehandling samtidig 

som pasientsikkerheten ivaretas vil kreve riktig kompetanse, egnede lokaler, etablering av 

pasientforløp med mer.  

Andel pasienter med akutte tilstander behandlet og utskrevet samme dag 
Det vil kunne være utfordrende å sette måltall eller terskelverdier for andel pasienter med akutte 

tilstander som potensielt kan utredes, behandles og utskrives samme dag, siden ønsket eller riktig 

nivå for dette vil kunne være ulikt ved ulike behandlingssteder, men bruk av måltall vil kunne være 

relevant for sammenlignbare akuttenheter. 

Økonomiske insentiver 
Noen sykehus har nylig gjennomført prosjekter som har resultert i at enkelte pasientgrupper har fått 

et tilbud som gjør at de kan utredes, behandles og utskrives samme dag. Sykehusene påpeker at økt 

andel dagbehandling gir utfordringer med tanke på kapasitet og finansiering. Helsedirektoratet har 

fått i oppdrag fra HOD å utrede eventuelle endringer i ISF-ordningen for å understøtte ønsket faglig 

innretning av øyeblikkelig hjelp og redusere insentiver til overnatting i sykehus13. For 2019 har 

helsedirektoratet foreslått en modell der poliklinisk intensivert dagbehandling for øyeblikkelig hjelp, 

tilstander gis en høyere finansiering, samtidig som utvalgte DRGer for døgnopphold reduseres 

tilsvarende. 

Det er forutsatt at denne modellen ikke må skape utilsiktede effekter, som overbehandling eller 

vridning mot feil omsorgsnivå for enkelte pasienter. 

Vurdering 
Dersom en skal ta i bruk indikatorer for andel akutt medisinsk dagbehandling, må det utredes videre 

hvilke pasientgrupper som er aktuelle, og om det vil være relevant å etablere målverdier for andel 

dagbehandling for ulike pasientgrupper i Norge. Dette krever tett samarbeid med kliniske fagmiljøer, 

samt god kunnskap om organiseringen av helsevesenet i England og i Norge, samt om ulikhetene 

mellom sykehus i Norge.  

En eventuell indikator og målerverdiene den leverer, vil være et utgangspunkt for lokalt 

forbedringsarbeid. Det er en absolutt forutsetning at den pasientbehandlingen som gjennomføres 

som dagbehandling kan gjennomføres på en trygg måte.  

Økt andel akuttpasienter som behandles og utskrives samme dag kan være positivt for den enkelte 

pasient, og for effektiv drift, men en forventning om økt dagbehandling eller styring fra døgn til dag 

                                                           

13 https://helsedirektoratet.no/Documents/Finansieringsordninger/Innsatsstyrt%20finansiering%20(ISF)%20og%20DRG-
systemet/ISF%202018/ISF-informasjonsm%C3%B8te%2014.%20juni%202018.pdf  

https://helsedirektoratet.no/Documents/Finansieringsordninger/Innsatsstyrt%20finansiering%20(ISF)%20og%20DRG-systemet/ISF%202018/ISF-informasjonsm%C3%B8te%2014.%20juni%202018.pdf
https://helsedirektoratet.no/Documents/Finansieringsordninger/Innsatsstyrt%20finansiering%20(ISF)%20og%20DRG-systemet/ISF%202018/ISF-informasjonsm%C3%B8te%2014.%20juni%202018.pdf
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kan også gi et uønsket press for å sende pasienter ut av sykehuset. God pasientsikkerhet ved en 

vridning fra døgn til dag avhenger derfor av at det organisatorisk og praktisk er lagt til rette for en slik 

vridning, og at kun egnede pasienter får et slikt tilbud. 

 

6.4 Veien videre og anbefalinger 

Indikatoren «Liggetid» planlegges publisert på Helsedirektoratets nettsider for nasjonale styringsmål 

for spesialisthelsetjenesten høsten 2018.   

AIM mener DAECA-klassifiseringen kan brukes i utviklingen av indikatorer for andel akutt medisinsk 

dagbehandling. AIM anbefaler at det arbeides videre med å tilpasse DAECA til norske forhold, og at 

AIM i samarbeid med utvalgte helseforetak piloterer verktøyet for å øke erfaringsgrunnlaget og 

vurdere nytteverdien.  
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7 Ikke møtt, replanlegging og planleggingshorisont 

 

7.1 Bakgrunn 

Utviklingen av indikatorene «ikke møtt», «replanlegging» og «planleggingshorisont» er en oppfølging 

av arbeidet som ble beskrevet i AIM-rapportene «Redusere variasjon og etablere indikatorer som 

måler kapasitetsutnyttelse og effektivitet» av 1. juni 2016 og 10. oktober 2017. 

Indikatorene er vurdert som hensiktsmessige styringsindikatorer for dag og poliklinisk virksomhet. 

Poliklinikk og dagbehandling er egne omsorgsnivå i spesialisthelsetjenesten som har høy aktivitet per 

i dag. Det jobbes aktivt med å dreie døgnaktivitet over til dagbehandling og poliklinikk, men dette vil 

endre driftsmodeller og øke behovet for kapasitet i poliklinisk og dag virksomhet. 

Lang planleggingshorisont og lite replanlegging gir forutsigbarhet både for pasienter og 

medarbeidere. Utviklingen av ovennevnte styringsindikatorer vil kunne bidra til å øke 

kunnskapsgrunnlaget om kapasitetsutnyttelse og effektivitet. Denne kunnskapen vil igjen kunne 

bidra i endrings- og forbedringsarbeid for å redusere ventelister og redusere ventetidene.  

Ved norske sykehus blir en betydelig andel av planlagte polikliniske kontakter replanlagt av ulike 

årsaker. Replanlegging av polikliniske/dagbehandlings kontakter er ressurskrevende, og kan medføre 

replanlegging av timer til røntgen og andre undersøkelser i forkant av den polikliniske kontakten. I 

tillegg kan det være vanskelig å finne ledig tid i nær fremtid på grunn av generell høy aktivitet ved 

aktuell klinikk. Ved å redusere replanlegging av polikliniske kontakter, vil kapasiteten kunne økes 

uten behov for mer ressurser. Merkantile ressurser vil i større grad kunne benytte tiden til 

førstegangsplanlegging istedenfor replanlegging.  

Noen pasienter møter ikke til avtalt time, og gir heller ikke beskjed om at de ikke kommer. Da vil 

klinisk personell få akutt ledig kapasitet som ikke alltid kan utnyttes like effektivt. Hadde pasienten 

gitt beskjed på forhånd, ville en annen pasient kunne ha fått tilbud om den ledige timen. For å 

redusere antallet avtaler hvor pasienten ikke møter, er det viktig å få mer kunnskap om omfanget av 

«ikke møtt» for ulike enheter og fagområder, hva som kjennetegner timer det ikke møtes til 

(tidspunkt på døgnet, ukedag, i tilknytning til ferier o.l.), samt kjennetegn ved pasientene som ikke 

møter til avtalte timer14.  

For å kunne utvikle indikatorer er det avgjørende at relevante data oversendes fra de 

pasientadministrative systemene (PAS-ene) til NPR. Gjeldende kodeverk må brukes. Hvis ulike 

versjoner av kodeverk for samme variabel er i bruk, må disse harmoniseres. 

 

                                                           

14 For nærmere informasjon om indikator se AIM rapport for 2017 https://helse-

nord.no/Documents/Prosjekter/Reduksjon%20av%20u%c3%b8nsket%20variasjon%20i%20helsetjenesten/AIM_rapport_20
17-10-09_v_1.0.pdf   

https://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Reduksjon%20av%20u%c3%b8nsket%20variasjon%20i%20helsetjenesten/AIM_rapport_2017-10-09_v_1.0.pdf
https://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Reduksjon%20av%20u%c3%b8nsket%20variasjon%20i%20helsetjenesten/AIM_rapport_2017-10-09_v_1.0.pdf
https://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Reduksjon%20av%20u%c3%b8nsket%20variasjon%20i%20helsetjenesten/AIM_rapport_2017-10-09_v_1.0.pdf
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7.2 Metode 

7.2.1 Nasjonal standard for lukke- og avslutningskoder og harmonisering av kodeverk på 

tvers av regionene 

NPR utvidet det nasjonale datagrunnlaget fra spesialisthelsetjenesten fra og med 1.1.2017 

(innrapporteringen på NPR-melding versjon 53.1.1) med informasjon om planlagte kontakter. 

