Andel kontroller
Dato sist oppdatert: 14.06.2017
Om indikatoren
For denne indikatoren benyttes data innrapportert fra spesialisthelsetjenesten til Norsk
pasientregister (NPR).




«Andel kontroller» fordelt etter behandlingssted, fra og med 2012 (år og tertial).
«Antall kontroller per 1000 innbyggere» fordelt etter bosted, fra og med 2012 (år og tertial).
Fagområde: ortopedi.

Indikatoren «Andel kontroller» kan si noe om spesialisthelsetjenestens «sørge for» perspektiv.
Indikatoren er relevant for å belyse geografiske forskjeller i tilbudet som gis til utvalgte
pasientgrupper. Andel kontroller er relevant for å gjøre sammenligninger innad i ulike fagområder,
mellom ulike behandlingsenheter (poliklinikker) og sammenligne enheter over tid. Indikatoren gir
mulighet for å identifisere enheter som har avvikende andel kontroller. Indikatoren kan også si noe
om oppgavefordelingen mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten.
Anonymisering: Volumtall mindre enn 5 er anonymisert og vil ikke vises i rapportene.

Datakvalitet
Det er knyttet usikkerhet til datakvalitet på innrapporterte kontroller til NPR. Det er identifisert
forskjeller mellom enheter som sannsynligvis kommer av ulik registreringspraksis. De
pasientadministrative systemene er satt ulikt opp for registrering og en av utfordringene er
defaultverdier. Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst anvender DIPS som pasientadministrativ
system. Helse Midt - Norge anvender HIS90. Tallene viser at Helse Midt-Norge har en større andel
kontroller innen ortopedi enn de andre helseregionene. Den høye andelen kan sannsynligvis delvis
skyldes at de har et annet pasientadministrativt system enn de andre helseregionene.
Når det gjelder hvilke enheter som rapporterer data til Norsk pasientregister, har dette endret seg
over tid. Hovedsakelig rapporterer enheter på institusjonsnivå, men det er også tilfeller hvor 1)
enhetene rapporterer samlet på helseforetaksnivå eller 2) sammen med hovedsykehuset, for
eksempel Oslo universitetssykehuset eller Sykehuset Vestfold. Det betyr at for enkelte visninger av
indikatoren ikke lar seg gjøre å presentere tall på lavere nivå enn helseforetak.

Teknisk beskrivelse
Fagområde ortopedi er basert på hoveddiagnosegruppe HDG 8 i DRG systemet (skjelett/muskel og
bindevev).
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Antall kontroller innen ortopedi sett i forhold til totalt polikliniske kontakter innen ortopedi:
(Kontakttype=3) / (kontakttype = alle koder1)
NPR melding 8432 Kontakttype:
1. Utredning
2. Behandling
3. Kontroll
5. Indirekte pasientkontakt
12. Pasientadministrativ behandling
13. Opplæring
Antall kontroller innen ortopedi per 1000 innbyggere: (Antall kontroller innen ortopedi
/befolkning)*1000. Antall kontroller innen ortopedi per 1000 innbyggere er fordelt etter pasientens
bosted. Tall vises per bostedsregion, bostedsfylke og bostedskommune.
Andel kontroller per utførende helsepersonell hvor helsepersonell er basert på NPR melding 8481
Utførende helsepersonell.
Data som inngår i indikatoren:
-

Omsorgsnivå
Hoveddiagnosegruppe HDG 8 i DRG systemet (skjelett/muskel og bindevev)
Kontakttype
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Alle koder inkluderer kontroller innrapportert med gyldig kode. Kontroller innrapportert uten kontakttype eller med en
ugyldig kode for kontakttype er ikke inkludert
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