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Hvorfor helseatlas?

Helseforetakene skal sørge for at 
befolkningen får likeverdig og forsvarlig
helsetjeneste, - «sørge-for-ansvaret»

Lov om SpesialisthelsetjenestenMed likeverdig forstås at omfanget av tjenesten er jevnt 
fordelt og ikke preges av store geografiske forskjeller. 
Med forsvarlig forstås at tjenesten holder god kvalitet. 



Befolkningsperspektivet
• Helsetjenester gis av eget HF, andre HF eller 

private med offentlig finansiering. 
NPR er datakilde

• Befolkningsperspektivet – pasientenes bosted 
uavhengig av hvor de er behandlet

• Fordeler

– Sammenliknbare tall, rater justert for kjønn og 
alder

– Reduserer bias grunnet funksjonsfordeling og 
case-mix (ulik pasient sammensetning)



HUSK

Helseatlas; viser helsetjenester til 
befolkningen i opptaksområdet til et 
helseforetak



Kilde: Fritt etter Dishoeck A-Mv, Lingsma HF, Mackenbach JP, et al. BMJ Qual Saf (2011)

Variasjon og «rett nivå»

• Det skal være noe variasjon:

– Tilfeldig variasjon

– Varierende sykelighet/case-mix

• Fokus på uberettiget (uønsket) variasjon

• Hva er «rett nivå»? 

– Landsgjennomsnittet?

– Høyeste nivå?



Helseatlas.no

https://helseatlas.no/


Helseatlas – tre elementer

• Hovedfunn, 18 stk.

• Rapport

• Interaktive kart

http://helseatlas.no/


75 år og eldre

2013 - 2015

Rater: Antall pr. 1 000 innbyggere,

kjønns- og aldersjustert



Tema i eldrehelseatlaset

• Befolkningsvekst

• Allmennlegetjenesten

• Spesialisthelsetjenesten

9

–Hjerte

– Lunge

–Ortopedi

–Nerve

–Kreft

–Øye

–Høreapparat

–Biologiske legemidler



Dobling av eldrebefolkningen om 20 år

Eldre, 2017: 
370 000

(7 %)

Eldre, 2040: 
740 000
(12 %)



Samdata-rapport 05/18

• Dagens middelaldrende har høye 
forventninger til helsetjenester

• Dersom forventningene opprettholdes, kan 
etterspørselen etter helsetjenester øker mer 
enn det befolkningsveksten tilsier

• Ressursbehovet i dag er x 3 for pas. over 80 år 
som for pas i 30-årene. 

• 90 % av ressursene går til døgnopphold



--- 7 %

Overordnet bruk av helsetjenester



Allmennlegetjenesten

Legevakt

Fastlege

FT : 1,3

FT : 2,9



Spesialisthelsetjenesten

Poliklinikk, offentlig og privat

Innleggelser

FT : 1,3

FT : 1,4



Liten variasjon i innleggelser i 
sykehus

• Hjertesvikt 

• Lungebetennelse 

• Kols

• Hoftebrudd 

• Hjerneslag

Hyppig forekommende, ofte akutte tilstander med høy 
alvorlighetsgrad



Hjerneslag som eksempel

- 5 300 innleggelser pr. år
- Forholdstall 1,4
- Liggetid 9,4 dager (snitt)
- 13 % reinnlegges
- 20 % døde innen 30 dager
- 33 % døde innen ett år

FT : 1,4



Akutte innleggelser

• Stor andel eldre

• Lang liggetid

• Mange reinnleggelser

• Høy dødelighet

• Liten variasjon

 Større eldrebefolkning

Økt behov for 
sengeressurser



Hjertemedisin (1)

Revaskularisering (PCI og by-pass)

Hjerteinfarkt, innleggelse



Hjertesvikt, innleggelse

FT : 1,5

Hjertemedisin (2)
Hjertesvikt, poliklinikk

Ikke samvariasjon mellom poliklinikk 
og innleggelser for hjertesvikt.
«Høyt forbruk av poliklinikk 
forhindrer ikke innleggelser»

FT : 4,9



Ortopedi, bruddbehandling

«Helseatlas for ortopedi» har 
tilsvarende resultat for alder > 18 år

Andel protese ved hoftebrudd

Andel konservativ behandlet ved 
håndleddsbrudd



Medikamentell kreftbehandling
Pasienter ≥ 75 år

Pasienter 50 - 74 år

FT : 1,9

FT : 1,3

«Mest er best?»



Strålebehandling ved kreft

- 3 000 pasienter pr. år
- Forholdstall 2,0

Flere eldre stråles i 
opptaksområder med 
strålesenter



Demens



Demens, poliklinikk

- 4 500 konsult. pr. år
- Forholdstall 11,1 

(5,2 u/ OUS og Indre Oslo)
- Betydelig variasjon i antall 

konsultasjoner pr. pasient 
(1,0 i Telemark – 1,9 i OUS)



Oppsummering

• Dobling antall eldre om 20 år

• Akutt innlagte med alvorlige diagnoser;

– Hyppige reinnleggelser, dårlig prognose

– Økt behov for egnede sengeressurser og styrket 
samhandling

• Uberettiget og til dels stor variasjon; 

– Revaskularisering (PCI og bypass-kirurgi)

– Ortopediske inngrep

– Medikamentell kreftbehandling

– Nevrologisk poliklinikk (Demens)



Takk for oppmerksomheten!


