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Bakgrunn

• Rapporten Rammeverk for 
nasjonale kvalitetsindikatorer i 
helsetjenesten kom i 2010.

• 1. januar 2012 trådte ny lov om 
kommunale helse- og 
omsorgstjenester i kraft:

«Helsedirektoratet skal utvikle, 
formidle og vedlikeholde nasjonale 
kvalitetsindikatorer som hjelpemiddel 
for ledelse og kvalitetsforbedring i 
tjenesten, og som grunnlag for at 
pasienter kan ivareta sine rettigheter.»

• Stortingsmelding 10
God kvalitet – trygge tjenester
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System for nasjonale kvalitetsindikatorer ble besluttet av 
ledermøtet i helsedirektoratet februar 2012

• Modellen og 
rammeverket bygger på 
internasjonale erfaringer

• Valgte fagområder skal 
blant annet være av 
helsepolitisk betydning

• Modellen sørger for bred 
forankring i hele 
helsesektoren

Sekretariatet

Overordnet 
referansegruppe:
•C. Bergland (leder)
•Fagdirektørene fra 

RHFene
•Representanter fra 

primærhelsetjenesten
•Representant fra FHI
•Representant fra KS

Referansegruppe
(fag og bruker)

Ledermøtet 
Helse-

direktoratet

Sekretariatet

Divisjon EI

Sekretariatet
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Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem - formål og 
målgrupper

Gi brukerne mulighet til å velge sykehus på et kvalifisert og informert 
grunnlag

Gi ledere og eiere på alle nivå et godt styringsgrunnlag

Gi helsepersonell i helse- og omsorgstjenesten et grunnlag og 
incitament til å drive lokalt kvalitetsforbedringsarbeid

Bidra til åpenhet og informasjon ut mot offentligheten

Gi politisk ledelse grunnlag for prioriteringer i helse- og 
omsorgstjenesten



Hva er en kvalitetsindikator?

• Et indirekte mål, en pekepinn, som sier noe om kvaliteten på det 
området som måles.

• Tar utgangspunkt i et eller flere av dimensjonene av kvalitet og 
kan for eksempel måle helsetjenestens tilgjengelige ressurser, 
pasientforløpet og resultat av helsetjenestene for pasientene. 
Kvalitetsindikatorer bør ses i sammenheng og kan samlet gi et 
bilde av kvaliteten i tjenesten.

• Det er vanlig å dele inn i tre typer indikatorer:
– strukturindikatorer (rammer og ressurser, kompetanse, tilgjengelig 

utstyr, registre m.m)
– prosessindikatorer (aktiviteter i pasientforløpet f. eks. diagnostikk, 

behandling)
– resultatindikatorer (overlevelse, helsegevinst, tilfredshet m.m.)



Visjon og overordnet mål for NKI-systemet:
Vise kvaliteten i en helse- og omsorgstjeneste i 

utvikling

• Offentlig publisering av kvalitetsindikatorer:

– Er tallene korrekte?

– Er de representative for kvalitet?

– Er de sammenlignbare?



Krav og mål for nasjonale kvalitetsindikatorer

• Betydningsfulle
– Helsepolitisk og samfunnsmessig betydning er dokumentert.

• Vitenskapelig begrunnet
– Måle etablert praksis i helsetjenesten basert på eksisterende lovverk, nasjonale 

retningslinjer, veiledere og forskning.

• Nyttige 
– Målgruppene kan bruke indikatorene til sitt formål

• Gjennomførbare
– Indikatoren er basert på tilgjengelig data og relevante rapporteringer.

• Publiseres jevnlig
– Avtalt hyppighet for publisering av indikatoren med best mulig 

aktualitet.



Pr. idag er det publisert 83 kvalitetsindikatorer på 
helsenorge.no, i november kan det bli over 100

• Behandling av sykdom og overlevelse
• Sykehusopphold
• Kreft – start av behandling og overlevelse
• Rusbehandling
• Psykisk helse for voksne
• Psykisk helse for barn og unge
• Graviditet og fødsel
• Pleie og omsorg
• Tannhelse 

• Infeksjon
• Legemidler (knyttet til antibiotikabruk)



Kvalitetsindikatorer knyttet til infeksjoner



Kvalitetsindikatorgruppe          
infeksjoner og antibiotika

KI gruppen skal
• Utvikle og anbefale NKI 

med utgangspunkt i
• NOIS og andre registre 

(MSIS, SYSVAK, NORM, 
RAVN, andre meldinger til 
FHI,  NPR)

• Anbefale 
endring/utvidelser i 
eksisterende registre ved 
mangelfull tilgang på 
data 





Kvalitetsindikator gruppe Infeksjon og antibiotika

Oppstartsmøte/ workshop 

Park Inn by Radisson Oslo Airport , Gardermoen, 28. mai 2014, kl. 9:30 - 15



Aktuelle/relevante kvalitetsindikatorer

Helsedirektoratet

Struktur

•Nasjonale faglige retningslinjer

•«Kuben»

•Reseptregisteret

•MSIS 

•NOIS

Prosess

•NOIS-POSI – andel oppfulgte inngrep

•Rapporter over antibiotikabruk

• Foretaket/institusjonen har egne målsettinger for antibiotikabruk

• Systematisk opplæring av leger

Resultat

•Clostridium difficile-infeksjoner

• Forekomst av sykehusinfeksjoner

•Total antibiotikabruk

•Antibiotikabruk, smalspektret vs bredspektret



Nye kvalitetsindikatorer knyttet til infeksjon

Med utgangspunkt i NOIS-
data - skulle vi ha 
prosessindikator eller  
resultatindikator? Vi visste 
hva ønsket til direktoratet 
var…..

