
Side 1 av 6 

 

Finnmarkssykehuset HF, Sykehusveien 35, 9613 Hammerfest 
Telefon 78 96 70 00 – postmottak@finnmarkssykehuset.no – www.finnmarkssykehuset.no – Org.nr.: 983 974 88     1 

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbehandler: Sted/Dato:  
2019/4856 Harald G. Sunde   Hammerfest, 07.12.2022  

 
Saksnummer 93/2022 
 
Saksansvarlig:  Kvalitets- og utviklingsleder Vivi Brenden Bech  
Møtedato:  14. desember 2022 

 
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 orientering. 

 
 
Per Angermo 
Administrerende direktør 

Vedlegg: 
1. Saksfremlegg 
2. Årsmelding fra kreftregisteret 
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Kvalitetsutvikling i Finnmarkssykehuset HF 
 
Saksansvarlig:  Kvalitets- og utviklingssjef Vivi Brenden Bech   
Møtedato:  14. desember 2022 

1. Bakgrunn 
Styret i Finnmarkssykehuset HF skal én gang i året ha en mer omfattende gjennomgang 
av kvalitetsdata på tjenestetilbudet i Finnmarkssykehuset HF. I denne saken presenteres 
kvalitetsdata fra Finnmarkssykehuset HF innenfor ni utvalgte temaområder. I 
presentasjonen vises foretakets resultater og utvikling over tid sammenliknet med 
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. Saksvurdering 
I det følgende presenteres utvalgte temaer:  

✓ Hjerteinfarktregisteret 

✓ Hjerneslagregisteret 

✓ Forbruk av bredspektret antibiotika 

✓ Hoftebrudd operert innen 24 og 48 timer 

✓ Helseatlas nevrologi 

✓ Diabetes for voksne 

✓ Pakkeforløp for kreft 

✓ Årsmelding 2021 fra kreftregisteret 

✓ Utskrivningsklare pasienter 

 
 
3.1 Hjerteinfarktregisteret 
Årsrapport 2021 foreligger. I Finnmarkssykehuset HF kan begge sykehusene vise til 
jevnt over god kvalitet innen behandlingen som ytes. Foretaket ligger på nasjonalt nivå 
når det gjelder behandling av NSTEMI infarkt, men det er observert en viss svekkelse i 
resultat fra 2020. Finnmarkssykehuset HF har fortsatt store utfordringer med å få gitt 
rask nok akuttbehandling (prehospital trombolyse) ved STEMI infarkt. Rapport fra 
«iTide-prosjektet», som så på 100 fortløpende STEMI-hjerteinfarkt i Helse Nord, var ikke 
så konkret som foretaket hadde håpet på. Ansatte og ledere fra de medisinske 
avdelingene og prehospital klinikk (inkludert AMK) i Finnmarkssykehuset HF har gått 
gjennom den regionale prosedyren for behandling av akutte hjerteinfarkt (PR53116) og 
gitt konkrete innspill om anbefalt endring – dette i tråd med det regionale prosjektet 
«Trygg akuttmedisin» som skal rulles ut i Finnmark i 2023. Finnmarkssykehuset HF har 
særlig gitt innspill til konkretiseringen av tidlig flerpartssamtale og medlemmene i 
denne.  
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3.2 Hjerneslagregisteret 
Årsrapport 2021 foreligger. Resultatene viser jevnt over god behandling for hjerneslag i 
Finnmarkssykehuset HF. Kirkenes sykehus har noe lav andel pasienter som mottar 
trombolyse, men tallene er små. Resultatene viser at det tar lenger tid å få transportert 
pasientene inn til sykehus i Finnmark enn ellers i landet. Dør-til-nål-tid er god i Kirkenes 
(27 min), men noe svakere i Hammerfest (38 min).  
 

