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Antall nasjonale kvalitetsindikatorer per 2.desember 2021

Antall KI i 
NKI-

systemet per
16.09.2021

Nye NKI 
02.12.2021

Reviderte 
NKI 

02.12.2021

Antall KI som 
publiseres 
02.12.2021

Totalt antall KI
i NKI-systemet
per 02.12.2021

Somatisk helse 107 60 107

Allmennlegetjenesten 2 1 1 3

Psykisk helse og rus
36 32 36

Kommunale helse- og 
omsorgstjenester

32 3 32

Legemidler
6 1 6

Akuttmedisinske  
tjenester

3 1 1 4 4

SUM 186 101 188
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Nasjonale kvalitetsindikatorer som ikke blir publisert

Område Navn Kilde
Hjerte- og karsykdommer Hjerneslag - overlevelse 30 dager etter innleggelse FHI

Hjerte- og karsykdommer Hjerteinfarkt - overlevelse 30 dager etter innleggelse FHI

Behandling av sykdom og overlevelse Hoftebrudd - overlevelse 30 dager etter innleggelse FHI

Behandling av sykdom og overlevelse Overlevelse 30 dager etter innleggelse på sykehus FHI

Behandling av sykdom og overlevelse Brudd - reinnleggelse innen 30 dager for eldre pasienter etter sykehusinnleggelse FHI

Hjerte- og karsykdommer Hjertesvikt - reinnleggelse innen 30 dager for eldre pasienter etter sykehusinnleggelse FHI

Behandling av sykdom og overlevelse Lungebetennelse - reinnleggelse innen 30 dager for eldre pasienter etter sykehusinnleggelse FHI

Behandling av sykdom og overlevelse Astma/kols - reinnleggelse innen 30 dager for eldre pasienter etter sykehusinnleggelse for astma/kols FHI

Hjerte- og karsykdommer Hjerneslag - reinnleggelse innen 30 dager for eldre pasienter etter sykehusinnleggelse FHI

Behandling av sykdom og overlevelse Reinnleggelse blant eldre 30 dager etter utskrivning FHI

Kommunale helse- og omsorgstjenester Reinnleggelse blant eldre 30 dager etter utskrivning per kommune FHI
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Nytt ved publisering

Område Navn Kilde
Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Tid fra AMK varsles til ambulanse er på hendelsessted NPR

Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Median tid fra AMK varsles til ambulanse er på hendelsessted (kommune) NPR

Allmennlegetjenesten Varighet på lege-listeinnbygger-relasjon FLO



Resultater på indikatorer som 
inngår i RHF-ene sine 
oppdragsdokument i 2021
Resultat på lands- og RHF-nivå for 2.tertial 2021
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Målområde 1 - Redusere unødvendig venting og variasjon i 
kapasitetsutnyttelsen

Indikator Målsetting
Landet Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord

Resultat endring Resultat endring Resultat endring Resultat endring Resultat endring

Gjennomsnittlig ventetid fra 
mottatt henvisning til 
helsehjelp påbegynnes 
(somatikk)

Under 50 dager i 2022, og 
redusert ift. året før.

Resultat og 
endring i antall 
dager

60,4 -8,5 58,3 -9,3 65,0 -5,8 56,6 -13,4 66,4 -7,7

Andel pakkeforløp 
gjennomført innen standard 
forløpstid for 26 kreftformer

Minst 70 %, og redusert 
variasjon på HF-nivå.

Andel og 
endring fra sist 
tertial i prosent 
poeng

71,7 -3,8 pp 72,7 -3,3 pp 77,4 +0,4 pp 64,8 -10,1 pp 60,1 -10,4 pp

Resultatene i tabellen gjelder 2. tertial 2021, med endring fra 2. tertial 2020.
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Målområde 2 – Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling

Indikator Målsetting
Landet Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord

Resultat endring Resultat endring Resultat endring Resultat endring Resultat endring

Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt 
henvisning til helsehjelp 
påbegynnes (PHV)

Under 40 dager
Resultat og endring i 
antall dager

47,8 +1,6 46,7 +4,1 39,8 +1,6 48,1 +2,2 62,5 +0,4

Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt 
henvisning til helsehjelp 
påbegynnes (PHBU)

Under 35 dager
Resultat og endring i 
antall dager

52,7 +7,2 50,2 +4,2 50,9 +12 60,9 12,7 55,2 1,3

Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt 
henvisning til helsehjelp 
påbegynnes (TSB)

Under 30 dager
Resultat og endring i 
antall dager

31,2 - 1,9 30,9 + 0,1 27,1 - 2,1 27,2 - 3,4 41,9 - 1,6

Epikrisetid, TSB
Minst 60 % innen 1 
dag etter utskrivning

Resultat i prosent og 
endring i prosentpoeng.

56,9 + 4,9 pp 53,5 + 1,8 pp 56,9 + 21,0 pp 81,3 - 0,1 pp 37,8 + 6,9 pp

Epikrisetid, PHV
Minst 60 % innen 1 
dag etter utskrivning

Resultat i prosent og 
endring i prosentpoeng.

52,3 +2,8 pp 50,7 +4,9 pp 51,6 +1,9 pp 59,4 +1,2 pp 53,3 -0,2 pp

Antall pasienter med 
tvangsmiddelvedtak i psykisk 
helsevern

Skal reduseres i 2021
Resultat og endring i 
antall

953 -42 561 -27 206 -13 126 +11 63 -15

Resultatene i tabellen gjelder 2. tertial 2021, med endring fra 2. tertial 2020.
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Målområde 2 forts. – Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling

Indikator Målsetting
Landet Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord

Resultat endring Resultat endring Resultat endring Resultat endring Resultat endring

Pakkeforløp gjennomført innen 
forløpstid for utredning, PHBU Minst 80 %

Resultat i prosent, endring 
i prosentpoeng 52 % +7 p.p 56 % +10 p.p 52 % +2 p.p 32 % -3 p.p 50 % +3 p.p

Pakkeforløp gjennomført innen 
forløpstid for utredning, PHV Minst 80 %

Resultat i prosent, endring 
i prosentpoeng 73 % +5 p.p 73 % +5 p.p 74 % +3 p.p 68 % +2 p.p 68 % +4 p.p

Pakkeforløp gjennomført innen 
forløpstid for utredning, TSB

Minst 80 %
Resultat i prosent, endring 
i prosentpoeng 82 % -3 p.p 85 % -1 p.p 75 % -11 p.p 75 % -5 p.p 67 % -12 p.p

Pakkeforløp gjennomført for evaluering 
av behandling i poliklinikk, PHBU Minst 80 %

Resultat i prosent, endring 
i prosentpoeng 38 % 0 37 % +4 p.p 45 % -1 p.p 16 % -18 p.p 49 % +2 p.p

Pakkeforløp gjennomført for evaluering
av behandling i poliklinikk, PHV Minst 80 %

Resultat i prosent, endring
i prosentpoeng 45 % +2 p.p 49 % +5 p.p 42 % -3 p.p 39 % -8 p.p 38 % -2 p.p

Pakkeforløp gjennomført for evaluering 
av behandling i poliklinikk, TSB Minst 80 %

Resultat i prosent, endring 
i prosentpoeng 43 % +10 p.p 40 % +20 p.p 41 % 0 63 % 0 28 % -7 p.p

Andel av pasienter i pakkeforløp som 
sammen med behandler har utarbeidet 
behandlingsplan, PHBU Minst 80 %

Resultat i prosent, endring 
i prosentpoeng 44 % 5 p.p 54 % +9 p.p 20 % +2 p.p 42 % -6 p.p 39 % -2 p.p

Andel av pasienter i pakkeforløp som 
sammen med behandler har utarbeidet 
behandlingsplan, PHV Minst 80 %

Resultat i prosent, endring 
i prosentpoeng 40 % -1 p.p 47 % -2 p.p 18 % +1 p.p 42 % +5 p.p 24 % -3 p.p

Andel av pasienter i pakkeforløp som 
sammen med behandler har utarbeidet 
behandlingsplan, TSB Minst 80 %

Resultat i prosent, endring 
i prosentpoeng

40 % +12 p.p 44 % +10 p.p 26 % +12 p.p 32 % +13 p.p 52 % +11 p.p

Resultatene i tabellen gjelder 2. tertial 2021, med endring fra 2. tertial 2020.
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Målområde 3 – Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

Indikator Målsetting
Landet Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord

Resultat Endring Resultat Endring Resultat Endring Resultat Endring Resultat Endring

Forbruk av bredspektret 
antibiotika i sykehus*

Redusert med 30 % i 
2021, fra 2012-nivå.

Resultat i DDD/100 
liggedøgn og endring i 
prosent

* * 15,80 +10,3 * * 15,67 +7,2 14,08 +7,5

Endring i prosent, 
2012 -1. tertial 2021

17,66 * 17,63 -10,4 17,81 * 17,98 -12,8 17,04 -17,4

Korridorpasienter Ingen korridorpasienter Resultat og endring i
antall

8642 + 1754 4153 + 1309 2966 + 101 811 + 356 712 - 12

Epikrisetid (somatikk)
Minst 70 % sendt innen 
1 dag etter utskrivning

Resultat i prosent og 
endring i 
prosentpoeng

66,1 +1,9 pp 67,8 +2,4 pp 63,4 +0,1 pp 60,1 +2,9 pp 71,0 +0,3 pp

Resultatene i tabellen gjelder 2.tertial 2021, med endring fra 2.tertial 2020.

*Statistikkgrunnlaget til Helse Vest RHF og landet er mangelfullt for 2. tertial 2021. Omlegging til nytt datasystem
hos Sykehusapotekene i Helse Vest har påvirket resultatene til helseforetak/sykehus i Helse Vest og Helse Vest
RHF. Nasjonale resultater er også noe påvirket.



Oppdaterte resultater på 
nasjonale kvalitetsindikatorer
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Oversikt over områder med nye resultater

Område Side
Akuttmedisinsk kjede 13

Hoftebrudd 36

Hjerte- og karsykdommer 41

Nyre 72

Kreft 75

Fødsel 153

Infeksjon 179

Legemidler 185

Diabetes hos barn 192

Sykehusopphold 216

Psykisk helsevern for barn og unge 265

Psykisk helsevern for voksne 294

Rusbehandling 332

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 369

Allmennlegetjenesten 372



Akuttmedisinsk kjede

Kilde:Unsplash
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Responstid ambulanse - bakgrunn

• Indikator responstid ambulanse utviklet og publisert i 2015.

• Kritikk mot datagrunnlaget og definisjon av indikatoren medførte stans i publisering
og det ble startet en revisjon.

• Indikatoren er delt i to; en som måler AMK-område og en på kommunenivå. Ulike 
måltall.

• Utfordringer med datakvalitet og innrapportering av data for 2021. Derfor bare
2020-tall i denne omgang.



Tid fra AMK varsles til ambulanse er på hendelsesstedet – tettbygde strøk
Definisjon: 90-percentilet fra 113-oppringing til ambulansen er på hendelsesstedet i akutte hendelser i tettbygde strøk.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 15

Nevner 2020
Helse Sør-Øst: 61 641
Helse Vest: 13 814
Helse Midt: 6 246
Helse Nord: 3 153



Tid fra AMK varsles til ambulanse er på hendelsesstedet – tettbygde strøk
Definisjon: Andel akutte hendelser i tettbygde strøk hvor ambulansen er på hendelsesstedet innen 12 minutter.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 16



Tid fra AMK varsles til ambulanse er på hendelsesstedet – tettbygde strøk
Definisjon: 90-percentilet fra 113-oppringing til ambulansen er på hendelsesstedet i akutte hendelser i tettbygde strøk.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 17



Tid fra AMK varsles til ambulanse er på hendelsesstedet – tettbygde strøk
Definisjon: Andel akutte hendelser i tettbygde strøk hvor ambulansen er på hendelsesstedet innen 12 minutter.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 18



Tid fra AMK varsles til ambulanse er på hendelsesstedet – grisgrendte strøk
Definisjon: 90-percentilet fra 113-oppringing til ambulansen er på hendelsesstedet i akutte hendelser i grisgrendte strøk.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 19

Nevner 2020
Helse Sør-Øst: 36 904
Helse Vest: 9 483
Helse Midt: 8 562
Helse Nord: 6 892



Tid fra AMK varsles til ambulanse er på hendelsesstedet – grisgrendte strøk
Definisjon: Andel akutte hendelser i grisgrendte strøk hvor ambulansen er på hendelsesstedet innen 25 minutter.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 20

Målsetting:
25 minutter



Tid fra AMK varsles til ambulanse er på hendelsesstedet – grisgrendte strøk
Definisjon: 90-percentilet fra 113-oppringing til ambulansen er på hendelsesstedet i akutte hendelser i grisgrendte strøk.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 21



Tid fra AMK varsles til ambulanse er på hendelsesstedet – grisgrendte strøk
Definisjon: Andel akutte hendelser i grisgrendte strøk hvor ambulansen er på hendelsesstedet innen 25 minutter.

