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Saksnummer 72/2020 
 
Saksansvarlig:  Kvalitets- og utviklingssjef Kristine Brevik  
Møtedato:  26. august 2020 

Sak: Kvalitetsutvikling i Finnmarkssykehuset HF august 2020  
 
Ingress: Denne saken er en gjennomgang av noen sentrale parametere fra 2019-2020 som 
viser kvaliteten ved enkelte tjenestetilbud i Finnmarkssykehuset HF. Kilder for dataene er 
DIPS/HN-LIS, Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten 
(KAS), Helsedirektoratet og kvalitetsregistre.  
 
Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjonen om kvalitetsdata på 

tjenestetilbud i Finnmarkssykehuset HF til orientering. 
 
 
 
 
Lill-Gunn Kivijervi 
Konstituert administrerende direktør 

Vedlegg: 
1. Saksfremlegg 
2. Power Point presentasjon «Utvalgte kvalitetsparametere i Finnmarkssykehuset 

HF august 2020» 
  

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Sak: Kvalitetsutvikling i Finnmarkssykehuset HF august 
2020.    
  
Saksbehandler:   Harald G. Sunde, medisinsk fagsjef 
Møtedato:  26.08.2020 

1. Formål/Sammendrag 
I denne saken gis en overordnet oversikt over utvalgte kvalitetsparametere fra 2019-
2020 i Finnmarkssykehuset HF sitt kvalitetsarbeid, fra foretaksledernivå til de enkelte 
avdelinger og enheter i klinikkene.  

2. Bakgrunn 
Styret i Finnmarkssykehuset HF ba i styremøte 24. juni 2020 om en orientering om 
kvalitetsutviklingen i Finnmarkssykehuset HF.  I denne saken belyses åtte temaer, hvor 
en kortfattet oppsummering er anført etter hvert tema: 
 
1. Passert planlagt tid  
Kravet er at mer enn 95% av pasientene skal ha time innen planlagt tid, dvs at mindre 
enn 5% skal få time etter planlagt tid. I januar 2019 var det 16% av pasientene som fikk 
time etter planlagt tid. Som følge av forbedringstiltak ble resultatet 11,5% i februar 
2020. I april 2020 forverret tallene seg til nesten 22% som følge av korona-situasjonen. 
Foretakets overgang til mer normal drift rett før sommerferien viser positiv tendens 
med 19% i juli. 
 
2. 30 dagers overlevelse  
Tall for 2018 var ventet tidlig i 2020, men er enda ikke publisert fra FHI. Styret vil bli 
informert når tallene foreligger.  
 
3. Hjerteinfarktregisteret  
Saken ble belyst i sak 83/2019 i styremøtet i november 2019. Der hadde 
Finnmarkssykehuset HF svake tall for prehospital trombolyse ved akutt hjerteinfarkt. 
Kun 16% av pasienter med akutt STEMI-infarkt fikk trombolyse innen anbefalt tid (30 
minutter etter første medisinske kontakt). Nasjonalt snitt var 65%.  
Hovedgrunnen til forsinket behandling i FIN har vært venting på tolking av innsendt 
EKG tatt akutt av ambulansepersonell. Prosedyre for rask tolkning av EKG tatt av 
ambulansepersonell er nå utarbeidet og innført, med påfølgende planer for oppfølging. 
 
4. Smittevern – forbruk av antibiotika  
I 2012 ble det nedfelt en nasjonal plan for reduksjon av bruk av bredspektret antibiotika 
i spesialisthelsetjenesten. Målet var 30% reduksjon fra 2012 til 2020. Fra 2012 og fram 
til første tertial 2020 har Finnmarkssykehuset HF redusert sitt forbruk med 29,1%. 
Tallene baserer seg på innkjøpsdata.  
 
 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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5. Pakkeforløp kreft  
For perioden jan-juli 2020 fikk 59% av kreftpasienter i Finnmark oppstart behandling 
innen normert tid, mot 52% i 2019. Nasjonalt krav er 70%. Fagområdene med kartlagte 
utfordringer er særlig prostata, nyre og delvis lunge. Det pågår mye godt samarbeid med 
UNN. Finnmarkssykehuset HF skal gjøre en komplett gjennomgang av pasienter for 
årets åtte første måneder og avlevere rapport til Helse Nord RHF innen utgangen av 
oktober.  Det legges opp til nærmere informasjon vedrørende dette i styremøtet i 
desember. 
 
6. Voksendiabetes  
Årsrapport 2018 for kvalitetsregisteret «Norsk diabetesregister for voksne» viser:  
• Høy andel pasienter med høy HbA1C (underbehandlet). Tallene i Finnmark ligger på 

ca 24%, mens nasjonalt snitt ligger på 14,5%. Anbefalt mål er under 15%.  

