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kvalitetsdata på tjenestetilbud i Finnmarkssykehuset HF til orientering.
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Finnmarkssykehuset HF
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Kvalitetsutvikling i Finnmarkssykehuset HF
Saksansvarlig:
Møtedato:

Konstituert kvalitets- og utviklingssjef Vivi B. Bech
15. og 16. desember 2020

1. Formål/Sammendrag
I denne saken presenteres kvalitetsdata fra Finnmarkssykehuset HF innenfor ni utvalgte
temaområder. I presentasjonen vises foretakets resultater og utvikling over tid i forhold
til regionalt og nasjonalt perspektiv. Finnmarkssykehuset HF har en ambisjon om å
oppnå kvalitetsresultater på nasjonalt nivå eller bedre, og vil fremheve forbedringstiltak
der ambisjonen ikke er innfridd.

2. Bakgrunn
Styret i Finnmarkssykehuset HF skal én gang i året ha en mer omfattende gjennomgang
av kvalitetsdata på tjenestetilbudet i Finnmarkssykehuset HF. Her presenteres
kvalitetsdata innenfor ni utvalgte temaområder. I tillegg til denne saken rapporteres det
månedlig og tertialvis til styret på utvalgte kvalitetsdata.

3. Saksvurdering
Vi har valgt å presentere følgende temaer:
✓ Passert planlagt tid
✓ 30 dagers overlevelse og reinnleggelse etter sykehusopphold
✓ Hjerteinfarktregisteret
✓ Hjerneslagregisteret
✓ Forbruk av bredspektret antibiotika
✓ Hoftebrudd operert innen 24 og 48 timer
✓ Diabetes type I for voksne
✓ Pakkeforløp for kreft
✓ Årsmelding 2019 fra kreftregisteret
• Passert planlagt tid
Måltallet ved indikatoren «passert planlagt tid» er at 95% av pasientkontaktene skal
være innenfor planlagt behandlingstid. Pågående systematisk forbedringsarbeid
innenfor BUP og enhet barn har påvist endring fra henholdsvis 83,4% til nå 94,8 for BUP
og 85,3% til 99,1 for barn. I tillegg er det avdekket viktige funn for videre
forbedringsarbeid. Opplæring er et viktig stikkord. Metodikken vil bli benyttet videre
innenfor andre pasientgrupper og resultatene vil påvirke indikatoren i positiv retning.
Forbedringsmetodikken og resultatene er delt med øvrige foretak i regionen.
Feilregistreringer i eget foretak er meldt som avvik. Covid-19-pandemien påvirket
tallene svært negativt. Både pandemiens første bølge våren 2020 og innleggelsesstopp
Hammerfest sykehus høsten samme år har hatt negativ effekt på tallene. Per oktober
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2020 har foretaket 81,5 % måloppnåelse. Dette er dog en forbedring fra tallene fra april
i år.
• 30 dagers overlevelse og reinnleggelse etter sykehusinnleggelse
FHI-rapporten viser at Finnmarkssykehuset HF ligger innenfor normalen for norske
sykehus for alle variabler bortsett fra to:
✓ FIN har lavere overlevelsestall enn nasjonalt ved første gangs hjerteinfarkt.
✓ FIN har lavere rate for reinnleggelser ved lungebetennelse.
Bortsett fra disse to «avvikene» ligger vi innenfor normalen på følgende områder:
✓ 30 dagers overlevelse etter innleggelse for hoftebrudd, hjerneslag og
totaloverlevelse.
✓ Reinnleggelser innen 30 dager etter innleggelse for astma/KOLS, hjertesvikt,
hjerneslag, brudd og reinnleggelse totalt.
• Hjerteinfarktregisteret
Årsrapport 2019 foreligger. I Finnmarkssykehuset HF kan klinikk Hammerfest vise til
god forbedring på flere områder sammenliknet med 2018. Tallene for klinikk Kirkenes
viser dessverre motsatt utvikling. Finnmarkssykehuset HF har fortsatt store
utfordringer med å få gitt rask nok akuttbehandling ved STEMI.
Det pågår for tiden et forbedringsarbeid i regi av UNN, «iTide». Prosjektet skal se på 100
fortløpende STEMI-hjerteinfarkt i Helse Nord og vurdere både behandlingen som er gitt
og rapportering som er utført. Bakgrunnen for prosjektet er et ønske om å forbedre og
optimalisere behandling og rapportering av STEMI-hjerteinfarkt i regionen.
Finnmarkssykehuset HF deltar i prosjektet med ansatte fra klinikk Hammerfest,
Kirkenes og prehospital klinikk. Prosjektledelsen gir fortløpende tilbakemelding til
deltakerne. Arbeidet vil etter planen avsluttes våren 2021.
Årsrapporten for hjerteinfarktregisteret vil bli fulgt opp i kvalitetsutvalget.
• Hjerneslagregisteret
Årsrapport 2019 foreligger.
Resultatene viser gjennomgående bedring fra 2018. Utfordringen i Finnmark er fortsatt
å få pasienter tidlig nok inn til sykehus slik at tidsvinduet på 4 timer for å kunne gi