Målsetting: 
25 minutter

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 22



Median tid fra AMK varsles til ambulanse er på hendelsesstedet (kommune)
Definisjon: Median tid fra 113-oppringing til ambulansen er på hendelsesstedet i akutte hendelser i tettbygde strøk.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 23



Median tid fra AMK varsles til ambulanse er på hendelsesstedet (kommune)
Definisjon: Median tid fra 113-oppringing til ambulansen er på hendelsesstedet i akutte hendelser i grisgrendte strøk.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 24



Hjerte-lunge-redning før ambulansen kommer frem til en hjertestans

Kilde:
Norsk hjertestansregister 25

Definisjon: Andel hjertestanser utenfor sykehus hvor tilstedeværende har startet hjerte-lunge-regning før ambulansen ankommer.



Hjerte-lunge-redning før ambulansen kommer frem til en hjertestans
Definisjon: Andel hjertestanser utenfor sykehus hvor tilstedeværende har startet hjerte-lunge-regning før ambulansen ankommer.

Kilde:
Norsk hjertestansregister

26
Periode:

2. Tertial 2021



Vellykket gjenopplivning etter hjertestans
Definisjon: Andel pasienter med plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus, som fikk tilbake egen hjerterytme i ambulansen.

Kilde:
Norsk hjertestansregister 27



Vellykket gjenopplivning etter hjertestans
Definisjon: Andel pasienter med plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus, som fikk tilbake egen hjerterytme i ambulansen.

Kilde:
Norsk hjertestansregister

28
Periode:

2. Tertial 2021



Vellykket gjenopplivning: Personer som får tilbake egen hjerterytme etter hjertestans
Definisjon: Antall vellykkede gjenopplivninger etter hjertestans per 100 000 innbyggere

Kilde:
Norsk hjertestansregister 29



Vellykket gjenopplivning: Personer som får tilbake egen hjerterytme etter hjertestans
Definisjon: Antall vellykkede gjenopplivninger etter hjertestans per 100 000 innbyggere

Kilde:
Norsk hjertestansregister 30

Periode:
2. Tertial 2021



Supplerende måltall for begge indikatorer
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Hjertestans
Definisjon: Antall hjertestanser per 100 000 innbyggere

Kilde:
Norsk hjertestansregister 32



Hjertestans
Definisjon: Antall hjertestanser per 100 000 innbyggere

Kilde:
Norsk hjertestansregister 33

Periode:
2. Tertial 2021



Hjertestans
Definisjon: Totalt antall pasienter med hjertestans

Kilde:
Norsk hjertestansregister 34



Hjertestans
Definisjon: Totalt antall pasienter med hjertestans

Periode:
2. tertial 2021

Kilde:
Norsk hjertestansregister 35



Somatisk helse

Kilde:Unsplash



HOFTEBRUDD

24 t 48 t

2020 2. Tertial 2020 2. Tertial 2021 2020 2. Tertial 2020 2. tertial 2021

Helse Sør-Øst RHF 63,9 60,6 64,6 93,5 91,9 93,2

Helse Vest RHF 70,1 65,1 61,7 95,7 94,1 93,0

Helse Midt-Norge RHF 72,1 67,9 69,2 94,4 92,5 93,6

Helse Nord RHF 60,4 57,8 63,6 86,8 84,3 86,4

Landet 66,0 62,4 64,6 93,5 91,8 92,6

37



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

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 38



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

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
2. Tertial 2021 39



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

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 40



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

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
2. Tertial 2021 41



Hjerte- og karsykdommer

Kilde:Unsplash



Gjennomgang av oppdaterte resultater
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Kvalitetsindikator Periode Register

Kransårerøntgen innen anbefalt tid ved hjerteinfarkt 2020 Norsk hjerteinfarktregister

Legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer etter operasjon for innsnevring av halspulsåren 2020 NORKAR

Legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer etter operasjon for utposning på hovedpulsåren 2020 NORKAR

Legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer etter operasjon for trange blodårer til beina 2020 NORKAR

Tid fra symptom til behandling av åreforkalkning i halspulsåren (symptomatisk carotisstenose) 2020 NORKAR

Trombolysebehandling ved blodpropp i hjernen 2. tertial 2021 NPR

Gjennomført tverrfaglig funksjonsvurdering innen anbefalt tid 2. tertial 2021 Norsk hjerneslagregister

Trombolysebehandling av hjerneinfarkt innen 40 minutter 2020 Norsk hjerneslagregister

Lipidsenkende behandling etter hjerneinfarkt 2020 Norsk hjerneslagregister

Blodtrykksbehandling etter hjerneslag 2020 Norsk hjerneslagregister

Blodfortynnende behandling etter hjerneinfarkt hos pasienter med atrieflimmer 2020 Norsk hjerneslagregister

Blodpropphemmende behandling etter hjerneslag som skyldes blodpropp 2020 Norsk hjerneslagregister

Vurdering og testing av svelgefunksjon etter hjerneslag 2020 Norsk hjerneslagregister

Behandlet i slagenhet etter akutt hjerneslag 2020 Norsk hjerneslagregister
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Kransårerøntgen innen anbefalt tid ved hjerteinfarkt
Definisjon: Andel pasienter under 85 år med hjerteinfarkt uten ST-elevasjon i EKG (NSTEMI), som får hjertets kransårer utredet med kransårerøntgen innen 72 timer etter 
innleggelse i sykehus.

Kilde:
Norsk hjerteinfarktregister

N for 2020:

Landet: 5 376
Helse Midt-Norge:808 
Helse Nord: 685
Helse Sør-Øst: 2 752
Helse Vest: 1 131
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Kilde:

Norsk hjerteinfarktregister

Kransårerøntgen innen anbefalt tid ved hjerteinfarkt

Periode:
2020

Definisjon: Andel pasienter under 85 år med hjerteinfarkt uten ST-elevasjon i EKG (NSTEMI), som får hjertets kransårer utredet med kransårerøntgen innen 72 timer etter 
innleggelse i sykehus.

N = 115

N = 95

N = 97

Totalt antall pasienter (nevner) vises for de tre helseforetakene med 
færrest pasienter. For enheter med få pasienter vil variasjon kunne skyldes 
tilfeldigheter. Små endringer i teller vil kunne gi store utslag på resultatet.



Resultater for 
nasjonale 
kvalitetsindikatorer,  
2015-2020

Kilde: Årsrapport for 2020,

Norsk karkirurgisk register (NORKAR)

46
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Legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer etter operasjon for innsnevring av halspulsåren
(carotisstenose)
Definisjon: Andel pasienter som mottar legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer ved utreise etter operasjon for innsnevring av halspulsåren.

Kilde:
Norsk karkirurgisk register (NORKAR)

N for 2020:

Landet: 404
Helse Midt-Norge: 74
Helse Nord: 47
Helse Sør-Øst: 204
Helse Vest: 79



N = 11

N = 18

N = 15

48
Kilde:

Norsk karkirurgisk register (NORKAR)

Legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer etter operasjon for innsnevring av halspulsåren 
(carotisstenose)
Definisjon: Andel pasienter som mottar legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer ved utreise etter operasjon for innsnevring av halspulsåren.

Periode:
2020

Totalt antall pasienter (nevner) vises for de tre helseforetakene med færrest 
pasienter. For enheter med få pasienter vil variasjon kunne skyldes tilfeldigheter.
Små endringer i teller vil kunne gi store utslag på resultatet.
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Legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer etter operasjon for utposning på hovedpulsåren
(aortaaneurisme)
Definisjon: Andel pasienter som mottar legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer ved utreise etter operasjon for utposning på hovedpulsåren

Kilde:
Norsk karkirurgisk register (NORKAR)

N for 2020:

Landet: 1 043
Helse Midt-Norge: 182
Helse Nord: 120
Helse Sør-Øst: 531
Helse Vest: 210



N = 15

N = 22

N = 45

50
Kilde:

Norsk karkirurgisk register (NORKAR)

Legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer etter operasjon for utposning på hovedpulsåren 
(aortaaneurisme)
Definisjon: Andel pasienter som mottar legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer ved utreise etter operasjon for utposning på hovedpulsåren.

Periode:
2020

Totalt antall pasienter (nevner) vises for de tre helseforetakene med færrest
pasienter. For enheter med få pasienter vil variasjon kunne skyldes tilfeldigheter.
Små endringer i teller vil kunne gi store utslag på resultatet.
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Legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer etter operasjon for trange blodårer til beina
(åreforkalkning)
Definisjon: Andel pasienter som mottar legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer ved utreise etter operasjon for trange blodårer til beina, dvs. lår, legg og fot.

Kilde:
Norsk karkirurgisk register (NORKAR)

N for 2020:

Landet: 3 276
Helse Midt-Norge: 487
Helse Nord: 351
Helse Sør-Øst:1 742
Helse Vest: 696



N = 5

N = 102

N = 137

52
Kilde:

Norsk karkirurgisk register (NORKAR)

Legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer etter operasjon for trange blodårer til beina 
(åreforkalkning)
Definisjon: Andel pasienter som mottar legemiddelbehandling i tråd med nasjonale retningslinjer ved utreise etter operasjon for trange blodårer til beina, dvs. lår, legg og fot.

Periode:
2020

Totalt antall pasienter (nevner) vises for de tre helseforetakene med færrest 
pasienter. For enheter med få pasienter vil variasjon kunne skyldes tilfeldigheter.
Små endringer i teller vil kunne gi store utslag på resultatet.



53

Tid fra symptom til behandling av åreforkalkning i halspulsåren (symptomatisk carotisstenose)
Definisjon: Andel pasienter med symptomatisk carotisstenose behandlet innen 14 dager etter symptomdebut.

Kilde:
Norsk karkirurgisk register (NORKAR)

N for 2020:

Landet: 349
Helse Midt-Norge: 59
Helse Nord: 42
Helse Sør-Øst: 186
Helse Vest: 62



N = 14

N = 14

N = 5

54
Kilde:

Norsk karkirurgisk register (NORKAR)

Tid fra symptom til behandling av åreforkalkning i halspulsåren (symptomatisk carotisstenose)
Definisjon: Andel pasienter med symptomatisk carotisstenose behandlet innen 14 dager etter symptomdebut.

Periode:
2020

Totalt antall pasienter (nevner) vises for de tre helseforetakene med færrest 
pasienter. For enheter med få pasienter vil variasjon kunne skyldes tilfeldigheter.
Små endringer i teller vil kunne gi store utslag på resultatet.



55

Trombolysebehandling ved blodpropp i hjernen

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Definisjon: Andel pasienter (18 år og eldre) med blodpropp i hjernen som har fått behandling med trombolyse.

Årstall 2011-2020

N for 2. tertial 2021:

Landet: 3 016
Helse Midt-Norge: 482
Helse Nord: 350
Helse Sør-Øst: 1 643 
Helse Vest:541



Norge: 15,3 %, N = 3 016

N = 41
N = 24

N = 37

56
Kilde:

Norsk pasientregister (NPR)

Trombolysebehandling ved blodpropp i hjernen

Periode:
2. tertial 2021

Definisjon: Andel pasienter (18 år og eldre) med blodpropp i hjernen som har fått behandling med trombolyse.

For Lovisenberg og Diakonhjemmet skjer trombolyse ved annet sykehus (Ullevål (OUS)). Når andelen 
trombolysebehandlinger for Ullevål beregnes, er derfor pasienter fra Diakonhjemmet og Lovisenberg inkludert.

Totalt antall pasienter (nevner) vises for de tre helseforetakene med færrest 
pasienter. For enheter med få pasienter vil variasjon kunne skyldes tilfeldigheter. 
Små endringer i teller vil kunne gi store utslag på resultatet.



57

Gjennomført tverrfaglig funksjonsvurdering innen anbefalt tid
Definisjon: Andel pasienter med akutt hjerneslag som har fått tverrfaglig funksjonsvurdering inkludert beslutning om anbefalt videre forløp (med eller uten rehabilitering) innen 7 
kalenderdager etter innleggelse i slagenhet.

Kilde:
Norsk hjerneslagregister (NHR)

N for 2020:

Landet:
Helse Midt-Norge:  
Helse Nord: 
Helse Sør-Øst: 
Helse Vest:

N for 2. tertial 2021:

Landet: 2 750
Helse Midt-Norge: 471
Helse Nord: 331
Helse Sør-Øst: 1 535
Helse Vest: 413



58

Gjennomført tverrfaglig funksjonsvurdering innen anbefalt tid

Periode:
2. tertial 2021

Totalt antall pasienter (nevner) vises for de tre helseforetakene med færrest 
pasienter. For enheter med få pasienter vil variasjon kunne skyldes tilfeldigheter. 
Små endringer i teller vil kunne gi store utslag på resultatet.

N = 37

N = 36

Definisjon: Andel pasienter med akutt hjerneslag som har fått tverrfaglig funksjonsvurdering inkludert beslutning om anbefalt videre forløp (med eller uten rehabilitering) innen 7 
kalenderdager etter innleggelse i slagenhet.