3.3 Forbruk av bredspektret antibiotika 
Rapport om forbruk av bredspektret antibiotika for 2. tertial 2022 i 
spesialisthelsetjenesten foreligger. Det har lenge vært et politisk krav om at norske 
helseforetak i løpet av årene 2012-2022 skulle oppnå 30% reduksjon i bruk av 
bredspektret antibiotika. Etter de to første tertialene i 2021 hadde Finnmarkssykehuset 
HF oppnådd dette målet (40% reduksjon), men i fjorårets siste tertial steg forbruket og 
det endte opp med en liten økning sammenliknet med 2020.  
I 2022 har forbruket av bredspektrede antibiotika steget i hele landet. Datagrunnlaget, 
som baserer seg på sykehusenes innkjøp av antibiotika, er ikke egnet til å si noe om 
årsakene til økningen, men det er trolig flere forhold som spiller inn. KAS (Nasjonal 
kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten) er i dialog med 
Folkehelseinstituttet for å se på om data fra prevalensregistreringene kan gi noen 
nærmere forklaring på økningen.  
I Finnmark har økningen vært større enn i resten av landet. Finnmarkssykehuset HF har 
sett på denne økningen og har funnet en mulig begrunnelse i følgende:  

• Endrede nasjonale retningslinjer har åpnet opp for mer bruk av bredspektret 
antibiotika for noen indikasjoner.   

• Tilsynelatende flere vanskelige luftveisinfeksjoner som er vanskelig å behandle 
(mulig en post-covid-effekt).  
 

 
3.4 Hoftebrudd operert innen henholdsvis 24 og 48 timer 
Årsrapport 2021 for norsk hoftebruddregister foreligger. Resultatene viser at 
Finnmarkssykehuset HF ligger noe under nasjonalt nivå og nasjonale mål for disse to 
indikatorene.  
 

 Operert innen 24t  
(>80%) 

Operert innen 48 t 
(>90%) 

Norge 54% 86% 
FIN 56% 81% 
Hammerfest 53% 77% 
Kirkenes 62% 91% 

 
Fra 2020 til 2021 har tallene falt i Hammerfest, mens de er bedret i Kirkenes. Tallene er 
svakere for Hammerfest enn for Kirkenes sykehus. Saken følges opp av avdelingsleder 
kirurgi/ortopedi i Hammerfest.  
 
3.5 Helseatlas nevrologi  
Helseatlas nevrologi (egentlig helseatlas for kroniske sykdommer) ble offentliggjort i 
2022. Dette viser forbruksmønsteret innen de fire kroniske nevrologiske tilstandene:  

mailto:postmottak@finnmarkssykehuset.no
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• Epilepsi 
• Migrene 
• Multippel sklerose (MS) 
• Parkinsons sykdom 

 
Helseatlaset viser at Finnmarkssykehuset HF har lavt forbruk av nevrologtjenester i 
Finnmark, til tross for at det tilsynelatende er like stor utbredelse av sykdommene.  
 
3.6 Voksendiabetesregisteret 
Årsrapport 2021 for Norsk diabetesregister for voksne foreligger. Rapporten viser 
følgende for 2021 for Finnmarkssykehuset HF:  
• Andelen godt behandlete pasienter har bedret seg vesentlig siden 2020.  
• Andelen dårlig behandlete pasienter er gått vesentlig ned siden 2020.  
• Andelen pasienter som blir fullstendig undersøkt har økt siden 2020.  
• Andelen som bruker tekniske hjelpemidler ligger på nasjonalt nivå.  
Resultatene viser alt-i-alt en betydelig bedring fra 2020.  
 
3.7 Pakkeforløp kreft 
Finnmarkssykehuset HF har i mange år slitt med tallene for Pakkeforløp kreft. Nasjonalt 
krav om en måloppnåelse for OF4 (tid fra fastlegens henvisning til behandlingsstart) på 
70% har alltid vært vanskelig å oppnå. Tallene for 2021 var ikke ille, men så langt i 2022 
er det svake tall. I 2022 har Finnmarkssykehuset HF en måloppnåelse på 46%.  
Prostatakreft er fortsatt det fagfeltet som viser de svakeste resultatene, men også for de 
andre store pasientgruppene (tykk/endetarmskreft og lungekreft) er det svakere tall i 
2022 enn i 2021.  
 
3.8 Årsmelding fra kreftregisteret 
Data fra kreftregisteret (se vedlegg) viser at Finnmarkssykehuset HF generelt har gode 
resultater for kreftbehandling og overlevelse.  
 
Kreftregisteret har gitt to tilbakemeldinger:  

1. Andelen pasienter utredet med PET-CT ligger lavere enn målet som er satt 

(pasienter i helseforetakets opptaksområde) 

2. Endetarmskreft: Andelen pasienter som får strålebehandling før operasjon ligger 
over anbefalt intervall (få pasienter gir stor usikkerhet i resultatet) 

 

Ad pkt 1: Utviklingen av andel pasienter med lungekreft utredet med PET-CT har vært 
slik de siste fire år:   
 

År Andel lungekreft-pas utredet med PET CT 
2018 68% 
2019 88% 
2020 81% 
2021 84% 

 
Nasjonalt mål er 95%.  
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Begge anmerkningene følges opp med UNN.  
 
