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Korridorpasienter 1. tertial 2016

Narvik hadde i alt 60 korridorpasienter i 1. 
tertial 2016. Dette tilsvarer 1,6 % av antall 
liggedøgn. I gjennomsnitt var det 1 pasient 
pr døgn på korridor i perioden.

Definisjon av indikatoren: Antall og andel 
pasienter som kl. 07.00 er plassert i seng på 
korridor, bad, skyllerom, dagligstue m.m.



Korridorpasienter 2015

2015

Behandlingssted

Andel pasienter 
plassert på 
korridor (%)

Totalt antall 
pasienter

Gjennomsnittlig 
antall pasienter 
på korridor pr. 
døgn

Antall 
korridorpasienter

Hele landet 1,4 3 471 892 137 50 122

- Helse Nord RHF 1,7 336 694 16 5 817

- Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2,4 158 213 10 3 810

Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad 2,1 23 302 1 494

Universitetssykehuset Nord-Norge, Narvik 2,0 10 393 1 208

Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø 2,5 124 518 9 3 118

Narvik hadde i alt 208 
korridorpasienter i 2015. Dette 
tilsvarer 2 % av antall liggedøgn. I 
gjennomsnitt var det 1 pasient pr 
døgn på korridor i perioden.

Definisjon av indikatoren: Antall og 
andel pasienter som kl. 07.00 er 
plassert i seng på korridor, bad, 
skyllerom, dagligstue m.m



Utsettelser operasjoner 1.tertial 2016

Narvik hadde i alt 3  utsatte 
operasjoner i 1.tertial 2016. Dette 
tilsvarer 0,9 % av antall planlagte 
operasjoner. 

Definisjon av indikatoren: Andel 
pasienter (innlagte og dagkirurgi) som 
blir strøket fra det planlagte 
operasjonsprogrammet. Registreres 
når den skjer etter at godkjent 
operasjonsprogram for neste dag 
foreligger 



Utsettelser operasjoner 2015

Behandlingssted Måltype 2015

Hele landet Andel (%) utsettelser 5,6

Helse Nord RHF Andel (%) utsettelser 5,9

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Andel (%) utsettelser 1,6

Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad Andel (%) utsettelser 0,7

Universitetssykehuset Nord-Norge, Narvik Andel (%) utsettelser 0,1

Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø Andel (%) utsettelser 2,1

Hele landet Antall  planlagte operasjoner 387 906

Helse Nord RHF Antall planlagte operasjoner 17 938

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Antall  planlagte operasjoner 5 707

Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad Antall  planlagte operasjoner 943

Universitetssykehuset Nord-Norge, Narvik Antall planlagte operasjoner 738

Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø Antall  planlagte operasjoner 4 025

Hele landet Antall  utsettelser av planlagte operasjoner 21 601

Helse Nord RHF Antall utsettelser av planlagte operasjoner 1 052

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Antall utsettelser av planlagte operasjoner 92

Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad Antall  utsettelser av planlagte operasjoner 7

Universitetssykehuset Nord-Norge, Narvik Antall utsettelser av planlagte operasjoner 1

Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø Antall utsettelser av planlagte operasjoner 83

Narvik hadde i alt 1*  utsatte 
operasjoner i 2015. Dette 
tilsvarer 0,1 % av antall 
planlagte operasjoner. 

Definisjon av indikatoren: 
Andel pasienter (innlagte og 
dagkirurgi) som blir strøket 
fra det planlagte 
operasjonsprogrammet. 
Registreres når den skjer 
etter at godkjent 
operasjonsprogram for neste 
dag foreligger 

*Data fra offisiell statistikk på helsenorge .no.  Det er ikke kontrollert for registreringspraksis. 



Sannsynlighet for reinnleggelse eldre 
pasienter 

Denne indikatoren har mange usikkerhetsmomenter – og er lite 
egnet til å beskrive kirurgisk virksomhet – bør ikke tas med



Reinnleggelser eldre pasienter.

