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Sammendrag 
 

Bakgrunn                                                                                              

Likhetsprinsippet står sterkt i Norge og ligger til grunn for organiseringen av helsevesenet. 

Den statlige overtakelsen av sykehusene i 2002 ble dels foretatt for å sikre ett likeverdig og 

godt helsetilbud for alle, uavhengig av forhold som rase, personlig økonomi og bosted. 

Utviklingen mot mer moderne operasjonsteknikker og økende krav om effektivitet og 

kostnadsreduksjon i spesialisthelsetjenesten kan tenkes å påvirke behandlingstilbudet ved 

helseforetakene.  

 

Formål                                                                                                                

Formålet med denne oppgaven er todelt:                                                                                                  

1) Undersøke om helsetilbudet er likt i Norge og innad i de forskjellige helseregionene ved tre 

benigne gynekologiske tilstander som krever elektiv kirurgisk behandling.                                            

2) Vurdere om endringer av kostnadsvektingen i den innsatsstyrte finansieringen (ISF), kan 

ha påvirket behandlingstilbudet i spesialisthelsetjenesten i perioden 1999-2010. 

 

Metode                                                                                                          
Studien er godkjent i Regional Etisk Komite (dispensasjon fra taushetsplikten) og det ble inn-

hentet konsesjon fra Datatilsynet. Det ble innhentet data fra Norsk Pasient Register på 

individnivå for alle behandlingsopphold der det ble foretatt kirurgisk behandling av kvinner 

med ufrivillig barnløshet, eggstokkcyste, muskelknute i livmor eller blødningsforstyrrelser 

som hoveddiagnose i tidsperioden 1999-2010. Dataene ble analysert på regions- og landsnivå 

med hensyn til operasjonsmetode (åpen kirurgi eller kikkhullskirurgi) og oppholdsnivå (døgn- 

eller dagkirurgi). Analysene besto hovedsakelig i deskriptive analyser av variablene i data-

settet. Variasjonskoeffisienter ble beregnet for å evaluere utviklingen av variasjonen både 

innad i helseregionene og mellom helseregionene i den aktuelle tidsperioden. Det ble videre 

utført multivariate analyser i form av logistisk regresjon med kikkhullskirurgi og dagkirurgi 

som avhengige variable. 
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Resultater                                                                                                         

Bruken av kikkhullskirurgi har økt ved de aktuelle gynekologiske tilstandene i tidsperioden 

1999-2010. Adelen åpen kirurgi er høyere ved teknisk krevende operative prosedyrer. Det er 

store regionale forskjeller i behandlingstilbudet. Spesielt er det høy andel åpen kirurgi i helse-

foretak og regionale helseforetak med lavt operasjonsvolum. Variasjonen innad i helse-

regionene ser ut til å ha gått noe ned etter sykehusreformen i 2002, mens forskjeller mellom 

regionene har økt i den aktuelle tidsperioden. Det har også vært en trend mot økende andel 

dagkirurgisk behandling. Denne utviklingen ser ut til å ha stagnert noe etter 2009.   

 

Konklusjon                                                                                                           

Det er til dels store geografiske forskjeller i behandlingstilbudet ved godartede gynekologiske 

tilstander som krever elektiv operativ behandling. Variasjonen i prosedyrevalg innad i helse-

regionene ser ut til å ha gått noe ned etter sykehusreformen i 2002, mens forskjeller mellom 

regionene har økt i den aktuelle tidsperioden. Endringen i ISF-systemet med redusert DRG-

vekting av dagkirurgisk behandling kan vise seg å motvirke en utjevning av disse forskjellene.  

 

 

 

VI 
 



Forord 
 

Denne oppgaven markerer min avslutning på det erfaringsbaserte masterstudiet i helse-

administrasjon. Jeg har lært mye nytt, utvidet perspektivet og ikke minst møtt mange 

hyggelige og inspirerende mennesker i løpet av tiden som mastergradsstudent. 

Jeg vil spesielt takke min veileder, Professor Tor Iversen, for god, effektiv, hyggelig og 

ukomplisert veiledning under arbeidet med denne oppgaven. Jeg vil også takke mine ledere 

ved Gynekologisk avdeling, OUS, Bjørn Busund og Anny Spydslaug, for finansiering og 

permisjon i forbindelse med arbeidet med denne oppgaven.  

          

VII 
 



 
 

 

 

 

 

VIII 
 



Innholdsfortegnelse 

1. Bakgrunn           1 

1.1 Introduksjon         1   
1.2 Innsatsstyrt finansiering        2 
1.3 Operativ gynekologisk behandling      4 
1.4 Operativ behandling og innsatsstyrt finansiering     9 
1.5 Formål med oppgaven                  10  

 

2. Metode           11 

2.1 Godkjenninger         11 
2.2 Bakgrunn for valg av diagnoser       11 
2.3 Materialet fra Norsk pasientregister          12 
2.4 Statistiske analyser        14 

 

3. Resultater           15                          

 3.1 Presentasjon av materialet       15 
3.2 Behandlingssteder og helseregioner      17 
3.3 Operative prosedyrer        19 
3.4 Dagkirurgi          24 

 
4. Diskusjon           30 
 
 4.1 Generell introduksjon        30
 4.2  Får norske kvinner et likeverdig behandlingstilbud uavhengig av bosted? 30
 4.3 Finansieringssystemets påvirkning på behandlingstilbudet    34 
 4.4 Konklusjon         37 
 
5. Litteraturliste          38 
 
6.Vedlegg           40
            
            
            
   

IX 
 



X 
 

 



 

1   Bakgrunn 
1.1 Introduksjon 

 Det er et grunnleggende prinsipp i norsk helsepolitikk at alle skal ha tilgang til gode 

og likeverdige helsetjenester, uavhengig av forhold som rase, personlig økonomi og bosted. 

Dette likhetsprinsippet står sterkt i Norge, og ligger til grunn for organiseringen av det norske 

helsevesenet. Likhetsprinsippet var sentralt både under utviklingen av velferdsstaten på 1950- 

og 60-tallet, og senere da de store kostnadsøkningene i helsevesenet førte til politiske krav om 

effektivisering.1 Senere har likhetsprinsippet også vært fremhevet i flere nasjonale strategier 

for kvalitetsforbedring i helsevesenet som ”Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helse-

tjenesten 1995-2001” og den nasjonale strategien for kvalitetsforbedring i sosial- og helse-

tjenesten 2005-2015: “og bedre skal det bli”.2,3 Også sykehusreformen i 2002 hadde som et 

hovedmål å sikre alle i Norge lik tilgang til gode og likeverdige helsetjenester, uavhengig av 

personlig økonomi og bosted.4  

 Fylkeskommunene eide sykehusene på 1980- og 90-tallet, og finansieringen var 

organisert ved statlig rammefinansiering av fylkeskommunene med videre rammefinansiering 

ned til sykehusene. Dette førte til redusert aktivitet med økte kostnader per pasient, og 

spesialisthelsetjenesten var karakterisert av behandlingskøer med lange ventelister for elektiv 

behandling. I 1997 innførte staten et prisvridende tilskudd ved innføring av innsatsstyrt 

finansiering (ISF) og i 2002 overtok staten eierskapet av sykehusene. Hovedargumentene for 

innføringen av sykehusreformen i 2002 var, i tillegg til å sikre alle i Norge lik tilgang til gode 

og likeverdige helsetjenester, å oppnå bedre kostnadseffektivitet ved å få kontroll over de 

stadig økende kostnadene og å redusere ventelistene.5 
 Innføringen av ISF stimulerte beslutningstakerne i spesialisthelsetjenesten til å 

prioritere pasientbehandling på bekostning av annen aktivitet i sykehusene. Finansierings-

ordningen oppmuntrer også til at pasientbehandlingen skal gjøres kostnadseffektivt. Samtidig 

gir ISF staten et virkemiddel for å påvirke sykehusenes prioriteringer ved å sette takster på 

kliniske aktiviteter som diagnostikk og behandling. Selv om staten ønsker at medisinske 

prioriteringer skal ligge til grunn for beslutningene i sykehusene, medfører dermed ISF en 

risiko for at beslutningstakerne i spesialisthelsetjenesten vektlegger økonomiske betraktninger 

når man avgjør hvilke pasientgrupper som prioriteres.6 For å oppnå kostnadseffektivitet, er det 

i senere utredninger lagt inn elementer av økonomisk prioritering som ”de forventede 

resultatene skal stå i et akseptabelt forhold til kostnadene” og ”retten til helsehjelp gjelder 
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bare dersom pasienten kan ha forventet nytte av helsehjelpen, og kostnadene står i rimelig 

forhold til tiltakets effekt”.7,8 Prioriteringseffektivitet i norsk helsevesen forutsetter i dag 

derfor en kombinasjon av medisinsk og økonomisk prioritering.  

 Til tross for det tilstedeværende og grunnleggende likhetsprinsippet i norsk helse-

politikk og helsevesen, viser flere tidligere studier at helsetilbudet i Norge varierer.9-11 Det er 

kanskje likevel ikke slik at alle har ”tilgang til gode og likeverdige helsetjenester, uavhengig 

av forhold som rase, personlig økonomi og bosted”? Og selv om ISF-ordningen ikke er ment 

å skulle være annet enn ren økonomisk kompensasjon for faktiske utgifter knyttet til pasient-

undersøkelse og behandling, kan man tenke seg at ordningen kan ha uønskede vridnings-

effekter. 

  

1.2 Innsatsstyrt finansiering  

 Etter sykehusreformen i 2002 er det de de regionale helseforetakene (RHFene) som 

har det helhetlige ansvaret for å tilby spesialisthelsetjenester til regionens befolkning. Dette 

omtales som ”sørge-for-ansvaret”, og skal realiseres gjennom de helsetjenester som leveres av 

helseforetakene eller private virksomheter som de regionale helseforetakene har inngått avtale 

med. Finansieringen av de regionale helseforetakene er i hovedsak todelt og består av en 

basisbevilgning og en aktivitetsbasert bevilgning (ISF). ISF skal sammen med øvrige 

finansieringsordninger understøtte de regionale helseforetakenes ”sørge-for-ansvar” og skal 

bidra til at aktivitetsmål fastsatt i oppdragsdokumenter til de regionale helseforetakene nås på 

mest mulig effektive måte. 

 ISF-refusjonen beregnes for hvert regionale helseforetak med utgangspunkt i aktivitet 

relatert til spesifikke diagnoserelaterte grupper (DRG). DRG-klassifisert aktivitet er et 

grupperingssystem som på grunnlag av diagnosekoder, prosedyrekoder, kjønn, alder og 

utskrivningsmåte grupperer pasienter som er innlagt i somatiske behandlingsinstitusjoner i omlag 

500 grupper. Disse diagnoserelaterte gruppene skal oppfylle kriteriene om å være medisinske 

meningsfulle og ressursmessige homogene. Basert på medisinske og administrative opplysninger 

om pasienten, blir hvert enkelt somatisk sykehusopphold plassert i en DRG. Hver DRG har en 

beregnet kostnadsvekt. En kostnadsvekt er en relativ størrelse som uttrykker hva alle opphold i en 

DRG i gjennomsnitt koster i forhold til gjennomsnittspasienten. De norske kostnadsvektene 

beregnes med utgangspunkt i tilrettelagte pasient- og regnskapsdata fra et representativt utvalg av 

sykehus i Norge.  
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 DRG-systemet ble utviklet i USA for mer enn 20 år siden og er i dag grunnlaget for 

sykehusfinansieringen i mange land. Det er utviklet forskjellige versjoner av DRG- systemet. 