Det må ellers, som tidligere år, 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.   
 
3.9 Utskrivningsklare pasienter  
Finnmarkssykehuset HF har hatt høye tall for utskrivningsklare pasienter samlet i 2022. 
Særlig gjelder dette pasienter fra Alta kommune, og effekten har vært særlig negativ inn 
mot daglig drift av Klinikk Alta og Hammerfest sykehus.  
Temaet har vært tatt opp i møter med Alta kommune og med Statsforvalteren.  
 
Kilder for de presenterte dataene er:  
• DIPS/HN-LIS 
• Helsedirektoratets hjemmesider for nasjonale kvalitetsindikatorer 
• Årsrapporter for kvalitetsregistre 
• Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten 

3. Medbestemmelse og brukermedvirkning 
Saken er orientert om i informasjons- og drøftingsmøtet 5. desember 2022 og i FAMU 
samme dato. 
 
Det fremkom ikke spørsmål eller kommentarer i informasjons- og drøftingsmøtet.  

4. 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 
Finnmarkssykehuset HF er blant de ledende i landet.  
 
Finnmarkssykehuset HF er blant landets beste innen behandling av tykktarmkreft og 
har svært gode tall innen behandling av voksne med diabetes type 1.  
 

Det er direktørens vurdering at på de områdene der resultatene ligger under nasjonalt 
nivå må årsaker kartlegges og tiltak iverksettes.  

• Finnmarkssykehuset HF rapporterer fortsatt at et lavt antall pasienter med 
STEMI-infarkt får trombolyse innenfor anbefalt tid. Det jobbes videre med å korte 
ned tiden til prehospital trombolyse gis. Finnmarkssykehuset HF skal rulle ut 
«Trygg akuttmedisin» i løpet av året og har spilt inn konkrete endringsforslag til 
regional prosedyre – særlig opp mot tidlig flerpartssamtale ved akutte 
hjerteinfarkt.   

• Finnmarkssykehuset HF følger opp bruken av bredspektret antibiotika ettersom 
den gode forbedringen foretaket observerte fram til 2. tertial 2021 brått ble 
reversert.  

• Hammerfest sykehus har forbedringspotensial for rask operasjon av hoftebrudd, 
dette følges opp med enhetsleder.  

mailto:postmottak@finnmarkssykehuset.no
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• Tall fra Helseatlas nevrolog viser et underforbruk av nevrologi-tjenester i 
Finnmark. Som følge av dette skal tjenestetilbudet innen nevrologi gjennomgås 
og dagens organisering diskuteres.  

• Tallene for pakkeforløp kreft er svekket i 2022. Finnmarkssykehuset HF går 
gjennom egen aktivitet for identifisering av årsaker og konkrete strakstiltak. I 
tillegg fortsetter dialogen med UNN om observasjon av flaskehalser og 
forbedringstiltak.   

• Tallene for antall utskrivningsklare pasienter har økt og hemmer daglig drift på 
Klinikk Alta og i Hammerfest sykehus. Temaet tas opp regelmessig med Alta 
kommune. I tillegg har foretaket dialog med Statsforvalteren om dette. 

 

 
 
Vedlegg:  
1. Årsmelding fra kreftregisteret 2021  

mailto:postmottak@finnmarkssykehuset.no
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Tilbakemelding til Finnmarkssykehuset

I juni 2022 offentliggjør Kreftregisteret årsrapporter fra de åtte nasjonale kvalitetsregistrene på kreftområdet; kvali-
tetsregister for barnekreft, brystkreft, gynekologisk kreft, lungekreft, lymfoidemaligniteter, melanom, prostatakreft
og tykk- og endetarmskreft. 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 kvalitetsforbedringsar-
beid nasjonalt, i forbindelsemed arbeidmed 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 Finnmarkssyke-
huset HF. Helseforetaket vil få presentert en samlet oversikt over utvalgte resultater med bakgrunn i kvalitetsindi-
katorene 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 til-
bakemelding fra helseforetaket på omdet er utvalgte kvalitetsindikatorer somvil bli evaluert spesielt i 2022/2023.