 Sannsynlighet for 

reinnleggelse

 Sannsynlighet for 

reinnleggelse

 Sannsynlighet for 

reinnleggelse

15,3 15,4 15,2

14,7 14,6 12,9

13,2 13,1 11,9

14,7 13,5 13,0

15,6 14,9 14,0

12,0 12,7 11,15 Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø 13,1

3 Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad 15,3

4 Universitetssykehuset Nord-Norge, Narvik 15,4

1 - Helse Nord RHF 15,2

2 - Universitetssykehuset Nord-Norge HF 14,2

 Behandlingssted
 Sannsynlighet for 

reinnleggelse

Hele landet 15,6

Sannsynlighet for reinnleggelse av eldre pasienter ved somatiske sykehus

 2012  2013  2014  2015

Metoden er videreutviklet fra en metode benyttet av Sundhedsstyrelsen i Danmark. Reinnleggelser er beregnet for pasienter 67 år eller eldre som har vært innlagt på 
sykehus for tilstander i 11 avgrensede diagnosegrupper; astma/kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), urinveisinfeksjon, brudd, dehydrering, forstoppelse, 
gastroenteritt, gikt, hjertesvikt, mangelanemier, lungebetennelse og hjerneslag.

En reinnleggelse defineres som en akutt innleggelse som finner sted mellom 8 timer og 30 dager etter en utskrivelse (primært innleggelsesforløp).

Denne indikatoren har mange usikkerhetsmomenter – og er lite egnet til å beskrive kirurgisk virksomhet – bør ikke tas med



30 dager overlevelse hoftebrudd, 2015

Definisjon av 
indikatoren: 
Sannsynligheten for 
overlevelse innen 30 
dager etter innleggelse 
ved hoftebrudd, justert 
for 
pasientsammensetning 
og korrigert for 
overflyttinger mellom 
sykehus.



30 dagers overlevelse hoftebrudd.

 Overlevelse etter 

hoftebrudd (%)

 Overlevelse etter 

hoftebrudd (%)

 Overlevelse etter 

hoftebrudd (%)

 Overlevelse etter 

hoftebrudd (%)

 Overlevelse etter 

hoftebrudd (%)

91,5 91,6 91,6 91,6 92,1

91,1 91,2 91,3 90,9 91,5

91,5 92,1 91,7 91,6 92,3

91,8 92,0 90,9 90,8 91,2

91,9 91,9 91,2 91,3 92,4

91,3 92,0 92,8 92,3 92,65 Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø 91,9

3 Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad 90,9

4 Universitetssykehuset Nord-Norge, Narvik 91,2

1 - Helse Nord RHF 91,0

2 - Universitetssykehuset Nord-Norge HF 91,6

 Behandlingssted
 Overlevelse etter 

hoftebrudd (%)

Hele landet 91,4

30 dagers overlevelse etter hoftebrudd

 2010  2011  2012  2013  2014  2015

Definisjon av indikatoren: Sannsynligheten for overlevelse innen 30 dager 
etter innleggelse ved hoftebrudd, justert for pasientsammensetning og 
korrigert for overflyttinger mellom sykehus.



Andel akutte hoftepasienter operert innen 24 
og 48 timer i 1. tertial 2016

Definisjon:
Andel pasienter 
over 65 år med 
hoftebrudd som 
blir operert 
innen 24 timer 
og innen 48 
timer etter 
innleggelse ved 
behov for 
øyeblikkelig 
hjelp. 



Antall akutte hoftepasienter operert innen 24 
og 48 timer i 1. tertial 2016

Definisjon:
Andel pasienter over 65 
år med hoftebrudd som 
blir operert innen 24 
timer og innen 48 timer 
etter innleggelse ved 
behov for øyeblikkelig 
hjelp. 



Antall og andel akutte hoftepasienter operert 
innen 24 timer  2011 - 2015

https://helsenorge.no/kvalitet-seksjon/Sider/Kvalitetsindikatorer-rapporter.aspx?kiid=Hoftebrudd_operert_24_48



Antall og andel akutte hoftepasienter operert 
innen 48 timer  2011 - 2015

https://helsenorge.no/kvalitet-seksjon/Sider/Kvalitetsindikatorer-rapporter.aspx?kiid=Hoftebrudd_operert_24_48



Sannsynlighet for reinnleggelse hjertesvikt.

