
                                                                                                                     

 

 

Nye kvalitetsindikatorer innen 

Pakkeforløp for kreft og akutt-

medisinske tjenester utenfor sykehus 

Nye kvalitetsindikatorer 

Følgende 10 nye nasjonale kvalitetsindikatorer publiseres den 

03. mai: 

 

 Pakkeforløp for nyrekreft innen maksimal anbefalt forløpstid 

 Pakkeforløp for blærekreft innen maksimal anbefalt 

forløpstid 

 Pakkeforløp for eggstokkreft innen maksimal anbefalt 

forløpstid 

 Pakkeforløp for hode-halskreft innen maksimal anbefalt 

forløpstid 

 Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk innen maksimal 

anbefalt forløpstid 

 Pakkeforløp for livmorhalskreft innen maksimal anbefalt 

forløpstid 

 Pakkeforløp for lymfom innen maksimal anbefalt forløpstid 

 Pakkeforløp for testikkelkreft innen maksimal anbefalt forløpstid 

 Pakkeforløp for livmorkreft innen maksimal anbefalt forløpstid 

 Svartid medisinsk nødnummer 113 

•  9 nye innen Pakkeforløp for kreft 
• 1 ny innen akuttmedisinske 

tjenester utenfor sykehus 
• 4 reviderte innen fristbrudd på 

vurderingsgaranti og akutt-
medisinske tjenester utenfor 
sykehus 

• 4 kvalitetsindikatorer utfases 
• 57 eksisterende kvalitetsindikatorer 

ved denne publiseringen 

NYHETER 

Visjon for nasjonalt 

kvalitetsindikatorsystem: 

Vise kvaliteten i 

en helse – og 

omsorgstjeneste 

i utvikling 

 

Tjenester av god kvalitet: 

Er virkningsfulle 

Er trygge og sikre 

Involverer brukere og gir 
dem innflytelse 

Er samordnet og preget 
av kontinuitet 

Utnytter ressursene på en 
god måte 

Er tilgjengelig og 
rettferdig fordelt 

 
I tråd med 
… Og bedre skal  det bli. 

Nasjonal strategi for 

kvalitetsforbedring i Sosial- 

og helsetjenesten (2005) 

 

Nyhetsbrev: Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem,  mai 2016, vers. 1,0 



Samtidig er det 57 eksisterende kvalitetsindikatorer som publiseres innen somatisk helse og psykisk 

helse og rus. 

Reviderte kvalitetsindikatorer 

Følgende 4 nasjonale kvalitetsindikatorer er reviderte ved publisering den 03. mai: 

 Brudd på vurderingsgarantien for pasienter i Somatisk helse 

 Brudd på vurderingsgarantien for pasienter i Psykisk helse voksne 

 Brudd på vurderingsgarantien for pasienter i Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

 Tid fra 113 til ambulanse er på hendelsessted 

Utfasede kvalitetsindikatorer 

Følgende 4 nasjonale kvalitetsindikatorer blir utfaset ved publisering den 03. mai: 

 Andel oppdaterte ventetider på fritt sykehusvalg.no (Somatisk helse) 

 Andel oppdaterte ventetider på fritt sykehusvalg.no (Psykisk helse, voksne) 

 Andel oppdaterte ventetider på fritt sykehusvalg.no (Psykisk helse, barn og unge) 

 Andel oppdaterte ventetider på fritt sykehusvalg.no (Tverrfaglig spesialisert rusbehandling) 

 

 

Neste publisering er planlagt til 30. juni 2016. Planen er å publisere nasjonale kvalitetsindikatorer 

med oppdaterte årsresultater innen kommunale helse- og omsorgstjenester og Tannhelse med 

datagrunnlag fra IPLOS (Individbasert pleie og omsorgsstatistikk) og KOSTRA (KOmmune- STat 

RApportering). I tillegg vil det komme nye kvalitetsindikatorer innenfor noen av fagområdene som 

nevnes under. 

 

 

Helsedirektoratet vil fortsetter arbeidet med å utvikle nye nasjonale kvalitetsindikatorer innenfor 

kreft, hjerte- og karsykdommer, fødselsomsorgen, kommunale helse- og omsorgstjenester, psykisk 

helse og rus, og akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Det er nå startet opp et nytt fagområde, 

ortopedi, for utvikling av kvalitetsindikatorer. 

 

 

Helsedirektoratet har startet revisjon av kvalitetsindikatorer hvor beregningsgrunnlaget blir påvirket 

som følge av samordning av prosedyrekodeverkene NCMP, NCSP og NCRP og endring i 

pasientrettigheter som innføring av fritt behandlingsvalg. I tillegg legger vi gradvis alle 

kvalitetsindikatorene over til ny revidert mal for kvalitetsindikatorer for å forbedre beskrivelsen av 

formålet med kvalitetsindikatoren og beregningsgrunnlaget.  

Utvikling av nye nasjonale kvalitetsindikatorer 

Kommende publiseringer 

Revisjon av eksisterende nasjonale kvalitetsindikatorer 

 



 
 

 
Pasienter og brukere som har spørsmål om kvalitetsindikatorene og bruk av løsningen på 

helsenorge.no, kan ringe 800 HELSE (800 43 573) for brukerstøtte og veiledning. Spørsmål om 

tolkning av kvalitetsindikatorene ved valg av behandlingssted vil bli satt over til pasientrådgiverne i 

Velg behandlingssted. 

Avdeling statistikk i Helsedirektoratet er ansvarlig for oppfølging av henvendelser vedrørende 

definisjoner og tallmaterialet for nasjonale kvalitetsindikatorer.  

E-postadresse: kvalitetsindikatorer@helsedir.no  

 

 
 
Steinar Mathisen, fungerende divisjonsdirektør helseøkonomi og finansiering, 
steinar.mathisen@helsedir.no  
Hanne Narbuvold, avdelingsdirektør avdeling statistikk, hanne.narbuvold@helsedir.no  
Janne Lind, sekretariatsleder for Det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet, janne.lind@helsedir.no  
Therese Sundell, publiseringsansvarlig for Det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet, 
therese.sundell@helsedir.no 

Forvaltning og brukerstøtte 

Kontaktpersoner 

mailto:kvalitetsindikatorer@helsedir.no