N = 41

Kilde:
Norsk hjerneslagregister (NHR)



59

Trombolysebehandling av hjerneinfarkt innen 40 minutter
Definisjon: Andel pasienter med hjerneinfarkt som er trombolysebehandlet, og får denne behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse.

Kilde:
Norsk hjerneslagregister (NHR)

N for 2020:

Landet: 1 584
Helse Midt-Norge: 187
Helse Nord: 165
Helse Sør-Øst: 820
Helse Vest: 412



60

Trombolysebehandling av hjerneinfarkt innen 40 minutter
Definisjon: Andel pasienter med hjerneinfarkt som er trombolysebehandlet, og får denne behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse.

Kilde:
Norsk hjerneslagregister (NHR)

N = 21
N = 27

N = 28

Periode:
2020

Totalt antall pasienter (nevner) vises for de tre helseforetakene med færrest 
pasienter. For enheter med få pasienter vil variasjon kunne skyldes tilfeldigheter.
Små endringer i teller vil kunne gi store utslag på resultatet.



61

Lipidsenkende behandling etter hjerneinfarkt
Definisjon: Andel pasienter med hjerneinfarkt utskrevet med statiner/lipidsenkende behandling.

Kilde:
Norsk hjerneslagregister (NHR)

N for 2020:

Landet: 7 280
Helse Midt-Norge: 1 190
Helse Nord: 854
Helse Sør-Øst: 3 884
Helse Vest: 1 352

Aldersgrensen <=80 år ble fjernet for 
indikatoren «Lipidsenkende behandling 
etter hjerneinfarkt» f.o.m. 2020.



Lipidsenkende behandling etter hjerneinfarkt
Definisjon: Andel pasienter med hjerneinfarkt utskrevet med statiner/lipidsenkende behandling.

Kilde:
Norsk hjerneslagregister (NHR)

Periode:
2020

N = 104

N = 115
N = 112

Totalt antall pasienter (nevner) vises for de tre helseforetakene med færrest 
pasienter. For enheter med få pasienter vil variasjon kunne skyldes tilfeldig6h2eter. 
Små endringer i teller vil kunne gi store utslag på resultatet.



63

Blodtrykksbehandling etter hjerneslag
Definisjon: Andel pasienter som har fått blodtrykksbehandling etter hjerneslag.

Kilde:
Norsk hjerneslagregister (NHR)

N for 2020:

Landet: 8 266
Helse Midt-Norge: 1 343
Helse Nord: 968
Helse Sør-Øst: 4 454
Helse Vest: 1 501



64

Blodtrykksbehandling etter hjerneslag
Definisjon: Andel pasienter som har fått blodtrykksbehandling etter hjerneslag.

Kilde:
Norsk hjerneslagregister (NHR)

Periode:
2020

N = 122

N = 124

N = 128

Totalt antall pasienter (nevner) vises for de tre helseforetakene med 
færrest pasienter. For enheter med få pasienter vil variasjon kunne 
skyldes tilfeldigheter. Små endringer i teller vil kunne gi store utslag på 
resultatet.



65

Blodfortynnende behandling etter hjerneinfarkt hos pasienter med atrieflimmer
Definisjon: Andel pasienter med atrieflimmer utskrevet med blodfortynnende medikamenter etter hjerneinfarkt.

Kilde:
Norsk hjerneslagregister (NHR)

N for 2020:

Landet: 1 716
Helse Midt-Norge: 270
Helse Nord: 224
Helse Sør-Øst: 900
Helse Vest: 322



66

Blodfortynnende behandling etter hjerneinfarkt hos pasienter med atrieflimmer
Definisjon: Andel pasienter med atrieflimmer utskrevet med blodfortynnende medikamenter etter hjerneinfarkt.

Kilde:
Norsk hjerneslagregister (NHR)

Periode:
2020

N = 15

N = 25

N = 32

N = 32

Totalt antall pasienter (nevner) vises for de tre helseforetakene med færrest 
pasienter. For enheter med få pasienter vil variasjon kunne skyldes 
tilfeldigheter. Små endringer i teller vil kunne gi store utslag på resultatet.



67

Blodpropphemmende behandling etter hjerneslag som skyldes blodpropp
Definisjon: Andel pasienter utskrevet med antitrombotisk behandling (platehemming eller antikoagulasjon) etter hjerneinfarkt.

Kilde:
Norsk hjerneslagregister (NHR)

N for 2020:

Landet: 7 280
Helse Midt-Norge: 1 190
Helse Nord: 854
Helse Sør-Øst: 3 884
Helse Vest: 1 352



68

Blodpropphemmende behandling etter hjerneslag som skyldes blodpropp
Definisjon: Andel pasienter utskrevet med antitrombotisk behandling (platehemming eller antikoagulasjon) etter hjerneinfarkt.

Kilde:
Norsk hjerneslagregister (NHR)

Periode:
2020

N = 112

N = 115

N = 104

Totalt antall pasienter (nevner) vises for de tre helseforetakene med 
færrest pasienter. For enheter med få pasienter vil variasjon kunne skyldes 
tilfeldigheter. Små endringer i teller vil kunne gi store utslag på resultatet.



69

Vurdering og testing av svelgefunksjon etter hjerneslag
Definisjon: Andel pasienter som er behandlet for hjerneslag som har fått vurdert og eventuelt testet svelgefunksjon før utskrivning fra sykehus..

Kilde:
Norsk hjerneslagregister (NHR)

N for 2020:

Landet: 8 930
Helse Midt-Norge: 1 433
Helse Nord: 1 032
Helse Sør-Øst: 4 858
Helse Vest: 1 607



70

Vurdering og testing av svelgefunksjon etter hjerneslag
Definisjon: Andel pasienter som er behandlet for hjerneslag som har fått vurdert og eventuelt testet svelgefunksjon før utskrivning fra sykehus.

Kilde:
Norsk hjerneslagregister (NHR)

Periode:
2020

N = 125

N = 128

N = 139

Totalt antall pasienter (nevner) vises for de tre helseforetakene med 
færrest pasienter. For enheter med få pasienter vil variasjon kunne skyldes 
tilfeldigheter. Små endringer i teller vil kunne gi store utslag på resultatet.



71

Behandlet i slagenhet etter akutt hjerneslag
Definisjon: Andel pasienter med akutt hjerneslag som er behandlet i slagenhet.

Kilde:
Norsk hjerneslagregister (NHR)

N for 2020:

Landet: 8 930
Helse Midt-Norge: 1 433
Helse Nord: 1 032
Helse Sør-Øst: 4 858
Helse Vest: 1 607



72

Behandlet i slagenhet etter akutt hjerneslag
Definisjon: Andel pasienter med akutt hjerneslag som er behandlet i slagenhet.

Kilde:
Norsk hjerneslagregister (NHR)

Periode:
2020

N = 125

N = 128

N = 139

Totalt antall pasienter (nevner) vises for de tre helseforetakene med færrest 
pasienter. For enheter med få pasienter vil variasjon kunne skyldes 
tilfeldigheter. Små endringer i teller vil kunne gi store utslag på resultatet.



Nyre

Kilde:Mostphotos



Andel dialysepasienter som får hjemmedialyse
Definisjon: Andel dialysepasienter med kronisk nyresvikt som får hjemmedialyse.

Kilde:
Norsk nyreregister 74



Andel dialysepasienter som får hjemmedialyse
Definisjon: Andel dialysepasienter med kronisk nyresvikt som får hjemmedialyse.

Kilde:
Norsk nyreregister

Periode:
2. tertial 2021 75



Kreft

Kilde:Mostphotos



Nye kreftpasienter i pakkeforløp for 24 kreftformer
Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for 24 utvalgte kreftformer.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Landet 2. tertial
2017: N= 10 055
2018: N= 10 533
2019: N= 10 330
2020: N= 9 731
2021: N= 10 562

77



Nye kreftpasienter i pakkeforløp for 24 kreftformer
Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for 24 utvalgte kreftformer.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
2. tertial 2021

78



Pakkeforløp for 26 organspesifikke kreftformer
Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 79

Landet 2. tertial
2017: N= 8 167
2018: N= 8 637
2019: N= 8 012
2020: N= 7 324
2021: N= 8031



Pakkeforløp for 26 organspesifikke kreftformer
Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 80

Periode:
2. tertial 2021



Inn i pakkeforløp Gjennomført

2017 2018 2019 2020 2. tertial 2021 2017 2018 2019 2020 2. tertial 2021

Pakkeforløp for kreft i spiserør 
og magesekk

77,6 75,4 74,6 74,5 71,2 71,8 71,1 70,4 78,1 76,2

Pakkeforløp for blærekreft 75,7 78,6 76,1 78,0 79,0 85,8 85,4 86,1 89,0 91,1

Pakkeforløp for malign 
melanom

72,5 74,9 76,3 78,9 79,8 89,6 88,5 86,8 92,0 92,9

Pakkeforløp for brystkreft 91,1 88,2 88,2 90,6 90,6 67,7 63,1 65,4 72,1 74,0

Pakkeforløp for eggstokkreft 70,8 68,9 70,8 77,6 77,0 65,1 61,4 65,5 83,9 74,6

Pakkeforløp for tykk- og 
endetarmskreft

85,0 84,2 83,0 82,4 80,2 75,6 70,9 69,3 74,4 67,2

Pakkeforløp for livmorkreft 70,4 74,8 74,1 78,3 78,0 56,7 54,9 59,7 78,9 68,2

Pakkeforløp for hode-
halskreft

80,1 77,6 73,3 75,7 74,1 62,5 57,2 56,5 68,5 57,9

Pakkeforløp for lungekreft 85,3 85,3 84,2 85,0 84,8 60,6 55,8 56,9 64,4 61,9

Pakkeforløp for prostatakreft 78,6 78,8 77,1 80,8 80,9 51,6 49,5 52,4 57,4 59,7

Pakkeforløp for nyrekreft 77,1 80,8 78,2 75,6 79,0 56,5 58,0 57,1 64,8 65,5

Pakkeforløp for lymfom 75,1 67,7 71,4 75,3 74,4 65,2 62,8 60,7 60,4 63,3

Gjennomføring av diagnostisk 
pakkeforløp

73,8 73,1 74,3 70,1 71,1

81



Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft
Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 82

Nevner 2. tertial 2021
Landet: 1 441
Helse Sør-Øst: 768
Helse Vest: 282
Helse Midt: 236
Helse Nord: 155



Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 83

Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft

Periode:
2. tertial 2021



Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft
Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 84

Nevner 2. tertial 2021
Landet: 1 100
Helse Sør-Øst: 564
Helse Vest: 269
Helse Midt: 166
Helse Nord: 101



Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft
Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

85

Periode:
2. tertial 2021



Pakkeforløp for livmorkreft
Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for livmorkreft.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 86

Nevner 2. tertial
2021
Landet: 264
Helse Sør-Øst: 150
Helse Vest: 48
Helse Midt: 41
Helse Nord: 25



Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for livmorkreft.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 87

Periode:
2. tertial 2021

Pakkeforløp for livmorkreft



Pakkeforløp for livmorkreft
Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimalt anbefalt forløpstid fra start av forløpet til oppstart av behandling.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 88

Nevner 2. tertial 2021
Landet: 233
Helse Sør-Øst: 133
Helse Vest: 49
Helse Midt: 27
Helse Nord: 24



Pakkeforløp for livmorkreft
Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimalt anbefalt forløpstid fra start av forløpet til oppstart av behandling.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 89

Periode:
2. tertial 2021



Pakkeforløp for brystkreft
Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for brystkreft.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 90

Nevner 2. tertial 2021
Landet:1 457
Helse Sør-Øst: 860
Helse Vest: 269
Helse Midt: 208
Helse Nord: 120



Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for brystkreft.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 91

Periode:
2. tertial 2021

Pakkeforløp for brystkreft



Pakkeforløp for brystkreft
Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 92

Nevner 2. tertial 2021
Landet: 1 411
Helse Sør-Øst: 821
Helse Vest: 288
Helse Midt: 55
Helse Nord: 47



Pakkeforløp for brystkreft
Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 93

Periode:
2. tertial 2021



Pakkeforløp for hode-halskreft
Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for hode-halskreft.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 94

Landet i 2.
tertial 2021: 299



Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for hode-halskreft.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 95

Periode:
2. tertial 2021

Pakkeforløp for hode-halskreft



Pakkeforløp for hode-halskreft
Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal anbefalt forløpstid fra start av forløpet til oppstart av behandling.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 96



Pakkeforløp for hode-halskreft
Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal anbefalt forløpstid fra start av forløpet til oppstart av behandling.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 97

Periode:
2. tertial 2021



Pakkeforløp for eggstokkreft
Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for eggstokkreft.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 98



Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for eggstokkreft.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 99

Periode:
2. tertial 2021

Pakkeforløp for eggstokkreft



Pakkeforløp for eggstokkreft
Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 100



Pakkeforløp for eggstokkreft
Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 101

