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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh.:  Sted/Dato:  
2019/4856 L. Grongstad, A.M Asfeldt, H.G. Sunde  Hammerfest, 09.12.2019  

 
Saksnummer 92/2019 
 
Saksansvarlig:  Kvalitets- og utviklingssjef Kristine Brevik  
Møtedato:  16. og 17. desember 2019 

 
Kvalitetsutvikling i Finnmarkssykehuset HF  
 
Ingress: Denne saken gir en gjennomgang av noen sentrale parametere som viser 
kvaliteten ved enkelte tjenestetilbud i Finnmarkssykehuset HF. Kilder for dataene er  
DIPS/HN-LIS, Helsedirektoratet, årsrapporter for kvalitetsregistre, Nasjonal 
kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten. 
 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjonen om kvalitetsutvikling og 
kvalitetsdata på tjenestetilbud i Finnmarkssykehuset HF til etterretning. 

2. Styret vil spesielt trekke fram de gode resultatene innenfor behandling av 
tykktarmkreft. 

3. Styret ber administrerende direktør fortsette arbeidet med kontinuerlig 
kvalitetsforbedring og god meldekultur til kvalitetsregistrene. Samtidig bes det om 
fortsatt systematisk forbedringsarbeid med 30 dagers overlevelse etter hoftebrudd, 
trombolyse ved hjerneslag, samt sikring av at pasienter med akutte STEMI 
hjerteinfarkt får trombolyse innenfor tidskravet.  

 
 
Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 

Vedlegg: 
1. Saksfremlegg 
2. Power Point presentasjon; Kvalitetsutvikling og utvalgte kvalitetsparametere i 

Finnmarkssykehuset HF    
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Kvalitetsutvikling i Finnmarkssykehuset HF 
 
Saksansvarlig:  Kvalitets- og utviklingssjef Kristine Brevik   
Møtedato:  16. og 17. desember 2019 

1. Formål/Sammendrag 
I denne saken gis en overordnet oversikt over Finnmarkssykehuset HF sitt 
kvalitetsarbeid, fra foretaksledernivå til de enkelte avdelinger og enheter i klinikkene. I 
tillegg presenteres kvalitetsdata innenfor 9 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 en gang i året ha en mer omfattende gjennomgang 
av kvalitetsdata på tjenestetilbudet i Finnmarkssykehuset HF. Det gis en todelt 
presentasjon der første del orienterer om organisering av kvalitetsarbeidet og hvordan 
avvik følges opp. I andre del presenteres kvalitetsdata innenfor 9 utvalgte temaområder. 
I tillegg til denne saken rapporteres det månedlig og tertialvis til styret på utvalgte 
kvalitetsdata.  

3. Saksvurdering 
Første del av presentasjonen angir hvordan Finnmarkssykehuset HF har samordnet 
arbeidet med kvalitet og HMS på klinikknivå ved å opprette kvamråd (klinikknivå) og 
kvamgrupper (avdelingsnivå). Kvamgruppen ledes av avdelingsleder og behandler saker 
på avdelingsnivå. Saker løftes opp fra kvamgruppen til behandling på klinikknivå i 
kvamrådet. Dette rådet ledes av klinikksjefen. Stabsavdelingene har et felles kvamråd og 
har etablert en kvamgruppe i henholdsvis øst og vest. Disse ledes av stabsleder. Det er 
utarbeidet felles mal for årshjul og innkalling til kvamrådene. Rådenes oppgave er blant 
annet å stimulere til forebyggende og kvalitetsfremmende arbeid, inkludert arbeid med 
HMS, bidra til at avvik meldes og følges opp på en hensiktsmessig måte og i tråd med 
foretakets retningslinjer, samt bidra til læring i egen klinikk og i foretaket. Videre skal 
rådet behandle og følge opp alle avviksmeldinger som forventes behandlet på 
klinikknivå innen pasientskader (§3-3 og medisinsk utstyr).   Referat fra kvamrådene 
formidles til klinikkledergruppen, kvalitetsutvalget, foretakets arbeidsutvalg FAMU, 
hovedverneombudet i klinikken og på foretakets intranettside. Foretaksledelsen er 
representert i både kvalitetsutvalg og i foretaksovergripende arbeidsmiljøutvalg 
(FAMU). 
 