I Norge benyttes en versjonen som er basert på et nordisk samarbeid om produktet NordDRG. 

I hovedsak er det NordDRG som er grunnlaget for den særnorske versjonen, NorskDRG. 

DRG- refusjonen er basert på gjennomsnittlig ressursbruk og skal dekke en gitt andel av 

gjennomsnittskostnadene. Dekningsgraden gjennom ISF kan derfor variere fra pasient til 

pasient innen samme DRG. For å vurdere dekningsgraden innen en DRG må man derfor se 

alle pasienter i en DRG under ett. 

 Hvert år oppdateres logikken i DRG-systemet for å tilpasse systemet til ny medisinsk 

behandling og/eller praksis, og for å korrigere eventuelle feil. Helsedirektoratet (HD) utgir 

årlige regelverk for innsatsstyrt finansiering der endringer for påfølgende år beskrives. 

Kostnadsvektene for den enkelte DRG oppdateres også årlig og publiseres i samme 

dokument. Den totale refusjonen til RHFene består av en basisrefusjon og ISF. Regjeringen 

gir, i forslag til statsbudsjett, størrelsen på enhetsrefusjonen og andel ISF-refusjon i forhold til 

full enhetsrefusjon. Andelen ISF av den totale refusjonen har i årene 2000-2011 variert 

mellom 40 og 60 % (Figur 1). I 2011 er enhetsrefusjonen foreslått av regjeringen til 36 968 

kroner og refusjonssatsen er satt til 40 % av full enhetsrefusjon. Dette gir en ISF-refusjon på 

14.787 kroner per DRG-poeng.  

 
Figur 1. Forhold mellom basisrefusjon og ISF i årene 2000 til 2011 
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Det understrekes fra HD at regelverket for innsatsstyrt finansiering ikke skal være styrende 

for de prioriteringer som gjøres med hensyn til hvilke pasienter som tilbys helsehjelp, eller 
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hvilken type helsehjelp som velges, eller for hvordan regionale helseforetak finansierer 

virksomheter som de benytter for å realisere sitt ”sørge-for-ansvar”. De faktiske utbetalingene 

gjennom ISF-systemet skal baseres på reell aktivitet, og skal fastsettes i tråd med dette.   

 Norsk pasientregister (NPR) ble opprettet i 1997 av Helse- og omsorgsdepartementet 

og er en norsk statlig serviceorganisasjon for statistikk- og datatjenester innen spesialist-

helsetjenesten. Registeret har opplysninger om alle pasienter som innlegges på sykehus eller 

undersøkes/behandles på sykehusenes poliklinikker. Helseforetakene og private virksomheter 

som de regionale helseforetakene har inngått avtale med, rapporterer pasientdata til NPR. 

NPR er så ansvarlig for innhenting, anonymisering, oppbevaring, kvalitetskontroll, DRG-

gruppering og videre rapportering av data til HD. For at en pasient skal kunne plasseres i en 

DRG, må følgende opplysninger om pasienten registreres i virksomhetens pasient-

administrative system: Hoveddiagnose, bidiagnose(r), prosedyrer(r), kjønn, alder og 

utskrivningsstatus.                                                                                                                            

 Frem til 2009 ble en kirurgisk prosedyre gruppert i en DRG uavhengig av om den ble 

foretatt dagkirurgisk eller med pasienten inneliggende i en sykehusavdeling. Fra 2009 ble 

dagkirurgiske prosedyrer gruppert i egne DRG-er. Dagkirurgi defineres i denne sammenheng 

som ”et operativt inngrep hvor det vanligvis er behov for anestesi-personell og operasjons-

stue/skiftestue”. Det er ikke like mange dagkirurgiske DRG-er som det er kirurgiske DRG-er 

for døgnpasienter. Dette skyldes at DRG-strukturen for dagkirurgi er enklere enn for døgn-

kirurgi. Det skilles blant annet ikke mellom kompliserte og ukompliserte DRG-er, eller 

mellom ulike aldersgrupper. En og samme dagkirurgisk DRG kan derfor gjelde selv om det 

fins flere varianter av den samme kirurgiske DRG for døgnpasienter. Som en del av denne 

nye løsningen for dagkirurgi ble det beregnet et sett av kostnadsvekter som skiller mellom 

beregnede kostnader for dagkirurgi og for døgnkirurgi. Bakgrunnen for dette er at dag-

kirurgisk behandling er mindre kostbart for helseforetaket enn døgnkirurgi. Besparelsene ved 

dagkirurgi skyldes hovedsakelig at pasienten reiser hjem, og at det derfor ikke er behov for 

personale og pleie hele døgnet ved en dagkirurgisk avdeling. De nye kostnadsvektene for dag-

kirurgi gjør det mulig å differensiere refusjonen for dag- og døgnkirurgi. I 2009 var det felles 

kostnadsvekter og samme gjennomsnittsrefusjon til tross for den nye DRG-løsningen for 

dagkirurgisk behandling. De nye kostnadsvektene ble implementert fra 2010.  
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1.3 Operativ gynekologisk behandling  

 Gynekologi er et kirurgisk fag, og mange gynekologiske tilstander behandles med 

kirurgiske prosedyrer. Tradisjonelt ble den operative gynekologiske behandlingen utført enten 

ved laparotomi (åpen bukkirurgi) eller ved vaginal kirurgi. Spesialister i gynekologi var 

sentrale under utviklingen av endoskopiske prosedyrer som laparoskopi (kikkhullskirurgi 

gjennom bukveggen) og hysteroskopi (kikkhullskirurgi gjennom livmorhalsen) på 1970- og 

80-tallet. Innen gynekologi ble laparoskopi initialt benyttet ved enkle diagnostiske og 

operative prosedyrer som utredning av kvinnelig infertilitet, steriliseringer og uavklarte 

bekkensmerter. Etter hvert ble både laparoskopiske teknikker og utstyr utviklet slik at man 

kunne utføre mer avanserte prosedyrer. Denne utviklingen har ført til at laparoskopi i dag er 

dominerende ved behandling av mange kirurgiske og gynekologiske lidelser som tidligere 

krevde behandling med åpen kirurgi.  

 Laparoskopisk kirurgi har mange åpenbare fordeler sammenliknet med åpen kirurgi. 

Laparoskopi gir mindre postoperative smerter, lavere risiko for postoperative sårinfeksjoner 

og bedre kosmetisk resultat.12,13 Minimalt invasive operasjonsteknikker som laparoskopi 

krever også kortere sykehusinnleggelse etter behandlingen, åpner mulighet for dagkirurgisk 

behandling og gir kortere rekonvalesensperiode og redusert sykemeldingsbehov sammen-

liknet med åpen kirurgi.14,15 Slik bidrar minimalt invasive operasjonsteknikker til lavere 

behandlingskostnader både lokalt i helseforetaket og i et samfunnsøkonomisk perspektiv. 

Laparoskopiske operasjonsteknikker er i dag utbredt ved behandling av tilstander som krever 

relativt enkle kirurgiske prosedyrer. Men tidligere internasjonale og nasjonale studier viser at 

bruken av minimalt invasive operasjonsteknikker ved tilstander som krever mer avanserte 

prosedyrer, er overraskende lav.11,13,16,17 Dette kan skyldes at innføring av endoskopiske 

operasjonsteknikker ved mer avanserte prosedyrer krever både utvikling av ny kompetanse og 

investeringer i nytt utstyr.  

 Dagkirurgisk behandling innebærer reduserte lokale kostnader for helseforetakene og 

er trygt for selekterte pasienter som gjennomgår relativt avanserte kirurgiske prosedyrer.18-21 

Resultatet av en nylig gjennomført randomisert studie ved vår avdeling viser stor pasient-

tilfredshet etter dagkirurgisk behandling.22 Dagkirurgisk behandling forutsetter bruk av 

minimalt invasive operasjonsteknikker. Men også andre faktorer vil kunne ha betydning for 

om en prosedyre kan utføres dagkirurgisk. Slike faktorer inkluderer høy alder og eventuell 

komorbiditet hos pasienten, kompleksitet i den aktuelle prosedyren, kompetanse ved 

behandlingsstedet, helseforetakets organisering (mulighet for innleggelse ved dagkirurgisk 
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behandling om behov), avstand mellom pasientens bosted og behandlingsstedet og avdelingen 

eller helseforetakets tradisjon.  
 I denne oppgaven vil jeg se på den operative behandlingen av enkelte gynekologiske 

tilstander ved alle de gynekologiske avdelingene i Norge. Følgende gynekologiske diagnoser 

(ICD-10 diagnosekode) er inkludert i studien: Kvinnelig infertilitet (ufrivillig barnløshet) 

(diagnosekode N97), eggstokkcyste (diagnosekode D27, N83), blødningsforstyrrelse 

(diagnosekode N92) og muskelknute i livmor (myom) (diagnosekode D25). Bakgrunnen for 

valg av diagnoser for denne oppgaven er beskrevet i metodekapitlet. 

 I samsvar med internasjonale retningslinjer anbefaler den nasjonale veilederen for 

generell gynekologi at laparoskopi benyttes om det er indikasjon for operativ behandling som 

ledd i utredning av kvinnelig infertilitet.23 Vanligvis er den operative prosedyren ved 

kvinnelig infertilitet diagnostisk og lite komplisert.  

 Den kirurgiske prosedyren ved de fleste eggstokkcyster er noe mer avansert enn ved 

infertilitet. Den nasjonale veilederen har ingen klar anbefaling for kirurgisk teknikk ved 

behandling av benigne eggstokkcyster. I en systematisk gjennomgang av eksisterende 

litteratur på laparoskopisk versus åpen kirurgi for benigne eggstokkcyster, konkluderte man 

med at laparoskopi bør benyttes om mulig på grunn av mindre postoperative smerter, færre 

komplikasjoner og kortere rekonvalesens.13 I samsvar med dette, anbefaler Royal College of 

Obstetrics and Gynaecology (RCOG) laparoskopi ved behandling av benigne eggstokk-

cyster.24  

 Kirurgisk behandling ved blødningsforstyrrelser og/eller muskelknuter er teknisk mer 

avansert enn behandling både av infertilitet og cyster. Som oftest vil dette dreie seg om 

hysterektomi (fjernelse av livmor). Dette har tradisjonelt vært utført ved åpen eller vaginal 

kirurgi. De siste årene har imidlertid laparoskopisk fjernelse av livmoren blitt etablert som et 

behandlingsalternativ i avdelinger med endoskopisk kompetanse. Nasjonalt har vi ingen klare 

retningslinjer for hvilken operasjonsmetode som bør foretrekkes og tidligere studier har vist at 

det er ulik praksis ved hysterektomi ved norske gynekologiske avdelinger.9-11 I en systematisk 

gjennomgang av tidligere studier vedrørende de forskjellige operasjonsteknikkene ved 

hysterektomi for godartede gynekologiske lidelser, konkluderer forfatterne med at minimalt 

invasive teknikker som laparoskopisk eller vaginal hysterektomi bør foretrekkes når 

forholdene ligger til rette for det.12 Til tross for disse anbefalingene dominerer fortsatt åpen 

hysterektomi, både internasjonalt og ved norske avdelinger.11,25   

 Prosedyrekodene (NCMP) som er inkludert i denne studien omfatter alle de vanligste 

kirurgiske prosedyrene for diagnostikk og behandling av kvinner med de aktuelle 

 6



 

gynekologiske diagnosene. Behandlingskoden for hver enkelt diagnose er beskrevet i tabell 1.  