Periode:
2. tertial 2021



Pakkeforløp for lymfom
Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for lymfom.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 102

Landet i 2.
tertial 2021:
441



Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for lymfom.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 103

Pakkeforløp for lymfom

Periode:
2. tertial 2021



Pakkeforløp for lymfom
Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimalt anbefalt forløpstid fra start av forløpet til oppstart av behandling.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 104



Pakkeforløp for lymfom
Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimalt anbefalt forløpstid fra start av forløpet til oppstart av behandling.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 105

Periode:
2. tertial 2021



Pakkeforløp for malign melanom
Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for malign melanom.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 106



Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for malign melanom.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 107

Pakkeforløp for malign melanom

Periode:
2. tertial 2021



Pakkeforløp for malign melanom
Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 108



Pakkeforløp for malign melanom
Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 109

Periode:
2. tertial 2021



Pakkeforløp for lungekreft
Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for lungekreft.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 110



Pakkeforløp for lungekreft
Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for lungekreft.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 111

Periode:
2. tertial 2021



Pakkeforløp for lungekreft
Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 112



Pakkeforløp for lungekreft
Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 113

Periode:
2. tertial 2021



Pakkeforløp for prostatakreft
Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for prostatakreft.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 114



Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for prostatakreft.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 115

Pakkeforløp for prostatakreft

Periode:
2. tertial 2021



Pakkeforløp for prostatakreft
Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimalt anbefalt forløpstid fra start av forløpet til oppstart av behandling.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 116



Pakkeforløp for prostatakreft
Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimalt anbefalt forløpstid fra start av forløpet til oppstart av behandling.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 117

Periode:
2. tertial 2021



Pakkeforløp for blærekreft
Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for blærekreft.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 118



Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for blærekreft.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 119

Periode:
2. tertial 2021

Pakkeforløp for blærekreft



Pakkeforløp for blærekreft
Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal anbefalt forløpstid fra start av forløpet til oppstart av behandling.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 120



Pakkeforløp for blærekreft
Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal anbefalt forløpstid fra start av forløpet til oppstart av behandling.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 121

Periode:
2. tertial 2021



Pakkeforløp for nyrekreft
Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for nyrekreft.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 122

Landet i 2. tertial 
2021: 226



Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for nyrekreft.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 123

Pakkeforløp for nyrekreft

Periode:
2. tertial 2021



Pakkeforløp for nyrekreft
Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimalt anbefalt forløpstid fra start av forløpet til oppstart av behandling.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 124



Pakkeforløp for nyrekreft
Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimalt anbefalt forløpstid fra start av forløpet til oppstart av behandling.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 125

Periode:
2. tertial 2021



Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk
Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 126

Nevner 2. tertial 2021
Landet: 267
Helse Sør-Øst: 156
Helse Vest: 48
Helse Midt: 34
Helse Nord: 29



Definisjon: Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 127

Periode:
2. tertial 2021

Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk



Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk
Definisjon: : Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 128



Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk
Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 129

Periode:
2. tertial 2021



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 130

Gjennomføring av diagnostiske pakkeforløp
Definisjon: Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.



Gjennomføring av diagnostiske pakkeforløp
Definisjon:Andel som har en forløpstid innenfor maksimal forløpstid fra start av forløpet til start av behandling.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 131

Periode:
2. tertial 2021



5-års relativ overlevelse etter høy-risiko prostatakreft
Definisjon: Relativ overlevelse er overlevelse for høy-risiko prostatakreftpasienter delt på forventet overlevelse i normalbefolkningen med tilsvarende alders- og 
kjønnssammensetning i samme periode.

Kilde:
2020 Kreftregisteret 132



5-års relativ overlevelse etter høy-risiko prostatakreft
Definisjon: Relativ overlevelse er overlevelse for høy-risiko prostatakreftpasienter delt på forventet overlevelse i normalbefolkningen med tilsvarende alders- og 
kjønnssammensetning i samme periode.

Kilde:Periode:
2020 Kreftregisteret 133



5-års relativ overlevelse etter brystkreft
Definisjon: Relativ overlevelse er overlevelse for brystkreftpasienter delt på forventet overlevelse i normalbefolkningen med tilsvarende alders- og kjønnssammensetning i samme
periode.

Kilde:
Kreftregisteret 134



5-års relativ overlevelse etter brystkreft
Definisjon: Relativ overlevelse er overlevelse for brystkreftpasienter delt på forventet overlevelse i normalbefolkningen med tilsvarende alders- og kjønnssammensetning i samme 
periode.

Periode:
2020

Kilde:
Kreftregisteret 135



5-års relativ overlevelse etter endetarmskreft (menn)

Kilde:
Kreftregisteret 136

Definisjon: Relativ overlevelse er overlevelse for endetarmskreftspasienter delt på forventet overlevelse i normalbefolkningen med tilsvarende alders- og kjønnssammensetning i 
samme periode.

Målsetting: 68 %



5-års relativ overlevelse etter endetarmskreft (menn)

Kilde:
Kreftregisteret

Periode:
2020 137

Definisjon: Relativ overlevelse er overlevelse for endetarmskreftspasienter delt på forventet overlevelse i normalbefolkningen med tilsvarende alders- og kjønnssammensetning
i samme periode.

Målsetting: 68 %



5-års relativ overlevelse etter endetarmskreft (kvinner)
Definisjon: Relativ overlevelse er overlevelse for endetarmskreftspasienter delt på forventet overlevelse i normalbefolkningen med tilsvarende alders- og kjønnssammensetning i 
samme periode.

Kilde:
Kreftregisteret

138

Målsetting: 68 %



5-års relativ overlevelse etter endetarmskreft (kvinner)

Kreftregisteret 139

Definisjon: Relativ overlevelse er overlevelse for endetarmskreftspasienter delt på forventet overlevelse i normalbefolkningen med tilsvarende alders- og kjønnssammensetning i 
samme periode.

Kilde:Periode:

Målsetting: 68 %



5-års relativ overlevelse etter lungekreft (menn)
Definisjon: Relativ overlevelse er overlevelse for lungekreftpasienter delt på forventet overlevelse i normalbefolkningen med tilsvarende alders- og kjønnssammensetning i 
samme periode.

Kilde:

Målsetting:
> 20 %

Kreftregisteret 140



5-års relativ overlevelse etter lungekreft (menn)
Definisjon: Relativ overlevelse er overlevelse for lungekreftpasienter delt på forventet overlevelse i normalbefolkningen med tilsvarende alders- og kjønnssammensetning i 
samme periode.

Kilde:
Kreftregisteret

141

Periode:
2020

Målsetting:
> 20 %



5-års relativ overlevelse etter lungekreft (kvinner)
Definisjon: Relativ overlevelse er overlevelse for lungekreftpasienter delt på forventet overlevelse i normalbefolkningen med tilsvarende alders- og kjønnssammensetning i 
samme periode.

Kilde:
Kreftregisteret 142

Målsetting:
> 20 %



5-års relativ overlevelse etter lungekreft (kvinner)
Definisjon: Relativ overlevelse er overlevelse for lungekreftpasienter delt på forventet overlevelse i normalbefolkningen med tilsvarende alders- og kjønnssammensetning i 
samme periode.

Kilde:
Kreftregisteret

143Periode:
2020

Målsetting:
> 20 %



5-års relativ overlevelse etter tykktarmskreft (menn)
Definisjon: Relativ overlevelse er overlevelse for tykktarmskreftspasienter delt på forventet overlevelse i normalbefolkningen med tilsvarende alders- og kjønnssammensetning i 
samme periode.

Kilde:

Målsetting:
> 68 %

Kreftregisteret 144



5-års relativ overlevelse etter tykktarmskreft (menn)
Definisjon: Relativ overlevelse er overlevelse for tykktarmskreftspasienter delt på forventet overlevelse i normalbefolkningen med tilsvarende alders- og kjønnssammensetning i 
samme periode.

Kilde:Periode:

Målsetting:
> 68 %

Kreftregisteret 145



5-års relativ overlevelse etter tykktarmskreft (kvinner)
Definisjon: Relativ overlevelse er overlevelse for tykktarmskreftspasienter delt på forventet overlevelse i normalbefolkningen med tilsvarende alders- og kjønnssammensetning
i samme periode.

Målsetting:
> 68 %

Kilde:
Kreftregisteret 146



5-års relativ overlevelse etter tykktarmskreft (kvinner)
Definisjon: Relativ overlevelse er overlevelse for tykktarmskreftspasienter delt på forventet overlevelse i normalbefolkningen med tilsvarende alders- og kjønnssammensetning i 
samme periode.

Kilde:
Kreftregisteret 147

Periode:
2020

Målsetting:
> 68 %



Brystbevarende operasjon for kvinner diagnostisert med brystkreft
Definisjon: Andel brystkreftpasienter som får brystbevarende operasjon

Kilde:

Målsetting:  
85 %

2020 Kreftregisteret 148



Brystbevarende operasjon for kvinner diagnostisert med brystkreft
Definisjon: Andel brystkreftpasienter som får brystbevarende operasjon

Kilde:Periode:

Målsetting:  
85 %

2020 Kreftregisteret 149



Kurativ behandling av lungekreft (kvinner)
Definisjon: Indikatoren viser hvor stor andel av pasienter som har lungekreft som gis behandling med den hensikt å kurere sykdommen

Målsetting: 35 %

Kilde:
Kreftregisteret 150



Kurativ behandling av lungekreft (kvinner)

Periode:
2020

Kilde:
Kreftregisteret 151

Definisjon: Indikatoren viser hvor stor andel av pasienter som har lungekreft som gis behandling med den hensikt å kurere sykdommen

Målsetting 35 %



Kurativ behandling av lungekreft (menn)
Definisjon: Indikatoren viser hvor stor andel av pasienter som har lungekreft som gis behandling med den hensikt å kurere sykdommen

Målsetting: 35 %

Kilde:
Kreftregisteret 152



Kurativ behandling av lungekreft (menn)
Definisjon: Indikatoren viser hvor stor andel av pasienter som har lungekreft som gis behandling med den hensikt å kurere sykdommen

Målsetting: 35 %

Kilde:
Kreftregisteret

Periode:
2020 153



Fødsel

Kilde:Unsplash



Antall 2020 Fødsler totalt

Landet 52452

Helse Sør-Øst RHF 29803

Helse Vest RHF 11467

Helse Midt-Norge RHF 7057

Helse Nord RHF 4125

Oslo Universitetssykehus HF 9031

Helse Bergen HF 4890

Akershus Universitetssykehus HF 5021

Vestre Viken HF 4298
Helse Stavanger HF 4129

St. Olavs hospital HF 3521
Sørlandet sykehus HF 2929
Sykehuset Innlandet HF 2509
Sykehuset i Østfold HF 2709
Helse Møre og Romsdal HF 2402

Sykehuset i Vestfold HF 1822

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 1775

Helse Fonna HF 1626

Sykehuset i Telemark 1484

Nordlandssykehuset HF 1201

Helse Nord-Trøndelag 1134

Helse Førde 822
Finnmarkssykehuset HF 614
Helgelandssykehuset HF 535

155



Andel fødsler med keisersnitt
Definisjon: Andel av alle fødsler der barnet ble forløst med keisersnitt

Kilde:
Medisinsk fødselsregister 156



Andel fødsler med keisersnitt
Definisjon: Andel av alle fødsler der barnet ble forløst med keisersnitt

Kilde:Periode:
Medisinsk fødselsregister 157

Enheten «Sykehuset i Vestfold HF, psykiatrisk 
fylkesavdeling» er på listen ved en teknisk feil, og 
vil fjernes før publisering. Vennligst se bort fra 
denne. Gjelder også øvrige NKI på fødsel.



