
Kvalitetsregistre brukt til styring: 
Indikatorer for måling av uberettiget variasjon

Eva Stensland, 

Leder av nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre



• Økende interesse for data/resultater fra medisinske 
kvalitetsregistre: 

- kvalitetsforbedring

- forskning

- styring/prioritering
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Oppdragsdokument for 2016 fra 
Helse- og omsorgsdep. til RHFene

De regionale helseforetakene skal i fellesskap 
identifisere indikatorer for å måle uberettiget variasjon 
i forbruk av helsetjenester for et utvalg av prosedyrer.

Det bør velges prosedyrer som utføres hos mange 
helseforetak. 

De utvalgte indikatorene og prosedyrene skal gis 
styringsmessig prioritet fra 2017. 



Variasjonskomponenter



Kriterier for å velge fag og indikator
• Egnet datagrunnlag

• Pålitelighet

• Alvorlighet

• Volum

• Relevans for pasienter og fagfolk

• Helsepolitisk betydning 



Vurderinger

• Befolkningsperspektiv og behandlerperspektiv
• Befolkning: ”Case-mix”- innvendinger imøtegås 
• Behandler: Lokalt ansvar identifiseres for oppfølging 

• Fagnære indikatorer – kvalitetsperspektiv

• Gode og relevante data om kvalitet – naturlig å se til 
kvalitetsregistrene

• Fagområder med høy sykdomsbyrde



9 faglige 
styringsindikatorer 
identifisert:

2 for leddproteser 

2 for hoftebrudd

2 for hjerteinfarkt 

2 for hjerneslag 

1 for brystkreft
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Leddprotese
• Årlig ca. 10 000 primæropererte hofteproteser og          

ca. 6 000 kneproteser

• Utføres ved svært mange sykehus i Norge, også private

• Innsetting av proteser er kostnadseffektiv behandling, 
men legger likevel beslag på store ressurser

• I nært samarbeid med  Nasjonalt register for 
leddproteser er følgende indikatorer valgt:

• Antall primæropererte hofteproteser pr. 100 000 innbyggere 
justert for kjønn- og alder fordelt på bosatte i opptaksområdene 
til helseforetakene

• Antall primæropererte kneproteser pr. 100 000 innbyggere 
justert for kjønn- og alder fordelt på bosatte i opptaksområdene 
til helseforetakene



Antall primæropererte hofteproteser og kneproteser

Hofteproteser Kneproteser



Anbefalinger
• Foreslås som nasjonale indikatorer fordi:

• Hofte og kneproteser gir kostnadseffektiv behandling av 
stor betydning for pasientenes livskvalitet

• Hofteproteser - nasjonalt gjennomsnitt er anbefalt nivå
• Flere boområder ligger under landsgjennomsnittet for 

hofteproteser 

• Kneproteser – anbefalt nivå er snittet for de over 
landsgjenomsnittet 

• Det er betydelig variasjon mellom boområdene



Hoftebrudd
• Årlig er det rundt 8 500 hoftebrudd i Norge
• Rammer særlig eldre og gir smerter og ubehag, tapt eller 

redusert bevegelsesevne seg, redusert livslengde og økt 
behov for hjelp og omsorg

• Det er faglig enighet om rask behandling, helst innen 24 
timer og i alle fall innen 48 timer. 

• I nært samarbeid med  Nasjonalt hoftebruddregister er 
følgende indikatorer valgt:

• Andel pasienter med hoftebrudd operert innen 24 timer etter 
innleggelse fordelt på bosatte i opptaksområdene til 
helseforetakene og på behandlernivå

• Andel pasienter med hoftebrudd operert innen 48 timer etter 
innleggelse fordelt på bosatte i opptaksområdene til 
helseforetakene og på behandlernivå



Andel pasienter med hoftebrudd som er operert innen 24 
timer etter innleggelse, boområde og sykehus



Anbefalinger

• Operasjon innen 24 og 48 timer etter innleggelse 
for hoftebrudd foreslås som nasjonale 
indikatorer fordi:

• Forsinkelser i pasientforløpet kan gi negative 
konsekvenser for den enkelte pasient

• Det er relativt stor variasjon mellom boområdene i 
forhold til andel pasienter operert innen 24 timer

• Variasjonen er mindre for operasjon innen 48 timer, 
men også her er det forbedringspotensial



Hjerneslag
• Årlig 10 000-11 000 personer innlagt med 

• En av de hyppigste årsaker til død og funksjonshemming

• Slagenhetsbehandling er den best dokumenterte 
behandlingen som kan tilbys for hele pasientgruppen

• Ca. 20 % av pasienter med hjerneslag kan behandles 
med trombolyse, og rask utredning er derfor viktig

