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Kronisk obstruktiv lungesykdom



Kronisk obstruktiv lungesykdom

• Samlebegrep for tilstander som hindrer luft ut av 
luftveiene som emfysem og kronisk bronkitt

• Ulike grader fra mild til svært alvorlig

• Måling av lungefunksjon viktig ved diagnostisering

• Hovedsymptom – tung pust

• Andre symptomer – hoste, slim, angst, depresjon, 
ernæringsproblemer, svinn av muskelmasse, utmattelse  

• Alvorlige kolsforverringer krever sykehusinnleggelse

• Tredje hyppigste dødsårsak i Norge

• Minst 200 000 personer i Norge har kols



Bla, bla…

• Selvstendig enhet i Helse Nord RHF
– Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

– Analyseseksjonen

• Regionale oppdrag

• Nasjonale oppdrag
– Oppdragsdokument 

– Helseatlas 

• Videreføre arbeidet med å dokumentere eksempler på 
uberettiget variasjon i forbruk av helsetjenester

• RHF-ene skal bruke kunnskap om uberettiget variasjon i 
sin styringsmessige oppfølging av HF-ene, herunder 
følge opp eksempler … avdekket gjennom helseatlas 

SKDE og våre oppdrag



Om arbeidet med Helseatlas kols
• Ansatte i SKDE 

– Linda Leivseth – Prosjektleder 

– Barthold Vonen – Redaktør 

– Andre

• Referansegruppe
– Brukerrepresentant fra Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

– Lungeleger, en lungesykepleier og en fastlege fra alle 
helseregioner

• Skrivegruppe

– Tre personer fra referansegruppen

– Meg 



www.helseatlas.nowww.helseatlas.no





Sørge-for-ansvaret

• RHF-ene og HF-ene har et sørge-for-ansvar for at 
befolkningen i deres opptaksområde tilbys forsvarlig 
og likeverdig spesialisthelsetjeneste

• Helsetjenesten kan utføres av eget HF, andre HF eller 
private aktører med avtale om offentlig finansiering

• Befolkningsperspektivet – tar utgangspunkt i hvor 
pasientene bor uavhengig av hvor de er behandlet

• Fordeler

– Sammenliknbare tall, kjønns- og aldersstandardisert 

– Reduserer bias grunnet funksjonsfordeling og case-mix



Helseforetaksloven §§ 1 og 2 

Formål regionale helseforetak og helseforetak

«Helseforetakenes formål er å yte gode og likeverdige
spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det, 
uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn… "

" De fire regionale helseforetakene skal sørge for 
gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til befolkningen "

Nasjonal helse- og sykehusplan (2016 - 2019) s. 139



Opptaksområdene



Vurdering av variasjon 

• Observert variasjon 
– Tilfeldig variasjon 

– Systematisk variasjon 

• Stor (betydelig) eller liten (ubetydelig)?

• Berettiget eller uberettiget?
– Kommer an på hva som er rimelig å forvente

– Uberettiget variasjon = den delen av den observerte 
variasjonen som ikke skyldes tilfeldigheter, 
pasientpreferanser eller forskjeller i underliggende 
forekomst av sykdom



Datakilder

• Kontroll og utbetaling av helserefusjon (KUHR)

– Fastlege og legevakt

• Norsk pasientregister (NPR)

– Poliklinikk

– Akuttinnleggelser

– Rehabilitering

• Statistisk sentralbyrå (SSB)

