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1 Bakgrunn for saken 
Helsedirektoratet publiserte 15 september 46 kvalitetsindikatorer for 
spesialisthelsetjenesten. Kvalitetsindikatorene ligger åpent tilgjengelig og  kan 
følges over tid via helsedirektoratets nettside (Sørlandet sykehus HF - 
Helsedirektoratet).  

2 Saksopplysninger 
 
Sørlandet sykehus følger resultatene av de nasjonale kvalitetsindikatorene tett, og 
oppfølging av disse ligger både i foretaksledelsen, i klinikkene og i fagrådene. Det 
er en uttalt forventning om årlig forbedring, og vi ønsker på sikt å ligge i beste 1/3 
av de nasjonale tallene.  
 
Pasienterfaringer: Det er rapportert på ni kvalitetsindikatorer, hvor de fleste 
nasjonalt og lokalt har vist fallende tendens under perioden med Covid. For SSHF 
holder indikatorene pårørende, standard og ventetid seg uendret i perioden og kun 
samhandling ligger over landsgjennomsnittet. SSHF har igangsatt et arbeid med 
innhenting av pasientrapporterte erfaringer for hele foretaket, dette piloteres pt i 
avdeling for rehabilitering. Dette vil gi oss gode muligheter for utvikling og 
kontinuerlig forbedringsarbeid. 
 
Sykehusopphold: Det er rapportert på 6 kvalitetsindikatorer hvor alle ligger over 
landsgjennomsnittet. Hoftebrudd operert innenfor 24 og 48 timer samt 
korridorpasienter (antall og andel) ligger alle i beste 1/3 av resultatene 
 
Hjerte/Kar: Det er rapportert på 2 kvalitetsindikatorer. Trombolysebehandling 
ved blodpropp i hjernen ligger like under landsgjennomsnittet, her er det interne 
forskjeller i foretaket. Det jobbes strukturert med dette gjennom slagprosjektet og 
det interne slagnettverket. Tverrfaglig funksjonsvurdering innen anbefalt tid ligger 
over landsgjennomsnittet. 
 
Nyre: Antall dialysepasienter som får hjemmedialyse, SSHF 25,8. 
Landsgjennomsnitt ikke oppgitt. Målsetning fra 2017 er på minst 30 %2. Dette 
følges videre opp med fagråd nyremedisin ifbm nytt oppdrag til fagrådet. 
 
Abort: De 4 rapporterte kvalitetsindikatorene ligger alle bedre enn 
landsgjennomsnittet.  
 
Pakkeforløp kreft: Kravet for måloppnåelse for alle pakkeforløp er en andel på 
minst 70 prosent som oppfyller kravene til forløpstid (OBD 2022). I denne 
leveransen er to samleindikatorer over 70%, mens indikatoren «gjennomføring av 
diagnostisk pakkeforløp innen maksimal anbefalt forløpstid» ligger under 
forventet verdi. 
 
Infeksjon: Det er rapportert på 13 indikatorer. Av disse ligger 6 over 
landsgjennomsnittet, mens 5 ligger under.  Av de som ligger under gjennomsnittet 
omhandler tre av disse manglende innrapportering av pasientdata 30 dager etter 
operasjon. Dette vil bedres når vi får et system for innhenting av 
pasientrapporterte data. Den nasjonale handlingsplanen for et bedre smittevern 
bruker nye metoder for oppfølging av dype infeksjoner, og Smittevernenheten vil 
sammen med klinikker og fagråd følge opp våre resultater videre. 
 

https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/kvalitetsindikatorer/oversikt-over-kvalitetsindikatorer-per-helseforetak/helse-sor-ost-rhf/sorlandet-sykehus-hf
https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/kvalitetsindikatorer/oversikt-over-kvalitetsindikatorer-per-helseforetak/helse-sor-ost-rhf/sorlandet-sykehus-hf


Legemidler: Forbruk av et utvalg bredspektret antibiotika i sykehus, SSHF ligger 
noe høyere enn ønsket. Det pågår et antibiotikaprosjekt i sykehuset, og nye digitale 
verktøy som letter klinikkdirektør/avdelingsleders oversikt ferdigstilles i disse 
dager. 
 
Psykisk helsevern for barn og unge: Det er rapportert på fire kvalitetsindikatorer 
og det oppgis ikke et landsgjennomsnitt. SSHF har en høy andel av pasientene som 
har startet helsehjelp innen 65 dager, og ligger i beste 1/3 på overholdelse av 
forløpstiden i pasientforløpet. Når det gjelder evaluering av behandlingsforløpet og 
medvirkning i egen behandling tas dette tilbake til fagråd psykisk helsevern for 
videre kvalitetsarbeid. 
 
Psykisk helsevern for voksne inkludert pasientforløp. Det er rapportert på 9 
kvalitetsindikatorer. SSHF ligger over landsgjennomsnittet og beste 1/3 for 
epikrisetid (24 timer/7 dager) og Henvisningsformalitet. Tvangsbruken i SSHF 
ligger i øvre andel sammenlignet med resten av landet. Avdelingen har fokus på 
bruk av tvang, og jobber aktivt for riktig tvangsbruk. Pakkeforløp har skiftet navn 
til pasientforløp, noe som ikke fremgår av publiserte data. Det er rapportert på tre 
forløpsindikatorer, hvorav SSHF ligger i beste 1/3 når det gjelder medvirkning i 
egen behandling 
 
Rusbehandling inkludert pakkeforløp. Det er rapportert på 6 kvalitetsindikatorer. 
Også innenfor TSB ligger SSHF i beste 1/3 når det gjelder medvirkning i egen 
behandling og forløpstid for evaluering av behandling i poliklinikk. Det jobbes 
strukturert i avdelingen for å forbedre epikrisetiden. 
 

3 Administrerende direktørs vurderinger 
Denne leveransen av kvalitetsindikatorer viser i hovedsak gode resultater for 
SSHF. Det er identifisert viktige forbedringsområder og avdelingene jobber 
strukturert for å forbedre disse. Det arbeides med å ta i bruk verktøy for 
pasientrelaterte utkomme-mål og man har igangsatt innhentning av 
pasientrapporterte erfaringsmål. Begge deler vil virke positivt inn på resultatene. 
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