I presentasjonen legges det fram en detaljert oversikt over foretakets håndtering av 
avvik og varsel om og oppfølging av alvorlige pasienthendelser. Meldinger etter 
Spesialisthelsetjenestelovens § 3.3a er gitt som eksempel. I slike saker varsles klinikksjef 
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av ansvarlig leder der hendelsen har funnet sted. Klinikksjefen sørger for videre varsling 
til Statens Helsetilsyn og administrerende direktør som sørger for videre varsling til 
fagdirektør i Helse Nord RHF. Politiet varsles i gitte tilfeller og det meldes avvik i 
foretakets kvalitetssystem Docmap. I dette systemet finnes også prosedyrer for de ulike 
prosessene som skal følges.  
 
I andre del av presentasjonen omtales utvalgte, sentrale parametere som viser 
kvaliteten ved enkelte tjenestetilbud. Utvalget er basert på enkelte områder med gode 
resultater og noen med uønsket variasjon og påfølgende forbedringsområder og tiltak.  
 
• Passert planlagt tid.  
Måltallet ved indikatoren «passert planlagt tid» er at 95% av pasientkontaktene skal 
være innenfor planlagt behandlingstid. Per oktober har foretaket 87,6% måloppnåelse. 
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.  
 
• 30 dagers overlevelse. 
Indikatoren «30 dagers overlevelse» ved noen utvalgte diagnoser viste at 
Finnmarkssykehuset HF har fallende tall på overlevelse etter hoftebrudd. Også på 
hjerteinfarkt har vi fallende tall. Det pågår nå et forbedringsarbeid etter modell fra 
Diakonhjemmet for å innføre en styrket indremedisinsk/geriatrisk vurdering og 
oppfølging av disse pasientene mens de ligger på ortopedisk avdeling for sitt 
hoftebrudd.  
 
• Data fra hjerteinfarktregisteret. 
Finnmarkssykehuset HF har forbedret resultatene vesentlig på få år. I 2015 hadde 
klinikkene henholdsvis 23% og 50% koronar angiografi innen 72 timer ved NSTEMI og 
lå langt under landsnivå. I 2018 ligger resultatet på 64 % som er på nasjonalt nivå. 
Foretakets åpenbare forbedringspotensial er å gi trombolyse ved STEMI raskt og 
innenfor tidskravet på 30 minutter. Rask trombolyse er medisinsk sett likeverdig med 
rask PCI. I tillegg har legene ved klinikk Hammerfest gått gjennom sin praksis når det 
gjelder hvilke legemidler pasienter settes på som sekundærforebygging etter 
hjerteinfarkt.  

 
• Data fra hjerneslagregisteret. 
I klinikk Kirkenes pågår et arbeid for å oppfylle rapporteringsgraden og kontroller er 
flyttet til enhet for fysikalsk medisin og rehabilitering. Trombolyseandelen er under 
ønsket nivå. Klinikk Hammerfest utfører trombolyse raskt, mens klinikk Kirkenes ikke 
oppnår tidskravene. Det pågår et felles arbeid i begge klinikker for å gjennomgå 
prosedyrer og samordne disse. I tillegg har legene ved klinikk Hammerfest gått gjennom 
sin praksis når det gjelder hvilke legemidler pasienter settes på som 
sekundærforebygging etter hjerneslag.  
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• Samstemming av legemiddellister ved innleggelse på sykehus. 
Tallene viser en betydelig forbedring av antall samstemte legemiddellister mot slutten 
av 2019. Dette skyldes mest sannsynlig tett opplæring i regi av klinisk farmasøyt. Det er 
fortsatt nødvendig med forbedring for å oppnå måltallet på 90%. Når DIPS Arena 
innføres høsten 2020 blir det færre feilkilder ved at fysisk signering av kurver og 
manuell registrering av disse signeringene utgår. 
 
