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Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av 

resultater og vurdering av enkeltområder 
 
 
Helsedirektoratet jobber kontinuerlig med å videreutvikle Nasjonalt 
kvalitetsindikatorsystem (NKI-system) både i form av å utvide antall kvalitetsindikatorer 
og utvikle rammeverket og metoden for nasjonal kvalitetsindikatorsystem.  
 
Helsedirektoratet går fra tre til fire publiseringer av nasjonale kvalitetsindikatorer pr. 
år. I mai, august og november publiseres nasjonale kvalitetsindikatorer innen 
spesialisthelsetjenesten, som følger etablert rapportering til Norsk pasientregister.  I 
juni publiseres nasjonale kvalitetsindikatorer innen pleie og omsorg, som følger 
rapporteringen til KOSTRA1 fra Statistisk sentralbyrå.  
 
Den 8. mai 2014 ble 41 nasjonale kvalitetsindikatorer publisert. Nasjonalt 
kvalitetsindikatorsystem publiseres på www.helsenorge.no, der indikatorene 
presenteres i form av statistikkrapporter, med lenke til tekst som forklarer indikatoren 
og resultatene.  
 
Nytt ved publisering 8. mai 2014 er at flere nye nasjonale kvalitetsindikatorer er 
etablert innen somatisk helsetjeneste, innenfor området pasientrettigheter relatert til 
ventetider og fristbrudd.  
 
I tillegg oppdateres de samme kvalitetsindikatorene innen psykisk helse og rus med tall 
tilbake til første tertial 2011. Man går også fra årlig til tertialvis rapportering for disse 
indikatorene innen psykisk helse og rus. 
 
Overordnet utvikling på regionalt nivå 
På landsbasis er det en positiv eller stabil utvikling på alle indikatorer unntatt 
oppdaterte ventetider på frittsykehusvalg.no, oppstart behandling innen 20 dager for 
brystkreft og tykktarmskreft. Det er ingen systematiske regionale forskjeller, men 
følgende kan likevel bemerkes: 
• Helse Vest skiller seg noe ut med flest indikatorer med best resultat, og med en 

positiv eller stabil utvikling på flest indikatorer.  
• Dersom man ser bort fra indikatorene for epikrisetid, der Helse Midt-Norge har 

tekniske utfordringer ved rapportering av data til NPR, er de tre gjenstående 
regionene nokså like når det gjelder antall indikatorer med best og dårligst resultat, 
alle indikatorene sett over ett.  

• Helse Nord har en positiv utvikling på flertallet av indikatorene. 

1 KOSTRA: Kommune-Stat-Rapportering 
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Utvikling på hvert helseforetak i Helse Nord 
For å undersøke forløpet til kvalitetsindikatorene over tid for hvert helseforetak har vi 
plukket ut et utvalg av de 41 indikatorene som vist i oversikten under og gir en 
kortfattet presentasjon av hver av disse: 
 
Somatisk helse   
Pasienter med blodpropp i hjernen som får trombolysebehandling X 
Epikrisetid ved utskriving X 
Korridorpasienter X 
Utsettelse av planlagte operasjoner X 
Lårhalsbrudd operert innen 48 timer   
Individuell plan for barnehabilitering   
Keisersnitt   
Fødselsrifter   
Sykehusinfeksjoner X 
Startet behandling av brysktkreft innen 20 arbeidsdager X 
Startet behandling av lungekreft innen 20 arbeidsdager X 
Startet behandling av tykktarmskreft innen 20 arbeidsdager X 
Oppdaterte ventetider på fritt sykehusvalg (fysisk helse)   
Brudd på vurderingsgaranti - somatisk helsetjeneste   
Ventetid - somatisk helsetjeneste   
Fristbrudd for pasienter på venteliste - somatisk helsetjeneste   
Fristbrudd for pasienter som har startet helsehjelp - somatisk helsetjeneste 
Erfaringer med fødsel- og barselsomsorgen   
Amputasjoner blant diabetespasienter   