Hensikten var å få tilgang til nødvendige grunnlagsdata for å kunne etablere styringsindikatorene 

«ikke møtt», «replanlegging» og «planleggingshorisont». Undergruppa som har jobbet med disse 

indikatorene gjennomførte i 2017 en harmonisering av kodeverk brukt i elektronisk pasientjournal i 

regionene, for å sikre lik rapportering til NPR på lukke- og avslutningskodene15. Undergruppa hadde 

fokus på kodene som viser hvorvidt pasienten ikke har møtt opp, kontaktene er replanlagt, eller om 

kontakten er gjennomført som planlagt. 

Undergruppa har i 2018 fortsatt arbeidet med kvalitetssikring av lukkekodene, og avstemt data med 

sikte på få indikatorer publisert. 

 

7.3 Resultater  

Ved oppstart av arbeidet i 2018 tok undergruppa utgangspunkt i data fra NPR for 3. tertial 2017. Ved 

gjennomgang av første datasett konkluderte gruppa med at det var behov for ytterligere informasjon 

fra NPR knyttet til planlagte episoder, henvisning og tilhørende episoder. Helsedirektoratet sendte 

derfor ut et utvidet datasett til regionene, samt til utvalgte helseforetak for å sammenligne 

informasjon i elektronisk pasientjournal med datagrunnlaget i NPR. Undergruppa hadde en ny felles 

gjennomgang av datasettet. Den nye gjennomgangen synliggjorde at det var nødvendig med 

endringer i måten helseforetakene rapporterer inn data til NPR på. Selv om regionene hadde 

samordnet lukkekodene, rapporterte ikke regionene likt på utsattkodene. Dette ble først oppdaget 

ved gjennomgangen av det nye datasettet. 

Oppsummert er det jobbet mye med datakvaliteten i uttrekk fra NPR. Datakvaliteten blir i stor grad 

påvirket av det enkelte foretaks registreringspraksis og rapportering til NPR. Det må utvikles en felles 

praksis for registrering og rapportering for at data fra NPR skal kunne brukes til en pålitelig 

styringsindikator. Det må stilles tydelige spesifikasjonskrav til bruk av kodeverk i NPR-melding, og 

helseforetakene må ha en felles forståelse for praktisk bruk av aktuelle kodeverk.  

7.3.1 Utvikling av dashboard for publisering av indikatorene 

Undergruppa har drøftet ulike alternativer for visualisering av indikatorene i dashboard. Forslagene 

er oversendt Helsedirektoratet, som er ansvarlig for utarbeidelsen av dashboard. Helsedirektoratet 

starter dette arbeidet så snart de har tilgjengelige ressurser og mulighet til å prioritere oppgaven. 

Arbeidet vil foregå i tett dialog med AIM. 

                                                           

15 Lukke- og avslutningskoder føres inn i elektronisk pasientjournal ved avslutning av planlagte kontakter og 
henvisningsperioder. Kodene som settes gir informasjon om type tilbud som er gitt, årsak til lukking av kontakt, og årsak til 
avsluttet henvisningsperiode. 
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Eksempel på visualisering til bruk i forbedringsarbeid vises i figuren nedenfor. Dette er allerede 

benyttet i Helse Vest i rapporteringen til styret.  Det gir merverdi for alle ansvarsnivå å ha en 

sammenstilling som viser status.  Dette er dynamiske tall som kontinuerlig endres.  Det er derfor 

viktig at informasjonen blir vist hyppig slik at utviklingen over tid er tilgjengelig.  Denne måten 

visualiserer også framtidig planlagt aktivitet og hva en faktisk oppnådde av resultat og hadde skapt 

som kapasitet tilbake i tid, (differansen mellom planlagte og gjennomførte pasientkontakter viser 

potensiale). 

 

Figur 4: Planlegging av kontakter 

 

Forklaring av målepunkter i figuren: 

 Antall pasientkontakter med oppmøtetidspunkt: summen av alle pasientkontakter som er 

planlagt (alle pasienter på ventelister / i starten av og i forløp), og som har fastsatt 

oppmøtetidspunkt, dato og klokkeslett. 

 Antall tentative pasientkontakter: (Antall planlagte pasientkontakter uten oppmøtetidspunkt) = 

summen av alle pasientkontakter planlagt (alle pasienter på ventelister / i starten av og i forløp), 

som ikke har fastsatt oppmøtetidspunkt, dato og klokkeslett. 

 Antall planlagte pasientkontakter: Summen av alle pasientkontakter har vært planlagt og er 

planlagt fremover i tid.  

 Antall gjennomført pasientkontakter: Summen av alle planlagte pasientkontakter som er 

gjennomført.  

 

7.4 Veien videre og anbefalinger  

7.4.1 Videreutvikling av indikatorer 

Siden regionene registrerer og rapporterer lukkekoder ulikt, gjenstår det fortsatt 

kvalitetssikringsarbeid før publisering av indikatorer kan gjennomføres. Undergruppa fortsetter 

arbeidet med sammenstilling av koder og kvalitetssikring av data. I tillegg vil Helsedirektoratet 

fortsette arbeidet med utvikling av dashboard, slik at dette er så klart som mulig når data blir 

godkjent for publisering.  
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8 Kapasitetsutnyttelse av operasjonsstuer 

 

8.1 Bakgrunn 

I oppdraget til RHF-ene fremkom følgende bestilling: «Videre skal det vurderes hvordan 

Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehus, jf.  Dokument 3:2 (2017-2018)16, kan brukes 

som grunnlag for å utarbeide indikatorer for variasjon i kapasitetsutnyttelse av operasjonsstuer.» 

Riksrevisjonen viser til Lov om spesialisthelsetjenesten m.m.17 § 1.1, og fremhever følgende av lovens 

formål som særlig viktige: 

 Bidra til et likeverdig tjenestetilbud 

 Bidra til at ressursene utnyttes best mulig 

 Bidra til at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasientene 

I det videre arbeidet er det foreslått «strategisk planlegging» og «valg av operasjoner som gir mest 

mulig helsegevinst for pasientene» som mulige tema for indikatorutviklingen knyttet til variasjon i 

kapasitetsutnyttelse av operasjonsstuer. Det er behov for begrepsavklaringer. Det må undersøkes 

nærmere hva som pågår av relatert eller overlappende arbeid hos andre aktører, for eksempel 

Helsedirektoratet. I Riksrevisjonens rapport gis det klare anbefalinger som undergruppa vil ta tak i for 

å sikre at kunnskap om kapasitetsutnyttelse av operasjonsstuer bringes videre. Denne rapporten vil 

også være grunnlag for undergruppas vurderinger rundt utvikling av styringsparametere og 

indikatorer. 

AIM har i tidligere rapporter skrevet om indre og ytre effektivitet. Undergruppa ønsker å løfte 

problemstillingen rundt kapasitetsstyring innen operasjonell aktivitet hva angår pasientstrømmer og 

forløp: «Gjør vi de riktige tingene? Og gjør vi de riktige tingene riktig?» 

 

8.2 Metode  

Undergruppa har jobbet med retrospektiv analyse, samt gjennomgått tidligere rapporter og 

erfaringer fra helseregionene. Det er gjennomført telefonmøter og fysisk møte med Riksrevisjonen 

for gjennomgang av deres undersøkelse av effektivitet i sykehus. Videre har undergruppa fått 

presentert prosjekter fra hver helseregion, som belyser flere utfordringer med kapasitetsstyring 

innen operasjonell aktivitet.  

 

                                                           

16 https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Documents/2017-2018/Selskapskontrollen2016.pdf 
17 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-61  

https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Documents/2017-2018/Selskapskontrollen2016.pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-61


          

26 

 

8.3 Resultater 

Per i dag er det utfordrende å utarbeide indikatorer som kan måle kapasitetsutnyttelse av 

operasjonsstuer. Begrepene «kapasitet» og «kapasitetsutnyttelse» kan omfatte ulike faktorer i ulike 

situasjoner, og må derfor presiseres ved bruk. Ulike metoder som egner seg til å måle kapasitet og 

kapasitetsutnyttelse av operasjonsstuer må evalueres. Faktorer som påvirker kapasitet ved 

operasjonsstuer inkluderer personell, rom, utstyr og ikke minst individuelle forhold ved pasientene. 

Ventetid når det ikke er reelt behov for operasjon 
Undergruppa har diskutert utfordringer knyttet til tilbud, etterspørsel og forbruk av operasjoner. 