trombolyse ikke er overskredet ved ankomst. I 2018 hadde Hammerfest 9% og Kirkenes
13% trombolyseandel ved hjerneslag. I 2019 er tallene henholdsvis 9% og 6%. Oppstart
med trombolyse i Alta på forsommeren 2020 vil korte ned reiseavstand til
trombolysesenter for ca 173 av Finnmarks befolkning og burde derved kunne legge til
rette for at Finnmarkssykehuset HF får bedre trombolysetall i kommende år.
Finnmarkssykehuset HF har også en utfordring med å gi trombolyse raskt. Nasjonalt mål
er å gi 50% av våre pasienter trombolyse innen 40 min etter ankomst sykehus. Kirkenes
har i 2019 kortet ned tida vesentlig, mens i Hammerfest har utviklingen gått motsatt vei.
Rapporten vil bli fulgt opp i kvalitetsutvalget.
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• Forbruk av bredspektret antibiotika
Rapport for 2. tertial om forbruk av bredspektret antibiotika i spesialisthelsetjenesten
foreligger nå. Det har lenge vært et politisk krav om at norske helseforetak i løpet av
årene 2012-2020 skulle oppnå 30% reduksjon i bruk av bredspektret antibiotika. Etter
andre tertial 2020 har FIN redusert sitt forbruk med over 30% og er ett av de få
helseforetakene i landet som har oppnådd dette målet. Nasjonal reduksjon i denne
perioden er på 16%.
• Hoftebrudd operert innen henholdsvis 24 og 48 timer
Årsrapport 2019 for norsk hoftebruddregister foreligger. Resultatene viser at
Finnmarkssykehuset HF ligger på nasjonalt nivå for disse to indikatorene. Vi ligger dog
noe under nasjonalt mål. Tallene for 2019 er fallende – både for 24 og for 48 timers
operasjon. Saken vil bli fulgt opp i kvalitetsutvalget.
• Voksendiabetesregisteret
Årsrapport 2019 for Norsk diabetesregister for voksne foreligger. Rapporten for 2018
viste dårlige tall for Finnmarkssykehuset HF. Tallene for 2019 er betraktelig bedre.
Andelen dårlig regulerte pasienter ligger fortsatt noe over anbefalt mål og nasjonalt
snitt. Andelen godt regulerte pasienter ligger fortsatt noe under anbefalt mål og
nasjonalt snitt. Andelen pasienter som blir fullstendig undersøkt er fortsatt under
anbefalt mål. Avvikene fra anbefalte mål er imidlertid relativt små og det er en betydelig
bedring for flere parametere fra 2018.
Kirkenes sykehus er i gang med et forbedringsprosjekt der man ønsker å forbedre
behandling og rapportering.
• Pakkeforløp kreft
FIN har i mange år slitt med tallene for Pakkeforløp kreft. Særlig 2019 var dårlig med en
måloppnåelse for OF4 (tid fra fastlegens henvisning til behandlingsstart) på 50% mot
nasjonalt krav på 70%. Tallene for 2020 er langt bedre. For tidsrommet januar til medio
november 2020 har FIN en måloppnåelse på 64%. Det er særlig nyre- og prostatakreft
som viser svake resultater. På disse fagområdene er det en pågående dialog med UNN.
• Årsmelding fra kreftregisteret
Data fra kreftregisteret (se vedlegg) viser at Finnmarkssykehuset HF jevnt over har gode
data for kreftbehandling og overlevelse.
Kreftregisteret har gitt to tilbakemeldinger, begge angår utredning av lungekreft:
1. Andelen av aktuelle pasienter som er analysert for ALK, EGFR og PD-L1 ligger
under anbefalt nivå.
2. Andelen pasienter utredet med PET-CT ligger lavere enn målet som er satt
(pasienter i helseforetakets opptaksområde)
Pkt 1: Tas videre med patologisk-anatomisk lab på UNN.
Pkt 2: Andelen pasienter utredet med PET-CT i 2018 var 68%. I 2019 hadde andelen økt
til 88%. Nasjonalt krav er at over 95% skal få utført PET-CT.
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FIN fikk også i årsmelding for 2018 tilbakemelding om at få pasienter fikk utført PET-CT.
Informasjon om hvordan dette skulle forbedres gikk til de medisinske avdelingene våren
2019. Endring i rutiner ble derfor ikke iverksatt før et stykke ut i 2019. En kan derfor
ikke forvente full effekt av disse tiltakene før i årsmeldingen for 2020.
Det må ellers – som i 2018 – bemerkes svært gode data for tykktarmkreft, hva gjelder
andel operert med laparoskopi, andel uten fjernmetastaser etter fem år, dødelighet 100
dager etter operasjon og overlevelse etter fem år.
Kilder for de presenterte dataene er:
• DIPS/HN-LIS
• Helsedirektoratets hjemmesider for nasjonale kvalitetsindikatorer
• Årsrapporter for kvalitetsregistre
• Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten

4. Medbestemmelse og brukermedvirkning
Saken er orientert om i informasjons- og drøftingsmøtet 7. desember 2020 og i FAMU
samme dato.

5. Direktørens vurdering
Det arbeides systematisk med kvalitetsforbedring i foretaket. Resultatene i denne saken
viser områder hvor foretaket er på nasjonalt nivå, områder der foretaket må forbedre
resultatene for å oppnå de nasjonale målene, men også områder der vi er blant de
ledende i landet.
Finnmarkssykehuset HF er blant landets beste innen behandling av tykktarmkreft og er
et av få helseforetak i Norge som har oppnådd det nasjonale målet om 30% reduksjon i
bruk av bredspektret antibiotika.
Det er direktørens vurdering at på de områdene der resultatene ligger under nasjonalt
nivå må årsaker kartlegges og tiltak iverksettes.
• Trombolysesenteret i Alta åpnet sommeren 2020. Finnmarkssykehuset HF
forventer å se økning i antall hjerneslagpasienter i Finnmark som ankommer
trombolysesenter innen 4,5 timer etter hjerneslagdebut, slik at de derved kan få
trombolysebehandling.
• Finnmarkssykehuset HF må evaluere interne rutiner for trombolysebehandling i
sykehusene slik at behandling kan gis raskt etter at pasientene har kommet inn
sykehusdøra. Saken tas opp i kvalitetsutvalget.
• Finnmarkssykehuset HF rapporterer fortsatt at et lavt antall pasienter med
STEMI-infarkt får trombolyse innenfor anbefalt tid. Finnmarkssykehuset HF
deltar derfor aktivt i det regionale iTide-prosjektet for å sikre optimal behandling
og rapportering av STEMI-infarkt.
• Selv om tallene for behandling av diabetes type 1 for voksne har bedret seg siden
2018, er tallene fortsatt ikke optimale. Kirkenes sykehus er i gang med et
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•

forbedringsarbeid på området, dette arbeidet vil ha læringseffekt også for de
andre klinikkene i foretaket.
Samarbeidet med UNN om pakkeforløp kreft, særlig nyre- og prostatakreft, vil bli
fulgt tett.