• Lav andel pasienter med anbefalt nivå for HbA1C (godt behandlet). Anbefalt mål for 

sykehusene er på 25%. Kirkenes sykehus har 8,9% mens Hammerfest sykehus har 

22% innenfor dette nivået.  

• Lav andel pasienter som blir fullstendig undersøkt. Ved kontroller på 

diabetespoliklinikk skal blant annet syv parametere undersøkes og journalføres. 

Hvis alle diabetes-pasienter får undersøkt alle syv parametere får sykehuset 

totalprosent på 700. Anbefalt totalprosent er over 550.  

Resultater: Norge 570, Hammerfest 530, Kirkenes 500.  

Klinikkene skal i første omgang legge fram sine forbedringsforslag i kvalitetsutvalget.  

 
7. Andel keisersnitt i Finnmarkssykehuset.  
Samlet statistikk for Finnmark viser en keisersnittfrekvens på landssnitt; nasjonalt nivå 
er 16%, mens Finnmarkssykehuset har 16,3%.  
 
8. Samstemming legemidler.  
For juni/juli samlet hadde kirurgisk og medisinsk avdeling Hammerfest en 
samstemmingsgrad på 73%, mens tilsvarende tall i Kirkenes lå på 44%. Kravet er på 
90%.  
 
Et tilfeldig uttrekk på 20 pasienter i Kirkenes for juli viste reell samstemming på 90%. 
Imidlertid var kun 55% av kurvene signert, og kun 44% var kodet. Dette tyder på at reell 
samstemmingsgrad er god, og at det fortsatt internt i klinikken må fokuseres på 
signering/koding.  

3. Saksvurdering/analyse 
Finnmarkssykehuset HF følger opp kvalitetsdata. Dette gjøres i flere ledd – først og 
fremst i kvalitetsutvalget, men også i klinikkenes KVAM-råd og i foretaksledelsen, samt i 
direktørens driftsavtale med klinikksjefene.   

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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4. Medbestemmelse og brukermedvirkning 
Saken er orientert om i informasjons- og drøftingsmøtet 17. august 2020, og i FAMU 
samme dato.  

5. Direktørens vurdering  
Det arbeides systematisk med kvalitetsforbedring i foretaket, men covid-19 pandemien 
har gjort arbeidet utfordrende. Det er imidlertid flere indikatorer som likevel viser en 
positiv trend, som reduksjon av bredspektret antibiotika og andel kreftpasienter som 
kommer inn i pakkeforløp.  
 
Pakkeforløp kreft viser at foretaket fortsatt har utfordringer med å oppnå kravene for 
tid fra henvisning til start av behandling innenfor spesielt tre områder der foretaket er 
avhengig av undersøkelser og behandling som utføres i UNN. Det jobbes strukturert med 
oppfølging av dette.  
 
Klinikkene vil fremover fokusere på arbeidet med behandlingstiden for akutt 
hjerteinfarkt og videre oppfølging av dette. 
 
Det er en forventing om at kvalitetsindikatorene forbedres når klinikkene igjen får effekt 
av økt aktivitet etter tilpasninger til covid-19 pandemien. 
 

 

 

1. Power Point presentasjon «Utvalgte kvalitetsparametere i Finnmarkssykehuset 
HF august 2020» 

 

http://www.finnmarkssykehuset.no/


Utvalgte kvalitetsparametere i 
Finnmarkssykehuset HF

Sist oppdatert: 19. august 2020

Styremøte Finnmarkssykehuset HF 
26. august 2020

Harald G. Sunde, medisinsk fagsjef



Innhold: 

1. Passert planlagt tid

2. 30 dagers overlevelse – info. 

3. Hjerteinfarktregisteret – oppfølging. 

4. Smittevern – forbruk av antibiotika

5. Pakkeforløp kreft

6. Voksendiabetes

7. Andel keisersnitt

8. Samstemming legemidler



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%
– Øye Kirkenes. Arbeid pågår. 

• 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. 



Resultat juli 2020 



2. 30 dagers overlevelse

1. For alle årsaker

2. Etter hoftebrudd

3. Etter hjerneslag

4. Etter hjerteinfarkt

NB! ferskeste tall er fra 2017. Verken 2018- eller 2019-tall er publisert.  



3. Hjerteinfarktregisteret - sammendrag: 



Forbedringspunkter hjerteinfarkt

• Prosedyre for rask tolkning av prehospital EKG etablert.  



4. Forbruk av bredspektret antibiotika
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Smittevern - antibiotikabruk

Forbruk av bredspektret antibiotika:
• 2012-1. tertial 2020: 29,1% reduksjon.