Ventetid sier ikke nødvendigvis noe om behovet for en spesifikk helsetjeneste. Mange pasienter står 

på venteliste for operasjoner hvor risikoen for komplikasjoner er større en potensialet for 

helsegevinst. Eksempler på dette er enkelte operasjoner for menisk og skulder. Helseatlas18 har 

demonstrert betydelig geografisk variasjon i forbruk av slike operasjoner. Dette tyder på at forbruket, 

som er det som kan måles basert på registerdata, ikke nødvendigvis gjenspeiler befolkningens reelle, 

medisinske behov for disse helsetjenestene.  

Tolkningen av ventetid 
Lang ventetid kan for eksempel bety for lav kapasitet, dårlig kapasitetsutnyttelse og/eller ventende 

uten reelt behov. Kort ventetid kan for eksempel bety overkapasitet, god kapasitetsutnyttelse, 

og/eller underbehandling. En viss overkapasitet ved enkelte enheter er nødvendig på grunn av 

beredskap, opplæring og andre spesielle forhold, og må også tas med i en analyse.  

Det er altså behov for komplekse modeller som tar hensyn til flere faktorer for å kunne utvikle en 

indikator på dette området. I tillegg må man ha kjennskap til lokale forhold før tolkningen av en slik 

analyse kan omsettes i forbedringsarbeid. 

Det fremkommer både i tidligere arbeid og innspill fra regionene at strategisk planlegging i stor grad 

påvirker kapasitetsutnyttelsen. Her vises til flere lokale prosjekter som har hatt fokus på dag-til-dag 

planlegging, taktiske og faglige prioriteringer og langtidsplanlegging. Internasjonalt er vi blant annet 

kjent med at Twente Universitet i Nederland tilbyr et halvtårs studium innen helselogistikk. Denne 

kunnskapen benyttes ved flere sykehus i Nederland. Figur 5 illustrerer kompleksiteten i denne typen 

planlegging. 

 

                                                           

18 https://helseatlas.no/sites/default/files/Rapporthelseatlas1_15.pdf  

https://helseatlas.no/sites/default/files/Rapporthelseatlas1_15.pdf
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Figur 5: Eksempel på utfordringer ved kapasitetsstyring i helsetjenesten. Kilde: University of Twente, Nederland (2011) 

 

Modell som brukes ved noen sykehus i Nederland 
Sykehusene planlegger ut fra medisinske behov, både basert på historiske data og framskrivning av 

aktivitet. De vurderer hvilke ressurser som er tilgjengelige, og hvordan de kan benytte ressursene på 

tvers av enhetene for å optimalisere resultatet. I tillegg planlegges det for å sikre riktig utsyr og 

materiell. Metodikken gjør sykehusene i stand til å utnytte kapasiteten til operasjonsstuene mer 

optimalt. Sykehusene i Nederland er i stor grad finansiert gjennom forsikringsordninger, så deres 

finansielle planlegging retter seg mot å inngå avtaler med forsikringsselskap for å sikre nødvendig 

inntekt. En slik planlegging i fire steg gjør sykehusene i stand til å utnytte kapasiteten på 

operasjonsstuene mer optimalt. Det gjelder både mer effektiv utnyttelse av ressurser tilknyttet 

gjennomføring av operasjoner, samt gjennomføring av operasjoner som er medisinsk riktige og gir 

mest mulig verdi for pasientene.  

Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehus  
Riksrevisjonen har sett nærmere på operasjon for hoftebrudd og hofteproteser19. Hoftebrudd 

oppstår akutt og skal opereres innen kort tid.  En stor andel av disse opereres med innsettelse av 

hofteprotese (hemiprotese). De fleste innsettelsene av hofteprotese (totalprotese) hos pasienter 

med hofteleddsartrose (slitasjegikt) er derimot planlagte operasjoner som kun bør tilbys pasienter 

med betydelige plager.  

 

En operasjonsstue kan være maksimalt utnyttet ved at det foregår operasjoner på operasjonsstuen 

store deler av dagen, men dette vil kun være til nytte for pasientene, sykehuset og samfunnet hvis 

operasjonene utføres på de «riktige» pasientene. Å oppnå maksimal utnyttelse av 

                                                           

19 https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Documents/2017-2018/Selskapskontrollen2016.pdf 

https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Documents/2017-2018/Selskapskontrollen2016.pdf


          

28 

 

operasjonsstuekapasiteten, ved å utføre unødvendige operasjoner, vil ikke være til nytte for 

pasienter, sykehus eller samfunnet, selv om det vil kunne gi en høy score på en nasjonal indikator. 

Det kan være hensiktsmessig at det ikke foregår operasjoner på en operasjonsstue hele tiden, for 

eksempel på en operasjonsstue som er reservert for keisersnitt. Det som framstår som variasjon kan 

være forskjeller som er ønskelige på grunn av ulikheter i behov og organisering. 

 

Det er krevende å utvikle nasjonale indikatorer innen operasjonsstuekapasitet. Hva en indikator 

måler kan være forskjellig fra enhet til enhet på grunn av ulikheter i blant annet hvilke pasienter som 

opereres, organisatoriske forhold, fysiske forhold og registreringspraksis. For eksempel kan to 

identiske enheter som gjør akkurat det samme, registrere ulikt. Hvis den ene enheten registrerer 

tidspunktet operasjonsteamet kommer til operasjonsstuen, mens den andre enheten registrerer 

tidspunktet ortopeden starter å skjære i pasienten, vil indikatoren naturlig nok måle ulik grad av 

utnyttelse av operasjonsstuekapasiteten ved disse to enhetene, som egentlig er helt identiske og gjør 

alt likt.  

 

Riksrevisjonen henviser til seks eksisterende nasjonale indikatorer: 

1. Gjennomsnittlig liggetid for sykehusopphold ved innsettelse av hofteproteser  

2. Andel hoftebrudd operert innen 24 timer 

3. Median andel stuetid mellom kl. 08.00 og 16.00 

4. Andel utsettelser av planlagte operasjoner 

5. Strykningsårsaker  

6. Effektiv bruk av personalet  

Gjennomsnittlig liggetid for sykehusopphold ved innsettelse av hofteproteser og andel hoftebrudd 
operert innen 24 timer 
Undergruppa anser indikatorene «gjennomsnittlig liggetid for sykehusopphold ved innsettelse av 

hofteproteser» og «andel hoftebrudd operert innen 24 timer» som relevante for behandlingsforløpet 

for de to aktuelle pasientgruppene, men er ikke egnet for å følge operasjonsstuekapasitet og 

kapasitetsutnyttelsen.  

Median andel stuetid   
Sykehusene planlegger ofte tidsbruken ved operasjoner ut fra median «knivtid». Hvor godt faktisk 

stuetid passer med planlagt stuetid avhenger også av andre forhold, som blant annet operatør og 

operasjonsteam. Hvis man vet at median knivtid varierer med operatør, er det viktig å ta hensyn til 

dette i planleggingen av operasjoner. Når operasjoner tar lenger tid enn planlagt kan det føre til 

forsinkelser og strykninger av kommende operasjoner. For å kunne utnytte kapasiteten av 

operasjonsstuer maksimalt, er det altså viktig å ta hensyn til også andre forhold enn median knivtid. 

Andel utsettelser av planlagte operasjoner 
Strykninger av planlagte operasjoner skjer dessverre alt for ofte. En strykning fra 

operasjonsprogrammet registreres når den skjer etter at godkjent operasjonsprogram for neste dag 

foreligger. Med operasjonsprogram menes plan for bruk av operasjonsstuer med personell. Strykning 

av planlagte operasjoner oppleves ofte som en stor belastning for pasienter og pårørende.  
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Den nasjonale kvalitetsindikatoren «Utsettelse av planlagte operasjoner»20 er ikke optimal. Dette 

skyldes blant annet at forskjellige enheter registrerer ulikt tidspunkt for når godkjent 

operasjonsprogram settes, at det mangler et standardisert kodeverk for årsaker til strykninger, og at 

innrapporteringen skjer manuelt. Til tross for indikatorens svakheter, er det ingen tvil om at andel 

utsettelser av planlagte operasjoner er for høy ved norske sykehus.  

