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Formål:
Orientere styret om resultatene for Helgelandssykehuset knyttet til nasjonale
kvalitetsindikatorer for 1. tertial 2016.

Bakgrunn
Resultater av nasjonale kvalitetsindikatorer publiseres tre ganger i året. Siste publisering var
25.08.2016.Rapporten inneholdt bl.a. resultater for mange av indikatorene for 1. tertial 2016,
samt resultater for 30 dagers overlevelse for 2015. Det er nå 140 nasjonale kvalitetsindikatorer.
24 av disse gjelder kommunal helse- og omsorgstjeneste, resten gjelder spesialisthelsetjenesten.
Resultatene for samtlige indikatorer finnes på www.helsenorge.no/kvalitetsindikatorer
Nyheter ved publiseringen 25.08:
• 21 nye indikatorer innen Pakkeforløp for kreft
• 4 nye innen Velg behandlingssted
• 4 nye innen kommunale helse- og omsorgstjenester
• 4 revidert og 71 eksisterende nasjonale kvalitetsindikatorer ved denne publiseringen
I alt ble det publisert data for 104 indikatorer, hvorav 98 for spesialisthelsetjenesten.
Resultatene for de nye indikatorene for pakkeforløp for kreft, er foreløpig ikke endelig
kvalitetssikret og data er foreløpig bare på RHF-nivå.
I denne saken gjennomgås noen av resultatene for Helgelandssykehuset ved publiseringen
25.08:
Somatikk
Indikatorer der Helgelandssykehuset scoret best i landet:
- Andel pasienter med lårhalsbrudd operert innen 48 timer. Resultat 100 %
- Andel pasienter med oppfølging av infeksjonsstatus 30 dager etter fjerning av galleblære.
Resultat:100 %
- Andel pasienter med postoperative infeksjoner, både totalt og dype infeksjoner, etter
fjerning av galleblære. Resultat: 0 %
- Andel pasienter med postoperative infeksjoner, både totalt og dype infeksjoner, etter
innsetting av totalprotese og hemiprotese (hofte). Resultat 0 %
- Andel pasienter med blodpropp i hjernen som får trombolysebehandling. Resultat 38,9 %.
Landsgjennomsnitt 15,9 %
Indikatorer der Helgelandssykehuset scoret dårligst:
- 30 dagers overlevelse etter 1. gangs hjerteinfarkt 2015. Resultat 89,6 %. Landsgjennomsnitt
91,8 %. Dette resultatet kommenteres spesielt nedenfor.
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Postoperative infeksjoner etter utført keisersnitt. Resultat 11,1 %. Landsgjennomsnitt 4,1 %.
Helgelandssykehuset var imidlertid best i landet for andel dype infeksjoner etter keisersnitt
(0 %), slik at det dårlige resultatet skyldes overflatiske infeksjoner.

De øvrige resultatene for indikatorer somatikk tilsier at Helgelandssykehuset ikke skiller seg
vesentlig ut fra andre helseforetak.
Psykisk helse for barn og unge:
Indikatorer der Helgelandssykehuset scoret best i landet:
- Andel fristbrudd for pasienter på venteliste, sammen med en rekke andre helseforetak
Resultat 0 %
- Henvisning vurdert innen ti dager med resultat 100 %.
Ingen indikator der helseforetaket scorer dårligst.
Psykisk helse for voksne:
Helgelandssykehuset scorer best i landet for andel fristbrudd for pasienter på venteliste,
sammen med en rekke andre helseforetak. Resultat 0 %.
Helseforetaket scorer dårligst i landet for andel voksne med diagnosen schizofreni som har fått
individuell plan. Resultat 0 %, mens landsgjennomsnittet er 31,5 %
Rusbehandling:
Ingen indikatorer der Helgelandssykehuset scorer best i landet. Helseforetaket scorer dårligst i
landet for andel pasienter som har fått registrert hoveddiagnose ved avsluttet tverrfaglig
spesialisert rusbehandling (TSB). Resultat 61,1 %. Landsgjennomsnitt 91,7 %
De øvrige resultatene for indikatorer Psykisk helse og TSB tilsier at Helgelandssykehuset
plasserte seg rundt landsgjennomsnittet.
Resultatene der helseforetaket scorer dårligst eller skiller seg mye fra landsgjennomsnittet i
negativ retning vil bli fulgt spesielt opp.
Indikatoren 30 dagers overlevelse etter 1. gangs hjerteinfarkt
Styret ble orientert om resultatet for denne indikatoren i styremøtet 31.08. Det lave resultatet
for 30 dagers overlevelse etter 1. gangs hjerteinfarkt skyldes at sykehusenheten i Mo i Rana
scorer lavt, 87,1 % overlevelse i 2015. De to andre sykehusenhetene er ikke med i tallmaterialet
pga. for lite antall ved hver av enhetene. Sykehusenheten i Mo i Rana scorer også dårligst i
landet for årene 2013 – 2015. Resultatet er 85,5 %, mens landsgjennomsnitt er 91,7 %.
Helgelandssykehuset går gjennom de aktuelle pasientforløpene som danner grunnlag for
resultatene. |
Forhold som vurderes:
- Interne rutiner for akutt behandling og overflytting til videre behandling, inkludert andel
pasienter som overflyttes.
- pasientkarakteristika (alder, kompliserende sykdommer, komplikasjoner etter behandling
etc.) som kan være utslagsgivende for resultatene.
- medisinsk kodepraksis.
- data fra norsk hjerteinfarktregister som også inkluderer resultater fra de øvrige
sykehusenhetene i helseforetaket.
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I regi av Helse Nord vil det bli utført en revisjon av behandling av akutt hjerteinfarkt (NSTEMI)
ved alle helseforetakene i regionen i løpet av høsten 2016. Helgelandssykehuset har også
anmodet om å bli pilot hvis det skal piloteres pakkeforløp ved akutt hjerteinfarkt.

VEDTAKSFORSLAG:
Styret tar resultatene fra de nasjonale kvalitetsindikatorene til orientering.

Per Martin Knutsen
Administrerende direktør

Saksbehandler: Medisinsk direktør Fred A. Mürer
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