Andel store rifter blant alle vaginalt fødende
Definisjon: Andel rifter grad 3 og 4 blant alle vaginalt fødende

Kilde:
Medisinsk fødselsregister 158



Andel store rifter blant alle vaginalt fødende
Definisjon: Andel rifter grad 3 og 4 blant alle vaginalt fødende

Kilde:
Medisinsk fødselsregister

Periode:
2020

159



Andel store rifter blant førstegangsfødende som føder vaginalt
Definisjon: Andel rifter grad 3 og 4 blant førstegangsfødende som føder vaginalt

Kilde:
Medisinsk fødselsregister2020 160



Andel store rifter blant førstegangsfødende som føder vaginalt
Definisjon: Andel rifter grad 3 og 4 blant førstegangsfødende som føder vaginalt

Kilde:Periode:
Medisinsk fødselsregister2020 161



Andel store rifter blant førstegangsfødende som føder instrumentelt
Definisjon: Andel rifter grad 3 og 4 blant førstegangsfødende som føder instrumentelt

Kilde:
Medisinsk fødselsregister 162



Andel store rifter blant førstegangsfødende som føder instrumentelt
Definisjon: Andel rifter grad 3 og 4 blant førstegangsfødende som føder instrumentelt

Periode:
2020

Kilde:
Medisinsk fødselsregister 163



Antall dødfødte barn per 1000 fødte barn
Definisjon: Antall dødfødte barn per 1000 fødte barn, siste 2 års periode. NB ny definisjon

Kilde:
Medisinsk fødselsregister 164



Antall dødfødte barn per 1000 fødte barn
Definisjon: Antall dødfødte barn per 1000 fødte barn, siste 2 års periode. NB ny definisjon

Siste 2-årsperiode:
2020

Kilde:
Medisinsk fødselsregister 165



Antall barn som dør i nyfødtperioden per 1000 levendefødte
Definisjon: Antall barn som dør 0 – 27 dager etter fødselen (neonatalt døde) per 1000 levendefødte, siste 2-årsperiode NB ny definisjon

Siste 2-årsperiode:
2020

Kilde:
Medisinsk fødselsregister 166



Antall barn som dør i nyfødtperioden per 1000 levendefødte
Definisjon: Antall barn som dør 0 – 27 dager etter fødselen (neonatalt døde) per 1000 levendefødte, siste 2-årsperiode NB ny definisjon

Siste 2-årsperiode:
2020

Kilde:
Medisinsk fødselsregister 167



Andel nyfødte som har apgar skår < 7 etter 5 minutter
Definisjon: Andel nyfødte som har apgar skår < 7 etter 5 minutter

Kilde:
Medisinsk fødselsregister 168



Andel nyfødte som har apgar skår < 7 etter 5 minutter
Definisjon: Andel nyfødte som har apgar skår < 7 etter 5 minutter

Periode:
2020

Kilde:
Medisinsk fødselsregister 169



Andel fødsler som startes med induksjon
Definisjon: Andel fødsler som startes med induksjon

Kilde:
Medisinsk fødselsregister 170



Andel fødsler som startes med induksjon
Definisjon: Andel fødsler som startes med induksjon

Periode:
2020

Kilde:
Medisinsk fødselsregister 171



Andel førstegangsfødende som er medikamentelt ristimulert
Definisjon: Andel førstegangsfødende (Robson 1) som er medikamentelt ristimulert

Kilde:
Medisinsk fødselsregister2020 172



Andel førstegangsfødende som er medikamentelt ristimulert
Definisjon: Andel førstegangsfødende (Robson 1) som er medikamentelt ristimulert.

Kilde:Periode:
Medisinsk fødselsregister2020 173



Andel flergangsfødende som er medikamentelt ristimulert
Definisjon: Andel flergangsfødende (Robson 3) som er medikamentelt ristimulert

Kilde:
Medisinsk fødselsregister 174



Andel flergangsfødende som er medikamentelt ristimulert
Definisjon: Andel flergangsfødende (Robson 3) som er medikamentelt ristimulert

Periode:
2020

Kilde:
Medisinsk fødselsregister 175



Andel fødsler uten større inngrep og komplikasjoner hos førstegangsfødende

Kilde:
Medisinsk fødselsregister 176



Andel fødsler uten større inngrep og komplikasjoner hos førstegangsfødende

Periode:
Medisinsk fødselsregister 177

Kilde:



Andel fødsler uten større inngrep og komplikasjoner hos flergangsfødende

Kilde:
Medisinsk fødselsregister 178



Andel fødsler uten større inngrep og komplikasjoner hos flergangsfødende

Periode:
2020

Kilde:
Medisinsk fødselsregister 179



Infeksjon



181
Kilde:

Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), 
Folkehelseinstituttet (FHI)

Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehjem
Definisjon: Andel helsetjenesteassosierte infeksjoner blant beboere på sykehjem på målingstidspunktet

Måltall 2020 mai 2021 mai Endring

Andel helsetjenesteassosierte infeksjoner 3,5 % 3,1 % -11,4 %
Andel med urinveisinfeksjon 2,1 % 1,7 % -19,0 %
Andel nedre luftveisinfeksjon 0,6 % 0,6 % 0,0 %
Andel infeksjon etter operasjoner 0,1 % 0,1 % 0,0 %
Andel med hud/sår infeksjoner 0,7 % 0,6 % -14,3 %
Antall sykehjemsbeboere som inngikk i
målingen (nevner)

19 076 16 677 -12,6 %



182
Kilde:

NOIS, FHI

Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehjem

Periode:
Mai 2021

Definisjon: Andel helsetjenesteassosierte infeksjoner blant beboere på sykehjem på målingstidspunktet



183
Kilde:

NOIS, FHI

Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus
Definisjon: Andel helsetjenesteassosierte infeksjoner blant pasienter på sykehus på målingstidspunktet.

De 4 hyppigst forekommende typer helsetjenesteassosierte infeksjoner er inkludert og omfatter: urinveisinfeksjon, nedre luftveisinfeksjon, infeksjon i operasjonsområdet og
septikemi (blodforgiftning). Kun infeksjoner oppstått i eget sykehus er inkludert.



Forekomst av helsetjenesteassosierte 
infeksjoner i sykehus på målingstidspunktet, 

mai 2021 (mai 2020 i parentes)

Totalt antall  
pasienter 

innlagt

Andel 
urinveisinfeksjoner

Andel nedre 
luftveisinfeksjoner

Andel 
postoperative 
sårinfeksjoner

Andel 
blodbaneinfeksjone   

r

Helse Sør-Øst RHF 4 567
(3 308)

0,4 %
(0,4 %)

0,6 %
(0,5 %)

1,1 %
(0,8 %)

0,5 %
(0,8 %)

Helse Vest RHF 1 818
(1 479)

0,3 %
(0,1 %)

0,8 %
(0,9 %)

1,4 %
(0,9 %)

0,3 %
(0,3 %)

Helse Midt-Norge RHF 1 336
(1 210) 0,8 %

(1,3 %)

0,7 %
(0,8 %)

1,0 %
(1,2 %)

0,2 %
(0,4 %)

Helse Nord RHF 912
(328)

0,8 %
(0,3 %)

0,9 %
(0,3 %)

1,4 %
(1,2 %)

0,5 %
(0,9 %)

LANDET 8 633
(6 325)

0,5 %
(0,5 %)

0,7 %
(0,7 %)

1,2 %
(0,9 %)

0,4 %
(0,6 %)

184



185

Forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus
Definisjon: Andel helsetjenesteassosierte infeksjoner blant pasienter på sykehus på målingstidspunktet.

De 4 hyppigst forekommende typer helsetjenesteassosierte infeksjoner er inkludert og omfatter: urinveisinfeksjon, nedre luftveisinfeksjon, infeksjon i operasjonsområdet og 
septikemi (blodforgiftning). Kun infeksjoner oppstått i eget sykehus er inkludert.

Kilde:
NOIS, FHI

Periode:
Mai 2021



Legemidler

Kilde:Mostphotos



187
Kilde:

NOIS, FHI

Antibiotikabruk i sykehjem
Definisjon: Andel sykehjemsbeboere som fikk minst en type antibiotikum på måletidspunktet (eksklusiv metenamin)



188
Kilde:

NOIS, FHI

Antibiotikabruk i sykehjem

Periode:
Mai 2021

Definisjon: Andel sykehjemsbeboere som fikk minst en type antibiotikum på måletidspunktet (eksklusiv metenamin)



189
Kilde:

NOIS, FHI

Antibiotikabruk i sykehjem
Definisjon: Andel sykehjemsbeboere som fikk metenamin (Hiprex) på måletidspunktet



190
Kilde:

NOIS, FHI

Antibiotikabruk i sykehjem

Periode:
Mai 2021

Definisjon: Andel sykehjemsbeboere som fikk metenamin (Hiprex) på måletidspunktet



191
Kilde:

Sykehusapotekenes legemiddelstatistikk,

Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika i norske sykehus
Definisjon: Antall definerte døgndoser (DDD) av et utvalg bredspektrede antibiotika per 100 liggedøgn i norske sykehus

Det vises kun resultater for Helse Nord RHF, Helse Midt-
Norge RHF og Helse Sør-Øst RHF. Omlegging til nytt 
datasystem hos Sykehusapotekene i Helse Vest har 
påvirket resultatene til helseforetak/sykehus i Helse Vest og 
Helse Vest RHF. Nasjonal statistikk påvirkes også noe.

Norsk pasientregister



192

Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika i norske sykehus
Definisjon: Antall definerte døgndoser (DDD) av et utvalg bredspektrede antibiotika per 100 liggedøgn i norske sykehus

Kilde:
Sykehusapotekenes legemiddelstatistikk,

Periode:
2. tertial 2021

Norsk pasientregister



Diabetes hos barn _

193



194

Norske retningslinjer for barnediabetes følger ISPAD (International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes, Clinical 
Practice Concensus Guidelines) retningslinjer.

Diabetes type 1 hos barn - Blodtrykk og LDL-kolesterol

• Andel pasienter som ikke oppnår behandlingsmålet: LDL <= 2,6 mmol/l (før 2019 var behandlingsmålet < 2,6 mmol/mol )

Diabetes type 1 hos barn - Blodsukkerregulering

• Etablert nytt måltall - Andelen av barn og ungdom med diabetes type 1 som ved årskontroll i sykehus har HbA1c < 53 mmol/mol

• Gjennomsnittlig HbA1c(langtidsblodsukker) endres fra prosent til mmol/mol.

Endringer i henhold til retningslinjene til ISPAD(Okt.2018)



Diabetes type 1 hos barn - blodsukkerregulering
Definisjon: Andelen av barn og ungdom med diabetes type 1 som ved årskontroll i sykehus har (langtidsblodsukker) HbA1c < 53 mmol/mol

Periode:
2020

Kilde:
Barnediabetesregisteret (BDR) 195



Diabetes type 1 hos barn - blodsukkerregulering
Definisjon: Andelen av barn og ungdom med diabetes type 1 som ved årskontroll i sykehus har (langtidsblodsukker) HbA1c < 53 mmol/mol.

Periode:
2020

Kilde:
Barnediabetesregisteret (BDR) 196



Diabetes type 1 hos barn - blodsukkerregulering
Definisjon: Andelen av barn og ungdom med diabetes type 1 (langtidsblodsukker) HbA1c < 58 mmol/mol

Kilde:
Barnediabetesregisteret (BDR) 197



Diabetes type 1 hos barn - blodsukkerregulering
Definisjon: Andelen av barn og ungdom med diabetes type 1 med (langtidsblodsukker) HbA1c < 58 mmol/mol

Periode:
2020

Kilde:
Barnediabetesregisteret (BDR) 198



Diabetes type 1 hos barn - blodsukkerregulering
Definisjon: Andelen av barn og ungdom med diabetes type 1 med (langtidsblodsukker) HbA1c >= 75 mmol/mol

Kilde:
Barnediabetesregisteret (BDR) 199



Diabetes type 1 hos barn - blodsukkerregulering
Definisjon: Andelen av barn og ungdom med diabetes type 1 med (langtidsblodsukker) HbA1c >= 75 mmol/mol

Periode:
2020

Kilde:
Barnediabetesregisteret (BDR) 200



Diabetes type 1 hos barn - blodsukkerregulering
Definisjon: Gjennomsnittlig (langtidsblodsukker) HbA1c (mmol/mol)

Periode:
2020

Kilde:
Barnediabetesregisteret (BDR) 201



Diabetes type 1 hos barn - blodsukkerregulering
Definisjon: Gjennomsnittlig (langtidsblodsukker) HbA1c (mmol/mol), aldersgrupper

Gj.snitt HBA1c (mmol/mol) Aldersgruppe [0 < 5]

Periode:
2020

Kilde:
Barnediabetesregisteret (BDR) 202

Gj.snitt HBA1c (mmol/mol) Aldersgruppe [5 < 10] Gj.snitt HBA1c (mmol/mol) Aldersgruppe [10 < 15] Gj.snitt HBA1c (mmol/mol) Aldersgruppe [15=>]



Diabetes type 1 hos barn - blodtrykk og LDL-kolesterol
Definisjon: Andel pasienter med LDL-kolesterol < = 2,6 mmol/l gjelder for år 2019 og 2020 (Før var behandlingsmål - Andel pasienter med LDL-kolesterol < 2,6 mmol/l)

Kilde:
Barnediabetesregisteret (BDR) 203



Diabetes type 1 hos barn - blodtrykk og LDL-kolesterol
Definisjon: Andel pasienter med LDL-kolesterol < = 2,6 mmol/l for gjelder for år 2019 og 2020 (Før var behandlingsmål - Andel pasienter med LDL-kolesterol < 2,6 mmol/l)

Periode:
2020

Kilde:
Barnediabetesregisteret (BDR) 204



Diabetes type 1 hos barn - blodtrykk og LDL-kolesterol
Definisjon: Andel pasienter som fikk målt blodtrykk

Kilde:
Barnediabetesregisteret (BDR) 205



Diabetes type 1 hos barn - blodtrykk og LDL-kolesterol
Definisjon: Andel pasienter som fikk målt blodtrykk

Periode:
2020

Kilde:
Barnediabetesregisteret (BDR) 206



Diabetes type 1 hos barn - LDL-kolesterol
Definisjon: Andel pasienter som fikk målt LDL-kolesterol