Vedlegg:
1. Årsmelding fra kreftregisteret Power Point presentasjon; Kvalitetsutvikling og
utvalgte kvalitetsparametere i Finnmarkssykehuset HF
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Vedlegg 1 styresak 100/2020

Tilbakemelding til Finnmarkssykehuset

I september 2020 offentliggjorde Kreftregisteret årsrapporter fra de åtte nasjonale kvalitetsregistrene på kreftområdet. Fagrådene tilknyttet kvalitetsregistrene har de siste årene etablert kvalitetsindikatorer, både prosessindikatorer
og resultatindikatorer. Det er satt mål for indikatorene slik at det skal være mulig å vurdere den kliniske praksisen.
Resultatene som presenteres i rapportene skal danne grunnlag for kvalitetsforbedringsarbeid nasjonalt, i forbindelse med arbeid med nasjonale handlingsprogram, men også lokalt i helseforetakene.
Vi ønsker å gjøre resultatene fra kvalitetsregistrene lettere tilgjengelig for helseforetakene og har derfor utarbeidet
en sammenstilling av resultatene for de ulike helseforetakene.
Dette dokumentet gir en oppsummering av resultatene fra kvalitetsregistrene på kreftområdet for Finnmarkssykehuset HF. Helseforetaket vil få presentert en samlet oversikt over utvalgte resultater med bakgrunn i kvalitetsindikatorene som er etablert for de ulike kreftformene. Helseforetakets resultater vil bli sammenliknet med resultatet i
Helse Nord og nasjonalt. Resultatene er fargekodet:
• Grønt: høy grad av måloppnåelse
• Gult: moderat grad av måloppnåelse
• Rødt: lav grad av måloppnåelse
Resultatene vises for Finnmarkssykehuset HF, enten fordi Finnmarkssykehuset er behandlende sykehus, eller fordi
kvalitetsindikatoren vises på opptaksområdet.
Det er viktig for fagrådene at resultatene fra kvalitetsregistrene blir brukt i kvalitetsforbedringsarbeid. Vi ber om
tilbakemelding fra helseforetaket på om det er utvalgte kvalitetsindikatorer som vil bli evaluert spesielt i 2020/2021.
Fagrådenes vurderinger av resultatene finner dere i de ulike årsrapportene. Rapportene er tilgjengelige på Kreftregisterets nettsider: www.kreftregisteret.no.
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Oppsummering av resultater

Årsrapportene fra kvalitetsregistrene for kreft viser at helseforetaket generelt har gode resultater. For de kreftformene dere utreder og behandler har dere god dekningsgrad. Fagrådene ber Finnmarkssykehuset om å gå spesielt
gjennom følgende resultater fra årsrapportene for 2019:

• Lungekreft: Andelen av aktuelle pasienter som er analysert for ALK, EGFR og PD-L1 ligger under anbefalt
nivå. Andelen pasienter utredet med PET-CT ligger lavere enn målet som er satt (pasienter i helseforetakets
opptaksområde)

Antall pasienter
Helse Nord

Mål

Datakvalitet

Dekningsgrad:
utredningsmelding

92,6 %

100,0 %

11

≥ 80 %

Dekningsgrad:
behandlingsmelding

78,4 %

90,0 %

10

≥ 80 %

Vurdert i multidisiplinært
teammøte (MDT)

81,5 %

81,8 %

11

≥ 80 %

Inkludert i behandlingsprotokoll
som studiepasient

43,6 %

55,6 %

18

≥ 40 %

86,0 %

91,3 %

178

≥ 80 %

Prosessindikator

Resultatindikator

Fem års overlevelse:
I-XII Alle diagnosegrupper

Norge

Helse Nord

Figur 2.1: Kvalitetsindikatorer fra Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft
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Kapittel 2. Oppsummering av resultater

Antall pasienter Mål
Finnmarkssykehuset HF

Datakvalitet
Dekningsgrad:
utredningsmelding

93,7 %

93,3 %

≥ 80 %

Dekningsgrad:
kirurgimelding

94,0 %

99,6 %

≥ 80 %

Opererte pasienter hvor
diagnosen er fastslått med
biopsi eller cytologi (3b)

100,0 %

100,0 %

≥ 90 %

Pasienter utredet med MR.
Ekskludert neoadjuvant
behandlet tilfeller (6a)

