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Variasjon mellom HF-enes boområder

En oversikt over den geogra�ske variasjonen mellom boområdene for
de ulike helseforetakene for prosedyrekoden DXGT00 - Tilpasning og
utprøving av nytt høreapparat. Variasjonen er betydelig. Dette kan
imidlertid skyldes forskjeller i kodepraksis mellom institusjoner.

SKDE-notat N/2016

Petter Otterdal
SKDE

Petter.Otterdal@skde.no



Dette dokumentet inneholder to �gurer der det er beregnet rater for registreringen av prosedyreko-
den DXGT00 - Tilpasning og utprøving av nytt høreapparat per 100 000 innbyggere. Begge �gurene vi-
ser søyler med gjennomsnittlige rater for perioden 2012-2015 fordelt på opptaksområdene til de ulike
helseforetakene. Den første viser også årsvariasjon, den andre fordelingen mellom o�entlig sykehus og
avtalespesialister. Kolonnene til høyre i �gurene inneholder i tillegg informasjon om gjennomsnittlig
antall prosedyrer og innbyggere per år i perioden.

I mars 2015 �kk du �gurer der ratene var beregnet på antallet pasienter registrert med prosedyren,
uavhengig av hvor mange ganger per år de var registrert med prosedyren. Siden mange sykehus og
avtalespesialister helt opplagt registrerer prosedyren på samme pasient �ere ganger, er rater og tall
større i den nye �guren. Vi kan heller ikke skille sykehusene i Oslo for øyeblikket. Rekkefølgen og
variasjonen er likevel ikke veldig forskjellig i de to �gurene. Det er stort sett de samme boområdene
som har henholdsvis høye og lave rater da som nå.

Det kan ikke utelukkes at deler av variasjonen som er observert i både ny og gammel �gur skyldes
variasjon i kodepraksis. Altså at det ikke gjøres fem ganger så mange tilpasninger og utprøvninger av
høreapparater for befolkningen i Møre og Romsdal sammenlignet med befolkningen i opptaksområdet
til St. Olavs, men at Molde sjukehus koder prosedyren �ere ganger eller på �ere pasienter enn på St.
Olavs. Kanskje de har en annen registreringspraksis og koder oppfølging av pasienter med høreapparat
med prosedyren DXGT00? Mens de på St. Olavs bare koder første besøk? Dette vet du mer om enn
meg. Jeg vil bare understreke usikkerhetsmomentene her. Jeg ser for eksempel at 10 % av kodingen all
kodingen for prosedyren på o�entlig sykehus gjøres på Molde sjukehus. Virker dette rimelig? Det er
mulig vi kan komme opp med klarere svar når vi igjen har personentydige data, forhåpentligvis om
noen uker. Da vil vi igjen kunne telle opp prosedyrer per pasient.

Men om kodepraksis mellom behandlende institusjoner er veldig forskjellige er det ikke sikkert vi kom-
mer helt i mål hverken gjennom å telle pasienter eller prosedyrer. Målet er jo å �nne ut om den observerte
variasjonen skyldes ulik registreringspraksis mellom institusjonene eller en faktisk forskjell i behand-
lingstilbudet til befolkningen i de ulike boområdene. En måte å �nne ut av dette på er selvfølgelig å høre
med fagfolkene på institusjonene.

Figur 1: Konsultasjoner registrert med prosedyren DXGT00 - Tilpasning og utprøving av nytt høreapparat fordelt på
boområder, kjønns- og aldersjusterte rater pr. 100 000 innbyggere, gjennomsnittlig antall konsultasjoner og innbyggere,
2012 - 2015
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Figur 2: Konsultasjoner registrert med prosedyren DXGT00 - Tilpasning og utprøving av nytt høreapparat fordelt på
boområder, kjønns- og aldersjusterte rater pr. 100 000 innbyggere, på o�entlig sykehus og hos avtalespesialist, antall
konsultasjoner og antall innbyggere, gj.snitt 2012 - 2015
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