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1 Bakgrunn for saken  

Vurdering av kvalitet i behandling av pasienter kan gjøres på en rekke forskjellige 
måter. Nasjonale kvalitetsindikatorer og helseatlas er viktig for å skaffe 
informasjon om kvalitet i egen praksis og legger også til rette for en 
sammenligning opp mot andre sykehus 
 

2 Saksopplysninger 

Den femte mai publiserte HDIR 188 nasjonale kvalitetsindikatorer fra 2021 i tillegg 
til ytterligere 79 andre kvalitetsindikatorer. Ytterligere indikatorer forventes i 
slutten av juni 2022.  Noen kvalitetsindikatorer måler direkte pasientrelatert 
kvalitet, mens andre er mer indirekte måleparametre. Det gjøres oppmerksom på 
at enkelte variabler har svært få datapunkter, noe som gjør at resultatene må 
tolkes med forsiktighet. 
 
De nasjonale kvalitetsindikatorene publiseres på nasjonalt, regionalt og hf nivå. 
Sørlandet sykehus kommer godt ut i en rekke indikatorer, og jobber målrettet med 
forbedringsarbeid der hvor resultatene er under forventet verdi. Sentralt i dette er 
fagrådene, som gjennomgår kvalitetsindikatorene årlig og rapporterer 
forbedringspunkter tilbake til foretaksledelsen.  Det er et uttalt ønske at SSHF skal 
ligge i øvre tredjedel nasjonalt for alle kvalitetsindikatorer. 
 

1. Sørlandet sykehus presterte i 2021 i øvre tredjedel på følgende 
pasientnære indikatorer 

Hoftebrudd operert i løpet av 24 timer (best i landet), trombolysebehandling for 
blodpropp i hjernen, tverrfaglig funksjonsvurdering innen 7 dager 
(slagbehandling), andel pasienter som får hjemmedialyse, antall dialysepasienter, 
pakkeforløp malignt melanom (hudkreft), pakkeforløp livmorhalskreft, 
pakkeforløp hjernekreft, pakkeforløp nevroendokrine svulster, pakkeforløp tykk 
og endetarmskreft (best i landet), PHBU median ventetid fra mottatt henvisning til 
helsehjelp påbegynnes, , barne og ungdomsgarantien mtp vurdering, medvirker i 
egen behandling PHBU, Henvisningsformalitet PHV, epikrisetid PHV 1 og 7 dager, 
medvirking i egen behandling PHV, medvirkning i egen behandling TSB,  
 
 

2. Sørlandet sykehus presterte i 2021 i nedre tredjedel på følgende 
pasientnære indikatorer  

 
Pakkeforløp kreft: Pakkeforløp kreft angir tidsmessig normative forløp for den 
enkelte kreftsykdom. Nasjonalt krav er at minst 70% av forløpene skal være 
gjennomført innenfor normert tid.  
Det har vært gjennomført et betydelig forbedringsarbeid innenfor pakkeforløp i 
SSHF det siste året, og som tabellen viser under har pakkeforløpstallene bedret seg 
betydelig. Det pågår/igangsettes arbeid innenfor gynekologisk kreft, urologisk 
kreft og hematologisk kreft. 
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Tabell 1. Andel pasienter som har gjennomgått et pakkeforløp innen 
normert tid. 
 

Indikator Resultat 2021 HIÅ 2022 April 2022 
Livmorkreft 36,6 % 45%  100% 
Skjoldbruskkjertel 40,0 % 50%  0 pas 
Bukspyttkjertel 41,2 % 100% 100% 
Lunge 53,8 % 67% 86% 
Myelomatose 40,0 % 50% 0 pas 
Blære 84,7 % 94% 88% 
Testikkel 61,1 % 63% 0 pas 
Spiserør/ 
magesekk 

57,1 % 100% 0 pas 

 
Ytterligere indikatorer innenfor somatikk  hvor det pågår tiltak 

 blodsukkerregulering ved type1 diabetes (HbA1c<5,3), 
 forekomst av helsetjenesteassosiert infeksjon i sykehus  
 forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika i sykehus 

 
Kvalitetsindikatorer innen psykisk helse og rus. 
PHBU spesifikke koder akse 2, PHBU spesifikke koder akse 3, andel fristbrudd barn 
og unge i PHBU, barne og ungdomsgarantien behandling innen frist (93 % innenfor 
frist i 2021),brudd på vurderingsgarant innen PHV (3,6%), tvangsinnleggelser i 
PHV, avsluttede opphold TSB uten avslutningskode, Forløpstid utredning TSB, 
 
I 2021 har ikke SSHF rapportert inn til hjertestansregisteret fra alle somatiske 
lokasjoner. Dette gjør at det mangler resultater på hjertestans utenfor sykehus, og 
hjerte-lunge-redning utenfor sykehus. 
 

3. Oppfølging av kvalitetsindikatorer i SSHF 
Ansvar for faglig kvalitet i SSHF ligger i lederlinjen. Det er igangsatt flere tiltak for å 
fascilitere et godt forbedringsarbeid i foretaket: 

 Fagrådene i SSHF har ansvar for gjennomgang av nasjonale 
kvalitetsindikatorer og identifikasjon av forbedringsområder. Dette spilles 
inn i fagrådenes årlige møte med foretaksledelsen. 

 Det utarbeides en sannstidsrapportering av sentrale kvalitetsindikatorer i 
SSHF. Dette er et nybrottsarbeid, foreløpig har vi resultater for 
antibiotikastyring og det utarbeides for diabetes. Ortopedi og kardiologi er 
på trappene. 

 Forbedringsagentskolen (SSHF og kommunene). Første kull er ferdige i juni 
22. 

 Obligatorisk Lis-utdanning ved SSHF hvor alle får mulighet til å 
gjennomføre et  kvalitetsforbedringsprosjekt. 

3 Administrerende direktørs vurderinger 

Oppfølging av nasjonale kvalitetsindikatorer er sentralt i å opprettholde god 
kvalitet i foretaket. Rapportering av nasjonale kvalitetsindikatorer kommer med ca 
1 års forsinkelse, noe som gjør at endringssirkler pågår med 2 års varighet. Dette 
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er lite hensiktsmessig. SSHF utvikler derfor sanntidsovervåkning av 
kvalitetsindikatorer for å kunne gjennomføre forbedringsarbeid mer effektivt.  