21,4 %

21,8 %

≥ 10 %

Pasienter utredet med MR.
Inkludert neoadjuvant
behandlet tilfeller (6b)

80,8 %

72,7 %

≥ 90 %

Kun ett kirurgisk inngrep
på primærtumor (9a)

91,9 %

93,5 %

≥ 90 %

Primær rekonstruksjon etter
mastektomi, kvinner < 70 år (9c)

42,5 %

60,0 %

≥ 40 %

Postoperativ strålebehandling etter
brystbevarende kirurgi med
aksilledisseksjon (SN og AD) (10a)

96,4 %

96,3 %

≥ 95 %

Brystbevarende kirurgi.
Tumorstørrelse 0–30mm. Ekskludert
neoadjuvant beh. tilfeller (11c)

81,2 %

86,5 %

≥ 85 %

92,0 %

90,0 %

Prosessindikator

Resultatindikatorer

Fem års relativ overlevelse
for perioden 2015-2019

e

rg
No

H

e
els

88,8 %
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Figur 2.2: Kvalitetsindikatorer fra Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft
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Kapittel 2. Oppsummering av resultater

Antall pasienter
Helse Nord

Mål

Datakvalitet

Klinisk dekningsgrad
utredningsmelding

86,9 %

94,2 %

52

≥ 80 %

Klinisk dekningsgrad
kirurgimelding

92,7 %

100,0 %

31

≥ 80 %

86,5 %

81,3 %

48

≥ 90 %

76,4 %

61,1 %

54

≥ 80 %

Andel operasjoner utført på
sykehus med spesialkompetanse

88,3 %

90,9 %

44

≥ 80 %

Andel opererte pasienter uten
resttumor (FIGO IIa-IV)

67,6 %

91,3 %

23

≥ 65 %

0,9 %

0,0 %

99

<3%

50,3 %

53,7 %

253

≥ 50 %

Prosessindikatorer

Utredet med CT thorax

Andel opererte pasienter

Resultatindikatorer

Postoperativ mortalitet (60 dager)

Fem-års relativ overlevelse

Norge

Helse Nord

Figur 2.3: Kvalitetsindikatorer fra Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft
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Kapittel 2. Oppsummering av resultater

Antall pasienter Mål
Finnmarkssykehuset HF

Datakvalitet
Dekningsgrad:
Utredningsmelding

90,5 %

91,0 %

Dekningsgrad:
Kirurgimelding

99,9 %

98,7 %

≥ 80 %

Dekningsgrad:
Strålemelding

51,9 %

29,7 %

≥ 80 %

Andel av aktuelle
pasienter analysert for ALK

87,1 %

81,3 %

76,7 %

30

≥ 90 %

Andel av aktuelle
pasienter analysert for EGFR

84,2 %

85,6 %

76,7 %

30

≥ 90 %

Andel av aktuelle
pasienter analysert for PD-L1

90,5 %

83,8 %

77,6 %

49

≥ 90 %

Andel meldt innen 60 dager
etter behandlingsbeslutning

54,1 %

39,3 %

Andel av aktuelle pasienter for kurativ
behandling som er vurdert i tverrfaglig møte

91,7 %

96,9 %

94,1 %

34

≥ 95 %

Andel av aktuelle pasienter for kurativ
behandling som er undersøkt med PET-CT

90,2 %

88,1 %

88,2 %

34

≥ 95 %

Andel kurativt behandlet

37,3 %

36,1 %

42,4 %

66

≥ 35 %

Andel operert thorakoskopisk

49,5 %

68,7 %

≥ 60 %

0,6 %

0,0 %

≤ 1.5 %

Fem års relativ overlevelse

25,9 %

24,0 %

23,2 %

303

≥ 25 %

Median overlevelse (mnd)

13,6

13,7

12,9

311

≥ 14

92,4 %

66

≥ 80 %

Prosessindikatorer

≥ 70 %

Resultatindikatorer
Dødelighet 30 dager
etter operasjon
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Figur 2.4: Kvalitetsindikatorer fra Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft
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Kapittel 2. Oppsummering av resultater