Strykningsårsaker  
Det er store lokale variasjoner i hvilke kodeverk som brukes for å registrere årsaker til strykninger av 

planlagte operasjoner, noe som blant annet gjør det vanskelig å utarbeide sammenliknbar statistikk. I 

likhet med Riksrevisjonen, foreslås et standardisert kodeverk for årsaker til strykninger av planlagte 

operasjoner. I følge Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehus er de to hyppigste 

årsakene til at planlagte operasjoner strykes «pasient avbestilt, ikke møtt, syk, død» og «manglende 

utredning, forberedelse og indikasjon». Ved å forbedre rutiner for blant annet planlegging og 

kommunikasjon bør det være mulig å minimere andel strykninger av disse årsakene.  

Effektiv bruk av personalet 
Det er stor variasjon i hvordan operasjonsteam er sammensatt, spesielt når det gjelder 

spesialsykepleiere. Tradisjonelt består et operasjonsteam av to operasjonssykepleiere og en 

anestesisykepleier, uavhengig av operatørens behov for assistanse. I det norske helsevesenet er det 

stor mangel på operasjonssykepleiere, og av den grunn har enkelte sykehus valgt å etablere team 

med kun én operasjonssykepleier ved enklere inngrep. Det er potensial for å utnytte tilgjengelig 

personal bedre.  

Erfaringer fra andre land 
Effektiv drift og god utnyttelse av kapasiteten på operasjonsstuene forutsetter at mest mulig av 

aktiviteten utføres i normal arbeidstid. Det er dokumentert at utfallet etter operasjoner for 

lårhalsbrudd er bedre hos pasienter som opereres på dagtid, sammenlignet med pasienter som 

opereres om natten21. En finsk studie fant at innføring av et «trafikklys-system» for vurdering av 

behov for ø-hjelpskirurgi medførte en reduksjon av operasjoner på natt med 27 %22.    

 

8.4 Veien videre og anbefalinger  

Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehus, samt eksempler fra helseforetak, viser 

utfordringer ved utarbeidelse av indikatorer for å måle variasjon i kapasitetsutnyttelse av 

operasjonsstuer. Skal eksisterende indikatorer beholdes, bør kodeverk og måltall standardiseres, og 

rapporteringen inngå i helseforetakenes eksisterende rapporteringsløsninger. 

På lang sikt hadde det vært en fordel om NPR-melding utvides til å inkludere alle nødvendige detaljer 

for å kunne måle aktivitet ved, og kapasitetsutnyttelse av, operasjonsstuer. AIM anbefaler at 

Helsedirektoratet får i oppdrag å etablere en nasjonal rapporteringsløsning for aktivitet ved 

                                                           

20 https://helsenorge.no/Kvalitetsindikatorer/kvalitetsindikator-sykehusopphold/utsettelse-av-planlagte-operasjoner  
21 Rashid RH, Zubairi AJ, Slote MU, Noordin S. Hip fracture surgery: Does time of the day matter? A case-controlled study. 
Int J Surg 2013;11(9):923-25. 
22 Leppäniemi A & Jousela I. A traffic-light coding system to organize emergency surgery across surgical disciplines. Br J Surg 
2014;101(1):e134-40. 

https://helsenorge.no/Kvalitetsindikatorer/kvalitetsindikator-sykehusopphold/utsettelse-av-planlagte-operasjoner
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1743919113010108#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/17439191
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operasjonsstuer. Omfanget av rapporteringen bør basere seg på realistiske vurderinger i forhold til 

utvalgte måltall for aktivitet ved operasjonsstuer, og ta utgangspunkt i anbefalinger fra AIMs arbeid i 

2018. Ved utvikling av nye indikatorer for kapasitetsutnyttelse av operasjonsstuer, er det viktig å 

måle ytre effektivitet (for eksempel om det er de riktige pasientene som opereres) i tillegg til indre 

effektivitet (for eksempel andel stuetid). AIM fortsetter gjerne arbeidet med å utvikle indikatorer for 

måling av variasjon i kapasitetsutnyttelse av operasjonsstuer, med hensyn til både indre og ytre 

effektivitet. Dette arbeidet bør gjennomføres i nært samarbeid med helseforetakene som brukere av 

styringsdata, og Helsedirektoratet som ansvarlig for fremtidige nasjonale rapporteringsløsninger. 

AIM anbefaler en utreder videre om indikatorer for planlegging og oppfølging på dette området kan 

være nyttig. En slik utredning kunne for eksempel inkludere planleggingshorisont for operasjoner, 

replanlegging av operasjoner og nyhenviste til operasjon. 
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9 Kvalitet (liggetid, etterkontroller og rehabilitering for hofteprotese- 

og hoftebruddpasienter)23 

 

9.1 Bakgrunn 

HOD har gjennom Oppdragsdokumentet 201824 gitt RHF-ene i oppdrag å «Følge opp variasjon i 

liggetid, etterkontroller og rehabilitering for hofteprotese- og hoftebruddspasienter jf. 

Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse av effektivitet i sykehus»25. I AIMs oppfølging av arbeidet 

skilles det mellom tilstandene hoftebrudd og hofteleddsartrose, samt behandlingen hofteprotese.  

 

9.2 Metode 

AIMs vurderinger og anbefalinger er basert på publisert og tilgjengelig informasjon om hoftebrudd, 

hofteleddsartrose og hofteprotese. Det finnes mange indikatorer og rapporter på området, og AIM 

har prioritert å nyttiggjøre seg eksisterende kunnskap framfor å utvikle nye indikatorer. AIM har møtt 

representanter fra Nasjonalt hoftebruddregister og Nasjonalt register for leddproteser. Det følgende 

består av en gjennomgang og oppsummering av aktuell kunnskap, samt AIMs anbefalinger.  

 

9.3 Resultater 

9.3.1 Relevante datakilder 

Nasjonalt hoftebruddregister26 og Nasjonalt register for leddproteser27 publiserer kvalitetsindikatorer 

og andre resultater på egne hjemmesider og i årsrapporter28 29. Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem 

inkluderer ni aktuelle nasjonale kvalitetsindikatorer for hoftebrudd og hofteprotese som publiseres 

på Helsenorge.no30. Det publiseres stadig nye rapporter, vitenskapelige artikler og dashboard om 

hoftebrudd og hofteproteser. Andre relevante datakilder inkluderer pågående prosjekter, 

fagprosedyrer og prioriteringsveiledere. Se vedlegg 8 for en oversikt over relevante datakilder med 

lenker til aktuelle nettsider, rapporter og artikler. AIM har ikke utført et systematisk litteratursøk. 

Oversikten må derfor anses som et ikke-komplett utvalg av eksisterende datakilder.  

                                                           

23 Den nye undergruppa «Kvalitet» erstatter fjorårets undergruppe «Fag». Anbefalingene fra undergruppe «Fag» i 
rapporten «Reduksjon av uønsket variasjon i kapasitetsutnyttelse og effektivitet i spesialisthelsetjenesten» av 10. oktober 
2017 er satt på vent av ressurshensyn. 
24 https://www.regjeringen.no/contentassets/bd8a11644b744dec8a8dc452794000e4/oppdragsdokument-2018-helse-
nord-rhf.pdf   
25 https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Documents/2017-2018/Selskapskontrollen2016.pdf  
26 https://www.kvalitetsregistre.no/registers/nasjonalt-hoftebruddregister  
27 https://www.kvalitetsregistre.no/registers/nasjonalt-register-leddproteser  
28 https://www.kvalitetsregistre.no/sites/default/files/28_arsrapport_2016_hoftebruddregisteret.pdf 
29 https://www.kvalitetsregistre.no/sites/default/files/27_arsrapport_2016_leddprotese.pdf  
30 https://helsenorge.no/  

https://www.regjeringen.no/contentassets/bd8a11644b744dec8a8dc452794000e4/oppdragsdokument-2018-helse-nord-rhf.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/bd8a11644b744dec8a8dc452794000e4/oppdragsdokument-2018-helse-nord-rhf.pdf
https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Documents/2017-2018/Selskapskontrollen2016.pdf
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/nasjonalt-hoftebruddregister
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/nasjonalt-register-leddproteser
https://www.kvalitetsregistre.no/sites/default/files/28_arsrapport_2016_hoftebruddregisteret.pdf
https://www.kvalitetsregistre.no/sites/default/files/27_arsrapport_2016_leddprotese.pdf
https://helsenorge.no/
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9.3.2 Oppsummering av aktuell kunnskap 

9.3.2.1 HOFTEBRUDD 

Pasienter som innlegges for hoftebrudd er ofte skrøpelige eldre personer med flere andre 

sykdommer og geriatriske problemer31. Hoftebrudd bør opereres i løpet kort tid etter at bruddet 

oppstår. Både relativt lang liggetid, høy andel reinnleggelser og høy dødelighet gjenspeiler 

alvorligheten av tilstanden32. 