I denne tabellen fremgår det også om hver enkelt prosedyre er en åpen, laparoskopisk eller 

vaginal prosedyre.    

 Om forholdene forøvrig ligger til rette for det, vil de fleste laparoskopiske prosedyrene 

ved de aktuelle diagnosene i denne oppgaven kunne utføres dagkirurgisk. Vaginal hyster-

ektomi er vist å være trygt og kostnadsbesparende og utføres også dagkirurgisk ved enkelte 

avdelinger i Norge.26 Åpne operasjoner (laparotomi) krever vanligvis innleggelse i sykehus 

(døgnkirurgi). Figur 2 viser en skjønnsmessig inndeling av andelen av de aktuelle prosedyrene 

som vanligvis kan utføres dagkirurgisk. Inndelingen er basert på en klassifikasjon av 

operative laparoskopiers tekniske vanskelighetsgrad foretatt av Nordisk forening for 

obstetrikk og gynekologi (NFOG).27  
 Det er altså godt dokumentert i litteraturen at man for å sikre best mulig kvalitet i 

behandlingen bør tilstrebe lav andel åpen kirurgi og økt bruk av minimalt invasive operasjons-

teknikker som laparoskopi og vaginal hysterektomi ved godartede gynekologiske lidelser. 

Både ut fra et lokalt og samfunnsøkonomisk perspektiv kan slik behandling med fordel 

utføres dagkirurgisk når pasientens tilstand og forholdene forøvrig ligger til rette for det.  

 

Figur 2. Andel av aktuelle prosedyrer som vanligvis kan utføres dagkirurgisk, som i 
noen grad kan utføres dagkirurgisk og som vanligvis må utføres med døgnkirurgi 
 

 
*AUB (Abnormal Uterine Bleeding): blødningsforstyrrelse 
  Myom: muskelknute i livmor 
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Tabell 1. Aktuelle prosedyrekoder (NCMP) og inndeling av disse i kategorier for 
analyseformål 
 

Diagnose 
(ICD 10) 

 
Kategori 

 
(NCMP) Kirurgisk prosedyre 
JAH00 Laparotomi 
JAL20 Ekstirpasjon eller destruksjon av lesjon i peritoneum 
JAP00 Adheranseløsning i bukhulen 

 
Åpen 

prosedyre 
(laparotomi)  LBF00 Tubeperfusjon 

 
JAH01Laparoskopi 
JAL21 Laparoskopisk ekstirpasjon/destruksjon av peritoneal lesjon  
JAP21 Laparoskopisk adheranseløsning i bukhulen 

 
 
 

Kvinnelig 
infertilitet 
(N 97)   

Kikkhulls‐
operasjon 

(laparoskopi)  LBF01 Laparoskopisk tubeperfusjon 
 

LAA00 Punksjon av ovarialcyste 
LAC00 Ekstirpasjon av ovarialcyste 
LAC10 Fenestrasjon av ovarialcyste 
LAC20 Destruksjon av lesjon i ovarium 
LAD00 Reseksjon av ovarium 
LAE00 Unilateral ooforektomi 
LAE20 Bilateral ooforektomi 
LAF00 Unilateral salpingo‐ooforektomi 

 
 
 

Åpen 
prosedyre 

(laparotomi) 

LAF10 Bilateral salpingo‐ooforektomi 
 

LAA01 Laparoskopisk punksjon av ovarialcyste 
LAC01 Laparoskopisk ekstirpasjon av ovarialcyste 
LAC11 Laparoskopisk fenestrasjon av ovarialcyste 
LAC21 Laparoskopisk destruksjon av lesjon i ovarium 
LAD01 Laparoskopisk reseksjon av ovarium 
LAE01 Unilateral laparoskopisk ooforektomi 
LAE21 Bilateral laparoskopisk ooforektomi 
LAF01 Unilateral laparoskopisk salpingo‐ooforektomi 

 

 
 
 
 
 

Eggstokk‐
cyste 

(D 27, N 83) 
   

 
 

Kikkhulls‐
operasjon 

(laparoskopi) 

LAF11 Bilateral laparoskopisk salpingo‐ooforektomi 
 

LCB10 Enukleasjon av myoma uteri 
LCC00 Reseksjon av uterus 
LCC10 Supravaginal hysterektomi 

 
Åpen 

prosedyre 
(laparotomi)  LCD00 Hysterektomi 

 
LCB01 Laparoskopisk enukleasjon av myoma uteri 
LCC01 Laparoskopisk reseksjon av uterus 
LCC11 Laparoskopisk supravaginal hysterektomi 
LCD01 Total laparoskopisk hysterektomi (abdominalt uttak) 
LCD04 Laparoskopisk hysterektomi (vaginalt uttak) 

 
Kikkhulls‐
operasjon 

(laparoskopi) 

LCD11 Laparoskopisk assistert vaginal hysterektomi 
 

LCC20 Vaginal supravaginal hysterektomi 

 
 
 
 

Blødnings‐
forstyrrelse 
(N 92)/ 

muskelknute i 
livmor  
(D 25) 

 

Vaginal 
hysterektomi  LCD10 Vaginal hysterektomi 
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1.4    Operativ behandling og innsatsstyrt finansiering 

 Behandling av gynekologiske tilstander grupperes i ISF-systemet i hoveddiagnose-

gruppe (HDG) 13: Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer. HDG 13 omfatter i 2011 totalt 35 

forskjellige DRG-er. Dette er et større antall enn tidligere år, noe som i hovedsak skyldes 

inklusjon av nye dagkirurgiske og polikliniske DRG-er. Diagnosegruppene er vide og 

inkluderer mange tilstander med et stort spekter av kirurgiske prosedyrer. Behandling av 

kvinner med de aktuelle diagnosene (kvinnelig infertilitet N97, eggstokkcyste D27 og N83, 

blødningsforstyrrelse N92 og muskelknute D25) faller alle inn under følgende DRG-er:     

DRG 358 Operasjon på uterus/adnex (eggstokk/eggleder) ved godartede sykdommer med 

komorbiditet eller komplikasjoner (m/bk)  

DRG 359 Operasjon på uterus/adnex ved godartede sykdommer uten komorbiditet eller 

komplikasjoner (u/bk)  

DRG 359O Operasjon på uterus/adnex ved godartede sykdommer, dagkirurgisk behandling 

Kostnadsvektene for DRG 358, 359 og 359O i tidsperioden 2000-2011 fremgår av tabell 2.  

 

Tabell 2. Kostnadsvekter DRG 358, 359 og 359O i perioden 2000-2011* 

 
  2000  2001  2002  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  2010  2011 

DRG358  2.02  2.02  2.19  2.19  2.11  2.11  2.09  2.21  2.38  2.14  2.138  1.872 
DRG359  0.95  0.95  1.43  1.43  1.32  1.32  1.34  1.39  1.40  1.07  1.352  1.071 
DRG359O                    1.07  0.463  0.398 
*DRG359O ny dagkirurgisk DRG fra 2009 

 

Utviklingen av disse kostnadsvektene for DRG 358, 359 og 359O i tidsperioden 2000-2011 er 

skjematisk fremstilt i figur 3.  

 

Figur 3. Kostnadsvekter DRG 358, 359 og 359O i perioden 2000-2011* 

 *DRG359O ny dagkirurgisk DRG fra 2009
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1.5    Formål med oppgaven 

 Hypotesen i prosjektet er at det er geografisk forskjell i behandlingstilbudet, både med 

hensyn til prosedyrevalg og bruk av dagkirurgi, og at sentrale strukturendringer og 

økonomiske vridningseffekter kan tenkes å påvirke dette behandlingstilbudet. Innføringen av 

nye dagkirurgiske DRG-er fra 2009 med implementering av nye kostnadsvekter fra 2010 kan 

ha stor negativ økonomisk konsekvens for behandlingsstedenes refusjon. Dette vil i så fall 

spesielt ha betydning for behandlingssteder som i høy grad tilbyr behandling i henhold til 

nasjonale og internasjonale retningslinjer, det vil si høy andel laparoskopi og dagkirurgi og 

lav andel laparotomi.  

Formålet med denne oppgaven er derfor todelt:                                                                

1. Utrede om kvinner med vanlige benigne gynekologiske tilstander får et likeverdig 

behandlingstilbud uavhengig av bosted, og om dette har endret seg etter innføringen av 

sykehusreformen i 2002. 

2. Vurdere om endringer av kostnadsvektingen i ISF-systemet, spesielt endringen i refusjonen 

av dagkirurgisk behandling kan ha påvirket behandlingstilbudet i perioden 1999-2010. 
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2   Metode 
2.1    Godkjenninger 

 Før oppstart av studien ble det søkt om godkjenning i Regionale komiteer for 

medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).  Søknaden ble behandlet av REK Sør-Øst B 

i møte 16.03.2011 og man konkluderte med at ”etter søknad fremstår prosjektet som forskning 

innenfor helseøkonomi og faller derfor utenfor komiteens mandat, jf helseforskningsloven §2” 

(Vedlegg A). I henhold til anbefalingen fra REK, ble det så søkt om utlevering av data fra 

NPR. Jurister i NPR vurderte at det omsøkte materialet var av et slikt omfang at dataene måtte 

regnes som personidentifiserbare, selv om direkte personidentifiserbare opplysninger ikke 

inngikk i materialet (alder, kommunenummer og diagnose). Det ble vurdert ulike løsninger 

med hensyn på å slette opplysninger slik at summen av variablene ikke ville føre til mulighet 

for bakveisidentifisering. Man kom frem til at en slik tilrettelegging ikke var mulig uten at 

forskningsverdien i materialet ble vesentlig redusert. Det ble derfor innhentet dispensasjon fra 

taushetsplikt fra REK Sør-Øst (Vedlegg B) og konsesjon til å behandle helseopplysninger fra 

datatilsynet (Vedlegg C). Den endelige avtalen med NPR etter innhenting av dispensasjon fra 

taushetsplikten og konsesjon fra datatilsynet er vedlagt (Vedlegg D).  