Antall pasienter Mål
Finnmarkssykehuset HF

Datakvalitet
Dekningsgrad:
klinisk utredningsmelding

≥ 80 %

62,2 %

68,4 %

Lymfomdiagnose (NHL) stilt av, eller
konsultert med, et universitetssykehus

93,1 %

93,7 %

Non-Hodgkin Lymfom:
angitt stadium på klinisk melding

96,6 %

95,8 %

≥ 90 %

Kronisk lymfatisk leukemi:
flowcytometri som basis for diagnosen

92,8 %

78,6 %

≥ 90 %

Myelomatose:
biopsi som basis for diagnosen

87,9 %

78,0 %

≥ 90 %

Myelomatose
utført FISH

63,6 %

58,5 %

≥ 85 %

Lymfom:
fem års relativ overlevelse

79,3 %

77,7 %

Lymfoide leukemier:
fem års relativ overlevelse

87,5 %

79,4 %

≥ 80 %

Myelomatose:
fem års relativ overlevelse

56,3 %

55,9 %

≥ 60 %

Prosessindikator

100,0 %

10

≥ 95 %

Resultatindikatorer
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Figur 2.5: Kvalitetsindikatorer fra Nasjonalt kvalitetsregister for lymfoide maligniteter
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87

≥ 75 %

Kapittel 2. Oppsummering av resultater

Antall pasienter
Helse Nord

Mål

Datakvalitet

Dekningsgrad:
Utvidet eksisjon

69,6 %

64,7 %

153

≥ 80 %

Andel med angitt Breslow
tykkelse og ulcerasjon

95,8 %

98,1 %

162

≥ 90 %

Andel med fri margin
etter primær eksisjon

74,4 %

83,9 %

56

≥ 90 %

Andelen utvidet eksisjon
med tilstrekkelig margin

89,7 %

93,5 %

92

≥ 90 %

Andel diagnostisert i T1

54,9 %

68,1 %

166

≥ 60 %

3-års tilbakefallsfri
overlevelse

59,4 %

62,2 %

573

≥ 70 %

5-års relativ overlevelse
for menn T3/T4

71,4 %

64,8 %

83

≥ 75 %

5-års relativ overlevelse
for kvinner T3/T4

76,3 %

72,0 %

43

≥ 75 %

Prosessindikatorer

Resultatindikatorer

Norge

Helse Nord

Figur 2.6: Kvalitetsindikatorer fra Nasjonalt kvalitetsregister for melanom
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Kapittel 2. Oppsummering av resultater

Antall pasienter
Mål
Finnmarkssykehuset HF
Datakvalitet

Dekningsgrad:
utredningsmelding

85,0 %

81,9 %

Dekningsgrad:
kirurgimelding

86,8 %

98,2 %

≥ 80 %

Dekningsgrad:
strålemelding

36,4 %

1,5 %

≥ 80 %

Andel lavrisikopasienter
som er radikalt behandlet

11,0 %

19,6 %

≤ 20 %

Andel høyrisikopasienter
som er radikalt behandlet

75,1 %

76,6 %

Andel høyrisikopasienter som
har fått lymfeknutedisseksjoner
under prostatektomi

81,8 %

94,5 %

≥ 85 %

Andel fri rand - pT2

84,6 %

77,0 %

≥ 85 %

Andel kurativt strålebehandlede
pasienter som har fått en dose
tilsvarende minst 74 Gy

98,1 %

96,3 %

≥ 95 %
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Figur 2.7: Kvalitetsindikatorer fra Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft
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Kapittel 2. Oppsummering av resultater

Antall pasienter Mål
Finnmarkssykehuset HF

Datakvalitet
Dekningsgrad:
utredningsmelding

80,5 %

90,9 %

≥ 80 %

Dekningsgrad:
kirurgimelding

90,6 %

96,0 %

≥ 80 %

Andel strukturerte
patologibesvarelser

91,1 %

98,7 %

≥ 90 %

Andel strålebehandet
før operasjon

33,1 %

33,8 %

20–40 %

Andel operert med
laparoskopi

80,4 %

86,1 %

≥ 60 %

43,7 %

59,2 %

20–40 %

Andel uten lokalt tilbakefall
fem år etter operasjon

95,1 %

93,5 %

≥ 95 %

Andel uten fjernmetastaser
fem år etter operasjon

82,9 %

84,7 %

≥ 80 %

1,8 %

0,9 %

<5%

Fem års relativ overlevelse
etter operasjon

88,1 %

90,2 %

≥ 85 %

Fem års relativ overlevelse
etter diagnose

73,3 %

78,9 %

Prosessindikatorer
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Resultatindikatorer