• Forbruk av antibiotika, sårinfeksjoner, helsetjenesteassosierte infeksjoner. 
I Finnmarkssykehuset HF mottar færre innlagte pasienter antibiotika enn på nasjonalt 
og regionalt nivå. Foretaket har også en lavere andel pasienter med infeksjons-
sykdommer. Postoperative sårinfeksjoner er fortsatt en utfordring som begge klinikkene 
arbeider målrettet med. For å kartlegge forbedringsområder og igangsette tiltak 
gjennomføres diskusjon i bredt fagmiljø hver gang det har oppstått en postoperativ dyp 
sårinfeksjon. Foretaket har redusert forbruket av bredspektret antibiotika med 19 % de 
siste 8 årene. Innen 2020 er målet 30% reduksjon. Dette er utfordrende og fordrer 
målrettet arbeid i antibiotika team framover. Helgelandssykehuset HF har gode tall 
vedrørende dette og det er etablert dialog med intensjon om læring og forbedring.  
 
• Hoftebrudd operert innen henholdsvis 24 og 48 timer. 
Resultatene viser at Finnmarkssykehuset HF ligger på nasjonalt nivå for disse to 
indikatorene.  
 
• Barnediabetesregisteret. 
Data for en rekke kvalitetsparametere viser at Finnmarkssykehuset HF ligger på 
nasjonalt nivå for denne pasientgruppen.  
 
• Tykktarmkreft. 
Data fra kreftregisteret viser at Finnmarkssykehuset HF har kvalitet over krav og over 
nasjonale tall når det gjelder alle fire parametere; andel laparoskopi, risiko for død innen 
100 dager etter operasjon, metastasefrihet fem år etter operasjon og relativ overlevelse 
fem år etter diagnose.  
 
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 9. desember 2019 og i FAMU 
samme dato. 
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5. Direktørens vurdering  
Det arbeides systematisk med kvalitetsforbedring i foretaket. Resultatene i denne saken 
viser områder hvor foretaket er på nasjonalt nivå og områder der foretaket må forbedre 
resultatene for å oppnå de nasjonale målene. Foretaket må fortsatt arbeide med 
forbedring av registrering til kvalitetsregistrene. 
 
Presentasjonen av 9 utvalgte kvalitetsparameter viser at foretaket ligger på nasjonalt 
nivå når det gjelder rask behandling av lårhalsbrudd, forbruk av bredspektret 
antibiotika og behandling av barnediabetes. Foretaket har gode resultater i behandling 
av tykktarmkreft med resultater over krav og landsgjennomsnitt. 
 
Resultatene viser videre at angiografisk utredning av pasienter med NSTEMI innen 72 
timer og samstemming av legemiddelliste ved innkomst har blitt vesentlig bedre. 
Samtidig vises det til at prosjektarbeidet med å forbedre indikatoren «passert planlagt 
tid» har vist gode resultater og at fortsatt bruk av metodikken innenfor mange andre 
pasientgrupper vil bidra til måloppnåelse innen 2021.   
 
Det er direktørens vurdering at på de områdene der resultatene ligger under nasjonalt 
nivå må årsaker kartlegges og tiltak iverksettes. Dette gjelder blant annet indikatoren 30 
dagers overlevelse etter hoftebrudd. Ett viktig tiltak i dette arbeidet er å følges opp 
arbeidet med å innføre medisinsk/geriatrisk tilsyn til utvalgte pasienter på 
kirurgisk/ortopedisk sengepost. Angående behandling av pasienter med hjerneslag og 
pasienter med akutte STEMI hjerteinfarkt er det nødvendig med detaljert gjennomgang 
av forløpet og sikre oppfølging av rutiner og prosedyrer som bidrar til at pasientene får 
trombolysebehandling innenfor tidskravet.  
 
 



Utvalgte kvalitetsparametere i 
Finnmarkssykehuset HF 2019

Styremøte Finnmarkssykehuset HF 

Harald G. Sunde 
Medisinsk fagsjef

bju500
Skrivemaskin
Vedlegg 2



Innhold: 

• Passert planlagt tid
• 30 dagers overlevelse

– Alle innleggelser
– Hjerneslag
– Hoftebrudd
– Hjerteinfarkt

• Hjerteinfarktregisteret
• Hjerneslagregisteret
• Samstemming inn
• Smittevern – forbruk av antibiotika
• Hoftebrudd operert 24/48 timer
• Barnediabetes
• Tykktarmkreft



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



2. 30 dagers overlevelse

1. For alle årsaker

2. Etter hoftebrudd

3. Etter hjerneslag

4. Etter hjerteinfarkt

NB! Ferskeste tall er fra 2017. 2018-tall kommer i februar 2020. 