• Tallene er basert på innkjøpsdata

• 2020 som helhet vil kunne komme til å vise økning i hele landet pga
korona-situasjonen 



5. Pakkeforløp kreft juli 2019-juni 2020 
(12 mnd)

Andel kreftpasienter i pakkeforløp: 

Nasjonalt krav 70%

Nasjonalt resultat: 76%

Regionalt resultat: 79%

Finnmarkssykehuset HF: 78%



OF: Organspesifikk forløpstid

• OF1 (tid fra henvisning til første time); ikke alltid 
relevant ettersom det for noen 
pasientgrupper/kreftformer er spesialisten som 
igangsetter pakkeforløpet.  

• OF2 (første time -> ferdig utredet). 

• OF3 (ferdig utredet -> start behandling) 

• OF4 (henvisning -> start behandling) = OF1+OF2+OF3



OF 4: 

• Norge: 70%

• Helse Nord 68%

• Finnmarkssykehuset 56%



OF4 – brutt ned på spesifikke fagområder: 

Organ Antall Andel innenfor 
normert tid. 

Prostata 46 20%

Tykk/endetarm 33 73%

Lunge 24 54%

Gynekologisk kreft 17 71%

Urinblære 13 85%

Føflekk 12 92%

Nyre 10 20%



Møter mellom FIN og UNN vinter/vår 2020: 

• Prostata: 
– Lang utredningstid UNN. 
– MR prostata er flaskehals
– Ventetid robotkirurgi er også lang
– FIN skal henvise pas direkte til MR før konsultasjon, i tillegg skal man kunne ta biopsi i FIN før MR-svaret foreligger. 
– Tilbakemelding fra urologer/kirurg i Finnmarkssykehuset er at de har etterkommet dette. 

• Tykk/endetarm:
– Data for pasienter som er håndtert i FIN (tykktarm) er gode. 
– Data for pasienter som er håndtert på UNN (endetarm og noen få tykktarmpasienter) er svakere. 
– Hovedgrunnen til svake tall er for lav operasjonskapasitet på UNN. 

• Lunge: 
– Lang utredningstid på UNN
– Det gjøres ikke forskjell mellom pasienter fra UNN og FIN. 
– FIN skal selv bestille PET på UNN og i tillegg kvalitetssikre utredning (CT) før henvisning til UNN
– Tilbakemelding fra medisinske og radiologiske ledere i Finnmarkssykehuset er at de har etterkommet dette. 

• Nyre: 
– Dialog med nyrekreftseksjonen – kan være feil koding. 

• Videre arbeid: 
– Pågående dialog mellom UNN og Finnmarkssykehuset. 
– Saken tas opp og belyses i felles ledermøte UNN/FIN den 8. september. 
– Detaljert rapport skal leveres Helse Nord innen 30. oktober. 



OF4 utvikling: 

• 2015: 63%

• 2016: 60%

• 2017: 58%

• 2018: 59%

• 2019: 52%

• 2020 første halvår: 59%



6. Voksendiabetes. 

• Årsrapport 2018 for Norsk diabetesregister. 

• Omfatter stort sett bare Diabetes mellitus type 1. 







Årskontroll - syv prosedyrer: 

• Måling av langtidsblodsukker HbA1C

• Måling av blodtrykk

• Måling av kolesterol (LDL)

• Kartlegging av røykevaner

• Undersøkelse av føtter

• Undersøkelse av øyebunn

• Måling av mikroalbumin i urin





Midlertidig tilbakemelding fra klinikkene:

• Kirkenes: 
– Flytting til nytt sykehus

– Endring av Diabetes-teamet gjort for å få bedre kontinuitet

• Hammerfest: 
– Ikke fast lege i teamet

– Mange unge voksne overtatt fra barnepoliklinikk som sliter 
med DM-kontrollen. 

• Referat kvalitetsutvalget 15. juni 2020: 
– Kvalitetsutvalget tar rapporten til orientering. 

Kvalitetsutvalget ber om tilbakemelding fra klinikkene med 
plan for iverksetting av tiltak til neste møte 31.08.20.



7. Andel keisersnitt

• Fødsler ved fødestuer ikke tatt med i beregningen: 



Keisersnitt – medisinsk fødselsregister 2019: 

• Norge 16,0 %

• Helse Nord RHF 15,7% 

• Finnmarkssykehuset 16,3%



8. Samstemming av legemidler

Lokalisering Andel samstemt jun/jul 

Med Hammerfest 75%

Kir Hammerfest 71%

Samlet med/kir Hammerfest 73%

Med Kirkenes 47%

Kir Kirkenes 40%

Samlet med/kir Kirkenes 44%

Samlet med/kir FIN 62%



Utvalg på 20 pasienter fra Kirkenes: 

• Samstemt 18/20 (90%)

• Signert samstemt 11/20 (55%)

• Kodet samstemt 44%

• Dette tyder på at den reelle samstemmingen er 
bedre enn det offisielle tallet på 44% 
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