Liggetid 

Ved bruk av data fra NPR kan liggetiden for pasienter innlagt med hoftebrudd beregnes. Liggetid kan 

imidlertid måles på mange måter og det må defineres tydelig hvilken liggetid som er hensiktsmessig å 

måle til ulike formål. Starter liggetiden ved innskrivelse33 på sykehuset eller ved operasjonstidspunkt? 

Er det liggetiden på den enkelte avdeling, det enkelte sykehus, det enkelte helseforetak eller 

pasientens totale liggetid i spesialisthelsetjenesten som er interessant å måle? Hvordan kan det tas 

høyde for ulik organisering av tidlig rehabilitering etter operasjon? For å få sammenliknbare 

resultater mellom sykehus, helseforetak eller opptaksområder må data kvalitetssikres grundig, og 

definisjoner av liggetid bør til en viss grad ta hensyn til ulik kodepraksis. Når liggetid beregnes fra 

innskrivelse til utskrivelse ved samme sykehus inkluderer dette både pre-operativ liggetid, tidlig 

rehabilitering som er utfordrende å identifisere i data og andre forskjeller mellom sykehus i 

organisering og behandlingsopplegg. Nasjonalt hoftebruddregister har ikke informasjon om 

utskrivelsesdato og kan derfor ikke beregne liggetid.  

AIM har funnet følgende publiserte tall for gjennomsnittlig liggetid på sykehus ved hoftebrudd: 

 SAMDATA spesialisthelsetjenesten34 publiserer liggetid ved hoftebrudd basert på data fra NPR. 

Liggetiden beregnes fra dato for innskrivelse til dato for utskrivelse. I 2016 var gjennomsnittlig 

liggetid (ikke korrigert for overføringer mellom sykehus) 6,2 dager med variasjon fra 4,8 til 8,3 

dager mellom helseforetak.  

 Folkehelseinstituttet oppgir liggetid ved hoftebrudd i hovedrapporten35 og 

institusjonsrapportene36 for 30-dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse. Datagrunnlaget er 

NPR. Liggetiden beregnes per sykehusepisode (episode of care) og er detaljert beskrevet i en 

vitenskapelig artikkel37. I perioden 2014-2016 var gjennomsnittlig liggetid ved hoftebrudd 6,5 

dager.  

 Ifølge Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehus38 gikk gjennomsnittlig liggetid for 

hoftebruddpasienter ned fra 7,4 dager i 2011 til 5,5 dager i 2015 basert på data fra NPR og 

Nasjonalt hoftebruddregister. I 2015 varierte den gjennomsnittlige liggetiden fra 3,8 til 7,9 dager 

                                                           

31 
http://legeforeningen.no/PageFiles/322271/Norske%20retningslinjer%20for%20tverrfaglig%20behandling%20av%20hofteb
rudd.pdf 
32 https://www.helseatlas.no/sites/default/files/eldrehelseatlas_rapport.pdf  
33 Innskrivelse: Tidspunkt pasienten tas imot og skrives inn på sykehuset. 
34 https://statistikk.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard/e2a6335b-b0d6-4792-80ca-aa470f71c644?e=false&vo=viewonly  
35 https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2016/30dagers_overlevelse_2016_11102017.pdf  
36 https://www.fhi.no/publ/2017/kvalitetsindikatoren-30-dagers-overlevelse-etter-sykehusinnleggelse.-result/#vedlegg  
37 Hassani S, Lindman AS, Kristoffersen DT, Tomic O, Helgeland J. 30-Day Survival Probabilities as a Quality Indicator for 
Norwegian Hospitals: Data Management and Analysis. PLoS One 2015 Sep 9;10(9):e0136547.  
38 https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Documents/2017-2018/Selskapskontrollen2016.pdf  

http://legeforeningen.no/PageFiles/322271/Norske%20retningslinjer%20for%20tverrfaglig%20behandling%20av%20hoftebrudd.pdf
http://legeforeningen.no/PageFiles/322271/Norske%20retningslinjer%20for%20tverrfaglig%20behandling%20av%20hoftebrudd.pdf
https://www.helseatlas.no/sites/default/files/eldrehelseatlas_rapport.pdf
https://statistikk.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard/e2a6335b-b0d6-4792-80ca-aa470f71c644?e=false&vo=viewonly
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2016/30dagers_overlevelse_2016_11102017.pdf
https://www.fhi.no/publ/2017/kvalitetsindikatoren-30-dagers-overlevelse-etter-sykehusinnleggelse.-result/#vedlegg
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hassani%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26352600
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lindman%20AS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26352600
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kristoffersen%20DT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26352600
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tomic%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26352600
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Helgeland%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26352600
https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Documents/2017-2018/Selskapskontrollen2016.pdf
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mellom sykehus. Liggetiden var målt fra innskrivelse til utskrivelse ved samme sykehus, og det 

var ikke tatt hensyn til forklarbare forskjeller mellom sykehusene.  

 I Eldrehelseatlas for Norge39 er det beregnet liggetid for pasienter med hoftebrudd som er 75 år 

og eldre basert på data fra NPR i perioden 2013-2015. Her var gjennomsnittlig liggetid per 

sykehusepisode 6,6 dager med en variasjon mellom opptaksområder fra 4,9 til 8,3 dager. 

I de fire analysene det henvises til ovenfor, som alle tar utgangspunkt i data fra NPR, er liggetid ved 

hoftebrudd beregnet på ulik måte.40 Generelt har liggetiden på sykehus gått ned de siste årene, og 

det er stor variasjon i liggetid mellom sykehus eller helseforetak. Tallene gir imidlertid ingen 

indikasjon på hva denne variasjonen skyldes. Noe av variasjonen er berettiget, for eksempel på grunn 

av forskjeller i hva som inngår i beregnet liggetid og forskjeller mellom sykehus. Den resterende 

uberettigete variasjonen kan og bør reduseres.  

Behandlingsforløpet ved hoftebrudd avsluttes ikke når pasienten skrives ut fra sykehus. Det antas at 

en betydelig andel av pasientene henvises direkte til korttids- eller langtidsopphold ved kommunale 

institusjoner, eller til rehabiliteringsopphold ved private institusjoner som har avtale med RHF-ene. 

AIM har ikke funnet publiserte norske tall eller analyser på liggetid ved rehabiliteringsinstitusjoner 

eller sykehjem etter sykehusopphold for hoftebrudd. 

Etterkontroller 
AIM kjenner ikke til eksisterende analyser på etterkontroller etter hoftebrudd. Det bør være mulig å 

analysere omfanget av kontakter i spesialisthelsetjenesten etter en operasjon for hoftebrudd basert 

på data fra NPR. Man må imidlertid være klar over at det kan være vanskelig å skille kontroller fra 

behandling i disse dataene på grunn av feilkoding og variasjoner i kodepraksis. Nasjonalt 

hoftebruddregister inneholder ikke informasjon om etterkontroller. 

Rehabilitering 
AIM kjenner ikke til eksisterende analyser på rehabilitering etter hoftebrudd. Per i dag er det 

utfordrende å identifisere rehabilitering i data fra NPR, blant annet på grunn av upresis koding og ulik 

kodepraksis. Det er vanskelig å identifisere rehabilitering som ikke oppfyller kravene41 for å kode som 

poliklinisk, innlagt enkel eller innlagt kompleks rehabilitering. Nasjonalt hoftebruddregister 

inneholder ikke data om rehabilitering. 

Ortogeriatri  
Ortogeriatri er betegnelsen på et strukturert samarbeid mellom spesialister i ortopedi og geriatri42.   