1) 30 dagers overlevelse etter innleggelse på 
sykehus

• Denne indikatoren måler sannsynligheten for overlevelse 30 
dager etter sykehusinnleggelse uansett årsak til innleggelsen. 



30 dagers overlevelse etter innleggelse på 
sykehus

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Norge 94,1 94,6 94,7 95,0 95,2 95,2 95,4 95,4

Helse Nord 94,5 94,4 94,6 94,9 95,1 94,8 95,2 95,1

Finnmarks-
sykehuset

94,0 93,9 94,5 95,2 94,8 94,0 95,1 94,5



2) 30 dagers overlevelse etter hoftebrudd

• Denne indikatoren viser sannsynligheten for å overleve 30 
dager etter sykehusinnleggelse for hoftebrudd.



30 dagers overlevelse etter hoftebrudd

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Norge 91,5 91,6 91,4 91,6 91,6 92,1 91,6 91,1

Helse Nord 91,1 91,2 91,0 91,3 90,9 91,5 90,6 89,8

Finnmarks-
sykehuset

89,6 89,8 90,2 91,4 91,6 91,6 90,7 89,1



3) 30 dagers overlevelse etter hjerneslag

• Denne indikatoren viser sannsynligheten for å overleve 30 
dager etter sykehusinnleggelse for hjerneslag. Hjerneslag 
skyldes svikt i blodtilførselen til deler av hjernen, og er den 
tredje hyppigste årsak til død i verden, samt en dominerende 
årsak til invaliditet.



30 dagers overlevelse etter hjerneslag

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Norge 86,3 86,5 86,6 86,8 87,3 87,3 87,7 89,2

Helse Nord 87,1 87,3 86,9 87,4 87,2 87,0 87,4 89,2

Finnmarks-
sykehuset

86,4 87,1 87,4 87,7 87,8 87,4 87,7 89,0



4) 30 dagers overlevelse etter hjerteinfarkt

• Denne indikatoren viser sannsynligheten for å overleve 30 
dager etter sykehusinnleggelse for første gangs hjerteinfarkt.



30 dagers overlevelse etter hjerteinfarkt

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Norge 87,3 87,1 87,6 88,6 89,8 91,8 92,1 92,8

Helse Nord 87,1 86,6 87,1 88,0 89,4 91,6 91,9 92,9

Finnmarks-
sykehuset

87,3 85,6 84,6 87,3 89,6 92,4 91,7 90,8



Oppfølging av 30 dagers overlevelse: 

• Utarbeider en prosedyre for hoftebrudd som sikrer 
geriatrisk/medisinsk oppfølging

• Tiltak for hjerteinfarkt/hjerneslag kommer etter de respektive 
kvalitetsregistrene. 



3. Hjerteinfarktregisteret



Rapportens sammendrag: 





Forbedringspunkter hjerteinfarkt

• Andel pasienter med NSTEMI til utredning innen normert tid 
har hatt en betydelig forbedring de seneste år.

• Arbeid for raskere prehospital trombolyse pågår i prehospital 
klinikk.

• Andel pasienter utskrevet med korrekt medisin tatt opp med 
klinikk Hammerfest og diskutert i legemøter.



4. Hjerneslagregisteret 



Rapportens sammendrag: 

X X X X X X X X X X X







Forbedringspunkter hjerneslag 

• Kirkenes har sørget for å øke sin registrering og har plan for 
oppfølging etter 3 mnd. 

• Samordning av prosedyrer pågår.

• Trombolyse – andel og hastighet – inngår i 
samordningsarbeidet.

• Øke andel pasienter utskrevet med antitrombotisk 
behandling/antikoagulasjon, saken er tatt opp med 
legegruppene i Kirkenes og Hammerfest. 



