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Bakgrunn 
Helse Vest RHF vil fortsatt legge vekt på arbeidet med kvalitet og kvalitetsutvikling. Arbeidet 
med kvalitetsindikatorer som startet opp i 2002, skal videreføres.  
 
Kvalitet som satsingsområde følger både av overordnet foretaksplan og av Helse-
departementets styringsdokument. Helse Vest RHF har søkt å ivareta dette gjennom 
styringsdokumentet til helseforetakene, og området er hovedsakelig behandlet i punkt 4.1 C 
og punkt 7. Her omtales bl.a. regionale kvalitetsindikatorer, pasienterfaringsundersøkelser og 
nasjonalt system for kvalitetsindikatorer. Det regionale indikatorsettet inkluderer de fleste 
nasjonale indikatorene, og omfatter dessuten flere indikatorer. 
 
Opplegget for det videre arbeidet med kvalitetsindikatorer og pasientopplevelser legges her 
fram til orientering for styret. 
 
Kommentarer 
 
Kvalitetsindikatorer 
I 2003 videreføres det regionale indikatorsettet og rapporteringsrutiner som ble etablert i 
2002. Dette innebærer kvartalsvis rapportering av data på indikatorene fra helseforetakene til 
Helse Vest RHF. Versjon nummer to av definisjoner av indikatorene er nylig sendt ut til 
helseforetakene. Følgende indikatorer inngår i det regionale settet: 
 
Indikatorer felles innen somatikk og psykiatri: 

 epikrisetid 
 overbelegg 
 korridorpasienter 
 pasienterfaringer 

 
Indikatorer innen somatikk: 

 dødelighet for diagnosegruppene lårhalsbrudd og hjerteinfarkt 
 prevalens av sykehusinfeksjoner 
 ventetid før primærbehandling for tykktarms/endetarmskreft  
 reinnleggelser for diagnosegruppen KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) 

 
 



 

Indikatorer innen psykiatri: 
 reinnleggelser for diagnosegruppene førstegangsinnlagte med schizofreni og bipolar 

stemningslidelse (manisk/depressive lidelser) 
 tvungen innskrivning i psykiatrisk institusjon 
 ventetid før primærbehandling etter henvisning til psykiatrisk behandling 
 varighet av ubehandlet psykose (VUP) ved første episode ikke affektiv psykose 

 
Det nasjonale indikatorsystemet er under etablering, og det tas sikte på at data rapporteres via 
Norsk pasientregister til Sosial- og helsedirektoratet og de regionale helseforetakene. 
Helseforetakene skal levere data i henhold til de krav som settes. Følgende indikatorer inngår 
i det nasjonale settet: 
 
Indikatorer innen somatikk: 

 Epikrisetid  
 Korridorpasienter 
 Prevalens av sykehusinfeksjoner 
 Preoperative liggetider ved lårhalsbrudd 
 Pasienterfaringer ut fra pasienterfaringsundersøkelse 

 
Indikator innen psykiatri 

 Tvungen innskrivning i psykiatrisk institusjon 
 
Mål for resultater 
Ifølge Helsedepartementets styringsdokumentet til Helse Vest RHF skal helseforetakene ha 
ambisjon om at andel epikriser som er skrevet og sendt innen syv dager etter utskrivningsdato, 
er minimum 80 % i siste tertial 2003. I tillegg er det for noen av de regionale indikatorene satt 
opp følgende mål for resultater innen utgangen av 2003:  
 
Overbelegg:      nærme seg 0 
Korridorpasienter:     0 
Ventetid kreft:      median ventetid mindre enn 14 dager 
Tvungen innskrivning i psykiatrisk institusjon: maks 20 % tvangsinnleggelser 
Ventetid før primærbehandling etter  
henvisning til psykiatrisk behandling:   median ventetid mindre enn 21 dager 
       maks ventetid mindre enn 42 dager 
 
På grunnlag av resultater i 2003 vil det vurderes mer konkrete minstekrav til resultater i 2004. 
 
Pasientopplevelser 
I 2002 ble det gjennomført en pasienterfaringsundersøkelse blant pasienter (over 16 år) som 
hadde vært innlagt i somatiske sykehus. Alle somatiske sykehus i Helseregion vest deltok. 
Endelig resultatrapport ble offentliggjort i mars 2003. Resultatene fra denne undersøkelsen vil 
bli benyttet ved nasjonal sammenligning i 2003. 
 
I 2003 blir følgende undersøkelser gjennomført: 
 Undersøkelse blant pasienter (over 16 år) i poliklinikker/dagavdelinger i somatiske 

sykehus. Samtlige sykehus i regionen deltar. Resultatene blir representative på 
institusjonsnivå. Undersøkelsen startet i januar og resultatrapport foreligger i mai. 



 

 Undersøkelse blant polikliniske pasienter (over 16 år) i psykiatriske institusjoner.  
Alle offentlige godkjente poliklinikker i regionen deltar. Resultatene blir representative på 
institusjonsnivå. Det tas sikte på oppstart av undersøkelsen i ultimo april, og 
resultatrapport i juli/august. 

 
I løpet av 2003 tas det videre sikte på å gjennomføre: 
 Undersøkelse blant pasienter (over 16 år) som har vært innlagt i psykiatriske institusjoner. 

Undersøkelsen utformes etter mønster fra allerede gjennomførte undersøkelser. 
 
Resultater skal kunne sammenliknes på tvers av pasientgrupper. 
 
Andre pasientgrupper som vurderes som aktuelle for undersøkelse i 2004 eller senere, er: 
 Barn og unge i psykiatriske institusjoner 
 Barn og unge i somatiske institusjoner 
 
Dessuten kan det være aktuelt med undersøkelser om primærhelsetjenestens erfaringer med 
spesialisthelsetjenesten. 
 
Publisering 
Det tas sikte på å publisere resultater for de regionale indikatorene i løpet av mai/juni 2003. 
Resultater på foretaksnivå legges tilgjengelig på Helse Vest sine hjemmesider. 
 
Resultater fra brukerundersøkelser legges ut på Helse Vest sine hjemmesider straks de er 
tilgjengelige. 
 
Nasjonalt tas det sikte på en samlet presentasjon av indikatorer fjerde kvartal 2003. 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Styret tar saken til orientering. 
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