Norsk ortopedisk forening, Norsk forening for geriatri og Norsk anestesiologisk forening har nylig 

utarbeidet Norske retningslinjer for tverrfaglig behandling av hoftebrudd43. Retningslinjene bygger på 

forskningsbasert kunnskap og er en norsk operasjonalisering av konseptet ortogeriatri. Målet med 

retningslinjen er å «sikre høy kvalitet og riktige prioriteringer i behandlingen av eldre personer med 

                                                           

39 https://helseatlas.no/sites/default/files/eldrehelseatlas_rapport.pdf  
40 Ingen av analysene tar hensyn til tid som utskrivningsklar pasient. 
41 https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1416/ISF%20regelverket%202018%20IS-2689.pdf  
42 https://tidsskriftet.no/2015/03/kommentar-og-debatt/hvorfor-ortogeriatri  
43 
http://legeforeningen.no/PageFiles/322271/Norske%20retningslinjer%20for%20tverrfaglig%20behandling%20av%20hofteb
rudd.pdf  

https://helseatlas.no/sites/default/files/eldrehelseatlas_rapport.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1416/ISF%20regelverket%202018%20IS-2689.pdf
https://tidsskriftet.no/2015/03/kommentar-og-debatt/hvorfor-ortogeriatri
http://legeforeningen.no/PageFiles/322271/Norske%20retningslinjer%20for%20tverrfaglig%20behandling%20av%20hoftebrudd.pdf
http://legeforeningen.no/PageFiles/322271/Norske%20retningslinjer%20for%20tverrfaglig%20behandling%20av%20hoftebrudd.pdf
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hoftebrudd, og unngå uønsket variasjon mellom ulike helseforetak» (s. 5). Retningslinjene gir blant 

annet anbefalinger om behandling, rehabilitering og utreiseplanlegging.  

En bred geriatrisk vurdering av eldre pasienter med hoftebrudd resulterer i høyere overlevelse, 

kortere liggetid, lavere kostnader og færre som blir utskrevet til institusjon44. En studie utført ved St. 

Olavs hospital HF viste kortere liggetid og høyere andel utskrivelser til hjemmet for pasienter 

behandlet i ortogeriatrisk avdeling i forhold til i tradisjonell ortopedisk avdeling45.  

I England er det innført Best Practice Tariff for Hip Fracture Care46. For at et sykehus skal få full 

refusjon for behandling av pasienter med hoftebrudd kreves dokumentasjon for at omsorgen drives 

etter prinsippene for ortogeriatri.  

AIM har i møte med Nasjonalt hoftebruddregister forstått at registeret ønsker å endre profil fra å 

være et rent «operasjonsregister» til også å fange opp den helhetlige ivaretakelsen av pasienten, 

inkludert ortogeriatri. Registeret inneholder pasientrapporterte utfallsmål (PROM). 

Styringsindikatorer 
Kvalitetsindikatoren «Hoftebrudd operert innen hhv 24 timer og 48 timer» analysert per 

opptaksområde ble i 2016 anbefalt som nasjonal og regional styringsindikator47.  

 

9.3.2.2 HOFTELEDDSARTROSE 

Alvorlig hofteleddsartrose, som gir nedsatt bevegelighet og funksjon samt hvile- og nattesmerter, kan 

behandles med innsetting av hofteprotese. For mange pasienter med hoftleddsartrose vil imidlertid 

konservativ behandling, med opptrening og vekttap ved behov, gi like god eller bedre funksjon og 

livskvalitet som operasjon. Konservativ behandling bør prøves før pasientene tilbys operativ 

behandling. 

 

 

Liggetid  
For beregning av liggetid etter innsetting av hofteprotese basert på data fra NPR gjelder samme 

utfordringer som beskrevet for hoftebrudd. Nasjonalt register for leddproteser registrerer ikke 

liggetid etter operasjon for hofteprotese. AIM kjenner ikke til publiserte tall eller analyser på liggetid 

utenfor sykehus etter innsetting av hofteprotese.  

AIM har funnet følgende publiserte tall for gjennomsnittlig liggetid på sykehus ved innsetting av 
hofteprotese: 

                                                           

44 Eamer G, Taheri A, Chen SS, Daviduck Q, Chambers T, Shi X, et al. Cochrane Database Syst Rev. 2018; (1):CD012485. 
Comprehensive geriatric assessment for older people admitted to a surgical service. 
45 Prestmo A, Hagen G, Sletvold O, Helbostad JL, Thingstad P, Taraldsen K, et al. Comprehensive geriatric care for patients 
with hip fractures: A prospective, randomised, controlled trial. Lancet 2015;385(9978):1623-33. 
46 Best Practice Tariff for Hip Fractures, 2010; National Hip Fracture Database – annual report 2017.  
47 
http://nrlweb.ihelse.net/Forskning/Indikatorer%20for%20m%C3%A5ling%20av%20uberettiget%20variasjon%20(SKDE%202
016).pdf  

http://nrlweb.ihelse.net/Forskning/Indikatorer%20for%20m%C3%A5ling%20av%20uberettiget%20variasjon%20(SKDE%202016).pdf
http://nrlweb.ihelse.net/Forskning/Indikatorer%20for%20m%C3%A5ling%20av%20uberettiget%20variasjon%20(SKDE%202016).pdf
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 SAMDATA spesialisthelsetjenesten48 publiserer tall for liggetid ved primæroperasjoner for 

hofteprotese. Liggetiden beregnes fra dato for innskrivelse til dato for utskrivelse. I 2016 var 

gjennomsnittlig liggetid (ikke korrigert for overføringer mellom sykehus) 4,1 dager med variasjon 

fra 2,5 til 7,7 dager mellom helseforetak. 

 Ifølge Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehus49 ble gjennomsnittlig liggetid etter 

operasjon for hofteprotese redusert fra 6,6 dager i 2011 til 4,7 dager i 2015 basert på data fra 

NPR og Nasjonalt register for leddproteser. I 2015 varierte liggetiden fra 2,8 til 7,8 dager mellom 

sykehus. Liggetiden var målt fra dato for innskrivelse til dato for utskrivelse ved samme sykehus. 

Riksrevisjonen fant ingen sammenheng mellom kvalitet og liggetid i sin undersøkelse. 

Etterkontroller 
AIM kjenner ikke til eksisterende analyser av etterkontroller etter operasjon for innsettelse av 

hofteprotese. Nasjonalt register for leddproteser inneholder ikke informasjon om etterkontroller. I 

sin undersøkelse av effektivitet i sykehus påpeker Riksrevisjonen at det varierer mellom sykehus hvor 

mange etterkontroller pasienter med nyinnsatt hofteprotese innkalles til, og at det er ulik praksis for 

hvem som utfører kontrollene.  

 

Rehabilitering 
En nylig publisert studie fra USA fant at 70 % av pasienter operert med total kne- eller hofteprotese 

ble utskrevet til hjemmet, mens 30 % ble utskrevet til ulike typer rehabiliteringsinstitusjoner50. 

Pasienter som ble utskrevet til rehabiliteringsinstitusjoner hadde høyere forekomst av uheldige 

hendelser etter utskrivelse enn pasienter som ble utskrevet til hjemmet. I USA finnes det ingen 

evidensbaserte kliniske retningslinjer som kan dokumentere effekt på funksjon eller livskvalitet 

basert på hvilken type oppfølging pasienten blir utskrevet til etter å ha fått satt inn kne- eller 

hofteprotese51. AIM kjenner heller ikke til etablerte retningslinjer som kan brukes til å vurdere 

rehabiliteringsbehov etter innsetting av hofteprotese. Nasjonalt register for leddproteser inneholder 

ikke informasjon om rehabilitering. Det er utfordrende å identifisere rehabilitering i data fra NPR. 

AIM kjenner ikke til eksisterende analyser om rehabilitering etter operasjon for hofteprotese i Norge. 

Rett behandling til rett pasient til rett tid  
Hofteleddsartrose er den hyppigste indikasjonen for totalprotese i hoften, men det betyr ikke at 

protese er den beste behandlingen ved hofteleddsartrose for alle pasienter. Systematiske verktøy for 

samvalg, hvor pasienten mottar kunnskapsbasert informasjon om fordeler og ulemper ved å velge 

operasjon versus konservativ behandling, førte i en studie fra USA til at 26 % færre pasienter valgte å 

få operert inn hofteprotese52. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehus presenterer et 

eksempel fra St. Olavs hospital der kun 30 prosent av dem som deltar på «artroseskole» blir henvist 

på ny for operasjon innen ett år.  