  Psykisk helse og rus   
Oppdaterte ventetider på fritt sykehusvalg (BUP)   
Oppdaterte ventetider på fritt sykehusvalg (VOP)   
Oppdaterte ventetider på fritt sykehusvalg (TSB)   
Brudd på vurderingsgaranti PHV   
Brudd på vurderingsgaranti TSB   
Barne- og ungdomsgarantien: Vurdering innen 10 dager X 
Barne- og ungdomsgarantien: Behandling innen 65 dager X 
Ventetid PHBU   
Ventetid PHV   
Ventetid TSB   
Fristbrudd for pasienter på venteliste PHBU   
Fristbrudd for pasienter på venteliste PHV   
Fristbrudd for pasienter på venteliste TSB   
Fristbrudd for pasienter som har startet helsehjelp PHBU   
Fristbrudd for pasienter som har startet helsehjelp PHV   
Fristbrudd for pasienter som har startet helsehjelp TSB   
Epikrisetid ved utskrivning PHV X 
Epikrisetid ved utskrivning TSB X 
Registrering av hovedtilstand TSB   
Registrering av hovedtilstand PHBU   
Registrering av hovedtilstand PHV   
Registrering av lovgrunnlag PHV   
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Somatisk helse 
1. Pasienter med blodpropp i hjernen som får trombolysebehandling 
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Denne indikatoren viser andel pasienter 18-80 år med blodpropp i hjernen som har fått behandling med trombolyse, en intravenøs medisin 
som løser opp blodpropp. Rask innleggelse i sykehus er viktig for at de som har nytte av trombolyse skal få denne behandlingen så fort som 
mulig.  
 
For Helse Nord (landsbasis i parentes) fikk 10,6 (17,3) prosent av pasientene innlagt med akutt hjerneinfarkt trombolysebehandling 3. tertial 
2013. Det er uendret fra 10,4 (10,4) prosent samme tertial 2012 og en reduksjon fra 11,9 (15,8) prosent fra sist tertial.  Det er stor regional 
spredning hvor Universitetssykehuset Nord-Norge og Helgelandssykehuset viser en reduksjon i andel pasienter behandlet sammenlignet med 
forrige tertial, mens Finnmarkssykehuset og Nordlandssykehuset øker sin andel.  
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2. Epikrisetid ved utskriving 

 
Denne indikatoren viser andel epikriser sendt fra sykehusene etter utskrivning av pasienter. Det er viktig at sykehuset raskt sender relevant 
informasjon til andre deler av helsetjenesten for at pasienten skal få best mulig oppfølging. Det er et mål at 100 % av epikrisene skal sendes ut 
innen sju dager etter utskrivning.  
 
På landsbasis var andel epikriser sendt innen sju dager på 84,8 prosent i 2013. Dette er en økning fra 81,4 i 2012. I Helse Nord økte andel 
epikriser sendt innen sju dager fra 75,0 til 78,2. Foruten Helgelandssykehuset, som har vært stabil fra 2. til 3. tertial 2013, har alle helseforetak 
økt andel epikriser innen sju dager.   
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3. Korridorpasienter 
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Denne indikatoren viser andel og antall pasienter som ligger på korridor. Når pasienter blir liggende på gangen, får de ikke best mulig 
behandling og pleie. Indikatoren viser andel døgn med korridorpasienter. 
 
På landsbasis viser tall fra 3. tertial en ytterligere nedgang i andel korridorpasienter fra forrige tertial fra 1,5 prosent til 1,4 prosent. Alle 
helseregioner, unntatt Helse Nord, viser en nedgang i andel pasienter som ligger på korridor i siste periode. Helse Nord er eneste region med 
økning fra 2. til 3. tertial 2013, fra 1,2 til 1,7 prosent. Foruten Helgelandssykehuset, som har hatt nedgang i antall korridorpasienter fra 2. til 3. 
tertial 2013, har alle andre helseforetak økt andelen. 
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4. Utsettelse av planlagte operasjoner 
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Denne indikatoren måler andel utsettelser i forhold til planlagte operasjoner i løpet av ett år. Planlagte operasjoner som utsettes er negativt 
for pasienten og et uttrykk for behandlingsstedets evne til planlegging og gjennomføring. I tillegg legger operasjonsvirksomhet beslag på store 
ressurser i helseforetakene, og det er viktig at aktiviteten planlegges og gjennomføres slik at ressursene blir optimalt utnyttet. 
 
På landsbasis ble 5,9 prosent av planlagte operasjoner utsatt i 3. tertial 2013. Dette er en nedgang sammenliknet med tilsvarende tertial i 
2012, hvor andelen var på 6,4 prosent. Det er imidlertid uendret fra 2. tertial 2013.   
 
Helse Nord har den høyeste andelen med 6,8 prosent. Finnmarkssykehuset og Nordlandssykehuset har høyest andel av utsatte operasjoner i 
Helse Nord. For Finnmarkssykehuset er det en nedgang fra 2. til 3. tertial 2013. 
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5. Sykehusinfeksjoner 
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Denne kvalitetsindikatoren måler andel sykehusinfeksjoner blant alle innlagte pasienter på et gitt tidspunkt, og sier indirekte noe om hvor 
sannsynlig det er at du som pasient skal få en sykehusinfeksjon, hvis du blir innlagt på sykehus. Fire typer infeksjoner medregnes i denne 
indikatoren: urinveisinfeksjoner, nedre luftveisinfeksjoner, infeksjoner i operasjonssår og blodforgiftninger. En pasient kan ha flere typer 
infeksjoner.  
 