 Sannsynlighet for 

reinnleggelse av 

eldre innlagt med 

hjertesvikt på 

sykehus innen 30 

dager etter 

utskrivning

 Sannsynlighet for 

reinnleggelse av 

eldre innlagt med 

hjertesvikt på 

sykehus innen 30 

dager etter 

utskrivning

23,3 23,9

21,0 22,0

17,3 18,5

23,7 26,1

22,2 25,3

15,3 15,05 Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø 14,1

3 Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad 25,5

4 Universitetssykehuset Nord-Norge, Narvik 27,1

1 - Helse Nord RHF 20,4

2 - Universitetssykehuset Nord-Norge HF 18,2

 Behandlingssted

 Sannsynlighet for 

reinnleggelse av 

eldre innlagt med 

hjertesvikt på 

sykehus innen 30 

dager etter 

utskrivning

Hele landet 23,6

Sannsynlighet for reinnleggelse av eldre innlagt med hjertesvikt på sykehus innen 30 dager etter utskrivning

 2013  2014  2015

Definisjon: Sannsynlighet for akutt re-innleggelse innen 30 dager etter utskrivning av eldre pasienter (>= 67 
år) med primær sykehusinnleggelse for hjertesvikt, per sykehus (HF og RHF) 



Prevalens sykehusinfeksjoner 2013-2015 

Definisjon av indikatoren Antall 
påviste sykehusinfeksjoner – av 
de fire vanligste 
sykehusinfeksjonene, 
urinveisinfeksjon, nedre 
luftveisinfeksjon, postoperative 
sårinfeksjoner og septikemi –
på et gitt tidspunkt i forhold til 
totalt antall innlagte pasienter 
på samme tidspunkt. Jf. mal for 
måling av punktprevalens av 
sykehusinfeksjoner fra 
Nasjonalt institutt for 
Folkehelse . Se også 
http://www.folkehelsa.no/tem
a/prevalens/sykehus.pdf



Andel urinvegsinfeksjoner 2013 – 2016, 
prevalensundersøkelser

Definisjon: 
https://helsedirektoratet.no/D
ocuments/Kvalitetsindikatorer/
KI%20definisjoner%20Somatis
k%20helse/N-
003%20Sykehusinfeksjoner.pdf



Andel infeksjoner nedre luftveier 2013 –
2016, prevalensundersøkelser

For definisjoner 
pneumoni se:

https://www.fhi.no/
globalassets/migreri
ng/dokumenter/pdf
/nois-piah-
registrereingsmal-
for-sykehus-
november-2015-
pdf_v2.pdf



Andel postoperative infeksjoner 2013 – 2016, 
prevalensundersøkelser

Postoperative infeksjoner 
av antall inneliggende 
pasienter.



Andel postoperative infeksjoner, opererte 
2013 – 2016, prevalensundersøkelser

Postoperative infeksjoner 
av antall opererte 
pasienter

Opererte pasienter defineres som de 
som har gjennomgått et kirurgisk 
inngrep siste 30 dager, eller 1 år hvis 
det er satt inn et fremmedlegeme



Andel pasienter med blodforgiftning 2013 –
2016, prevalensundersøkelser

LABORATORIEBEKREFTET BLODBANEINFEKSJON 
(LBBI)2 Én positiv blodkultur med en erkjent patogen 
mikroorganisme ELLER Pasient med minst ett av 
følgende tegn eller symptomer: feber (> 38 °C), 
frysninger eller hypotensjon OG to positive 
blodkulturer med en vanlig hudbakterie (fra to 
separate blodprøver vanligvis tatt i løpet av 48 timer) 
Vanlig hudbakterie = Koagulasenegative
stafylokokker, Micrococcus spp, Propionibacterium
acnes, Bacillus spp, Corynebacterium spp



Andel sykehusinfeksjoner, egne, 2013 – 2016, 
prevalensundersøkelser

Inneliggende 
pasienter der 
infeksjon antas å 
være påført 
pasienten i eget 
sykehus.



Andel sykehusinfeksjoner 2013 – 2016, påført 
på ande sykehus, prevalensundersøkelser

Inneliggende pasienter der 
infeksjon antas å være påført 
pasienten i annet sykehus



NOIS – Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og 
helsetjenesteassosierte infeksjoner.

Overvåkingen av infeksjoner etter kirurgisk inngrep

En del av NOIS er å overvåke infeksjon i operasjonsområdet (POSI) etter fem ulike kirurgiske 

inngrep:

•aortokoronar bypass
•keisersnitt

•innsetting av protese i hofteledd (total- og hemiproteser)

•kolonkirurgi

•fjerning av galleblæren (åpen og laparoskopisk kolecystektomi)

Overvåkingssystemet er i samsvar med protokollen fra European Centre for Disease Prevention

and Control (ECDC). NOIS-data inngår som et verktøy i lokalt forbedringsarbeid og er nå også 

tatt i bruk som en kvalitetsindikator i helsenorge.no.

I nasjonal database finnes det ikke data på Narvik sykehus – kun aggregerte tall på foretaksnivå. 


