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Introduksjon

SKDE ble bedt om å undersøke omfanget av overføringer fra klinikkene i Finnmarks-
sykehuset HF til UNN Tromsø, av medisinsk fagsjef i Finnmarkssykehuset HF Harald
Sunde. Oppdraget var knyttet til en forespørsel fra Stortingets utredningsseksjon. De
opprinnelige spørsmålene fra Stortingets utredningsseksjon var:

• Har dere tall for/statistikk over hvor mange pasienter som først legges inn ved
Hammerfest sykehus eller Kirkenes sykehus, og som så blir overført til Universi-
tetssykehuset i Tromsø fordi Hammerfest og Kirkenes ikke var «riktig» behand-
lingssted?

• Og finnes det data om hvor lenge disse eventuelt blir liggende før overføring til
UNN?

Det første spørsmålet vedrørende riktig behandlingssted kan ikke besvares av SKDE
basert på foreliggende data. Det er rutiner for hvilke pasienter som skal sendes direkte
til UNN Tromsø og hvilke pasienter som først skal til sitt lokale sykehus for utredning
og/eller innledende behandling, slik det også ble kommunisert fra medisinsk fagsjef
Harald sunde i en tidligere e-post i forbindelse med denne forespørselen. Svar på dette
spørsmålet vil kreve en fagrevisjon. Oppdraget fra Finnmarkssykehuset HF til SKDE
ble derfor reformulert til å:

• Beskrive omfang av overføringer fra Kirkenes sykehus og Hammerfest sykehus
til UNN Tromsø

• Beskrive hvor lenge pasientene ligger før overføring, fordelt på sykehus og avde-
linger

• Beregne andel av innlagte pasienter på sykehusene i Finnmark som overføres til
UNN Tromsø

Datagrunnlag og definisjoner

Analysene benytter sykehusopphold fraNorsk pasientregister (NPR) for årene 2018–2020.
Innleggelser for pasienter bosatt i opptaksområdet til Finnmakssykehuset HF er in-
kludert dersom innleggelsen var i sykehusene i Kirkenes og Hammerfest eller UNN
Tromsø.

Overføringer:

Overføringer mellom sykehus er definert som en ny innleggelse ved ett annet sykehus
samme dag eller påfølgende dag som primærinnleggelsen avsluttes. Påfølgende dag in-
kluderes fordi vi kun har nøyaktig informasjon om ut- og innskrivingsdato uten eksakt
klokkeslett, slik at en ved overføring på kveldstid kan få ulik inn- og utskrivelsesdato.
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Fraskrivelse

Publikasjonen har benyttet data fra NPR. Forfatterne er eneansvarlig for tolkning og
presentasjon av de utleverte data. NPR har ikke ansvar for analyser eller tolkninger
basert på de utleverte data.

Resultater

Om lag 4,7–7 % av innleggelsene overføres fra sykehusene i Finnmarkssykehuset HF
til UNN Tromsø årlig. Omfanget av overføringer er på omtrent samme nivå som det i
tidligere undersøkelser har vært i Helse Nord RHF og Helse Sør-Øst RHF, jf. rapporten
”Overføringer mellom sykehus i Norge”, se www.helse-nord.no/skde. Gjennomsnitt-
lig liggetid før overføring varierer noe år for år, og påvirkes særlig av enkelte lange
innleggelser på fysikalsk medisin og rehabilitering.

Tabell 1: Antall innleggelser og antall/andel overføringer til UNN Tromsø fra Kirkenes og
Hammerfest sykehus, 2018–2020

Kirkenes sykehus Hammerfest sykehus

År Innleggelser Overføringer Andel Innleggelser Overføringer Andel
2018 3368 237 7.0 % 5954 279 4.7 %
2019 3691 241 6.5 % 6131 336 5.5 %
2020 3192 187 5.9 % 5432 277 5.1 %

Tabell 2: Liggedøgn i primærsykehus før overføring til UNN Tromsø, gjennomsnitt og medi-
an, 2018–2020

Kirkenes sykehus Hammerfest sykehus
År Gj.snitt Median Gj.snitt Median

2018 4.8 2 4.4 2
2019 5.2 3 4.1 3
2020 3.6 2 4.4 2
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Tabell 3: Innleggelser ved avdelinger i Kirkenes og Hammerfest sykehus som ble overført til
UNN Tromsø i forløpet, 2018–2020
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