Landsgjennomsnittet for forekomst av de fire registrerte sykehusinfeksjonstypene var 5,1 prosent for siste halvår 2013. Resultatet er en svak 
økning fra 4,8 prosent i forrige periode. Vårens infeksjonsforekomst i sykehus var den laveste, siden undersøkelsene startet. 
 
Helse Nord har hatt en betydelig nedgang i sykehusinfeksjoner og ligger nå på landsgjennomsnittet. Alle helseforetak har hatt nedgang i 
sykehusinfeksjoner fra 2. til 3. tertial 2013, og Finnmarkssykehuset og helgelandssykehuset ligger godt under landsgjennomsnittet. 
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6. Startet behandling av brystkreft innen 20 arbeidsdager 
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Denne indikatoren viser andel pasienter hvor behandling er startet innen 20 arbeidsdager etter at sykehuset mottok henvisning for brystkreft. 
Det er et mål at 80 prosent av pasientene skal ha startet behandling innen 20 dager. 
 
På landsbasis fikk 66,9 prosent av pasienter med brystkreft oppstart av behandling innen 20 dager i perioden september til desember 2013, 
en solid økning fra 58,5 prosent i perioden mai til august 2013. Totalt for 2013 er det nedgang i andel pasienter som starter behandling for 
brystkreft innen 20 dager, fra 66,8 prosent i 2012 til 62,9 prosent i 2013. 
  
Det var store forskjeller mellom regionene for andel pasienter som får behandling innen 20 dager. Helse Nord hadde 64,1 prosent. Totalt for 
2013 er det Helse Nord og Helse Midt-Norge som kan vise til de beste resultatene med henholdsvis 69,7 og 68 prosent av pasienter med 
brystkreft til behandling innen 20 dager. Median antall arbeidsdager fra mottatt henvisning til første behandling for brystkreft var på 
landsbasis 17 arbeidsdager i 2013. 
 
Nordlandssykehuset har økt andel av behandling innen 20 dager, mens Universitetssykehuset Nord-Norge har redusert andelen fra 2. til 3. 
tertial 2013.  
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7. Startet behandling av lungekreft innen 20 arbeidsdager 

 
  

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
27. mai 2014 - sakspapirer

side 39



Denne indikatoren viser andel pasienter hvor behandling er startet innen 20 arbeidsdager etter at sykehuset mottok henvisning for 
lungekreft. Det er et mål at 80 prosent av pasientene skal ha startet behandling innen 20 dager. 
 
På landsbasis fikk 40,8 prosent av pasienter behandling for lungekreft innen 20 dager i perioden september til desember 2013, en økning fra 
37,0 prosent i tilsvarende periode i 2012. Totalt for 2013 er det økning i andel pasienter som starter behandling for lungekreft innen 20 dager, 
fra 36,3 % til 39,5 % i 2013. 
 
Det var stor spredning mellom regionene for andel pasienter som får behandling innen 20 dager. Totalt for 2013 er det Helse Vest og Helse 
Nord som kan vise til de beste resultatene med henholdsvis 52,1 og 50,8 prosent av pasientene med lungekreft til behandling innen 20 dager. 
Median antall arbeidsdager fra mottatt henvisning til første behandling for lungekreft var på landsbasis 26 arbeidsdager i 2013, en nedgang 
fra 28 arbeidsdager i 2012. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset ligger på samme nivå, men Universitetssykehuset Nord-Norge har hatt en økning i 
andel pasienter operert innen 20 dager, mens Nordlandssykehuset har hatt en nedgang fra 2. til 3. tertial 2013. 
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8. Startet behandling av tykktarmskreft innen 20 arbeidsdager 

 
  

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
27. mai 2014 - sakspapirer

side 41



Denne indikatoren viser andel pasienter hvor behandling er startet innen 20 arbeidsdager etter at sykehuset mottok henvisning for 
tykktarmskreft. Det er et mål at 80 prosent av pasientene skal ha startet behandlingen innen 20 dager.  
 
På landsbasis fikk 56,1 prosent behandling for tykktarmkreft innen 20 dager i perioden september til desember 2013, som er tilnærmet 
uendret fra 56,5 prosent i tilsvarende periode i 2012. Totalt for 2013 er det nedgang i andel pasienter som starter behandling for 
tykktarmskreft innen 20 dager, fra 59,1 prosent i 2012 til 55,8 prosent i 2013.  
 
Det var noen forskjeller mellom regionene for andel pasienter som får behandling innen 20 dager etter henvisning for tykktarmskreft. Helse 
Nord kunne vise til lavest andel til behandling innen 20 dager med 45,7 prosent.  
 