Fagrådenes vurderinger av resultatene finner dere i de ulike årsrapportene. Rapportene er tilgjengelige på Kreftre-
gisterets nettsider: www.kreftregisteret.no.
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Oppsummering av resultater

Årsrapportene fra kvalitetsregistrene for kreft viser at helseforetaket generelt har gode resultater. Fagrådene ber
Finnmarkssykehuset om å gå spesielt gjennom følgende resultater fra årsrapportene:

• Lungekreft: Andelen pasienter utredet med PET-CT ligger lavere enn målet. Det samme gjør andelen pasi-
enter vurdert i tverrfaglig møte.

• Endetarmskreft: Andelen pasienter som får strålebehandling før operasjon ligger over anbefalt intervall (få
pasienter gir stor usikkerhet i resultatet)

Finnmarkssykehuset har generelt god rapportering til kvalitetsregistrene innen kreft.
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94,9 %

95,4 %

37,9 %

87,6 %

76,7 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

92,3 %

26,7 %

Antall pasienter
Helse Nord

Mål

15 ≥ 80 %

15 ≥ 80 %

15 ≥ 80 %

15 ≥ 35 %

176 ≥ 80 %

Datakvalitet

Dekningsgrad:
utredningsmelding

Dekningsgrad:
behandlingsmelding

Prosessindikator

Vurdert i multidisiplinært
teammøte (MDT)

Inkludert i behandlingsprotokoll
som studiepasient

Resultatindikator

Fem års overlevelse:
I-XII Alle diagnosegrupper

Norge Helse Nord

Figur 1. Kvalitetsindikatorer fra Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft
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94,6 %

95,7 %

99,8 %

29,7 %

52,7 %

87,5 %

91,4 %

92,3 %

86,5 %

92,9 %

92,8 %

98,8 %

100,0 %

17,9 %

88,7 %

91,0 %

84,9 %

37,0 %

90,1 %

87,9 %

87,2 %

Antall pasienter
Finnmarkssykehuset HF

Mål

≥ 80 %

≥ 80 %

≥ 90 %

≥ 10 %

≥ 90 %

≥ 40 %

≥ 95 %

≥ 85 %

≥ 90 %

202 ≥ 88 %

Datakvalitet

Dekningsgrad: utredningsmelding

Dekningsgrad: kirurgimelding

Prosessindikator

Diagnosen fastslått med
biopsi eller cytologi (3b)

Utredet med MR.
Ekskludert neoadjuvante (6a)

Utredet med MR.
Neoadjuvante tilfeller (6b)

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

Strålebehandling etter brystbevarende
kirurgi med SN eller AD (10a)

Brystbevarende kirurgi, invasive tumourer
≤ 30mm. Ekskludert neoadjuvante (11c)

Brystbevarende kirurgi, DCIS
tumorer ≤ 20mm, 2019–2021 (11d)

Resultatindikatorer

Fem års relativ overlevelse, 2017–2021

Norge

Helse Nord

Finnmarkssykehuset HF

Figur 2. Kvalitetsindikatorer fra Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft
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87,2 %

92,6 %

96,5 %

86,4 %

80,9 %

0,8 %

50,6 %

81,6 %

74,5 %

94,9 %

96,2 %

97,4 %

94,7 %

85,0 %

1,1 %

51,4 %

91,9 %

77,8 %

Antall pasienter
Helse Nord

Mål

39 ≥ 80 %

26 ≥ 80 %

39 ≥ 95 %

41 ≥ 95 %

36 ≥ 80 %

38 ≥ 80 %

20 ≥ 65 %

87 < 3 %

238 ≥ 50 %

Datakvalitet

Klinisk dekningsgrad
utredningsmelding

Klinisk dekningsgrad
kirurgimelding

Prosessindikatorer

Andel utredet med CT/MR

Andel vurdert i MDT

Andel opererte pasienter

Andel operasjoner utført på
sykehus med spesialkompetanse

Andel opererte pasienter uten
resttumor (FIGO IIa-IV)

Resultatindikatorer

Postoperativ mortalitet (60 dager)

Fem-års relativ overlevelse

Norge Helse Nord

Figur 3. Kvalitetsindikatorer fra Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft,
resultater for ovarialkreft
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85,3 %