                                                           

48 https://statistikk.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard/e2a6335b-b0d6-4792-80ca-aa470f71c644?e=false&vo=viewonly  
49 https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Documents/2017-2018/Selskapskontrollen2016.pdf 
50 Keswani A, Tasi MC, Fields A, Lovy AJ, Moucha CS, Bozic KJ. Discharge destination after total joint arthroplasty: an analysis 
of postdischarge outcomes, placement risk factors, and recent trends. J Arthroplasty. 2016;31(6):1155-1162. 
51 Burke R E, Ibrahim S A. Discharge destination and disparities in postoperative care. JAMA. 018;319(16):1152-1153.  
52 Arterburn D, Wellman R, Westbrook E. Introducing decision aids at Group Health was linked to sharply lower hip and 
knee surgery rates and costs. Health Aff (Millwood). 2012 Sep;31(9):2094-104. doi: 10.1377/hlthaff.2011.0686. 

https://statistikk.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard/e2a6335b-b0d6-4792-80ca-aa470f71c644?e=false&vo=viewonly
https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Documents/2017-2018/Selskapskontrollen2016.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arterburn%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22949460
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wellman%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22949460
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Westbrook%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22949460
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Introducing+Decision+Aids+arterburg
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«Aktiv med artrose» (AktivA)53 er et program hvor hensikten er å implementere konservativ 

behandling basert på internasjonale retningslinjer for pasienter med artrose hos fysioterapeuter i 

primærhelsetjenesten. Retningslinjene vektlegger informasjon, trening og vektreduksjon hvis 

nødvendig. AktivA består av tre deler; et strukturert utdanningsprogram for fysioterapeuter, et 

kunnskapsbasert informasjons- og treningsopplegg for pasienter med kne- og/eller hofteleddsartrose 

og elektronisk registrering av data inn i en sentral database forankret ved Oslo Universitetssykehus.  

Resultater fra Nasjonalt register for leddproteser54 brukes til å sikre at pasientene får best mulig 

behandling ved forbedring av behandlingsmetodene og tilbudet til pasientene. Basert på data fra 

registeret blir dårlige proteser og operasjonsmetoder identifisert, slik at disse raskt kan tas ut av 

bruk. Registeret har nylig begynt å samle inn data om funksjon, smerte og livskvalitet og har 

utarbeidet retningslinjer for beste faglige praksis. 

Styringsindikatorer 
I 2016 ble styringsmål for antall primære hofteproteser per 100 000 innbyggere anbefalt å være 

landsgjennomsnittet55. Dette styringsmålet vil kunne endres over tid og i tråd med endringer i 

faglitteratur og kliniske retningslinjer.  

 

9.4 Veien videre og anbefalinger 

9.4.1 Eksisterende og nye kvalitetsindikatorer  

Det finnes mange etablerte kvalitetsindikatorer for hoftebrudd og hofteproteser. AIM forventer at 

aktiv bruk av eksisterende kvalitetsindikatorer vil bidra til å forbedre kvaliteten på, og redusere 

variasjonen i, pasientbehandlingen. Eventuelle nye nasjonale kvalitetsindikatorer for hoftebrudd, 

hofteleddsartrose og hofteprotese bør utvikles i samarbeid mellom kliniske fagmiljø, aktuelle 

kvalitetsregistre og egnede analysemiljø. Fagmiljø og kvalitetsregistre har god kjennskap til 

pasientgruppene, faget og faglitteraturen og vil dermed ha gode forutsetninger for å kunne 

identifisere områder som bør følges med på ved bruk av publiserte indikatorer. Så vidt AIM kjenner 

til er det per i dag kun NPR som inneholder nødvendige data for eventuelle indikatorer på liggetid, 

etterkontroller og rehabilitering etter hoftebrudd og hofteproteser. Det er imidlertid krevende å 

utvikle sammenliknbare analyser på liggetid, etterkontroller og rehabilitering basert på NRP-data.  

 

9.4.2 Kliniske retningslinjer, nye kvalitetsindikatorer og økonomiske insentiver ved 

hoftebrudd  

Etterlevelse av nasjonale kliniske retningslinjer forventes å føre til redusert uønsket variasjon i 

behandlingstilbud for samme tilstand ved ulike behandlingssteder56. Norske retningslinjer for 

                                                           

53 http://aktivmedartrose.no/  
54 https://www.kvalitetsregistre.no/registers/nasjonalt-register-leddproteser  
55 https://helse-
nord.no/Documents/SKDE/SKDE%20Publikasjoner/Indikatorer%20for%20m%C3%A5ling%20av%20uberettiget%20variasjon
%20%28SKDE%202016%29.pdf  
56 https://helseatlas.no/sites/default/files/Rapporthelseatlas1_15.pdf  

http://aktivmedartrose.no/
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/nasjonalt-register-leddproteser
https://helse-nord.no/Documents/SKDE/SKDE%20Publikasjoner/Indikatorer%20for%20m%C3%A5ling%20av%20uberettiget%20variasjon%20%28SKDE%202016%29.pdf
https://helse-nord.no/Documents/SKDE/SKDE%20Publikasjoner/Indikatorer%20for%20m%C3%A5ling%20av%20uberettiget%20variasjon%20%28SKDE%202016%29.pdf
https://helse-nord.no/Documents/SKDE/SKDE%20Publikasjoner/Indikatorer%20for%20m%C3%A5ling%20av%20uberettiget%20variasjon%20%28SKDE%202016%29.pdf
https://helseatlas.no/sites/default/files/Rapporthelseatlas1_15.pdf
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tverrfaglig behandling av hoftebrudd57 inneholder faglige anbefalinger for behandlingen av pasienter 

med hoftebrudd. Ved implementering av disse retningslinjene, samt utvikling av en tilhørende 

sjekkliste, vil reduksjon av uønsket variasjon kunne oppnås. Helsedirektoratet er eneste aktør med 

mandat til å utvikle, formidle og vedlikeholde nasjonale faglige retningslinjer58 jf. helse- og 

omsorgstjenesteloven § 12-559 og spesialisthelsetjenesteloven § 7-360. AIM anbefaler derfor at 

Helsedirektoratet vurderer om det er riktig å prioritere utarbeidelse av en nasjonal faglig 

retningslinje for behandling av hoftebrudd med utgangspunkt i Norske retningslinjer for tverrfaglig 

behandling av hoftebrudd.  

AIM anbefaler at det utvikles kvalitetsindikatorer knyttet til hele pasientforløpet og for ett års 

overlevelse etter hoftebrudd. Det vil være naturlig at en slik oppgave plasseres hos Nasjonalt 

hoftebruddregister i samarbeid med aktuelt fagmiljø. 

I England har kvaliteten på behandlingen av pasienter med hoftebrudd økt betydelig etter 

innføringen av Best Practice Tariff for Hip Fracture Care61. AIM anbefaler at det vurderes om det er 

hensiktsmessig å innføre økonomiske insentiver for å følge ortogeriatriske prinsipper i behandlingen 

av hoftebrudd i Norge, for eksempel som en del av kvalitetsbasert finansiering. 

 

9.4.3 Konservativ behandling ved hofteleddsartrose 

For å øke sannsynligheten for at hofteproteser tilbys pasienter som faktisk vil ha nytte av en slik 

operasjon, bør flere personer med hofteleddsartrose få tilbud om konservativ behandling, for 

eksempel igjennom AktivA, før behovet for hofteproteseoperasjon vurderes.  I Sverige er det et krav 

om at pasienter med hofteleddsartrose som skal vurderes av ortoped i spesialisthelsetjenesten, har 

gjennomført et treningsprogram som tilsvarer AktivA.  Pre-operativ trening vil også føre til at 

pasienter som likevel må opereres vil ha et godt utgangspunkt for effektiv opptrening etter 

operasjonen. AIM kjenner ikke til komplettheten og kvaliteten på dataene til AktivA, men det antas 

at det er mulig å få mer informasjon om pasienter med hofteleddsartrose som behandles 

konservativt fra disse dataene. AIM antar at en indikator som viser andel pasienter som mottar 

konservativ behandling ville være et nyttig styringsverktøy, men det er foreløpig usikkert om det 

ligger til rette for å kunne utvikle en slik indikator.   

 

9.4.4 Liggetid, etterkontroller og rehabilitering 

SAMDATA og Folkehelseinstituttet publiserer årlig analyser på liggetid ved hoftebrudd og/eller 

innsetting av hofteprotese, men tallene er ikke lett tilgjengelige eller enkle å sammenlikne. Det 

varierer hva som inngår i den beregnede liggetiden. Noen analyser på liggetid er planlagt i det 

                                                           

57 
http://legeforeningen.no/PageFiles/322271/Norske%20retningslinjer%20for%20tverrfaglig%20behandling%20av%20hofteb
rudd.pdf  
58 https://helsedirektoratet.no/metoder-og-verktoy  
59 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30  
60 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-61  
61 Best Practice Tariff for Hip Fractures, 2010; National Hip Fracture Database – annual report 2017.  

http://legeforeningen.no/PageFiles/322271/Norske%20retningslinjer%20for%20tverrfaglig%20behandling%20av%20hoftebrudd.pdf
http://legeforeningen.no/PageFiles/322271/Norske%20retningslinjer%20for%20tverrfaglig%20behandling%20av%20hoftebrudd.pdf
https://helsedirektoratet.no/metoder-og-verktoy
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-61
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kommende Helseatlas ortopedi som Helse Førde HF jobber med. AIM kjenner ikke til analyser av 

etterkontroller og rehabilitering relatert til hoftebrudd, hofteleddsartrose og hofteprotese. AIM 

anbefaler at det utredes videre om det er mulig å utarbeide indikatorer som kan være nyttig innenfor 

dette området.  

