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Bakgrunn
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• Konsernrevisjonen utførte i perioden februar til august 2020 en revisjon på 
uønskede hendelser ved SSHF (rapport 6/2020). 

• Blant oppfølgingspunktene etter revisjonen er det bedt om en oppfølging og 
analyse av pasienter som kan ha fått mangelfull helsehjelp:

• «Oppfølging av eventuelle pasienter som kan ha fått mangelfull helsehjelp. 
Vi anbefaler at SSF i etterkant av gjennomgangen av tidligere opererte 
pasienter, gjør en analyse av resultatene. Formålet vil her være å vurdere om 
det er noen operasjonstyper hvor det kan være behov for å kontakte og 
gjennomgå ytterligere pasienter som kan ha fått mangelfull helsehjelp



Hvordan er analysene gjennomført?

3

• Eksterne subspesialister undersøkte pasientene 
fysisk og med nye røngenbilder. Svar i henhold til 
gitt mal.

• Ekstern eksperter:
• Olav Røise, professor dr.med UiO/OuS
• Lars Gunnar Johnsen, leder Norsk ortopedisk forenings 

kvalitetsutvalg og NOF faggruppe traumatologi



Resultater
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• Totalt tok 284 pasienter kontakt med SSF for en ny 
vurdering, herav 272 etter ortopediske operasjoner.

• Blant de 272 ortopediske pasientene er i alt 17 oppføringer 
ble ekskludert fra analysen: 

11 var ikke operert av aktuelle kirurger
3 var duplikater
3 møtte ikke til oppsatt timeavtale for ny gjennomgang

• Alle de tre som ikke møtte har søkt NPE om erstatning. To av 
pasientene fikk medhold mens den siste fikk avslag. I den 
siste saken har statsforvalteren konkludert med  at feil er 
blitt begått i forløpet.
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Ikke-randomisert utvalg og komplikasjonsrate
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• En sikker beregning av komplikasjonsrate for kirurgi baserer seg på alle, eller et tilfeldig utvalg av 
operasjoner. I dette materialet er utvalget ikke tilfeldig, noe som skaper metodologiske utfordringer for å 
fastslå en slik rate.

• Dette materialet baserer seg på et utvalg av pasienter som har tatt kontakt med sykehuset for en 
gjennomgang, oftest motivert av opplevde komplikasjoner eller bekymring for slike. Grunnet den store 
pressedekning av saken i regionen antas det at nesten alle aktuelle pasienter med komplikasjoner og 
bekymring har tatt kontakt.

• Komplikasjonsraten er regnet ut som andelen av en spesifikk operasjon med ikke tilfredsstillende forløp 
dividert på antall tilsvarende operasjoner med døgnopphold innenfor samme anatomiske område som den 
enkelte kirurg har gjennomført i perioden 2008-2018 – en tilnærming som også benyttes i tilgjengelige 
nasjonale registre i dag for å sammenligne komplikasjonsratene mellom sykehus. 

• Dersom man regner en rate kun basert på personene som har tatt kontakt ved å dele antall med ikke-
tilfredsstillende forløp på total antall personer som har tatt kontakt finner man andelen pasienter som 
rapporterer bekymring hvor en spesialist kan bekrefte denne. 



7

BALANSERT 
UTVALG

POPULASJON
IKKE-
BALANSERT 
UTVALG



8



9



10



11



12



13



14



Overordnet komplikasjonstall
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• En komplikasjon er en uønsket hendelse som kan oppstå i forbindelse med 
medisinsk behandling. En komplikasjon kan skyldes selve lidelsen, eller 
behandlingen. 

• Den overordnede komplikasjonsraten per kirurg er regnet ut ved å dele antall ikke 
tilfredsstillende forløp per kirurg på det totale antall ortopediske operasjoner utført 
av den enkelte kirurg. 

• Totalt fremkommer et overordnet komplikasjonstall for kirurg A på 4%, mens Kirurg 
B har 8%.

• Komplikasjonsraten ved ortopediske operasjoner varierer. I en større amerikansk 
undersøkelse av komplikasjonsraten i USA i perioden 2012-2018 ved 1.295.813 av 
ortopediske inngrep var komplikasjonsraten på 7.8 %. 
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