 

2.2    Bakgrunn for valg av diagnoser 

 Følgende gynekologiske diagnoser (ICD-10 diagnosekode) ble inkludert i studien: 

 Kvinnelig infertilitet (N97) 

 Eggstokkcyste (D27, N83) 

 Blødningsforstyrrelse (N92) 

 Muskelknute i livmor (myoma uteri) (D25) 

Disse diagnosene ble valgt ut fordi alle er hyppig forekommende tilstander som behandles ved 

alle landets gynekologiske avdelinger. Videre kan disse tilstandene behandles både med åpen 

kirurgi og laparoskopisk teknikk, og dagkirurgisk eller med pasienten innlagt i en sykehus-

avdeling. Det er kun valgt benigne diagnoser. Bakgrunnen for dette er dels at pasienter med 

maligne lidelser generelt er eldre og har større grad av komorbiditet, noe som vil kunne ha 

betydning for om man velger å behandle dag- eller døgnkirurgisk. Videre vil dagkirurgisk 

behandling av kreftpasienter i noen tilfeller ikke være ønskelig ut fra en totalvurdering av 

forhold ved pasienten og/eller den planlagte behandlingen, selv om det er mulig å gjøre selve 

behandlingsprosedyren dagkirurgisk.   
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 Diagnosene som inngår i denne oppgaven dekker også et spenn i kompleksitet i den 

kirurgiske behandlingen, fra enkle diagnostiske inngrep ved kvinnelig infertilitet til relativt 

avanserte prosedyrer som fjernelse av store eggstokkcyster eller en betydelig forstørret liv-

mor. Den kirurgiske behandlingen av alle de aktuelle tilstandene er elektiv, noe som sikrer at 

prosedyrevalget ikke påvirkes av varierende operativ kompetanse på vakttid (kveld/natt/helg).  

 Følgende data ble søkt utlevert fra NPR: Data på individnivå for alle kirurgisk 

behandlede kvinner med ICD-10 diagnosene N97, D27, N83, N92 og D25 ved alle landets 

behandlingssteder fra 1.1.1999 til 31.12.2010. Data på individnivå ble innhentet fra NPR for å 

oppnå tilstrekkelig variasjon i dataene for å kunne gjøre multivariate analyser. 

Variabler: Fødselsår 

      Bostedskommune (kommunenummer)  

      Behandlingssted (gynekologisk avdeling/annen virksomhet)  

      Prosedyrekode, 

      Type sykehusopphold (dagkirurgisk eller døgnkirurgisk behandling) 

Ved hjelp av de utleverte NPR dataene beskrives operasjonsprosedyre (åpen operasjon, kikk-

hullsoperasjon eller vaginal hysterektomi) og andel av dagkirurgisk behandling ved hver 

diagnosekategori, ved de forskjellige behandlingsstedene og innen de regionale helse-

regionene over tid.  

 

2.3    Materialet fra Norsk Pasientregister (NPR)  

 Det ble søkt i NPRs filer over aktivitet ved somatiske sykehus etter alle opphold hvor 

de aktuelle tilstandskodene (N97, D27, N83, N92, D25) var registrert, enten som hoved- eller 

bidiagnose. Materialet ble deretter avgrenset til opphold hvor det var registrert minst en 

kirurgisk prosedyrekode. Det ble ved uttrekk av data i NPR ikke gjort noen avgrensninger 

utover at det var registrert opplysninger i det første prosedyrekodefeltet.   

Dataene fra NPR ble mottatt som 3 SPSS filer: 

1. sho 1999-2002 utlevering.sav (opphold registrert som døgnopphold og innlagt 

dagbehandling 1999-2002) 

2. sho 2003-2009 utlevering.sav (opphold registrert som døgnopphold og innlagt 

dagbehandling 2003-2009) 

3. sho_poli 2010.sav (alle opphold i 2010) 

Følgende variable ble levert (i henhold til søknader godkjent av REK og datatilsynet): 

 Kvinnens fødselsår og bostedskommune 
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 Behandlingssted (institusjon og avdelingskode) 

 Behandlingsnivå 

 Behandlingskoder (alle tilstandskoder og alle prosedyrekoder) 

De tre SPSS-filene inneholdt totalt 132 632 individuelle behandlingsopphold. Filene ble 

sammenslått og bearbeidet slik at man kun inkluderte behandlingsopphold som var registrert 

med en av de tidligere definerte diagnosene som hovedtilstandsdiagnose, og med en av de 

aktuelle gynekologiske behandlingskodene som prosedyrekode (tabell 1). Alle opphold som 

ikke hadde en av de aktuelle diagnosekodene som hoveddiagnose (N97, D27, N83, N92, D25) 

eller som ikke hadde en av de aktuelle behandlingskodene som hovedprosedyre ble filtrert ut. 

Etter denne bearbeidelsen inneholdt datafilen for sykehusopphold fra NPR totalt 64 881 

individuelle behandlinger (behandlingsopphold). I figur 4 er bearbeidelsen av NPR dataene 

illustrert.  

 

Figur 4. Flytdiagram over databearbeidelsen 

  

Opphold med andre 
hoveddiagnoser fjernet 

Opphold med andre 
hovedprosedyrer fjernet 

For analyseformål ble behandlingsoppholdene inndelt etter tre diagnosekategorier:                     

 1. Ufrivillig barnløshet (infertilitet) (N97) 

 2. Eggstokkcyste (ovarialcyste) (D27 og N83) 

 3. Muskelknute (myoma uteri) og blødningsforstyrrelse (D25 og N92)                             

Tilsvarende ble hovedprosedyrene inndelt i tre prosedyrekategorier som beskrevet i tabell 1.        

 1. Åpen operasjon (laparotomi) 

 2. Kikkhullsoperasjon (laparoskopi) 

 3. Vaginal hysterektomi (fjernelse av livmor via vagina) 
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 Fra og med 2009 er det en endring i definisjonen av oppholdsnivå i datafilene fra 

NPR. Før 2009 anga variabelen ”oppholdstype” om et pasientopphold er registrert som hel-

døgnsopphold, dagbehandling eller poliklinisk konsultasjon. Fra og med 2009 finnes en til-

svarende variabel (”oppholdsnivå”) som er firedelt: heldøgnsopphold, innlagt dagbehandling, 

poliklinisk dagbehandling og poliklinisk konsultasjon. Data om behandlingsnivå er derfor 

ikke direkte sammenliknbart over hele perioden i dataene fra NPR. For analyseformål ble 

oppholdsnivå derfor kategorisert i heldøgnsopphold eller ikke.  

 

2.4    Statistiske analyser 

 SPSS for Windows (SPSS 17.0, SPSS, Inc., Chicago, IL) ble benyttet under de 

statistiske analysene. De fleste analysene besto i deskriptiv analyse av variablene i datasettet. 

Variasjonskoeffisienten (CV) er et spredningsmål som beskriver den relative variasjonen i en 

variabel. CV beregnes ved å dividere standardavviket ( ) på gjennomsnittsverdien (µ)        

(CV = /µ). For å vurdere utviklingen av variasjonen i løpet av den aktuelle tidsperioden ble 

CV beregnet for andel åpen kirurgi og andel inneliggende kirurgi for hvert år innad i hver 

helseregion. For å vurdere forskjeller mellom helseregioner, ble årlig CV for hver helseregion 

sammenliknet med landsgjennomsnittet.  

 SPSS-filen ble slått sammen med en matrise som inneholder avstand i km og reisetid 

(i liten personbil) mellom alle landets kommuner for analyser på reiseavstand og reisetid 

mellom hjemkommune og behandlingskommune. 

 Det ble videre utført multivariate analyser i form av logistisk regresjon med 

kikkhullskirurgi og dagkirurgi som avhengige variable. Målet med disse analysene var å 

evaluere i hvilken grad de uavhengige variablene: alder ved behandlingstidspunkt, reisetid fra 

bostedskommune til behandlingssted, behandlingsår, behandlingssted og diagnosekategori 

påvirker den avhengige variabelen. For å gjøre regresjonsanalysene ble det laget “dummy-

variabler” for hvert enkelt behandlingssted og hvert år som inngår i analysene (totalt 73 

variabler). 1999 ble valgt som referanseår og Sykehuset i Østfold (Fredrikstad) ble valgt som 

referanse for behandlingsstedene. I tillegg ble det laget “dummyvariabler” for hver diagnose-

kategori, og infertilitet ble valgt som referansediagnose. Resultatet av regresjonsanalysene 

presenteres ved odds ratio (OR). OR uttrykker forholdet mellom to odds. En odds er 

sannsynligheten for at en gitt hendelse skal inntreffe i forhold til sannsynligheten for at den 

ikke skal inntreffe. OR benyttes ofte i regresjonsanalyser for å uttrykke en uavhengig 

variabels effekt på den avhengige variabelen.    
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3   Resultater 
3.1     Presentasjon av materialet 

 Antallet behandlingsopphold fordelte seg slik mellom de tre diagnosekategoriene: 

infertilitet 12 926 opphold (19.9 %), ovarialcyste 21 933 opphold (33.8 %) og muskelknute/ 

blødningsforstyrrelse 30 017 opphold (46.3 %). Gjennomsnittsalderen for alle kvinnene ved 

behandling var 43.2 år (SD 12.4).  Den totale aldersfordelingen samt aldersfordeling ved de 

tre forskjellig diagnosekategoriene ved behandlingstidspunkt er fremstilt i figur 5 a-d.  

 
Figur 5 (a-d). Histogram over total aldersfordeling og aldersfordeling i de tre 
diagnosekategoriene (Alder i år på horisontal akse, antall opphold på vertikal akse) 
 
   5a. Total aldersfordeling     5b. Aldersfordeling infertilitet 

  
Gjennomsnitt 31.3 år, SD 4.4Gjennomsnitt 43.2 år, SD 12.4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5c. Aldersfordeling ovarialcyste    55   
5d. Aldersfordeling muskelknute/ 
blødningsforstyrrelse 

 

Gjennomsnitt 46.0 år, SD 16.3  Gjennomsnitt 46.3 år, SD 7.2 

 

 

 

 

 



 

 Antallet behandlingsopphold per år varierte mellom 5067 (år 2010) og 5704 (år 2003) 

i perioden (1999-2010). Figur 6 viser det totale antallet behandlingsopphold samt antallet 

opphold for de tre diagnosekategoriene per år.  

  

Figur 6. Antall behandlingsopphold totalt og for hver diagnosegruppe i perioden 1999- 
    2010 
 

 
 
 
Den årlige fordelingen av prosedyrene etter diagnosekategori har vært relativt uendret 

gjennom den aktuelle tidsperioden (figur 7). 

 
Figur 7.  Fordeling av prosedyrer etter diagnosegruppe i perioden 1999-2010 
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3.2    Behandlingssteder og helseregioner 

 Analysene av antall behandlingssteder og tilhørighet til helseregion kompliseres av at 

det har vært foretatt flere omorganiseringer både i form av både fusjon av sykehus til nye 

helseforetak og nedleggelse av avdelinger i den aktuelle tidsperioden. Videre ble Helse Sør 

RHF og Helse Øst RHF slått sammen til Helse Sør-Øst RHF fra 1. juni 2007.  De regionale 

helseforetakene varierer betydelig i størrelse. I 2010 betjener Helse Nord RHF ca. 500.0000 

innbyggere, og gir pasientbehandling i 4 helseforetak. Helse Vest RHF gir også pasient- 

behandling i 4 helseforetak, men betjener ca. 1 million innbyggere. Helse Midt-Norge RHF 

betjener ca. 700.000 innbyggere og har organisert spesialisthelsetjenesten i 3 helseforetak.  

Helse Sør-Øst RHF betjener 2.7 millioner innbyggere og tilbyr behandling i 10 helseforetak. 

Størrelsen på helseforetakene varierer dermed betraktelig og antallet behandlingssteder 

varierer også mellom de forskjellige helseforetakene. Benevnelsen behandlingssted i denne 

oppgaven refererer til lokalisasjoner hvor behandlingene faktisk er foretatt, uavhengig av 

organisatorisk tilhørighet til helseforetak fordelt på flere lokalisasjoner.  