Det er behov for mer komplett informasjon om hele behandlingsforløpet ved hoftebrudd og 

innsetting av hofteprotese. De fleste eksisterende kvalitetsindikatorene handler om forhold knyttet 

til operasjonen og de første 30 dagene postoperativt. Ulike aspekter ved liggetid inkluderer pre-

operativ liggetid, liggetid etter operasjon, tid som utskrivningsklar pasient, tid brukt til rehabilitering i 

spesialisthelsetjenesten og tid brukt til rehabilitering i primærhelsetjenesten. For å få et bilde av det 

totale rehabiliteringstilbudet til pasientene må man se tilbud i spesialist- og primærhelsetjenesten i 

sammenheng.  

For å få et bedre egnet datagrunnlag for oppfølging av liggetid, etterkontroller, rehabilitering og 

effekt av behandling vil det være en fordel om kvalitetsregistrene utvides fra å være rene 

operasjonsregistre til også å inneholde informasjon om liggetid, etterkontroller, rehabilitering og 

PROM. Det er også behov for bedre og mer entydig koding av rehabilitering i pasientadministrative 

systemer, slik at det blir lettere å identifisere rehabilitering i lokale data og i data fra NPR.  
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10 Status KPP  

10.1 Bakgrunn 

Etter oppdrag fra HOD leverte alle HF-ene sine første KPP-data i april 2017, basert på aktivitetsdata 

og regnskapsdata fra 2016, etter den nasjonale KPP-spesifikasjonen fra 2012. I oppdragsdokumentet 

til RHF-ene for 2017 var ett av oppdragene å koble KPP-data opp mot effektivitet og 

kapasitetsutnyttelse for poliklinisk aktivitet. I 2017 hadde AIM ei egen undergruppe som vurderte 

bruk av KPP-data til analyser på variasjon i kapasitetsutnyttelse og effektivitet. Undergruppa bestod 

av representanter fra alle helseregionene og Helsedirektoratet.  

Konklusjonene på undergruppas arbeid var at det er behov for ytterligere kvalitetssikring av KPP-data 

før disse kan benyttes til analyse, og at nasjonal bruk av KPP-data forutsetter at det finnes en 

nasjonal KPP-database. Helsedirektoratet jobber nå med utvikling av en slik database.  

 

10.2 Arbeid med KPP-data i AIM 

Videre arbeid med KPP-data ble diskutert og vurdert på nytt av AIM i 2018. På bakgrunn av 

manglende implementering av avgjørende forutsetninger, ble det bestemt at videre arbeid med KPP-

data settes på vent.  

Helsedirektoratet har utarbeidet en ny datastruktur for innrapportering av KPP-data, og det jobbes 

med å etablere en nasjonal KPP-database. I tillegg til data fra somatikk, omfatter KPP nå også data fra 

psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 

Til tross for at arbeid med felles nasjonal datastruktur, teknisk rapportering og datainnsamling viser 

god utvikling, er det fremdeles utfordrende å sammenligne KPP-data på tvers av helseforetak og RHF. 

Den nasjonale KPP-spesifikasjonen definerer bare større kostnadskategorier, og alle helseforetak og 

RHF velger sin egen KPP-modell. Ulike helseforetak og RHF anvender ulike prisberegninger for 

prosedyrer, implementerer ulike fordelingsnøkler og har ulike registreringsrutiner som nok kan 

påvirke datakvaliteten. I hvor stor grad dette er en reel utfordring kan diskuteres. AIM ser potensial i 

å benytte nasjonale KPP-data, men påpeker at med lokale beregningsmodeller må alle funn tolkes 

med forsiktighet. 

 

10.3 Veien videre og anbefalinger  

AIM mener fortsatt at man ved bruk av KPP-data kan belyse nye sider ved variasjon i 

kapasitetsutnyttelse og effektivitet i helsetjenesten. I hovedsak tilfører KPP en ny og viktig dimensjon 

ved å involvere kostnader i kvalitetsanalyser. Kostnadselementet gir oss anledning til å måle, 

evaluere og følge opp effektivitet i flere dimensjoner ut over aktivitet og produksjon. 

AIM avventer videre arbeid med KPP-data inntil en nasjonal database er på plass. Arbeidet med KPP 

bør tas videre på lokalt og regionalt nivå. Erfaringer fra lokalt KPP-arbeid i 2017 og 2018 vil kunne gi 
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et godt utgangspunkt for hvordan KPP-data kan brukes både i kvalitetsarbeid, og til identifisering og 

oppfølging av uønsket variasjon innen ulike fagområder. 
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11 Avsluttende kommentarer  

AIM har jobbet med oppdaget RHF-ene har fått fra HOD på følgende måte:  

 I rapporten «Reduksjon av uønsket variasjon i kapasitetsutnyttelse og effektivitet i 

spesialisthelsetjenesten – Første rapport 2018» av 23. mai 2018, samlet og delte AIM 

erfaringer fra relevante ressurser på tvers av regionene, som jobber med forbedring i 

effektivitet og kapasitetsutnyttelse. Faktorer som bidrar til vellykket forbedringsarbeid ble 

identifisert. Hvordan styrene i RHF og helseforetak gis mulighet til løpende å følge med på 

relevant styringsinformasjon om effektivitet, kapasitetsutnyttelse og forbedringsarbeid ble 

beskrevet. Dette arbeidet ble ledet av Helse Nord RHF.  

 

 Denne rapporten presenterer status i AIMs arbeid med å redusere uønsket variasjon i 

kapasitetsutnyttelse, effektivitet og forbruk, og den inneholder forslag til videre 

utviklingsarbeid.  

 

 Anbefalingene i rapporten "Reduksjon av uønsket variasjon i kapasitetsutnyttelse og 

effektivitet i spesialisthelsetjenesten" av 10. oktober 2017 er fulgt opp av undergruppene 

«Passert planlagt tid», «Dagbehandlingsandel og liggetid» og «Ikke møtt, replanlegging og 

planleggingshorisont».  

 

 Undergruppa «Kapasitetsutnyttelse av operasjonsstuer» har fulgt opp variasjon i utnyttelse 

av operasjonsstuer, samt vurdert hvordan Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i 

sykehus, jf. Dokument 3:2 (2017-2018) kan brukes som grunnlag for å utarbeide indikatorer 

for variasjon i kapasitetsutnyttelse av operasjonsstuer.  

 

 Undergruppa «Kvalitet» har fulgt opp variasjon i liggetid, etterkontroller og rehabilitering for 

hoftebruddspasienter og pasienter som får innsatt hofteprotese.  

 

Andre områder som kan vurderes for utvikling av indikatorer  

 AIM har hittil jobbet mest med somatiske områder. AIM anbefaler at det utredes om det kan 

være hensiktsmessig å utvikle nye eller videreutvikle kjente indikatorer til deler av 

tjenesteområdene psykisk helsevern og rus. 

 Enkelte pasientgrupper bruker mye av helsetjenestens ressurser. Disse behandles ofte både i 
kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten. AIM anbefaler at det utredes om 
indikatorer kan belyse pasientforløpene og gi muligheter for forbedring.  
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12 Oversikt over vedlegg  

Vedlegg 1:  Deltakere i AIM og AIMs undergrupper for AIM 2018 

Vedlegg 2:  Deltakere i styringsgruppa for AIM 2018 

Vedlegg 3:  Innspill fra referansegruppen for AIM 2018 

Vedlegg 4:  Deltakere i referansegruppen for AIM 2018 

Vedlegg 5:  Referansebesøk 

Vedlegg 6:  DAECA 

Vedlegg 7:  DAECA klassifisering Oversikt per region og per HF 

Vedlegg 8:  Relevante datakilder for kapittel 9 

 