Kilde:
Barnediabetesregisteret (BDR) 207



Diabetes type 1 hos barn - LDL-kolesterol
Definisjon: Andel pasienter som fikk målt LDL-kolesterol

Periode:
2020

Kilde:
Barnediabetesregisteret (BDR) 208



Diabetes type 1 hos barn - akutte komplikasjoner
Definisjon: Andel pasienter med diabetes type 1 med minst en innleggelse på sykehus for diabetes ketoacidose (DKA) i måleperioden

Kilde:
Barnediabetesregisteret (BDR) 209



Diabetes type 1 hos barn - akutte komplikasjoner
Definisjon: Andel pasienter med diabetes type 1 med minst en innleggelse på sykehus for diabetes ketoacidose (DKA) i måleperioden

Periode:
2020

Kilde:
Barnediabetesregisteret (BDR) 210



Diabetes type 1 hos barn - akutte komplikasjoner
Definisjon: Andel pasienter med kjent diabetes type 1 som har opplevd insulinsjokk minst en gang i måleperioden

Kilde:
Barnediabetesregisteret (BDR) 211



Diabetes type 1 hos barn - akutte komplikasjoner
Definisjon: Andel pasienter med kjent diabetes type 1 som har opplevd insulinsjokk minst en gang i måleperioden

Periode:
2020

Kilde:
Barnediabetesregisteret (BDR) 212



Diabetes type 1 hos barn - nyrefunksjon
Definisjon: Andel pasienter screenet med urinprøve i henhold til ISPAD retningslinjer

Kilde:
Barnediabetesregisteret (BDR) 213



Diabetes type 1 hos barn - nyrefunksjon
Definisjon: Andel pasienter screenet med urinprøve i henhold til ISPAD retningslinjer

Periode:
2020

Kilde:
Barnediabetesregisteret (BDR) 214



Diabetes type 1 hos barn - nyrefunksjon
Definisjon: Andel pasienter med persisterende mikroalbuminuri

Kilde:
Barnediabetesregisteret (BDR) 215



Diabetes type 1 hos barn - nyrefunksjon
Definisjon: Andel pasienter med persisterende mikroalbuminuri

Periode:
2020

Kilde:
Barnediabetesregisteret (BDR) 216



Sykehusopphold

Kilde:Unsplash



Korridorpasienter
Definisjon: Andel pasienter som kl. 07.00 er plassert i seng på korridor, bad, skyllerom, dagligstue m.m.

Kilde:
Særrapportering fra helseforetakene 

Og Norsk Pasientregister (NPR)
218



Korridorpasienter
Definisjon: Andel pasienter som kl. 07.00 er plassert i seng på korridor, bad, skyllerom, dagligstue m.m.

Kilde:
Særrapportering fra helseforetakene 

og Norsk Pasientregister (NPR)
219

Periode:
2. tertial 2021



Korridorpasienter
Definisjon: Antall pasienter som kl. 07.00 er plassert i seng på korridor, bad, skyllerom, dagligstue m.m.

Kilde:
Særrapportering fra helseforetakene 

Og Norsk Pasientregister (NPR)
220



Korridorpasienter
Definisjon: Antall pasienter som kl. 07.00 er plassert i seng på korridor, bad, skyllerom, dagligstue m.m.

Kilde:
Særrapportering fra helseforetakene 

og Norsk Pasientregister (NPR)
221

Periode:
2. tertial 2021



Strykninger av planlagte operasjoner
Definisjon: Andel pasienter (innlagte og dagkirurgi) som blir strøket fra det planlagte operasjonsprogrammet.

Kilde:
Særrapportering fra helseforetakene 222



Strykninger av planlagte operasjoner
Definisjon: Andel pasienter (innlagte og dagkirurgi) som blir strøket fra det planlagte operasjonsprogrammet.

Kilde:
Særrapportering fra helseforetakene 223

Periode:
2. Tertial 2021



Fristbrudd for pasienter som har påbegynt helsehjelp i somatisk helse
Definisjon: Andel pasienter med rett til prioritert helsehjelp, som har påbegynt behandling i somatisk helsetjeneste etter frist for oppstart av helsehjelp, av alle pasienter med rett 
til prioritert helsehjelp som har påbegynt behandling i rapporteringsperioden.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

224



Fristbrudd for pasienter som har påbegynt helsehjelp i somatisk helse
Definisjon: Andel pasienter med rett til prioritert helsehjelp, som har påbegynt behandling i somatisk helsetjeneste etter frist for oppstart av helsehjelp, av alle pasienter med rett 
til prioritert helsehjelp som har påbegynt behandling i rapporteringsperioden.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 225

Periode:
2. tertial 2021



Fristbrudd for pasienter som står på venteliste i somatisk helse
Definisjon: Andel pasienter i somatikk med rett til prioritert helsehjelp og som har fristbrudd, av alle pasienter med rett til prioritert helsehjelp i somatisk helsetjeneste som står på 
venteliste på et gitt tidspunkt.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 226



Fristbrudd for pasienter som står på venteliste i somatisk helse
Definisjon: Andel pasienter i somatikk med rett til prioritert helsehjelp og som har fristbrudd, av alle pasienter med rett til prioritert helsehjelp i somatisk helsetjeneste som står på
venteliste på et gitt tidspunkt.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 227

Periode:
2. tertial 2021



Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i somatisk helse
Definisjon: Gjennomsnittlig ventetid fra første mottak av henvisning i somatisk helsetjeneste i spesialisthelsetjenesten til påbegynt helsehjelp.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

228



Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i somatisk helse
Definisjon: Gjennomsnittlig ventetid fra første mottak av henvisning i somatisk helsetjeneste i spesialisthelsetjenesten til påbegynt helsehjelp.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

229

Periode:
2. tertial 2021



Median ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i somatisk helse
Definisjon: Median ventetid fra første mottak av henvisning i somatisk helsetjeneste i spesialisthelsetjenesten til påbegynt helsehjelp.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

230



Median ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i somatisk helse
Definisjon: Median ventetid fra første mottak av henvisning i somatisk helsetjeneste i spesialisthelsetjenesten til påbegynt helsehjelp.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 231

Periode:
2. tertial 2021



Brudd på vurderingsgarantien for pasienter i somatisk helsetjeneste
Definisjon: Andel henvisninger i somatisk helsetjeneste der det er blitt brudd på vurderingsgarantien, av alle henvisninger som er mottatt og vurdert i samme rapporteringsperiode.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

232



Brudd på vurderingsgarantien for pasienter i somatisk helsetjeneste
Definisjon: Andel henvisninger i somatisk helsetjeneste der det er blitt brudd på vurderingsgarantien, av alle henvisninger som er mottatt og vurdert i samme rapporteringsperiode.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 233

Periode:
2. tertial 2021



Epikrisetid ved utskriving fra somatisk helsetjeneste (innen 1 dag)
Definisjon: Andel epikriser som er skrevet og utsendt innen 1 dag etter utskrivningsdato fra somatisk helsetjeneste.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 234

Brudd i statistikken fra januar 2015
Det har blitt gjort en endring i uttrekket for denne 
indikatoren fra og med 2015, slik at fødende og 
nyfødte ikke lenger er med i beregningen. Resultatene 
fra 2015 og senere er derfor ikke sammenlignbare 
med resultatene fra før 2015



Epikrisetid ved utskriving fra somatisk helsetjeneste (innen 1 dag)
Definisjon: Andel epikriser som er skrevet og utsendt innen 1 dag etter utskrivningsdato fra somatisk helsetjeneste.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 235

Periode:
2. tertial 2021



Epikrisetid ved utskriving fra somatisk helsetjeneste (innen 7 dager)
Definisjon: Andel epikriser som er skrevet og utsendt innen 7 dager etter utskrivningsdato fra somatisk helsetjeneste.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

236

Brudd i statistikken fra januar 2015
Det har blitt gjort en endring i uttrekket for denne 
indikatoren fra og med 2015, slik at fødende og 
nyfødte ikke lenger er med i beregningen. Resultatene 
fra 2015 og senere er derfor ikke sammenlignbare 
med resultatene fra før 2015



Epikrisetid ved utskriving fra somatisk helsetjeneste (innen 7 dager)
Definisjon: Andel epikriser som er skrevet og utsendt innen 7 dager etter utskrivningsdato fra somatisk helsetjeneste.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 237

Periode:
2. tertial 2021



Andel oppdaterte ventetider på Velg behandlingssted, uavhengig av fagområde
Definisjon: Andel oppdaterte (gyldige) ventetider i informasjonstjenesten Velg behandlingssted på helsenorge.no, uavhengig av fagområde.

Kilde:
Helsetjenestekatalogen, Norsk helsenett (NHN) 238



Andel oppdaterte ventetider på Velg behandlingssted innen fysisk helse
Definisjon: Andel oppdaterte (gyldige) ventetider i informasjonstjenesten Velg behandlingssted på helsenorge.no innen fysisk helse.

Kilde:
Helsetjenestekatalogen, Norsk helsenett (NHN) 239



Andel oppdaterte ventetider på Velg behandlingssted innen habilitering BU
Definisjon: Andel oppdaterte (gyldige) ventetider i informasjonstjenesten Velg behandlingssted på helsenorge.no innen habilitering, barn og unge.

Kilde:
Helsetjenestekatalogen, Norsk helsenett (NHN) 240



Andel oppdaterte ventetider på Velg behandlingssted innen habilitering Voksne
Definisjon: Andel oppdaterte (gyldige) ventetider i informasjonstjenesten Velg behandlingssted på helsenorge.no innen habilitering, voksne.

Kilde:
Helsetjenestekatalogen, Norsk helsenett (NHN) 241



Andel oppdaterte ventetider på Velg behandlingssted innen psykisk helse BU
Definisjon: Andel oppdaterte (gyldige) ventetider i informasjonstjenesten Velg behandlingssted på helsenorge.no innen psykisk helse, barn og unge.

Kilde:
Helsetjenestekatalogen, Norsk helsenett (NHN) 242



Andel oppdaterte ventetider på Velg behandlingssted innen psykisk helse V
Definisjon: Andel oppdaterte (gyldige) ventetider i informasjonstjenesten Velg behandlingssted på helsenorge.no innen psykisk helse, voksne.

Kilde:
Helsetjenestekatalogen, Norsk helsenett (NHN) 243



Andel oppdaterte ventetider på Velg behandlingssted innen rehabilitering
Definisjon: Andel oppdaterte (gyldige) ventetider i informasjonstjenesten Velg behandlingssted på helsenorge.no innen rehabilitering.

Kilde:
Helsetjenestekatalogen, Norsk helsenett (NHN) 244



Andel oppdaterte ventetider på Velg behandlingssted innen rus og avhengighet
Definisjon: Andel oppdaterte (gyldige) ventetider i informasjonstjenesten Velg behandlingssted på helsenorge.no innen rus og avhengighet.

Kilde:
Helsetjenestekatalogen, Norsk helsenett (NHN) 245



Pasienterfaringer med 
somatiske sykehus

Kilde:Unsplash



Pasienterfaringer i sykehus 2020 – oppsummert
9 indikatorer, gjennomsnittlig poengsum (0-100)

50
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Informasjon
80

Legene

Organisering

Pleiepersonalet

PårørendeSamhandling

Standard

Utskrivning

Ventetid for elektive 
pasienter

Helse Nord  
RHF
Helse Vest  
RHF
Helse Sør-Øst  
RHF
Helse Midt-
Norge RHF

Kilde:
Folkehelseinstituttet (FHI)

Beskrivelse av indikatoren:
Indikatorene viser pasienters erfaringer etter 
opphold ved somatiske sykehus. Totalt 11 985 
pasienter svarte på undersøkelse bestående av 
34 spørsmål om forskjellige sider ved 
sykehusoppholdet. Spørsmålene ble regnet om 
til 9 indikatorer med ulike tema (poeng 0-100)

247



Pasienterfaringer med somatiske sykehus
Informasjon, gjennomsnittlig poengsum (0-100)

Kilde:
Folkehelseinstituttet (FHI) 248



Informasjon
Informasjon, gjennomsnittlig poengsum (0-100)

Kilde:
Folkehelseinstituttet (FHI) 249

Periode:



Legene
Legene, gjennomsnittlig poengsum (0-100)

Kilde:
Folkehelseinstituttet (FHI) 250



Legene
Legene, gjennomsnittlig poengsum (0-100)

Periode:
2020

Kilde:
Folkehelseinstituttet (FHI) 251



Organisering
Organisering, gjennomsnittlig poengsum (0-100)

Kilde:
Folkehelseinstituttet (FHI) 252



Organisering
Organisering, gjennomsnittlig poengsum (0-100)

Periode:
2020

Kilde:
Folkehelseinstituttet (FHI) 253



Pårørende
Pårørende, gjennomsnittlig poengsum (0-100)

Kilde:
Folkehelseinstituttet (FHI) 254



Pårørende
Pårørende, gjennomsnittlig poengsum (0-100)