63,9 %

82,6 %

79,3 %

62,2 %

86,8 %

81,5 %

81,8 %

100,0 %

55,6 %

83,3 %

66,7 %

Antall pasienter
Helse Nord

Mål

27 ≥ 80 %

11 ≥ 80 %

12 ≥ 80 %

22 ≥ 90 %

11 ≥ 0 %

157 ≥ 80 %

Datakvalitet

Dekningsgrad:
utredningsmelding

Dekningsgrad:
kirurgimelding

Dekningsgrad:
strålemelding

Prosessindikatorer

Andel utredet med
MR av bekken

Andel av primærbestrålte
utredet med PET

Resultatindikatorer

Fem-års relativ overlevelse

Norge Helse Nord

Figur 4. Kvalitetsindikatorer fra Nasjonalt kvalitetsregister for gynekologisk kreft,
resultater for livmorhalskreft
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91,8 %

100,0 %

38,8 %

80,9 %

0,6 %

29,2 %

15,5

85,2 %

92,6 %

91,5 %

42,9 %

90,1 %

100,0 %

95,1 %

37,9 %

89,2 %

1,3 %

28,0 %

14,4

84,0 %

34,5 %

88,3 %

90,8 %

36,9 %

27,9 %

14,3

80,0 %

83,3 %

84,2 %

Antall pasienter
Finnmarkssykehuset HF

Mål

65 ≥ 80 %

≥ 80 %

20 ≥ 90 %

≥ 80 %

15 ≥ 95 %

16 ≥ 95 %

65 ≥ 35 %

≥ 80 %

≤ 1.5 %

309 ≥ 25 %

315 ≥ 14

Datakvalitet

Dekningsgrad: Utredningsmelding

Dekningsgrad: Kirurgimelding

Prosessindikatorer

Andel av aktuelle
pasienter analysert for EGFR

Andel meldt innen 14 dager
etter behandlingsbeslutning

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

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

 
Andel kurativt behandlet

 

Andel i stadium I
operert thorakoskopisk

Resultatindikatorer

Dødelighet 30 dager
etter operasjon

 
Fem års relativ overlevelse

 
 

Median overlevelse (mnd)
 

Norge

Helse Nord

Finnmarkssykehuset HF

Figur 5. Kvalitetsindikatorer fra Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft
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95,3 %

95,7 %

94,0 %

80,2 %

88,1 %

62,5 %

73,4 %

75,9 %

61,7 %

92,3 %

74,8 %

87,4 %

87,1 %

98,6 %

96,7 %

100,0 %

97,8 %

82,1 %

88,3 %

61,1 %

67,9 %

69,7 %

95,9 %

100,0 %

80,5 %

62,9 %

78,6 %

Antall pasienter
Finnmarkssykehuset HF

Mål

< 10 ≥ 80 %

49 ≥ 80 %

14 ≥ 80 %

12 ≥ 95 %

< 10 ≥ 90 %

≥ 90 %

< 10 ≥ 90 %

< 10 ≥ 85 %

102 ≥ 75 %

≥ 80 %

33 ≥ 60 %

Datakvalitet

Dekningsgrad:
klinisk utredningsmelding

Dekningsgrad klinisk utredningsmelding 5 år

Dekningsgrad klinisk behandlingsmelding
for pasienter diagnostisert i 2020

Prosessindikator

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

Non-Hodgkin Lymfom:
angitt stadium på klinisk melding

Kronisk lymfatisk leukemi:
flowcytometri som basis for diagnosen

Myelomatose:
biopsi som basis for diagnosen

Myelomatose
utført FISH på pasienter < 80 år

Resultatindikatorer

Lymfom:
fem års relativ overlevelse

Lymfoide leukemier:
fem års relativ overlevelse

Myelomatose:
fem års relativ overlevelse

Norge

Helse Nord

Finnmarkssykehuset HF

Figur 6. Kvalitetsindikatorer fra Nasjonalt kvalitetsregister for lymfoide maligniteter
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97,5 %