Av helseforetakene i Helse Nord har Nordlandssykehuset størst andel hvor behandlingen starter innen 20 dager, men har hatt en nedgang fra 
2. til 3. tertial 2013 som også gjelder for Helgelandssykehuset. Universitetssykehuset Nord-Norge øker andelen hvor behandlingen starter 
innen 20 dager fra 2. til 3. tertial 2013. 
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Psykisk helse og rus 
1. Barne- og ungdomsgarantien: Vurdering innen 10 dager 
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Denne indikatoren viser andel henvisninger som er vurdert innen ti arbeidsdager etter at sykehuset har mottatt henvisning for pasienter i 
psykisk helsevern for barn og unge. 
  
På landsbasis var andel henvisninger vurdert innenfor barne- og ungdomsgarantien i psykisk helsevern barn og unge 97,4 prosent i 3. tertial 
2013, som er en forbedring fra 95,6 prosent i 2. tertial 2013. Andel henvisninger vurdert innen barn- og unge i psykisk helsevern har hatt en 
forbedring fra 95,7 prosent i 2013. Andel var på 93,8 prosent i 2011 og 95,0 prosent i 2012. 
 
I Helse Nord var andel henvisninger vurdert innenfor barne- og ungdomsgarantien på 96,4 prosent i 3. tertial 2013. Det er ingen store 
forskjeller i helseforetakene i Helse Nord. 
 
 
  

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
27. mai 2014 - sakspapirer

side 44



2. Barne- og ungdomsgarantien: Behandling innen 65 dager 
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Denne indikatoren viser andel barn og unge med rett til prioritert helsehjelp i psykisk helsevern, som har startet helsehjelpen innen 65 
arbeidsdager. Brudd oppstår altså, når helsehjelpen starter mer enn 65 dager etter at henvisningen er vurdert for barn og ungdom under 23 
år med psykisk og/eller rusrelatert lidelse. 
 
På landsbasis var andel barn og unge under 23 år med psykisk og/eller rusrelaterte lidelser som har påbegynt helsehjelp innen 65 dager 98,3 
prosent i 3. tertial 2013, som er en svak økning fra 97,6 prosent fra forrige tertial. Andel barn og unge under 23 år med psykisk og/eller 
rusrelaterte lidelser som har påbegynt helsehjelp innen 65 dager var 98,2 på årsbasis i 2013 som er stabilt med 2012, som da var 98,1 
prosent. I Helse Nord var andel som har påbegynt helsehjelp på 96,7 prosent i 3. tertial 2013. Det er ingen store forskjeller mellom 
helseforetakene i Helse Nord. 
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3. Epikrisetid ved utskrivning PHV 
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Denne indikatoren viser andel epikriser sendt fra sykehusene innen sju dager etter at pasienten er skrevet ut fra døgnbehandling i psykisk 
helsevern for voksne. Det er et mål at 100 prosent av epikrisene skal sendes ut innen sju dager etter utskrivning. 
 
Det har vært en jevn økning i antall epikriser i de tre helseregionene som har rapport fra 2011 til 2013. På landsbasis var andel epikriser sendt 
innen 7 dager på 58,5 prosent i 2013, en økning fra 55,5 prosent i 2012. 
 
Den største økningen har vært i Helse Nord hvor andel epikriser sendt innen 7 dager økte fra 59,3 prosent i 2012 til 69,6 i 2013. Foruten 
private aktører, som har under 20 prosent med utsendelse innen 7 dager, så ligger helseforetakene i Helse Nord nokså likt på rundt 70 
prosent.. 
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4. Epikrisetid ved utskrivning TSB 
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Denne indikatoren viser andel epikriser sendt fra sykehusene innen sju dager etter at pasienten er skrevet ut fra døgnbehandling i tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling. Det er et mål at 100 prosent av epikrisene skal sendes ut innen sju dager etter utskrivning. 
 
På landsbasis var andel epikriser sendt innen 7 dager på 72,6 prosent i 3. tertial 2013. Totalt var 2013 var 73,4 prosent av epikriser sendt ut 
innen 7 dager, som er en betydelig økning fra 55,6 prosent i 2011 og 56,6 prosent i 2012. 
 
Lavest andel epikriser sendt innen 7 dager var i Helse Nord med 51,4 prosent i 3. tertial 2013. Dette er en nedgang fra 55,6 prosent i forrige 
periode men en økning fra 43,2 prosent samme periode i 2012. Alle helseforetakene, inkludert private aktører, har hatt en nedgang i andel 
utsendelse innen 7 dager 2. til 3. tertial 2013. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Nasjonale kvalitetsindikatorer, 

presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å ha tett oppfølging av utviklingen i de nasjonale 

kvalitetsindikatorene i tiden fremover, særskilt de indikatorene som ikke 
tilfredsstiller nasjonale føringer og plantall. 

 
 
Bodø, den 16. mai 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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