 Behandlingene i datasettet er foretatt ved 64 avdelinger/behandlingssteder. 

Behandlingsstedene er fordelt på alle helseregionene i Norge. Behandlinger er også foretatt 

ved enkelte private behandlingssteder. Det årlige antallet behandlingssteder varierer fra 60 

(2003) til 38 (2010) i løpet av registreringsperioden (1999-2010). Figur 8 viser antall 

behandlingssteder per helseregion som inngår i datasettet. 

 

Figur 8. Årlig antall behandlingssteder fordelt på helseregioner  

  
* Helse Sør RHF og Helse Øst RHF sammenslått til Helse Sør‐Øst RHF 1. juni 2007
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Omorganiseringen i spesialisthelsetjenesten har, som vist i figur 8, resultert i færre 

behandlingssteder i løpet av den aktuelle tidsperioden (1999-2010). Denne utviklingen er 

spesielt tydelig i Helse-Øst RHF, mens antallet behandlingssteder i Helse Midt-Norge RHF er 

stabilt gjennom hele perioden. Den største reduksjonen av behandlingssteder skjedde i løpet 

av de siste årene i perioden (2007-2010). Figur 9 og tabell 3 viser antall behandlingsopphold 

pr år for de tre aktuelle diagnosekategoriene innen hver helseregion.  

 

Figur 9. Årlig antall behandlinger fordelt på helseregioner  

 * Helse Sør RHF og Helse Øst RHF sammenslått til Helse Sør‐Øst RHF 1. juni 2007

 

Tabell 3 Antall prosedyrer per behandlingssted/år innen de forskjellige helseregionene,  
    1999 og 2010 
  

Antall behandling‐
steder 

Antall prosedyrer  Prosedyrer/ 
behandlingssted  

 

1999  2010  1999  2010  1999  2010 

Helse Nord RHF  11  9  545  502  50  56 

Helse Midt‐Norge RHF  8  8  776  627  97  78 

Helse Vest RHF  9  7  907  811  101  116 

Helse Øst RHF*  13  1823  140 

Helse Sør RHF*  10 

 
14 

1094 

 
3127 

109 

 
223 

   
* Helse Sør RHF og Helse Øst RHF sammenslått til Helse Sør‐Øst RHF 1. juni 2007
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Antallet prosedyrer ved det enkelte behandlingssted varierer betydelig. Som forventet 

utfra variasjonen i befolkningstettheten mellom de forskjellige fylkene og landsdelene i 

Norge, varierer også størrelsen på behandlingsstedene (målt i antall prosedyrer per år) både 

innen og mellom de regionale helseforetakene. Størrelsen på behandlingsstedene gjenspeiler 

forskjellene i befolkningstetthet slik at de største behandlingsstedene (de med størst volum) 

eies av Helse Sør-Øst RHF og de minste av Helse Nord RHF og Helse Vest RHF (tabell 3). I 

Helse Nord RHF og Helse Vest RHF hadde henholdsvis 7 av 11 og 5 av 9 helseforetak færre 

enn 50 prosedyrer årlig (for alle tre diagnosekategoriene til sammen).  

 Et enkelt overslag viser at antallet behandlingsopphold per innbyggere også varierer 

mellom helseforetakene. Helse Nord RHF betjener ca. 10 % av befolkningen og forventet 

antall opphold i 2010 er da ca. 500. Dette samstemmer med det faktiske antall behandlings-

opphold (se tabell 3). Rundt 14 % av befolkningen betjenes av Helse Midt-Norge RHF, men 

dette regionale foretaket stod for bare 12 % av oppholdene i 2010. Tilsvarende hadde Helse 

Vest RHF 21 % av befolkningen, men bare 16 % av behandlingene. Behandlingsfrekvensen 

var størst i Helse Sør-Øst RHF; 55 % av befolkningen og 61 % av behandlingene.  

 

3.4    Operative prosedyrer 

 De operative prosedyrene ble inndelt i kategorier for analyseformål som beskrevet i 

kapittel 1.3 (tabell 1). Figur 10 viser den totale andelen åpen operasjon, kikkhullsoperasjon og 

vaginal hysterektomi for alle de aktuelle diagnosekategoriene ved alle behandlingsstedene.  

 
Figur 10. Andel åpen operasjon, kikkhullsoperasjon og vaginal hysterektomi for alle 
prosedyrer ved alle behandlingsstedene i hele tidsperioden   

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Åpen operasjon

Kikkhullsoperasjon

Vaginal hysterektomi*

 *Vaginal hysterektomi kun relevant ved diagnosene blødningsforstyrrelse (N92) eller muskelknute (D25) 
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I figur 11 a-c er den totale andelen åpen operasjon, kikkhullsoperasjon (og vaginal hyster-

ektomi ved diagnosene muskelknute og blødningsforstyrrelse) inndelt etter diagnosekategori.  

 
Figur 11a-c. Andel åpen operasjon, kikkhullsoperasjon (og vaginal hysterektomi) for de 
tre diagnosekategoriene i 1999-2010   
 
 
 

 
 11a. Infertilitet*                                                          11b. Ovarialcyste* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Vaginal hysterektomi kun relevant ved diagnosene blødningsforstyrrelse (N92) eller muskelknute (D25) 

 

 
 11c. Muskelknute/blødningsforstyrrelse 
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Figur 12 viser utviklingen i andel åpen operasjon gjennom tidsperioden 1999-2010 i de 

regionale helseforetakene. Figuren viser at andelen laparotomi går ned i alle de regionale 

helseforetakene, men endringen skjer med varierende hastighet. Følgelig er forskjellen i 

laparotomiandel mellom de regionale helseforetakene er økende gjennom den aktuelle 

tidsperioden.  

 
Figur 12. Andel åpen operasjon ved alle tre diagnosegrupper i helseregionene 1999-2010   
 

 
*Helse sør og Helse øst sammenslått til Helse Sør-Øst 1.juni 2007 

 

 Overgang fra åpen kirurgi til kikkhullskirurgi krever investering i utstyr og utvikling 

av ny kompetanse. Det er naturlig å tenke seg at forholdene ved større avdelinger/ 

behandlingssteder vil gjøre det lettere å gjennomføre en slik endring i behandlingstilbud, 

spesielt fordi det vil være lettere å opparbeide seg ny operativ kompetanse om man har et 

større operasjonsvolum. Det er derfor neppe tilfeldig at utviklingen mot en lavere laparotomi-

andel har gått raskere i Helse Sør-Øst RHF sammenliknet med de andre regionale helse-

foretakene. Helse Nord RHF som har relativt små behandlingsenheter peker seg ut som den 

helseregionen med desidert høyest laparotomiandel, hvilket underbygger denne hypotesen. I 

figur 13 er størrelsen på behandlingsstedet (målt etter antall hysterektomier) tatt med i 

analysen av andelen åpen hysterektomi ved det enkelte behandlingssted. Også her ses en trend 

mot lavere laparotomiandel ved økende operasjonsvolum. Enkelte behandlingssteder peker 

seg imidlertid ut med lav laparotomiandel til tross for relativt lavt operasjonsvolum (få 

prosedyrer per år). 
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Figur 13. Andel åpen hysterektomi ved hvert enkelt behandlingssted i 2010 

  

 Andel  åpen operasjon (%) 

 

Antall prosedyrer 
 2010 

For å vurdere utviklingen av variasjonen i løpet av den aktuelle tidsperioden ble variasjons-

koeffisienten (CV) beregnet for andel åpen kirurgi for hvert år innad i hver helseregion (tabell 

4). 

 

Tabell 4. Variasjonskoeffisient for andel åpen kirurgi innad i hver helseregion per år 
(N=antall prosedyrer, CV=variasjonskoeffisienten) 
 

  Helse Nord 
RHF 

Helse Midt‐
Norge RHF 

Helse Vest 
RHF 

Helse Øst 
RHF* 

Helse Sør 
RHF* 

Helse Sør‐
Øst RHF* 

  N  CV  N  CV  N  CV  N  CV  N  CV  N  CV 

1999  545  1.27  776  1.12  907  1.15  1823  1.06  1094  1.13     
2000  573  1.27  772  1.24  910  1.08  1706  0.96  1095  1.08     
2001  659  1.28  808  1.15  966  1.06  1702  0.86  1167  0.98     
2002  639  1.14  756  1.04  945  1.08  1824  0.92  1137  1.00     
2003  599  1.15  774  1.08  966  1.00  1851  0.85  1159  1.02     
2004  567  1.13  721  1.18  1009  1.11  1775  0.73  1109  0.86     
2005  534  1.28  683  1.15  997  1.00  2199  0.67  1086  0.80     
2006  487  1.28  720  1.15  946  0.92  1990  0.67  1009  0.78     
2007  480  1.17  726  0.98  908  0.83  2051  0.62  1143  0.72     
2008  500  1.31  754  0.90  737  0.78          3192  0.63 

2009  466  1.13  731  0.76  764  0.77          3331  0.60 

2010  502  1.04  627  0.67  811  0.78          3127  0.57 

 

 * Helse Sør RHF og Helse Øst RHF sammenslått til Helse Sør‐Øst RHF 1. juni 2007

 22



 

Variasjonskoeffisienten for andel åpen kirurgi i hver helseregion per år er fremstilt grafisk i 

Figur 14. Det fremgår av figuren at variasjonen innen de respektive RHF-ene har gått noe ned 

i løpet av den aktuelle tidsperioden. Som det fremgår av tidligere presenterte resultater, 

varierer operasjonsvolumet ved de forskjellige helseforetakene og ved de regionale helse-

foretakene betydelig. Det er ikke vektet for denne volumforskjellen ved beregningen av 

variasjonskoeffisienten.   

 
Figur 14. Variasjonskoeffisient for andel åpen kirurgi innen hver helseregion per år 
 

 
 * Helse Sør RHF og Helse Øst RHF sammenslått til Helse Sør‐Øst RHF 1. juni 2007
 

For å kunne sammenlikne variasjonen mellom de forskjellige regionale helseforetakene, ble 

variasjonen i hvert helseforetak relatert til landsgjennomsnittet. Resultatet av denne analysen 

er vist i figur 15.  

 
Figur 15. Variasjonskoeffisient for andel åpen kirurgi i hver helseregion per år i forhold 
til landsgjennomsnittet 
 

 

* Helse Sør RHF og Helse Øst RHF sammenslått til Helse Sør‐Øst RHF 1. juni 2007
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Resultatene i figur 14 og 15 viser en tendens til at variasjonen i andel laparotomi ved helse-

foretakene innad i hver helseregion går ned. Men samtidig øker forskjellen i variasjonen 

mellom de forskjellige helseregionene. Helse Sør-Øst RHF utmerker seg med en betydelig 

lavere variasjonskoeffisient sammenliknet med de andre RHF-ene. 