88,9 %

75,7 %

80,8 %

77,1 %

86,1 %

88,5 %

55,0 %

99,5 %

93,7 %

65,8 %

92,7 %

81,9 %

74,4 %

81,4 %

Antall pasienter
Helse Nord

Mål

180 ≥ 80 %

188 ≥ 90 %

70 ≥ 90 %

127 ≥ 90 %

193 ≥ 60 %

430 ≥ 70 %

75 ≥ 75 %

≥ 75 %

Datakvalitet

Dekningsgrad: 
Utvidet eksisjon

Prosessindikatorer

Andel med angitt Breslow
tykkelse og ulcerasjon

Andel med fri margin
etter primær eksisjon

Andelen utvidet eksisjon
med tilstrekkelig margin

Resultatindikatorer

Andel diagnostisert i T1

3-års tilbakefallsfri
overlevelse

5-års relativ overlevelse
for menn T3/T4

5-års relativ overlevelse
for kvinner T3/T4

Norge Helse Nord

Figur 7. Kvalitetsindikatorer fra Nasjonalt kvalitetsregister for melanom (viser kun resultat
for RHF fordi antall pasienter ved Finnmarkssykehuset er under 10)
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93,9 %

98,1 %

7,4 %

84,1 %

80,6 %

88,6 %

98,7 %

41,4 %

90,6 %

100,0 %

8,3 %

76,9 %

98,7 %

95,3 %

100,0 %

0,0 %

100,0 %

0,0 %

77,8 %

Antall pasienter
Finnmarkssykehuset HF

Mål

50 ≥ 80%

≥ 80%

≥ 80%

13 ≤ 20%

18 ≥ 70%

≥ 80%

≥ 85%

≥ 95%

 
Datakvalitet

 

Dekningsgrad:
utredningsmelding

Dekningsgrad:
kirurgimelding

Dekningsgrad:
strålemelding

 
Prosessindikatorer

 

Andel lavrisikopasienter
som er radikalt behandlet

Andel høyrisikopasienter
som er radikalt behandlet

Andel høyrisikopasienter som
har fått lymfeknutedisseksjoner

under prostatektomi

 
Andel fri rand - pT2

 

Andel kurativt strålebehandlede
pasienter som har fått en dose

tilsvarende minst 74 Gy

Norge

Helse Nord

Finnmarkssykehuset HF

Figur 8. Kvalitetsindikatorer fra Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft
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90,0 %

97,1 %

36,3 %

83,9 %

19,5 %

1,7 %

89,0 %

73,5 %

79,1 % 90,4 %

96,6 %

100,0 %

34,6 %

90,0 %

1,1 %

89,9 %

74,6 %

22,5 %

72,9 %

54,5 %

Antall pasienter
Finnmarkssykehuset HF

Mål

< 10 ≥ 80 %

≥ 80 %

≥ 90 %

11 20–40 %

≥ 60 %

< 20 %

< 3 %

≥ 85 %

76 ≥ 68 %

Datakvalitet

Dekningsgrad:
utredningsmelding

Dekningsgrad:
kirurgimelding

Prosessindikatorer

Andel strukturerte
patologibesvarelser

Andel strålebehandlet
før operasjon

Andel operert med
laparoskopi

Resultatindikatorer

Andel med fjernmetastaser
fem år etter operasjon

Dødelighet 100 dager
etter operasjon

Fem års relativ overlevelse
etter operasjon

Fem års relativ overlevelse
etter diagnose

Norge

Helse Nord

Finnmarkssykehuset HF

Figur 9. Kvalitetsindikatorer fra Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft,
resultater for endetarmskreft
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85,2 %

97,2 %

75,1 %

14,0 %

2,0 %

89,6 %

71,9 %

76,7 % 86,0 %

93,2 %

98,8 %

72,1 %

2,0 %

91,7 %

73,5 %

15,6 %

97,4 %

96,4 %

70,8 %

11,8 %

1,1 %

93,9 %

79,1 %

Antall pasienter
Finnmarkssykehuset HF

Mål

38 ≥ 80 %

28 ≥ 80 %

≥ 90 %

24 ≥ 60 %

110 < 15 %

91 < 3 %

98 ≥ 80 %

172 ≥ 68 %

Datakvalitet

Dekningsgrad:
utredningsmelding

Dekningsgrad:
kirurgimelding

Prosessindikatorer

Andel strukturerte
patologibesvarelser

Andel operert med
laparoskopi

Resultatindikatorer

Andel med fjernmetastaser
fem år etter operasjon

Dødelighet 100 dager
etter operasjon

Fem års relativ overlevelse
etter operasjon

Fem års relativ overlevelse
etter diagnose

Norge

Helse Nord

Finnmarkssykehuset HF

Figur 10. Kvalitetsindikatorer fra Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft,
resultater for tykktarmskreft
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