Dødelighet 100 dager
etter operasjon

rge
No

lse
He

rd
No

71,3 %

44

≥ 68 %

F

tH

se
hu
e
k
sy

rks
ma
n
Fin

Figur 2.8: Kvalitetsindikatorer fra Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft, resultater for endetarmskreft
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Kapittel 2. Oppsummering av resultater

Antall pasienter Mål
Finnmarkssykehuset HF
Datakvalitet

Dekningsgrad:
utredningsmelding

79,5 %

78,7 %

71,9 %

32

≥ 80 %

Dekningsgrad:
kirurgimelding

90,8 %

90,7 %

100,0 %

20

≥ 80 %

Andel strukturerte
patologibesvarelser

92,2 %

98,1 %

Andel operert med
laparoskopi

65,3 %

62,8 %

83,3 %

18

≥ 60 %

88,5 %

85,8 %

86,7 %

60

≥ 85 %

3,1 %

2,8 %

1,8 %

57

<5%

Fem års relativ overlevelse
etter operasjon

90,1 %

93,5 %

96,4 %

55

≥ 80 %

Fem års relativ overlevelse
etter diagnose

71,9 %

75,5 %

77,7 %

97

≥ 68 %

Prosessindikatorer

≥ 90 %

Resultatindikatorer

Andel uten fjernmetastaser
fem år etter operasjon
Dødelighet 100 dager
etter operasjon
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Figur 2.9: Kvalitetsindikatorer fra Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft, resultater for tykktarmskreft
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Vedlegg 2 styresak 100/2020

Noen utvalgte kvalitetsparametere fra
Finnmarkssykehuset 2020

Harald G. Sunde
Medisinsk fagsjef

Sist oppdatert: 8. desember 2020

Innhold:
1) Passert planlagt tid
2) FHI-rapport:
–

30 dagers overlevelse for
•
•
•
•

–

Totaloverlevelse
Førstegangs hjerteinfarkt
Hjerneslag
Hoftebrudd

Reinnleggelser

3) Hjerteinfarktregisteret
4) Hjerneslagregisteret
5) Smittevern – forbruk av antibiotika
6) Hoftebrudd 24/48 timer
7) Voksendiabetes
8) Pakkeforløp kreft
9) Kreftregisteret

1. Passert planlagt tid
•

Forbedring av indikatoren «Andel passert planlagt tid»
– Krav om å overholde minst 95 % av alle avtaler innen 2021
– Tall oktober 2019: 87%

• To prosjekter:
– BUP – økt fra 83,2% til 98,5% av pasientavtalene
– Barn – økt fra 85 til 99%

• Iverksatte tiltak:

•

• Ryddet registreringsfeil
• Kartlagt registreringsrutiner og ansvar
• Opplæring i korrekt registrering
• Metodikken er delt med de andre foretakene i regionen
Store forskjeller i funn;
–
–
–

•

BUP registreringsfeil, men ingen glemte pasienter
Barneavdelingen: Flere glemte pasienter med uavklart ansvar
Feil er meldt som avvik i Docmap.

Første bølge c-19 våren 2020 og inntaksstopp Hammerfest høsten 2020 har
svekket resultatene vesentlig for 2020.

Resultat

2a. FHI: 30 dagers overlevelse
–
–
–
–

Totaloverlevelse
Førstegangs hjerteinfarkt
Hjerneslag
Hoftebrudd

Nasjonal utvikling:

Finnmarkssykehuset:
• For totaloverlevelse, overlevelse etter hoftebrudd og
overlevelse etter hjerneslag ligger vi på nasjonalt
nivå.
• For overlevelse etter første gangs hjerteinfarkt har vi
signifikant lavere overlevelse (sammen med Møre og
Romsdal HF, Nordlandssykehuset HF og OUS HF).