 Den logistiske regresjonsanalysen med kikkhullskirurgi som avhengig variabel (åpen 

kirurgi=0, kikkhullskirurgi=1) viste store forskjeller mellom de forskjellige helseforetakene 

også når man korrigerer for operasjonsalder, reisetid og diagnose. Vi fant en signifikant 

reduksjon i odds ratio (OR) for laparoskopi ved økende operasjonsalder og økende reisetid 

mellom hjemstedskommune og behandlingskommune. Videre viser regresjonsanalysen 

økende OR for kikkhullskirurgi utover i tidsperioden. Som forventet er OR for laparoskopi 

lavere for eggstokkcyster sammenliknet med infertilitet (OR 0.106) og enda lavere for 

muskelknute/blødningsforstyrrelser (OR 0.022).  Resultatet av regresjonsanalysen i sin helhet 

er vedlagt (Vedlegg E).  
 

3.5    Dagkirurgi 

 Antallet dagkirurgiske behandlingsopphold varierte mellom 1155 (1999) og 1522 

(2008) i løpet av den aktuelle tidsperioden (1999-2010) (tabell 5). Det totale antallet opphold 

varierte i samme tidsperiode mellom 5067 (2010) og 5704 (2003) (figur 6).  

 

Tabell 5. Antall dagkirurgiske inngrep 1999-2009 

 

  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010 

Infertilitet  951  987  1119  984  1073  992  1079  920  901  839  887  695 

Ovarialcyste  174  186  209  287  277  261  302  338  414  495  583  609 

Myom/ 
Blødnings‐ 
forstyrrelse  

 
30 

 
28 

 
25 

 
41 

 
54 

 
54 

 
61 

 
49 

 
63 

 
100 

 
169 

 
162 

Totalt  1155  1201  1353  1312  1404  1307  1442  1307  1378  1522  1639  1466 

 

Den totale andelen dagkirurgiske prosedyrer ved alle oppholdene er vist i figur 16. Figur 17 

viser total andel dagkirurgi i hver av de tre diagnosekategoriene i 1999-2010, mens figur 18 

viser den totale andelen dagkirurgi ved henholdsvis åpen operasjon, kikkhullsoperasjon og 

vaginal hysterektomi.  
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Figur 16. Total andel dagkirurgi 1999-2010 

    

 
 
Figur 17. Total andel dagkirurgi etter diagnosekategori 1999-2010 

   

 
 

 
Figur 18. Total andel dagkirurgi ved åpen operasjon, kikkhullskirurgi og vaginal 
hysterektomi 1999-2010   
 

 
 * Vaginal hysterektomi kun relevant i hoveddiagnosegruppen blødningsforstyrrelse (N92) eller myom (D25)
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Figur 19 viser andel dagkirurgi innen de forskjellige helseregionene for alle de tre diagnose-

kategoriene i hele tidsperioden. Også her har forskjellen økt mellom Helse Sør-Øst RHF 

(Helse Øst RHF før 2007) og Helse Nord RHF og Helse Vest RHF i løpet av tidsperioden.  

 
Figur 19 Andel dagkirurgi alle tre diagnosekategori innen helseregionene, 1999-2010 
 

 
*Helse sør og Helse øst sammenslått til Helse Sør-Øst 1.juni 2007 

 

 For å vurdere utviklingen av variasjonen i løpet av den aktuelle tidsperioden ble 

variasjonskoeffisienten (CV) beregnet for andel døgnkirurgi for hvert år innad i hver 

helseregion (tabell 6). 

  

Tabell 6. Variasjonskoeffisient for andel døgnkirurgi innad i hver helseregion per år 

(N= antall prosedyrer, VC= variasjonskoeffisienten) 

 
  Helse 

Nord RHF 
Helse Midt‐
Norge RHF 

Helse Vest 
RHF 

Helse Øst 
RHF* 

Helse Sør 
RHF* 

Helse Sør‐Øst 
RHF 

  N  VC  N  VC  N  VC  N  VC  N  VC  N  VC 

1999  545  2.29  776  1.73  907  2.31  1823  2.06  1094  1.94     
2000  573  2.07  772  1.79  910  1.94  1706  2.14  1095  2.21     
2001  659  1.93  808  1.89  966  1.74  1702  1.77  1167  2.01     
2002  639  2.21  756  1.90  945  2.07  1824  1.78  1137  2.02     
2003  599  1.78  774  2.14  966  1.64  1851  1.68  1159  1.94     
2004  567  1.90  721  2.31  1009  1.83  1775  1.79  1109  1.95     
2005  534  2.08  683  2.57  997  1.61  2199  1.43  1086  1.94     
2006  487  2.31  720  2.54  946  1.65  1990  1.39  1009  2.00     
2007  480  1.89  726  2.46  908  1.84  2051  1.30  1143  2.15     
2008  500  2.00  754  1.96  737  1.78          3192  1.49 

2009  466  2.14  731  1.61  764  1.95          3331  1.33 

2010  502  2.14  627  1.50  811  1.74          3127  1.49 

 
* Helse Sør RHF og Helse Øst RHF sammenslått til Helse Sør-Øst RHF 1. juni 2007 
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Variasjonskoeffisienten for andel døgnkirurgi i hver helseregion per år er fremstilt grafisk i 

figur 20. Det fremgår av figuren at variasjonen innen de respektive RHF-ene er relativt 

uendret i det fleste RHF-ene med unntak av Helse Midt RHF der den er gått noe ned. Heller 

ikke i disse analysene er det vektet for volumforskjell i helseregionene ved beregning av 

variasjonskoeffisienten. 

 

Figur 20. Variasjonskoeffisient for andel døgnkirurgi innen hver helseregion per år 

 
 

For å kunne sammenlikne variasjonen mellom de forskjellige regionale helseforetakene, ble 

variasjonen i andel døgnkirurgi i hvert helseforetak beregnet relatert til landsgjennomsnittet 

(figur 21).  

 
Figur 21. Variasjonskoeffisient andel døgnkirurgi i hver helseregion per år i forhold til 
landsgjennomsnittet 
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Figuren viser at det er større forskjell i variasjonen mellom de regionale helseforetakene mot 

slutten av registreringsperioden sammenliknet med tidligere. 

 Pasientens alder og reisevei vil kunne ha betydning for om et inngrep kan utføres uten 

døgnopphold i sykehuset. Eventuell komorbiditet vil også kunne forhindre dagkirurgisk 

behandling. Videre vil sykehusets tilgang på annet overnattingstilbud som for eksempel 

pasienthotell kunne påvirke om et inngrep kan utføres dagkirurgisk eller ikke. Matrisen som 

er utgangspunktet for analysene vedrørende reisevei (km) og reisetid (timer) mellom 

hjemkommune og behandlingsstedets kommune, tar utgangspunkt i avstand og reisetid 

mellom kommunene i Norge (i liten personbil). Følgelig vil en pasient som blir behandlet i sin 

hjemkommune være registrert med reisevei på 0 km og reisetid på 0 timer. I dette datasettet 

gjelder dette 25 340 opphold, det vil si i nesten 40 % av behandlingsoppholdene. Median 

reisevei for alle pasientoppholdene i datasettet er 17.4 km (range 0-2552 km, mean 44.3, SD 

103.5) og median reisetid er 0.3 timer (range 0-50, mean 0.9, SD 2.0). Tabell 7 viser 

gjennomsnittlig reisevei og reisetid fra pasientens hjemkommune til behandlingsstedets 

kommune for pasientene i hvert regionale helseforetak. Behandlingsopphold i andre regioner 

enn pasientens hjemregion er ekskludert fra analysene. 

 

Tabell 7. Reisevei og reisetid i de regionale helseforetakene 

 

  Antall opphold 
1999‐2010 

Reisevei i km  
Median (range) 

Mean (sd) 

Median reisetid i timer 
(range) 

Mean (sd) 
Helse Nord RHF  6 502  30.5 (0‐1378.0) 

86.1 (131.2) 
0.6 (0‐27.9) 
1.8 (2.7) 

Helse Midt‐Norge RHF  7 944  19.7 (0‐384.0) 
33.2 (44.1) 

0.4 (0‐8.8) 
0.7 (0.9) 

Helse Vest RHF  10 706  18.9 (0‐431.4) 
37.0 (45.9) 

0.4 (0‐10.1) 
0.8 (1.1) 

Helse Sør‐Øst RHF*  23 356  15.6 (0‐499.0) 
29.7 (42.6) 

0.3 (0‐7.2) 
0.5 (0.7) 

*Inkluderer Helse Øst RHF og Helse Sør RHF 1999‐2007 og Helse Sør‐Øst RHF 2008‐2010 

 

 Også den logistiske regresjonsanalysen med dagkirurgi som avhengig variabel 

(døgnkirurgi=0, dagkirurgi=1) viste store forskjeller mellom de forskjellige helseforetakene 

også når man korrigerer for operasjonsalder, reisetid og diagnose. Vi fant en signifikant 

reduksjon i OR for dagkirurgi ved økende operasjonsalder og reisetid mellom hjemsteds-

kommune og behandlingskommune. Videre viser regresjonsanalysen økende OR for 
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dagkirurgi utover i tidsperioden og frem til 2010 hvor OR faller igjen (OR 3.7 og 3.1 i 

henholdsvis 2009 og 2010). Som forventet er OR for dagkirurgi lavere for eggstokkcyster 

sammenliknet med infertilitet (OR 0.025) og enda lavere for muskelknute/blødnings-

forstyrrelser (OR 0.004).  Resultatet av regresjonsanalysen i sin helhet er vedlagt (Vedlegg F).  
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4   Diskusjon 
 
4.1   Generell innledning  
 
 Jeg har i denne oppgaven presentert resultater av analyser utført på NPR data. 

Resultatet av analysene viser utviklingen i behandlingsprosedyrer og oppholdstype ved alle 

landets behandlingssteder ved tre godartede gynekologiske tilstander i perioden 1999-2010. 

Jeg har vist at det er relativt stor variasjon i bruken av minimalt invasive operasjonsmetoder 

som kikkhullskirurgi, både mellom helseforetakene innad i de forskjellige helseregionene og 

mellom de forskjellige helseregionene. Variasjonen i behandlingsprosedyre innad i helse-

regionene har gått noe ned i løpet av den aktuelle tidsperioden, mens forskjellene i 

behandlingprosedyre mellom helseregionene ser ut til å ha økt. Resultatene indikerer videre at 

trenden i retning av mer dagkirurgisk behandling har stagnert noe etter 2009. Dette faller 

sammen i tid med reduksjonen av DRG-poeng for dagkirurgisk behandling i ISF systemet.  

 Jeg velger å disponere diskusjonen av resultatene i tråd med formålet med oppgaven. 

Først vil jeg, i lys av resultatene, diskutere om kvinner med vanlige benigne gynekologiske 

tilstander får et likeverdig behandlingstilbud uavhengig av bosted, og om dette har endret seg 

etter innføringen av sykehusreformen i 2002. I andre del av diskusjonen vil jeg kommentere 

utviklingen av dagkirurgisk behandling i den aktuelle tidsperioden. Spesielt vil jeg drøfte i 

hvilken grad endringer i ISF-ordningen som endret DRG vekting av dagkirurgisk behandling 

kan tenkes å ha påvirket utviklingen i behandlingstilbudet i perioden 1999-2010. 