Periode:
2020

Kilde:
Folkehelseinstituttet (FHI) 255



Pleiepersonalet
Pleiepersonalet, gjennomsnittlig poengsum (0-100)

Kilde:
Folkehelseinstituttet (FHI) 256



Pleiepersonalet
Pleiepersonalet, gjennomsnittlig poengsum (0-100)

Periode:
2020

Kilde:
Folkehelseinstituttet (FHI) 257



Samhandling
Samhandling, gjennomsnittlig poengsum (0-100)

Kilde:
Folkehelseinstituttet (FHI) 258



Samhandling
Samhandling, gjennomsnittlig poengsum (0-100)

Periode:
2020

Kilde:
Folkehelseinstituttet (FHI) 259



Standard
Standard, gjennomsnittlig poengsum (0-100)

Kilde:
Folkehelseinstituttet (FHI) 260



Standard
Standard, gjennomsnittlig poengsum (0-100)

Periode:
2020

Kilde:
Folkehelseinstituttet (FHI) 261



Utskrivning
Utskrivning, gjennomsnittlig poengsum (0-100)

Kilde:
Folkehelseinstituttet (FHI) 262



Utskrivning
Utskrivning, gjennomsnittlig poengsum (0-100)

Periode:
2020

Kilde:
Folkehelseinstituttet (FHI) 263



Ventetid for elektive pasienter
Ventetid for elektive pasienter, gjennomsnittlig poengsum (0-100)

Kilde:
Folkehelseinstituttet (FHI) 264



Ventetid for elektive pasienter
Ventetid for elektive pasienter, gjennomsnittlig poengsum (0-100)

Periode:
2020

Kilde:
Folkehelseinstituttet (FHI) 265



Psykisk helsevern for barn 
og unge(PHBU)

Kilde:Mostphotos



267
Kilde:

Norsk Pasientregister (NPR)

Bruk av spesifikke tilstandskoder i psykisk helsevern for barn og unge – akse 1
Definisjon: Andel henvisningsperioder registrert med spesifikk kode innen akse 1



268
Kilde:

Norsk Pasientregister (NPR)

Bruk av spesifikke tilstandskoder i psykisk helsevern for barn og unge – akse 1

Periode:
2.Tertial 2021

Definisjon: Andel henvisningsperioder registrert med spesifikk kode innen akse 1



269
Kilde:

Norsk Pasientregister (NPR)

Bruk av spesifikke tilstandskoder i psykisk helsevern for barn og unge – akse 2
Definisjon: Andel avsluttede henvisningsperioder registrert med spesifikk kode innen akse 2

På grunn av omlegging av datasystem i 
helseforetakene i Helse Midt-Norge RHF er data 
påvirket. Dette gjelder resultat for hele 2018.



270
Kilde:

Norsk Pasientregister (NPR)

Bruk av spesifikke tilstandskoder i psykisk helsevern for barn og unge – akse 2

Periode:
2.Tertial 2021

Definisjon: Andel avsluttede henvisningsperioder registrert med spesifikk kode innen akse 2



271
Kilde:

Norsk Pasientregister (NPR)

Bruk av spesifikke tilstandskoder i psykisk helsevern for barn og unge – akse 3
Definisjon: Andel avsluttede henvisningsperioder registrert med spesifikk kode innen akse 3

På grunn av omlegging av datasystem i 
helseforetakene i Helse Midt-Norge RHF er data 
påvirket. Dette gjelder resultat for hele 2018.



272
Kilde:

Norsk Pasientregister (NPR)

Bruk av spesifikke tilstandskoder i psykisk helsevern for barn og unge – akse 3

Periode:
2.Tertial 2021

Definisjon: Andel avsluttede henvisningsperioder registrert med spesifikk kode innen akse 3



273
Kilde:

Norsk Pasientregister (NPR)

Gjennomsnittlig ventetid fra henvisningen er mottatt til helsehjelpen har startet for PHBU
Definisjon: Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge i antall dager



274
Kilde:

Norsk Pasientregister (NPR)

Gjennomsnittlig ventetid fra henvisningen er mottatt til helsehjelpen har startet for PHBU

Periode:
2.Tertial 2021

Definisjon: Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge i antall dager .



275
Kilde:

Norsk Pasientregister (NPR)

Median ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i PHBU
Definisjon: Median ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i PHBU i antall dager



276
Kilde:

Norsk Pasientregister (NPR)

Median ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i PHBU

Periode:
2.Tertial 2021

Definisjon: Median ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i PHBU i antall dager



277
Kilde:

Norsk Pasientregister (NPR)

Fristbrudd for barn og unge i psykisk helsevern som har påbegynt helsehjelp
Definisjon: Andel fristbrudd for pasienter som har begynt helsehjelp i PHBU



278
Kilde:

Norsk Pasientregister (NPR)
Periode:

2.Tertial 2021

Fristbrudd for barn og unge i psykisk helsevern som har påbegynt helsehjelp
Definisjon: Andel fristbrudd for pasienter som har begynt helsehjelp i PHBU



279
Kilde:

Norsk Pasientregister (NPR)

Fristbrudd for barn og unge på venteliste i psykisk helsevern
Definisjon: Andel barn og unge med rett til prioritert helsehjelp i psykisk helsevern som fortsatt står på venteliste etter passert frist for start av nødvendig helsehjelp



280
Kilde:

Norsk Pasientregister (NPR)
Periode:

2.Tertial 2021

Fristbrudd for barn og unge på venteliste i psykisk helsevern
Definisjon: Andel barn og unge med rett til prioritert helsehjelp i psykisk helsevern som fortsatt står på venteliste etter passert frist for start av nødvendig helsehjelp



281
Kilde:

Norsk Pasientregister (NPR)

Barne- og ungdomsgarantien - andel vurdert innen 10 dager
Definisjon: Andel henvisninger som er vurdert innen 10 arbeidsdager etter at sykehuset har mottatt henvisning for pasienter i psykisk helsevern for barn og unge



282
Kilde:

Norsk Pasientregister (NPR)
Periode:

2.Tertial 2021

Barne- og ungdomsgarantien - andel vurdert innen 10 dager
Definisjon: Andel henvisninger som er vurdert innen 10 arbeidsdager etter at sykehuset har mottatt henvisning for pasienter i psykisk helsevern for barn og unge



283
Kilde:

Norsk Pasientregister (NPR)

Barne- og ungdomsgarantien - andel startet helsehjelp innen 65 dager
Definisjon: Andel barn og unge med rett til prioritert helsehjelp i psykisk helsevern, som har startet helsehjelpen innen 65 arbeidsdager.



Barne- og ungdomsgarantien - andel startet helsehjelp innen 65 dager
Definisjon: Andel barn og unge med rett til prioritert helsehjelp i psykisk helsevern, som har startet helsehjelpen innen 65 arbeidsdager.

Periode:
2.Tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 284



Pakkeforløp for psykiske 
lidelser – barn og unge



Forløpstid for utredning i psykisk helsevern barn og unge

Periode:
2.Tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 286

Definisjon: Indikatoren viser andel av pasienter i pakkeforløp som er utredet innen anbefalt forløpstid i psykisk helsevern for barn og unge



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Forløpstid for utredning i psykisk helsevern barn og unge
Definisjon: Indikatoren viser andel av pasienter i pakkeforløp som er utredet innen anbefalt forløpstid i psykisk helsevern for barn og unge

287



Forløpstid for utredning i psykisk helsevern barn og unge

Periode:
2.Tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 288

Definisjon: Indikatoren viser andel av pasienter i pakkeforløp som er utredet innen anbefalt forløpstid i psykisk helsevern for barn og unge



Forløpstid for evaluering av behandling i poliklinikk, psykisk helsevern barn og unge

Periode:
2.Tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 289

Definisjon: Indikatoren viser andel av pasienter i pakkeforløp som har gjennomført første evaluering av behandlingen i poliklinikk innenfor anbefalt forløpstid



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Forløpstid for evaluering av behandling i poliklinikk, psykisk helsevern barn og unge
Definisjon: Indikatoren viser andel av pasienter i pakkeforløp som har gjennomført første evaluering av behandlingen i poliklinikk innenfor anbefalt forløpstid

290



Forløpstid for evaluering av behandling i poliklinikk, psykisk helsevern barn og unge

Periode:
2.Tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 291

Definisjon: Indikatoren viser andel av pasienter i pakkeforløp som har gjennomført første evaluering av behandlingen i poliklinikk innenfor anbefalt forløpstid



Medvirkning i egen behandling – involvering i behandlingsplan

Periode:
2.Tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 292

Definisjon: Indikatoren viser andel av pasienter i pakkeforløp som sammen med behandler har utarbeidet en behandlingsplan i psykisk helsevern for barn og unge



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Medvirkning i egen behandling – involvering i behandlingsplan
Definisjon: Indikatoren viser andel av pasienter i pakkeforløp som sammen med behandler har utarbeidet en behandlingsplan i psykisk helsevern for barn og unge

293



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
2.Tertial 2021

Medvirkning i egen behandling – involvering i behandlingsplan

Definisjon: Indikatoren viser andel av pasienter i pakkeforløp som sammen med behandler har utarbeidet en behandlingsplan i psykisk helsevern for barn og unge

294



Psykisk helsevern for 
voksne (PHV)

Kilde:Mostphotos



Bruk av spesifikke tilstandskoder i psykisk helsevern for voksne
Definisjon: Andel avsluttede henvisningsperioder registrert med spesifikk kode for hovedtilstand i psykisk helsevern for voksne

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR) 296



Bruk av spesifikke tilstandskoder i psykisk helsevern for voksne
Definisjon: Andel avsluttede henvisningsperioder registrert med spesifikk kode for hovedtilstand i psykisk helsevern for voksne

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Periode:
2. Tertial 2021 297



Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i PHV
Definisjon: Gjennomsnittlig ventetid fra første mottak av henvisning i spesialisthelsetjenesten i PHV til påbegynt helsehjelp

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)
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Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i PHV
Definisjon: Gjennomsnittlig ventetid fra første mottak av henvisning i spesialisthelsetjenesten i PHV til påbegynt helsehjelp

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Periode:
2. Tertial 2021 299



Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i PHV
Definisjon: Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR) 300



Median ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i PHV
Definisjon: Median ventetid fra første mottak av henvisning i spesialisthelsetjenesten i PHV til påbegynt helsehjelp

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR) 301



Median ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i PHV
Definisjon: Median ventetid fra første mottak av henvisning i spesialisthelsetjenesten i PHV til påbegynt helsehjelp

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Periode:
2. Tertial 2021

302



Fristbrudd for voksne i psykisk helsevern som har påbegynt helsehjelp
Definisjon: Andel voksne med rett til prioritert helsehjelp som har påbegynt helsehjelpen i psykisk helsevern etter fastsatt frist.

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR) 303



Fristbrudd for voksne i psykisk helsevern som har påbegynt helsehjelp
Definisjon: Andel voksne med rett til prioritert helsehjelp som har påbegynt helsehjelpen i psykisk helsevern etter fastsatt frist

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Periode:
2. Tertial 2021

304



Fristbrudd for voksne på venteliste i psykisk helsevern
Definisjon: Andel voksne med rett til prioritert helsehjelp i psykisk helsevern som fortsatt står på venteliste etter at fristen for start av nødvendig helsehjelp er passert.

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR) 305



Fristbrudd for voksne på venteliste i psykisk helsevern
Definisjon: Andel voksne med rett til prioritert helsehjelp i psykisk helsevern som fortsatt står på venteliste etter at fristen for start av nødvendig helsehjelp er passert

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Periode:
2. Tertial 2021 306



Brudd på vurderingsgarantien i psykisk helsevern for voksne
Definisjon: Andel henvisninger som ikke er vurdert innen 10 arbeidsdager etter at sykehuset har mottatt henvisning for pasienter i psykisk helsevern for voksne.

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR) 307



Brudd på vurderingsgarantien i psykisk helsevern for voksne
Definisjon: Andel henvisninger som ikke er vurdert innen 10 arbeidsdager etter at sykehuset har mottatt henvisning for pasienter i psykisk helsevern for voksne.

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Periode:
2. Tertial 2021 308



Epikrisetid ved utskrivning fra døgnbehandling i psykiske helsevern for voksne
Definisjon: Andel epikriser sendt fra sykehusene innen én dag etter at pasienten er skrevet ut fra døgnbehandling i PHV.

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR) 309



Epikrisetid ved utskrivning fra døgnbehandling i psykiske helsevern for voksne
Definisjon: Andel epikriser sendt fra sykehusene innen én dag etter at pasienten er skrevet ut fra døgnbehandling i PHV

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Periode:
2. Tertial 2021 310



Epikrisetid ved utskrivning fra døgnbehandling i psykiske helsevern for voksne
Definisjon: Andel epikriser sendt fra sykehusene innen syv dager etter at pasienten er skrevet ut fra døgnbehandling i PHV.