KI-gruppen landet i første 
omgang på 
prosessindikatorer:  
Pasienter med oppfølging av 
infeksjonsstatus 30 dager 
etter et NOIS-inngrep.



Hvorfor prosessindikator?

• KI-gruppen vurderte at det først skulle utvikles struktur- og 
prosessindikatorer for å få fokus på at sykehus har gode og 
kvalitetssikrede overvåkingssystemer.  

• Årsrapport fra FHI for 2013 viste at fem helseforetak ikke leverte data 
for alle NOIS-inngrep for ett eller flere tertial. (Også i 2014  var det fem 
sykehus som ikke leverte data). 

• For å få et fullstendig bilde av kvaliteten på de kirurgiske  tjenestene er 
det derfor viktig å understreke viktigheten av NOIS-registrering og 
oppfølging. Og oppfølging av NOIS-pasienter i 30 dager ble derfor  valgt 
som en kvalitetsindikator.



Indikatoren angir hvor stor andel av pasienter som er vurdert 
for infeksjon i operasjonsområdet innen 30 dager etter 

operasjonsdatoen. 

• Over 80 prosent av infeksjoner i operasjonsområdet oppstår først etter 
at pasienten er skrevet ut fra sykehuset. 

• Overvåking er et sentralt smitteverntiltak og lovpålagt . Sykehuset hvor 
pasienten er operert er ansvarlig for registrering av data og oppfølging 
etter utskrivelse.

• Infeksjon i operasjonsområdet er blant de vanligste infeksjonene i 
helsetjenesten og fører til økt sykelighet hos pasienten. 









Resultatindikatorer knyttet til infeksjoner

Publiseres 26.11.2015: Forekomst (insidens) av 
(legediagnostiserte) infeksjoner etter følgende inngrep

• Aortakoronar bypass:   overflatiske og dype/organ-hulrom

• Fjerning av galleblære: overflatiske og dype/organ-hulrom

• Hemiprotese i hofte:      kun dype/organ-hulrom*

• Totalprotese i hofte:       overflatiske og dype/organ-hulrom

• Keisersnitt:                       overflatiske og dype/organ-hulrom

• *Innspill fra NOIS-referansegruppe

Forekomst (insidens) av postoperative sårinfeksjoner NOIS-POSI



Ved publiseringen 27. august  kom det fire 
kvalitetsindikatorer om antibiotika på 

helsenorge.no

• Forekomst av antibiotikabehandling

• Antibiotikabehandling ved urinveisinfeksjoner hos 
kvinner mellom 20-79 år

• Antibiotikabehandling ved luftveisinfeksjon hos 
befolkning mellom 10-79 år

• Antibiotikabehandling ved luftveisinfeksjon hos 
barn mellom 0-9 år





Kvalitetsindikatorer knyttet til 
antibiotika - resultat

Data fra reseptregisteret

• Forekomst av antibiotikabehandling

• Antibiotikabehandling ved 
luftveisinfeksjon hos barn (0-9)

• Antibiotikabehandling ved 
luftveisinfeksjon mellom 10-79 år

• Antibiotikabehandling ved 
urinveisinfeksjoner hos kvinner

https://helsenorge.no/kvalitet-seksjon/Sider/Kvalitetsindikatorer-rapporter.aspx?kiid=Forekomst_av_antibiotikabehandling
https://helsenorge.no/kvalitet-seksjon/Sider/Kvalitetsindikatorer-rapporter.aspx?kiid=Antibiotikabehandling_ved_luftveisinfeksjon_barn
https://helsenorge.no/kvalitet-seksjon/Sider/Kvalitetsindikatorer-rapporter.aspx?kiid=Antibiotikabehandling_ved_luftveisinfeksjon_befolkningen
https://helsenorge.no/kvalitet-seksjon/Sider/Kvalitetsindikatorer-rapporter.aspx?kiid=Antibiotikabehandling_ved_urinveisinfeksjoner_kvinner


Forekomst av antibiotikabehandling



Tolk med varsomhet

• Det er viktig å vite at datakvaliteten kan variere: 
– de er ikke bedre enn det som blir rapportert inn fra 

hvert behandlingssted
– foreløpig er det ikke gode nok rapporteringsrutiner på 

alle områder. 
– tall kan for eksempel mangle fra noen 

behandlingssteder og helseforetak.

• Publisering av de data som finnes vil imidlertid 
øke oppmerksomheten rundt innrapporteringen 
og dermed gi grunnlag for bedre datakvalitet over 
tid.



Konklusjon….

• En kvalitetsindikator er ikke et mål, men et 
middel.

• Kvalitetsindikatorer er et av flere 
virkemidler for å påvirke antibiotikabruk og 
helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) i 
Norge.



Kontaktperson fra Helsedirektoratet

• Olga Kristiansen

• Prosjektleder, Nasjonale 
kvalitetsindikatorer

• Avd. statistikk, Helsedirektoratet

• epost: 
olga.kristiansen@helsedirektoratet.no
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