5. Samstemming av legemiddelliste ved innleggelse

• Samstemming + registrering av samstemming

• Fra juli én mnd forsinket uttrekk av data

• Nasjonalt mål: 90% 

Måned Feb Mars April Juli* Aug* Sept* Okt* Nov

Hammer-

fest

37 24 16 77 81 67 70 71%

Kirkenes 2 7 4 9 57 31 53 70%

FIN 23 17 12 49 72 53 64 71%



6. Smittevern - antibiotikabruk

a) Prevalensundersøkelser

b) Prevalens/forbruk av antibiotika

c) Forbruk av bredspektret antibiotika

d) Kartlegging av postoperative sårinfeksjoner



a) NOIS-PIAH Prevalens av Infeksjoner

Måler summen av flg: Urinveisinf + nedre luftveisinf + postoperative sårinf + sepsis



b) NOIS-PIAH prevalens av antibiotikabruk



c) Forbruk av bredspektret antibiotika

27



28



d) NOIS-POSI infeksjoner

2015 2016 2017 2018 2019-1 2015 2016 2017 2018 2019-1

Hammerfest Kirkenes

Andel overflatiske lokalt 8,9 3,8 6,6 1,3 10,0 8,1 0,0 5,9 6,1 0,0

Andel dype lokalt 2,2 1,3 1,3 2,6 0,0 2,7 0,0 2,9 3,0 0,0

Andel dype nasjonalt 1,0 1,1 1,0 1,1 0,9 1,0 1,1 1,0 1,1 0,9

Total andel nasjonalt 3,9 3,8 4,1 3,8 3,2 3,9 3,8 4,1 3,8 3,2

Antall operasjoner lokalt 90,0 78,0 76,0 76,0 20,0 37,0 26,0 34,0 33,0 8,0

Antall  overflatiske infeksjoner 8,0 3,0 5,0 1,0 2,0 3,0 0,0 2,0 2,0 0,0

Antall dype infeksjoner 2,0 1,0 1,0 2,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0
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c) NOIS-POSI infeksjoner

2015 2016 2017 2018 2019-1 2015 2016 2017 2018 2019-1

Hammerfest Kirkenes

Andel overflatiske lokalt 5,9 0,0 1,9 2,6 2,9 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0

Andel dype lokalt 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 3,2 4,8 0,0 6,3

Andel dype nasjonalt 1,1 1,1 1 1 0,8 1,1 1,1 1 1 0,8

Total andel nasjonalt 2,1 1,8 1,7 1,6 1,4 2,1 1,8 1,7 1,6 1,4

Antall operasjoner lokalt 51 46 53 77 35 29 31 21 11 16

Antall  overflatiske infeksjoner 3 0 1 2 1 0 2 0 0 0

Antall dype infeksjoner 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1
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c) NOIS-POSI infeksjoner

2015 2016 2017 2018 2019-1 2015 2016 2017 2018 2019-1

Hammerfest Kirkenes

Andel overflatiske lokalt 4,5 4,8 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Andel dype lokalt 4,5 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Andel dype nasjonalt 2,3 2,2 2,2 2,7 1,7 2,3 2,2 2,2 2,7 1,7

Total andel nasjonalt 3,2 3,6 3,3 3,5 2,9 3,2 3,6 3,3 3,5 2,9

Antall operasjoner lokalt 22 21 16 21 7 17 8 11 6 3

Antall overflatiske infeksjoner 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Antall dype infeksjoner 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
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c) NOIS-POSI infeksjoner

2015 2016 2017 2018 2019-1 2015 2016 2017 2018 2019-1

Hammerfest Kirkenes

Andel overflatiske lokalt 3,6 1,6 0,0 0,0 0,0 1,3 2,4 0,0 3,2 0,0

Andel dype lokalt 3,6 4,7 2,7 1,9 0,0 2,7 3,7 1,8 0,0 0,0

Andel dype nasjonalt 1,5 1,1 1,4 1,1 0,9 1,5 1,1 1,4 1,1 0,9

Total andel nasjonalt 4,2 3,5 3,4 3,4 3,2 4,2 3,5 3,4 3,4 3,2

Antall operasjoner lokalt 55 64 74 53 12 75 82 56 31 10

Antall  overflatiske infeksjoner 2 1 0 0 0 1 2 0 1 0

Antall dype infeksjoner 2 3 2 1 0 2 3 1 0 0
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7. Hoftebrudd operert innen 24 og 48 t



8. Barnediabetes-
registeret 2018. 
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9. Kvalitetsregister tykktarmskreft 2018

82%

FIN-Hammerfest:

0%

82%

89%


	Saksframlegg Kvalitetsutvikling i Finnmarkssykehuset HF
	Vedlegg utvalgte kvalitetsparametere i Finnmarkssykehuset HF