– Innbyggertall

– Kjønns- og aldersstandardisering



Bruk av helsetjenester ved kols i 2013-15 for 
personer 40 år og eldre

• Fastlege og legevakt 

• Poliklinikk 

• Akuttinnleggelser 

• Lungerehabilitering

Funn



Omfang
Fastlege eller legevakt 2013 2014 2015 Snitt

Antall pasienter 46 764 48 426 52 071 49 087

Antall kontakter for kols 126 713 131 830 142 889 133 811

Antall kontakter uavhengig av diagnose 377 053 388 552 412 062 392 556

Poliklinikk 2013 2014 2015 Snitt

Antall pasienter 19 851 20 669 21 340 20 620

Antall kontakter for kols 30 572 31 585 31 958 31 372

Akuttinnleggelser 2013 2014 2015 Snitt

Antall pasienter 10 468 10 077 10 819 10 455

Antall akuttinnleggelser for kols 17 005 16 524 17 386 16 972

Liggedøgn 105 780 99 714 105 942 103 812

Andel død innen ett år fra innleggelse 28,4 % 29,0 % 28,3 % 28,6 %



Fastlege og legevaktLungekreft

Fastlege og legevakt - personer

• Sterk samvariasjon mellom insidens av lungekreft (proxy for prevalenes av kols) og 

a) bruk av fastlege og legevakt for kols (rs=0,72)

b) personer på poliklinikk for kols (rs=0,54)

c) personer akuttinnlagt for kols (rs=0,52)

• Mye av den geografiske variasjonen kan skyldes ulik forekomst av kols



• Alle personer med kols bør få målt lungefunksjonen hvert år

• Stor variasjon, uberettiget variasjon, underbruk av spirometri 

Fastlege og legevakt - spirometri



• Liten variasjon

• Generelt høy bruk av spirometri

• Mer spirometri hos avtalespesialister enn på sykehus 

Poliklinikk - spirometri



Akuttinnleggelser for kols



Liggedøgn ved akuttinnleggelser

• Variasjon i antall liggedøgn per akuttinnleggelse for kols og i antall 
liggedøgn per person per år



Ventilasjonsstøtte – BiPAP (NIV) 

• Uberettiget variasjon i andel personer akuttinnlagt for kols som blir 
behandlet med BiPAP



Reinnleggelser innen 30 dager

• Liten variasjon, men Lovisenberg skiller seg ut



Liggedøgn siste år før død

• Ulik organisering av tjenester i livets sluttfase



Rehabilitering

• 2500 personer i 2015

• Ingen samvariasjon mellom insidens av lungekreft og personer deltatt på 
lungerehabilitering for kols (rs=-0,058)

• Uberettiget variasjon og generelt for dårlig tilbud

• Komplisert å få oversikt over rehabiliteringstilbud

Lungekreft Lungerehabilitering



Oppsummering

• Helseatlas kols inneholder mye ny og nyttig 
informasjon om bruk av helsetjenester ved kols

– Gir grunnlag for diskusjoner mellom fagmiljø og 
mellom primær- og spesialisthelsetjenesten

• Uberettiget variasjon skal reduseres 

– Snakk med hverandre og lær av de gode 
eksemplene



Takk for oppmerksomheten

Spørsmål? 



Oppmerksomhet





Liggedøgn ved akuttinnleggelser

• En betydelig andel av liggedøgn ved akuttinnleggelser (5,7 %) skyldes kols

• Noe observert variasjon



Kolsregisteret

• Obligatorisk å rapportere inn data

• Pasienter med kolsforverring

• Klinisk relevant data

– BMI, blodgasser, lungefunksjon, CAT, 
ventilasjonsstøtte, LTOT

• Oppfølging av pasienten

– Sjekk av inhalasjonsteknikk, info om røykeslutt, 
influensavaksine og rehabilitering

• Alt for få pasienter blir rapportert til registeret 
– lav dekningsgrad



PoliklinikkLungekreft

Poliklinikk - personer

• Sterk samvariasjon mellom insidens av lungekreft og personer på 
poliklinikk for kols (rs=0,54)

• Mye av den geografiske variasjonen kan skyldes ulik sykelighet, men noen 
klare avvik



Akuttinnlagt for kolsLungekreft

Akuttinnlagte - personer

• Sterk samvariasjon mellom insidens av lungekreft og personer akuttinnlagt for kols 
(rs=0,52)

• Mye av den geografiske variasjonen kan skyldes ulik sykelighet, men noen avvik