 

4.2    Får norske kvinner et likeverdig behandlingstilbud uavhengig    
 av bosted? 
 
 Fordelene ved minimalt invasive operasjonsteknikker sammenliknet med åpen kirurgi 

er åpenbare og godt dokumentert i litteraturen. Kikkhullskirurgi bør derfor foretrekkes foran 

åpen operasjon når dette er mulig på grunn av mindre komplikasjoner, bedre kosmetisk 

resultat, kortere rekonvalesens, mindre postoperative smerter etc. Resultatet av publiserte 

analyser indikerer også at minimal invasive teknikker er bedriftsøkonomisk lønnsomt, hoved-

sakelig på grunn av redusert komplikasjonsfrekvens og kortere liggetid etter inngrepet 

sammenliknet med etter åpen kirurgi. Kikkhullskirurgi kan i mange tilfeller utføres dag-

kirurgisk, mens åpne operasjoner krever innleggelse i sykehus. I tillegg til de medisinske 

fordelene ved kikkhullskirurgi, er metoden også samfunnsmessig lønnsom blant annet på 

grunn av betydelig redusert sykmeldingsbehov sammenliknet med etter åpen kirurgi.  Både 
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internasjonale og nasjonale retningslinjer anbefaler at kikkhullskirurgi foretrekkes i stedet for 

åpen operasjon når dette er mulig. Til tross for at det er mer enn 20 år siden laparoskopisk 

behandling ble innført som standard behandling for enkelte gynekologiske tilstander, er det 

fortsatt stor variasjon i den laparoskopiske aktiviteten ved landets gynekologiske avdelinger.  

 Ved innføring av endoskopiske operasjonsteknikker ved et behandlingsted, vil man 

starte med enkle prosedyrer og senere eventuelt gå videre til mer kompliserte prosedyrer etter 

hvert som man har utviklet kompetansen på det aktuelle stedet. Man kan derfor forvente at 

andelen laparoskopi synker ved økende operativ kompleksitet. I en tidligere publisert under-

søkelse med utgangspunkt i NPR data, fant vi at andelen laparoskopi synker ved økende 

operativ vanskelighetsgrad, og at mindre avdelinger som utfører relativt få inngrep per år, 

benytter åpen kirurgi i større grad enn avdelinger med større behandlingsvolum.11 I denne 

oppgaven valgte jeg derfor å se på behandlingsopphold med diagnoser som krever operative 

prosedyrer av varierende vanskelighetsgrad. Ved infertilitet vil de fleste behandles med et 

enkelt diagnostisk inngrep som bør kunne foretas av alle godkjente spesialister i gynekologi. 

Ved ovarialcyste vil kompleksiteten av det kirurgiske inngrepet variere fra svært enkelt til mer 

avansert, avhengig av ovarialcystens størrelse og type, pasientens alder og eventuelt behov for 

fertilitetsbevarende kirurgi. Fjernelse av livmoren på grunn av muskelknuter eller blødnings-

forstyrrelser er et relativt avansert inngrep, og laparoskopisk fjernelse av livmoren krever 

kompetanse utover det man vanligvis tilegner seg under spesialiseringen innen fødselshjelp og 

kvinnesykdommer.  

 Våre resultater viser en fallende andel laparoskopisk behandling med økende 

vanskelighetsgrad på prosedyren. For de teknisk enkleste prosedyrene (prosedyrer utført på 

grunn av infertilitet), dominerer kikkhullsoperasjoner ved alle landets behandlingssteder. 

Andelen laparoskopi på indikasjonen infertilitet var mer enn 94 % gjennom hele tidsperioden 

(figur 11b). Ved de to diagnosekategoriene som krever mer avanserte prosedyrer (eggstokk-

cyste og muskelknute/blødningsforstyrrelse) økte andelen kikkhullskirurgi i perioden 1999 -

2010. Vi observerer dermed en trend mot mer moderne operasjonsmetoder. Som forventet er 

andelen åpne operasjoner lavere ved cyster sammenliknet med prosedyrer utført på grunn av 

muskelknute/blødningsforstyrrelse (henholdsvis 27.0 % og 46.2 % i 2010, figur 11b-c). 

 Når alle behandlingsstedene og de tre diagnosekategoriene ses under ett, faller andelen 

åpen kirurgi jevnt gjennom hele tidsperioden fra 54 % i 1999 til 30 % i 2010 (figur 10). Når  

behandlingsoppholdene deles inn i helseregioner og individuelle behandlingssteder avdekkes 

imidlertid tildels store geografiske forskjeller i behandlingsprosedyre (figur 12 og 13,vedlegg 

E).  Denne geografiske forskjellen er økende gjennom den aktuelle tidsperioden. Om man ser 
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landet under ett, er det derfor ikke noe som tyder på at innføringen av sykehusreformen i 2002 

har gitt kvinnene et mer likeverdig behandlingstilbud uavhengig av bosted. Tvert imot 

indikerer resultatene i figur 12 at behandlingstilbudet for kvinner med de aktuelle 

gynekologiske diagnosene var mer likeverdig og uavhenging av geografi før innføringen av 

sykehusreformen, enn senere.  

 Opprettelsen av de regionale helseforetakene var en viktig del av sykehusreformen. 

Man kan tenke seg at denne omorganiseringen burde føre til en mindre variasjon i helse-

tilbudet innad i de forskjellige helseregionene. Våre resultater viser at variasjonen i 

behandlingsprosedyre innad i de forskjellige helseregionene ser ut til å ha gått noe ned i alle 

de regionale helseforetakene i løpet av den aktuelle tidsperioden (tabell 4 og figur 14). Men 

fortsatt er det stor forskjell mellom de forskjellige helseregionene når variasjonen i 

behandlingstilbud sammenliknes med landsgjennomsnittet (figur 15).  

 Kravet om tilgang på “gode og likeverdige helsetjenester” for alle i Norge er vagt, og 

definisjonen på hva som er et godt og likeverdig helsetilbud vil sannsynligvis variere mye 

utfra den enkeltes ståsted. Resultatene i denne undersøkelsen viser at det er betydelige 

forskjeller i behandlingstilbudet avhengig av geografi ved behandling av vanlige benigne 

gynekologiske tilstander som eggstokkcyster, blødningsforstyrrelser og muskelknuter. En 

tilstand som ved en avdeling behandles med dagkirurgisk laparoskopisk hysterektomi og 1-2 

ukers sykemelding, vil ved et annet behandlingssted bli behandlet med åpen operasjon med de 

ulemper og risikoer det i seg selv innebærer for pasienten, innleggelse på sykehus i 4-6 dager 

og sykemelding i 4-6 uker etter operasjonen. I begge tilfellene får kvinnen behandling for den 

aktuelle lidelsen, og resultatet etter begge behandlingsmetodene er sannsynligvis meget godt 

på lengre sikt. Det er derfor mulig at noen helsepolitikere og helsearbeidere, spesielt de som 

arbeider ved helseforetak der hysterektomi fortsatt i hovedsak fortas med åpen operasjon, vil 

hevde at kvinner med blødningsforstyrrelser og/eller muskelknuter har et godt og likeverdig 

helsetilbud uavhengig av geografi. Jeg er usikker på om kvinnene, om de hadde vært klar over 

denne forskjellen i behandlingstilbud, ville være enige i dette. Så lenge en stor andel av 

operasjonene for disse lidelsene ikke er foretatt i overensstemmelse med faglige retningslinjer 

og anbefalinger, mener jeg at det ikke foreligger et likeverdig helsetilbud uavhengig av 

geografi i Norge.  

 De nasjonale kvalitetsindikatorene som er tilgjengelige for pasientene gjennom fritt 

sykehusvalg, opplyser om det enkelte behandlingssteds behandlingsvolum, ventetider for ut-

redning og behandling, utsettelser, frekvens av sykehusinfeksjoner, antall korridorpasienter og 

epikrisetid (tilbakemeldingen til fastlege).28 Informasjon om behandlingstilbudet ved det 
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enkelte behandlingsstedet er ikke tilgjengelig for brukerne. Jeg tør hevde at opplysninger 

vedrørende behandlingsmetode ville være av stor verdi for kvinnene når de skal velge hvilket 

behandlingssted som skal behandle deres eggstokkcyste, muskelknute eller blødnings-

forstyrrelse. Dette er tilstander som behandles elektivt, pasientene er relativt unge og sann-

synligvis både opptatt av kosmetisk resultat og rekonvalesenslengde. Om kvinnene hadde 

vært klar over at det eksisterer såpass store regionale og lokale forskjeller i behandlingstilbud, 

og hatt tilgang på informasjon om behandlingstilbudet ved det enkelte behandlingssted, ville 

mange sannsynligvis brukt retten til fritt sykehusvalg til å velge behandling ved en avdeling 

som tilbyr minimalt invasiv kirurgi. I Helse Sør-Øst RHF ser vi i dag tendenser til dette ved at 

kvinner fra andre helseregioner som ved en tilfeldighet har hørt om kikkhullskirurgi, velger 

seg avdelinger som tilbyr slik behandling når de skal behandles for gynekologiske tilstander. 

Om forskjellene i behandlingstilbudet vedvarer, risikerer vi derfor en gradvis forverrelse av 

situasjonen med økende regionale forskjeller fordi de minste avdelingene står i fare for å  

miste pasienter til de større avdelingene, altså bli enda mindre og får et mindre behandlings-

volum.  

 Det er mange forskjellige prosedyrer som tidligere ble utført med åpen operasjon og 

som i dag kan behandles med minimalt invasive teknikker. Dette gjelder innen de fleste 

kirurgiske fagfelt. Ved noen kirurgiske prosedyrer, som for eksempel fjerning av galleblæren, 

er minimalt invasive teknikker innført ved de fleste avdelingene i landet. Men det er ingen 

grunn til å anta at pasientgruppene jeg har valgt i denne oppgaven, skiller seg fra andre 

pasientgrupper med lidelser som krever elektiv kirurgi. Følgelig er jeg overbevist om at man 

mest sannsynlig ville finne store geografiske forskjeller i behandlingstilbud også om man tok 

for seg andre lidelser som krever elektiv kirurgisk behandling, både ved gastrokirurgiske og 

urologiske lidelser.  

 Det fremgår av resultatene at størrelsen på de forskjellige behandlingsstedene rundt 

om i landet målt i antall prosedyrer per år varierer betydelig. Selv om resultatene i denne 

oppgaven tyder på at det er et betydelig potensiale for forbedring, også ved behandlingssteder 

med lite pasientvolum, er det usannsynlig at de mange små behandlingsstedene skal kunne 

tilby eksakt samme behandling som store avdelinger og universitetssykehus. Utvikling av 

operativ kompetanse krever et visst operasjonsvolum. Noen enheter er så små og har så lavt 

operasjonsvolum at det er vanskelig å tenke seg at man kan oppnå tilstrekkelig kompetanse i 

avanserte laparoskopiske prosedyrer. Det er derfor tenkelig at man burde kreve et visst 

operasjonsvolum for at et behandlingssted skal kunne tilby operativ behandling for en gitt 

lidelse. Operativ behandling vil da bli sentralisert til større avdelinger. Myndighetene har de 
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siste årene tatt til orde for en større åpenhet rundt kvalitetsindikatorer i helsevesenet. Om 

politikerne, de sentrale helsemyndighetene og de regionale helseforetakene ønsker å opprett-

holde den operative virksomheten ved alle de små sykehusavdelingene, må man derfor i større 

grad akseptere forskjeller i helsetilbudet. I så fall bør befolkningen, i tråd med trenden i 

retning av økende åpenhet i forhold til brukerne, få tilgang til informasjon om denne 

forskjellen. Brukerne har etter min mening krav på denne informasjonen slik at de kan ta 

kvaliteten på behandlingen med i vurderingen når de gjennom fritt sykehusvalg skal velge 

behandlingssted.  