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR) 311



Epikrisetid ved utskrivning fra døgnbehandling i psykiske helsevern for voksne
Definisjon: Andel epikriser sendt fra sykehusene innen syv dager etter at pasienten er skrevet ut fra døgnbehandling i PHV

Kilde:Periode:
2. Tertial 2021 Norsk pasientregister (NPR)

312



Individuell plan ved diagnose schizofreni i psykisk helsevern for voksne
Definisjon: Andel voksne pasienter med diagnosen schizofreni, som har fått en individuell plan for koordinering av helsetjenester i behandling og oppfølging av sin tilstand.

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR) 313



Individuell plan ved diagnose schizofreni i psykisk helsevern for voksne
Definisjon: Andel voksne pasienter med diagnosen schizofreni, som har fått en individuell plan for koordinering av helsetjenester i behandling og oppfølging av sin tilstand.

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Periode:
2. Tertial 2021

314



Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne
Definisjon: Andel henvisninger til psykisk helsevern for voksne, hvor henvisningsformalitet blir dokumentert av henvisningsmottaker

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Fra 2014 til 2018 skårer Helse Midt-

Norge RHF lavt. Dette kan skyldes 
teknisk løsning for rapporteringen av 
tallene.

315



Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne
Definisjon: Andel henvisninger til psykisk helsevern for voksne, hvor henvisningsformalitet blir dokumentert av henvisningsmottaker

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Periode:
2. Tertial 2021 316



Tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne
Definisjon: Antall innleggelser til døgnbehandling i psykisk helsevern for voksne som er tvangsinnleggelser.

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR) 317



Tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne
Definisjon: Antall innleggelser til døgnbehandling i psykisk helsevern for voksne som er tvangsinnleggelser

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Periode:
2. Tertial 2021

318



Tvangsmiddelbruk i psykisk helsevern for voksne
Definisjon: Antall pasienter i døgnbehandling med minst ett tvangsmiddelvedtak i måleperioden

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR) 319



Tvangsmiddelbruk i psykisk helsevern for voksne
Definisjon: Antall pasienter i døgnbehandling med minst ett tvangsmiddelvedtak i måleperioden

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Periode:
2. Tertial 2021

320



Tvangsmiddelbruk i psykisk helsevern for voksne
Definisjon: Andel pasienter i døgnbehandling med minst ett tvangsmiddelvedtak i måleperioden.

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR) 321



Tvangsmiddelbruk i psykisk helsevern for voksne
Definisjon: Andel pasienter i døgnbehandling med minst ett tvangsmiddelvedtak i måleperioden.

Kilde:
Norsk pasientregister (NPR)

Periode:
2. Tertial 2021 322



Pakkeforløp for psykiske 
lidelser – PHV

Kilde:Mostphotos



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
2.Tertial 2021

Forløpstid for utredning i psykisk helsevern for voksne
Definisjon: Indikatoren viser andel av pasienter i pakkeforløp som er utredet innen anbefalt forløpstid i psykisk helsevern for voksne

324



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Forløpstid for utredning i psykisk helsevern for voksne

Definisjon: Indikatoren viser andel av pasienter i pakkeforløp som er utredet innen anbefalt forløpstid i psykisk helsevern for voksne

325



Forløpstid for utredning i psykisk helsevern for voksne

Periode:
2.Tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 326

Definisjon: Indikatoren viser andel av pasienter i pakkeforløp som er utredet innen anbefalt forløpstid i psykisk helsevern for voksne



Forløpstid for evaluering av behandling i poliklinikk, psykisk helsevern voksne

Periode:
2.Tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 327

Definisjon: Indikatoren viser andel av pasienter i pakkeforløp som har gjennomført første evaluering av behandlingen i poliklinikk innenfor anbefalt forløpstid



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Forløpstid for evaluering av behandling i poliklinikk, psykisk helsevern voksne

Definisjon: Indikatoren viser andel av pasienter i pakkeforløp som har gjennomført første evaluering av behandlingen i poliklinikk innenfor anbefalt forløpstid

328



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
2.Tertial 2021

Forløpstid for evaluering av behandling i poliklinikk, psykisk helsevern voksne

Definisjon: Indikatoren viser andel av pasienter i pakkeforløp som har gjennomført første evaluering av behandlingen i poliklinikk innenfor anbefalt forløpstid

329



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
2.Tertial 2021

Medvirkning i egen behandling – involvering i behandlingsplan

Definisjon: Indikatoren viser andel av pasienter i pakkeforløp som sammen med behandler har utarbeidet en behandlingsplan

330



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Medvirkning i egen behandling – involvering i behandlingsplan

Definisjon: Indikatoren viser andel av pasienter i pakkeforløp som sammen med behandler har utarbeidet en behandlingsplan

331



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
2.Tertial 2021

Medvirkning i egen behandling – involvering i behandlingsplan
Definisjon: Indikatoren viser andel av pasienter i pakkeforløp som sammen med behandler har utarbeidet en behandlingsplan

332



Rusbehandling

Kilde:Mostphotos



Bruk av spesifikke tilstandskoder i tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Definisjon: Andel avsluttede henvisningsperioder registrert med spesifikk kode for hovedtilstand i tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Periode:
2.Tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 334



Bruk av spesifikke tilstandskoder i tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Definisjon: Andel avsluttede henvisningsperioder registrert med spesifikk kode for hovedtilstand i tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 335



Bruk av spesifikke tilstandskoder i tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Definisjon: Antall avsluttede henvisningsperioder registrert med spesifikk kode for hovedtilstand i tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Periode:
2.Tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 336



Bruk av spesifikke tilstandskoder i tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Definisjon: Antall avsluttede henvisningsperioder registrert med spesifikk kode for hovedtilstand i tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 337



Gjennomsnittlig ventetid i tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Definisjon: Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i tverrfaglig spesialisert rusbehandling, antall dager.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 338



Gjennomsnittlig ventetid i tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Definisjon: Gjennomsnittlig ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i tverrfaglig spesialisert rusbehandling, antall dager.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)Periode:

2.Tertial 2021 339



Median ventetid i tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Definisjon: Median ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i tverrfaglig spesialisert rusbehandling, antall dager.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR) 340



Median ventetid i tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Definisjon: Median ventetid fra mottatt henvisning til helsehjelp påbegynnes i tverrfaglig spesialisert rusbehandling, antall dager.

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)Periode:

2.Tertial 2021 341



Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp i tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Definisjon: Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp i TSB

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

342



Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp i tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Definisjon: Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp i TSB

Periode:
2.Tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

343



Andel pasienter med brudd på vurderingsgarantien i tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Definisjon: Andel (i prosent) av pasienter med brudd på vurderingsgarantien innen TSB

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

344



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
2.Tertial 2021

Andel pasienter med brudd på vurderingsgarantien i tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Definisjon: Andel (i prosent) av pasienter med brudd på vurderingsgarantien innen TSB

345



Antall pasienter med brudd på vurderingsgarantien i tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Definisjon: Antall pasienter med brudd på vurderingsgarantien innen TSB

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

346



Antall pasienter med brudd på vurderingsgarantien i tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Definisjon: Antall pasienter med brudd på vurderingsgarantien innen TSB

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
2.Tertial 2021 347



Utsendelse av epikrise ved utskriving fra døgnbehandling i TSB
Definisjon: Andel epikriser sendt innen 1 dag etter utskriving

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)
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Utsendelse av epikrise ved utskriving fra døgnbehandling i TSB
Definisjon: Andel epikriser sendt innen 1 dag etter utskriving

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
2.Tertial 2021 349



Utsendelse av epikrise ved utskriving fra døgnbehandling i TSB
Definisjon: Antall epikriser sendt innen 1 dag etter utskriving

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)
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Utsendelse av epikrise ved utskriving fra døgnbehandling i TSB
Definisjon: Andel epikriser sendt innen 7 dager etter utskriving

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

351



Utsendelse av epikrise ved utskriving fra døgnbehandling i TSB
Definisjon: Andel epikriser sendt innen 7 dager etter utskriving

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
2.Tertial 2021 352



Utsendelse av epikrise ved utskriving fra døgnbehandling i TSB
Definisjon: Antall epikriser sendt innen 7 dager etter utskriving

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

353



Registrering av avbrudd i behandlingen
Definisjon: Andel avsluttede opphold i TSB døgnbehandling for pasienter over 18 år, med manglende rapportering om avslutningstype

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

354



Registrering av avbrudd i behandlingen
Definisjon: Andel avsluttede opphold i TSB døgnbehandling for pasienter over 18 år i perioden, med manglende rapportering om avslutningstype

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
2.Tertial 2021 355



Fristbrudd for pasienter som har påbegynt tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Definisjon: Andel fristbrudd for pasienter som har påbegynt TSB

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

356



Fristbrudd for pasienter som har påbegynt tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Definisjon: Andel fristbrudd for pasienter som har påbegynt TSB

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
2.Tertial 2021 357



Fristbrudd for pasienter som står på venteliste til tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Definisjon: Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste til TSB

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

358



Fristbrudd for pasienter som står på venteliste til tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Definisjon: Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste til TSB

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
2.Tertial 2021 359



Pakkeforløp for 
rusbehandling - TSB

Kilde:Mostphotos



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
2.Tertial 2021

Forløpstid for utredning i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
Definisjon: Indikatoren viser andel av pasienter i pakkeforløp som er utredet innen anbefalt forløpstid i tverrfaglig spesialisert rusbehandling

361



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Forløpstid for utredning i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
Definisjon: Indikatoren viser andel av pasienter i pakkeforløp som er utredet innen anbefalt forløpstid i tverrfaglig spesialisert rusbehandling

362



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
2.Tertial 2021

Forløpstid for utredning i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Definisjon: Indikatoren viser andel av pasienter i pakkeforløp som er utredet innen anbefalt forløpstid i tverrfaglig spesialisert rusbehandling

363



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
2.Tertial 2021

Forløpstid for evaluering av behandling i poliklinikk, tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Definisjon: Indikatoren måler andel av pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) som har gjennomført første evaluering av behandlingen i poliklinikk innenfor anbefalt 
forløpstid i måleperioden

364



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Forløpstid for evaluering av behandling i poliklinikk, tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Definisjon: Indikatoren måler andel av pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) som har gjennomført første evaluering av behandlingen i poliklinikk innenfor anbefalt 
forløpstid i måleperioden

365



Forløpstid for evaluering av behandling i poliklinikk, tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Periode:
2.Tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

366

Definisjon: Indikatoren måler andel av pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) som har gjennomført første evaluering av behandlingen i poliklinikk innenfor anbefalt 
forløpstid i måleperioden



Medvirkning i egen behandling – involvering i behandlingsplan

Periode:
2.Tertial 2021

Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

367

Definisjon: Indikatoren viser andel av pasienter i pakkeforløp som sammen med behandler har utarbeidet en behandlingsplan i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Medvirkning i egen behandling – involvering i behandlingsplan

Definisjon: Indikatoren viser andel av pasienter i pakkeforløp som sammen med behandler har utarbeidet en behandlingsplan i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

368



Kilde:
Norsk Pasientregister (NPR)

Periode:
2.Tertial 2021

Medvirkning i egen behandling – involvering i behandlingsplan

Definisjon: Indikatoren viser andel av pasienter i pakkeforløp som sammen med behandler har utarbeidet en behandlingsplan i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

369



Kommunale årsverk i 
psykisk helse- og rusarbeid

Kilde:Mostphotos



Kilde:

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid
Definisjon: Antall årsverk totalt i psykisk helse- og rusarbeid i kommunene, per 1000 innbygger.

Periode
Totalt antall årsverk 
per 1000 innbyggere

Antall årsverk med
minimum helse og
sosialfag fra VGS,
per 1000 innbyggere

Antall årsverk med 
høyskole og 

universitetsutdanning 
psyk/rus, per 1000 

innbyggere

Antall årsverk med 
videreutdanning 

psyk/rus, per 1000 
innbyggere

2020 3,09 2,84 2,18 1,04

2021 3,12 2,84 2,19 1,03

Endring 1,0 % 0,0 % 0,5 % -1,0 %

SINTEF 371



Kilde:

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid

Periode:

Definisjon: Antall årsverk totalt i psykisk helse- og rusarbeid i kommunene, per 1000 innbygger.

SINTEF 372



Ny indikator 
allmennlegetjenesten:

Varighet på lege-
listeinnbygger-relasjon

Kontinuitet i lege-listeinnbygger-relasjon

• Bedre samarbeid

• Større opplevd tilfredshet for begge parter

• Reduserer bruk av andre tjenester

Tidligere publisert en indikator som viser varighet på fastlegeavtalene
– organisatorisk kontinuitet

Indikator som måler varighet på lege-listeinnbygger-relasjon –
personlig kontinuitet

• Hvor lenge pasientene i kommunene har vært tilknyttet fastlegene

• Andel lege-listeinnbygger-relasjoner mer enn 2, 10 og 15 år

• Median og gjennomsnittlig varighet på lege-listeinnbygger-relasjon
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Tallene publiseres 2. desember
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