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Livet som hjertekirurg…

Komplikasjoner CABG

- død; 1 %

- slag; 2-3 %



Helsevesenets utfordring: død og tap av 
helse er naturlig – men ikke alltid..

Luftfart Helse

1991; Fly nødlandet utenfor Arlanda. 129 

passasjerer – ingen alvorlig skadd. Global 

pressedekning

2010: antall uønskede hendelser m 

dødelig utfall i norsk helsevesen –

2000 - 7000?????



Behov for å dokumentere kvalitet….

Økende dokumentasjon 

som påviser 

kvalitetsutfordringer

Økonomiske 

utfordringer 

Økende politisk bevissthet

Økende 

mediafokus

http://www.lef.org/magazine/graphics/nejom_aug97.jpg
http://www.lef.org/magazine/graphics/nejom_aug97.jpg


Kvalitet kan vanskelig måles direkte:
behov for indikator:  

• Indikator
Indicare;  antyde

Qualis; egenskap

• Observerbart fenomen som viser tilstanden til et annet ikke-

observerbart fenomen



Økende konsensus om kvalitetsmål
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Kliniske resultater: Gauss - distribuert

Relativ risiko – 30 dagers dødelighet sykehus i Norge

Klinisk forskning

Klinisk praksis



Data – hva trengs ????

Klinisk forskning vs ”outcome research”

outcome = patient + provider + therapeutic intervention

Klinisk forskning

”outcome research”



Bruk av 30 dagers overlevelse - historikk

• Introdusert som kvalitetsindikator av Florence 

Nightingale på 1800 tallet.

• Siden 90-tallet vært betydelig videreutviklet

• En av få kvalitetsindikatorer som brukes i alle nasjonale 

kvalitetsindikatorsystemer

• Ved hjelp av 30 dagers overlevelse er avdekket 

betydelige kvalitetsutfordringer v enkelte sykehus,

• Vært brukt som grunnlag for forbedringsarbeid som har 

gitt gode resultater. 



Dødsfall i sykehus….

1) Preventable medical errors in hospitals 210,000- 448,000 23.1%

2) Smoking tobacco 435,000 18.1%

3) Being overweight and obesity 111,909        4.6%

4) Alcohol 85,000 3.5%

5) Infectious diseases 75,000 3.1%

6) Toxic agents, including toxins, radon       55,000 2.3%

7) Traffic accidents 43,000 1.8%

8) Preventable colorectal cancers 41,400 1.7%

9) Firearms deaths 31,940 1.3%



Norge; høy andel som dør i sykehus

Andel > 65 som dør 

på sykehus

• USA        22.2.%

• Nederland 29.4%

• Tyskland 38.3%

• England 41.7%

• Norge 44.7% 

• Belgia 51.2%

• Canada 52.1%

Utgifter siste 180 dager

• Canada ($21 840)

• Norway ($19 783) 

• USA      ($18 500)

• Tyskland ($16 221)

• Belgia ($15 699)

• Nederland  ($10 936)

• England      ($ 9342)
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Hva sier tallene:

30 dagers overlevelse: andel som dør i løpet av 30 dager 

etter akutt innleggelse – også etter utskrivelse

Totaloverlevelse; tall for 1 år  (2013)

Hjerteinfarkt, slag, hoftebrudd: 3 år (2011-2013)

Hva skyldes varians i 30 dagers overlevelse?

• 50%        Case mix

• 15% Tilfeldig variasjon

• 35 % Systematisk variasjon (kvalitet) 

OBS - variasjon i kodepraksis – virker oftest konservativt 







Slag Østfold - fag og funksjonsfordeling

Ca 30 

dødsfall



Hoftebrudd – Gjøvik – lokalt forbedringsarbeid

Ca 15 

dødsfall



Hjerneslag Skien – lokalt forbedringsarbeid

Bedring under opphold 

Økt dødelighet etter utskriving –

Samhandling !!





The importance of international
benchmark…



Erfaringene med bruk av 30 d overlevelse i HSØ

Hva er nytt ????



In-house vs etter utskriving

Samlet RR 127 

In house RR 112 (n:116) 

Etter utskrivelse   RR 215 (n:72)



Videre arbeid

Supplerende analyser

• Liggetid?

• Reinnleggelsesfrekvens??

• Forbruksrater ???

++++++

Kommunikasjonsplan

Mediahåndtering sammen med 

kommunene… viktig å unngå 

«blame-game»



30 dagers overlevelse…….
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