• I nært samarbeid med  Norsk hjerneslagregister er 
følgende indikatorer valgt:

• Andel pasienter behandlet i slagenhet etter akutt hjerneslag
• Andel pasienter med hjerneinfarkt behandlet med trombolyse 

innen 40 minutt etter innleggelse



Andel pasienter behandlet i slagenhet etter akutt 
hjerneslag , boområde og sykehus



Andel pasienter med hjerneinfarkt behandlet med 
trombolyse innen 40 minutter etter innleggelse, 
boområde og sykehus



Anbefalinger

• Foreslås som nasjonale indikatorer fordi:
• Behandling i slagenhet  og trombolyse innen tidsvindu reduserer 

funksjonshemming, dødelighet og behov for sykehjem
• Slagenhet

• Seks boområder har moderat måloppnåelse
• 13 sykehus har moderat måloppnåelse, 5 sykehus har lav 

måloppnåelse

• Trombolyse
• Indikatoren måler den akutte logistikken og har klare, godt 

dokumenterte, måltall for behandlingen
• Betydelig variasjon mellom boområder og sykehus viser 

forbedringspotensial



Brystkreft
• 3 500 nye tilfeller hvert år

• Kirurgisk behandling ved ca. 20 sykehus

• I nært samarbeid med Nasjonalt kvalitetsregister for 
brystkreft er valgt variabler for kirurgisk behandling og 
diagnostikk

• Andel pasienter med brystkreft operert med 
brystbevarende kirurgi ved tumorstørrelse 0 – 30 mm



Boområde: Andel pasienter med brystkreft operert med 
brystbevarende kirurgi ved tumorstørrelse 0-30 mm



Anbefalinger
• Brystbevarende kirurgi for brystkreftpasienter ved 

tumorstørrelse 0-30 mm foreslås som nasjonal indikator 
fordi:

• Brystbevarende kirurgi ved små svulster gir like godt sluttresultat 
(overlevelse) som å fjerne hele brystet

• Flere kvinner vil unngå å fjerne hele brystet, et foretrukket 
alternativ for de fleste kvinner

• Eliminerer (stort sett) behov for rekonstruksjon
• Det finnes etablert måltall (europeisk konsensus)



Hjerteinfarkt
• Rammer mer enn 12 000 personer årlig
• Klassifiseres ut fra forandringer i EKG i to hovedtyper: 

1. ST-elevasjonsinfarkt (STEMI) der kransåren er helt tett 
2. ikke-ST-elevasjonsinfarkt (NSTEMI) der kransåren er trang. 

• Tette blodårer skal åpnes snarest mulig med trombolyse 
eller utblokking (PCI)

• Trange blodårer bør utredes tidlig med angiografi. 
• I nært samarbeid med  Norsk hjerteinfarktregister er 

følgende indikatorer valgt:
• Andel pasienter < 80 år med STEMI revaskularisert innen 

anbefalt tid
• Andel pasienter < 80 år med NSTEMI utredet med koronar 

angiografi innen 72 timer etter første innleggelse



Andel pasienter < 80 år med STEMI revaskularisert innen 
anbefalt tid , boområde og sykehus



Andel pasienter < 80 år med NSTEMI utredet med 
koronar angiografi innen 72 timer etter innleggelse , 
boområde og sykehus



Anbefalinger

• Foreslås som nasjonale indikatorer fordi:
• Tidlig åpning av tette koronararterier (STEMI) gir lavere 

dødelighet, mindre sykelighet og bedret livskvalitet
• Måloppnåelsen ift. etablerte måltall er begrenset
• Stor variasjon både mellom opptaksområder og mellom sykehus

• Koronar angiografi ved innsnevring i kransarterier (NSTEMI) 
identifiserer pasienter som trenger rask behandling

• Måloppnåelsen er ift. etablerte måltall er begrenset
• Stor variasjon både mellom opptaksområder og mellom sykehus



• Høy andel av pasienter som overflyttes mellom 
sykehus

• Hjerteinfarktregisteret har i sin årsrapport for 2016 
flere analyser både på sykehus- og på bostedsnivå

• Aktuelt for andre medisinske kvalitetsregistre? 

• Relevant for kvalitetsregistre som inkluderer elektive 
prosedyrer der fritt behandlingsvalg kan ha 
betydning for pasientseleksjon?

Hjerteinfarktregisterets oppfølging
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Videre oppfølging av oppdraget 
Oppdragsdokument for 2017: 

”De målsatte indikatorene som er identifisert gjennom 
rapporten Indikatorer for måling av uberettiget 
variasjon, SKDE november 2016, skal brukes i 
oppfølgingen av helseforetakene” 



Presentasjon av noen 
indikatorer oppdatert med 
2016-tall førstkommende 
mandag
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