Overlevelse etter førstegangs hjerteinfarkt:
•
•
•
•

Nasjonalt 93,6%
Finnmarkssykehuset 91,4%
Hammerfest 93,1%
Kirkenes ca 88% (?)

2b. FHI: Reinnleggelser
•
•
•
•
•
•

Reinnleggelser totalt
Astma/KOLS
Hjertesvikt
Lungebetennelse
Slag
Brudd

2b. Reinnleggelser

Finnmarkssykehuset:
• Normal rate for total reinnleggelse, astma/KOLS,
hjertesvikt, hjerneslag og brudd.
• Signifikant lavere reinnleggelsesgrad for
lungebetennelse.

Reinnleggelse lungebetennelse 30 dager
• Nasjonalt nivå 19,9%
• Hammerfest 17,9%
• Kirkenes 18,0%

3. Hjerteinfarktregisteret 2019

Resultater 2018:

Rapportens sammendrag 2019:

Oppsummering:
• God forbedring i Hammerfest.
• Kirkenes viser svakere utvikling.
• Fortsatt store utfordringer med å få gitt rask nok
akuttbehandling ved STEMI.
• Det er igangsatt et regionalt arbeid med å se på
håndtering av STEMI-infarkt. Forventes sluttført
våren 2021.

4. Hjerneslagregisteret

Rapportens sammendrag:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2019:

Forbedringspunkter hjerneslag:

• Prosedyrer er samordnet.
• Utfordring: Komme til sykehus innen 4,5 timer.
• Trombolyse i Alta startet opp sommeren 2020
vil kunne bedre tall i årene som kommer.
• God bedring i Kirkenes for rask administrering
av trombolyse (?->100% innen 40 min), svak
utvikling for Hammerfest (80% -> 0).

5. Forbruk av bredspektret antibiotika

6.
Hoftebrudd
innen
24 og
48 t

Innen 24t (ønsket mål > 80%)

Innen 48t (ønsket mål >90 %)

Operasjon lårhals:
•
•
•
•

På nasjonalt nivå
Et stykke under nasjonalt mål
Fallende tall
Vil bli tatt opp i kvalitetsutvalget

7. Voksendiabetes-registeret

Måleparametre

Konklusjon:
• Ikke optimale resultater
• Dog betydelig bedring fra 2018
• Kvalitetsprosjekt Kirkenes planlagt

8. Pakkeforløp kreft
• Pakkeforløp: logistikk
• Kreftregisteret: kvalitet
•
•
•
•
•

Organspesifikk forløpstid
OF1 (tid fra henvisning til første time)
OF2 (første time -> ferdig utredet).
OF3 (ferdig utredet -> start behandling)
OF4 (henvisning -> start behandling), dvs OF4=
OF1+2+3

Pakkeforløp kreft innfridd OF4 2015-2020
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Innfridd OF4 2020 etter krefttype
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60%
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0%
Blære 17

Føflekk 17

Lunge 22

Nyre 9
Helse Nord

Prostata 39
FIN

Tykk/endetarm 41

Totalt

Utvikling OF4 2019->2020

Pakkeforløp kreft:
• God bedring i 2020.
• Særlig nyre og prostata er fortsatt utfordringer.
• FIN er bedt om å vurdere egne rutiner for biopsi –
kan vi etablere transperineale fusjonsbiopsier i FIN?
• Det ble primo oktober igangsatt et arbeid i K3K, UNN
for å se på pakkeforløpet nyrekreft og prostatakreft
med støtte fra sentral stab.

9. Rapport kreftregisteret.
• To påpekninger om utredning av lungekreft:
• Andelen av aktuelle pasienter som er analysert for
ALK, EGFR og PD-L1 ligger under anbefalt nivå.
• Andelen pasienter utredet med PET-CT ligger lavere
enn målet som er satt (pasienter i helseforetakets
opptaksområde)

ALK,
EGFR
og PD-L1
og PET-CT

Oppfølging påpekninger:
• ALK, EGFR og PD-L1 følges opp av patologisk avdeling
UNN.
• Andel PET-CT økt fra 68,3% i 2018 til 88,2% i 2019.

Tykktarmkreft