   

4.3    Finansieringssystemets påvirkning på behandlingstilbudet 

 Utviklingen innen både kirurgisk teknologi og innen anestesifaget har i løpet av de 

siste tiårene resultert i stadig redusert liggetid i sykehusene etter operativ behandling. Denne 

utviklingen, kombinert med et stadig sterkere krav og økt bevissthet rundt kostnadsreduksjon 

og effektivisering i spesialisthelsetjenesten, har ført til at andelen dagkirurgi har økt betydelig 

det siste tiåret. Tidlig på 90-tallet ble 20-30 % av alle elektive inngrep i Norge utført dag-

kirurgisk. I 2010 var denne andelen økt til 60 %.28 Det er vanskelig å finne publikasjoner som 

beskriver generelle endringer i helseforetakenes effektivitet ved dagkirurgisk versus inne-

liggende behandling. Forskningen på effektiviteten ved dagkirugisk behandling ser ut til 

hovedsakelig å omfatte kost-nytte analyser for dagkirurgisk versus inneliggende behandling 

ved spesifikke operative prosedyrer. I en norsk studie publisert i 2004, fant man en signifikant 

økning i teknisk effektivitet på sykehusnivå ved økende dagkirurgisk virksomhet.29 Den 

positive effekten av dagkirurgi på effektiviteten var signifikant større for helseforetakene med 

de største budsjettene, noe forfatterne mente skyldtes at det var de største sykehusene som 

hadde det største effektiviseringspotensialet. 

 Det er ingen tvil om at overgang fra behandling fra åpen kirurgi til minimalt invasive 

operasjonsmetoder innebærer bedret kvalitet på pasientbehandlingen. Da åpen kirurgi bare 

unntaksvis lar seg utføre dagkirurgisk, vil en økning av andelen dagkirurgi betinge mindre 

åpen kirurgi og økende andel mindre invasive teknikker som kikkhullskirurgi. En reduksjon 

av bruken av åpen kirurgi vil derfor  kunne komme både pasienten, helseforetaket og 

samfunnet til gode. Pasienten vil få et bedre behandlingstilbud, helseforetaket vil øke 

effektiviteten og redusere kostnadene ved reduksjon av liggetiden og eventuelt øket andel  

dagkirurgisk behandling, og pasienten vil ha kortere rekonvalesens og komme raskere tilbake 

i arbeid.  
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 Jeg har i denne oppgaven vist at det er store geografiske forskjeller i det operative 

behandlingstilbudet til kvinner med de aktuelle gynekologiske diagnosene. Reformer eller 

endringer i sykehusfinansieringen vil neppe være tilstrekkelig for å forandre disse geografiske 

forskjellene. Utviklingen etter innføringen av sykehusreformen i 2002 tyder på at forskjellene 

innad i helseregionene har blitt noe mindre, mens det fortsatt er store forskjeller mellom de 

forskjellige helseregionene.  

 ISF er hovedsakelig ment å skulle være en refusjonsordning fra staten til de regionale 

helseforetakene. Systemet er ikke designet for bruk på helseforetaks- og avdelingsnivå. 

Likevel benyttes ISF-systemet i stor grad også når de regionale helseforetakene skal fordele 

midlene ned til helseforetakene, og når helseforetakene skal fordele videre mellom de 

forskjellige avdelingene. Innføringen av ISF stimulerte beslutningstakerne i spesialist-

helsetjenesten til å prioritere pasientbehandling på bekostning av annen aktivitet i sykehusene. 

Finansieringsordningen oppmuntrer også til at pasientbehandlingen skal gjøres kostnads-

effektivt. ISF-ordningen er ikke ment å skulle være annet enn ren økonomisk kompensasjon 

for faktiske utgifter knyttet til undersøkelse og behandling av pasienter. Man kan imidlertid 

tenke seg at ordningen kan føre til vridningseffekter, spesielt om en slik vridning fører til 

bedret lokal økonomisk kompensasjon på helseforetaksnivå. Den statlige forvaltningen har 

derfor gjennom ISF-systemet et virkemiddel for å kunne påvirke sykehusenes prioriteringer 

ved å sette takster på de forskjellige aktivitetene. DRG-gruppene er vide og kirurgiske 

prosedyrer med stor variasjon i kostnader kan utløse samme DRG- takst. Dette medfører en 

risiko for at beslutningstakerne i spesialisthelsetjenesten vektlegger økonomiske betraktninger 

både når man avgjør hvilke pasientgrupper som prioriteres for behandling, og hvilken 

behandling som skal tilbys.  Slik risikerer man en seleksjon av pasienter med behov for “billig 

behandling“ for å bedre helseforetakets økonomi. Den store andelen snorke-operasjoner som 

ble utført i en tidsperiode da denne prosedyren ga kunstig høy DRG-takst, er et eksempel på 

dette. Den sentrale helseforvaltningen må være bevisst at ISF-systemet åpner for mulige 

vridningseffekter, og etter min mening bør man etterstrebe å stimulere til at vridnings-

effektene går i ønsket retning. En bevisst bruk av kostnadsvektene i DRG-systemet kan slik 

bidra til å stimulere til endringer i riktig retning. 

 Jeg viste i kapittel 1.3 (figur 3) at kostnadsvektene for de aktuelle diagnoserelaterte 

gruppene har vært relativt stabile (variert mellom 1.0 og 1.5) fra 2000 til 2009. Frem til 2009 

fikk behandlingsstedet samme refusjon uavhengig av om behandlingen ble foretatt med 

pasienten inneliggende i sykehuset eller som dagkirurgisk behandling. Om man forutsetter at 

dagkirurgisk behandling er kostnads-besparende for behandlingsstedet, ville en slik ønsket 
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vridningseffekt da resultere i at helseforetaket økte sin andel dagkirurgisk behandling for å 

bedre den lokale økonomiske kompensasjonen. Fra 2009 ble refusjonen på dagkirurgisk 

behandling betydelig redusert. En hysterektomi hos en ellers frisk kvinne ble i 2008 refundert 

med 1.071 DRG (36 036 kr) uansett om behandlingen ble foretatt døgn- eller dagkirurgisk. I 

2011 er denne refusjonen redusert til 0.398 DRG (14 713 kr) om kvinnen behandles dag-

kirurgisk. Den tilsvarende reduksjonen i DRG ved dagkirurgisk behandling av en kvinne med 

tilleggslidelse er fra 1.872 DRG (62 987 kr) til 0.398 DRG (14 713 kr). Den dagkirurgiske 

taksten i denne DRG-gruppen er nå så lav at den faktisk neppe dekker utgiftene ved en 

laparoskopisk hysterektomi. Kostnadene ved å la en relativt frisk og ung kvinne ha en seng i 

avdelingen til dagen etter kikkhullsoperasjon er neppe så høy som den aktuelle referansen 

mellom dagkirugisk og døgnkirurgisk refusjon tilsier. Følgelig vil det mest sannsynlig lønne 

seg for en avdeling å redusere den dagkirurgiske aktiviteten.  

 Resultatene presentert i kapittel 3.5 viser en trend mot økende andel dagkirurgisk 

behandling i perioden 1999-2009 (figur 16). Fra 2009 ser det ut til at denne utviklingen har 

stagnert, og i 2010 gikk andelen dagkirurgi ned i Helse Sør-Øst RHF (figur 19). Dette står i 

kontrast til utviklingen i perioden 1999-2009, og sammenfaller i tid med endringen i DRG-

refusjonen av dagkirurgisk behandling. Det ser ut til at det er kikkhullsoperasjoner som i 

større grad utføres døgnkirurgisk i Helse Sør-Øst RHF i 2010 (figur 18). Helse Sør-Øst RHF 

er den helseregionen som burde egne seg best for dagkirurgisk behandling, både med tanke på 

behandlingsmetode (lavest andel åpen kirurgi) og kort reisevei for pasientene. Jeg har i mine 

litteratursøk funnet lite empirisk dokumentasjon som belyser sammenhenger mellom 

finansiering og prioritering av pasientgrupper og prosedyrevalg ved behandling. 

Observasjonstiden etter endringen av DRG-takster for dagkirurgisk behandling er kort og jeg 

kan i denne typen undersøkelse ikke konkludere mellom årsak og virkning. Det er imidlertid 

tenkelig at en reduksjon i refusjonen av dagkirurgisk behandling kan påvirke behandlings-

praksisen ved behandlingsstedene i en tid med sterkt fokus på kostnadsreduksjon og økt 

effektivitet. Jeg mener derfor at denne endringen i ISF-systemet kan medvirke til en uønsket 

vridningseffekt ved at helseforetakene stimuleres til å redusere andelen dagkirurgi, noe som ut 

fra tidligere argumentasjon faktisk igjen fører til større samfunnsøkonomiske kostnader.  

 Ved behandlingssteder med høy andel åpen behandling, er det med dagens DRG-

vekting ingen økonomiske fordeler knyttet til å endre behandlingsmetode mot mer invasive 

operasjonsmetoder. Men økende krav og bevissthet rundt kostnadskontroll og effektivisering i 

helseforetakene, risikerer man derfor en stagnasjon i utviklingen mot mer moderne 

behandlingsmetoder. Dette til tross for at minimalt invasive operasjonsteknikker både høyner 
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den medisinske kvaliteten på behandlingen, og vil være lønnsomt både bedriftsøkonomisk og 

samfunnsøkonomisk på lengre sikt. Om den sentrale helseforvaltningen ønsker å stimulere til 

vridningseffekter i samme retning som sykehusreformen og de nasjonale strategiene for 

kvalitetsforbedring i helsevesenet tilstreber, burde overgang til minimalt invasive teknikker 

være økonomisk gunstig for helseforetakene. Dette ville både komme pasienten og samfunnet 

til gode, og samtidig fremme tilgangen på gode og likeverdige helsetjenester for alle i Norge.   

 

4.4    Konklusjon 

 Det er til dels store geografiske forskjeller i behandlingstilbudet ved godartede 

gynekologiske tilstander som krever elektiv operativ behandling. Variasjonen i prosedyrevalg 

innad i helseregionene ser ut til å ha gått noe ned etter sykehusreformen i 2002, mens 

forskjeller mellom regionene har økt i den aktuelle tidsperioden. Endringen i ISF-systemet 

med redusert DRG-vekting av dagkirurgisk behandling kan vise seg å motvirke en utjevning 

av de geografiske forskjellene i behandlingstilbudet.  
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behandling for infertilitet, blødningsforstyrrelse eller muskelknute (alle godartede 
tilstander). Det søkes om tilgang til både avidentifiserte og personidentifiserbare 
opplysninger fra Norsk pasientregister for perioden 01.01.1999-21.12.2010. 
 
Forskningsetisk vurdering 
Medisinsk og helsefaglig forskning er i helseforskningsloven definert som forskning som 
har som formål å fremskaffe ny kunnskap om helse og sykdom, Slik komiteen vurderer 
prosjektet er prosjektets hovedformål av helseøkonomisk karakter Prosjektet faller derfor 
utenfor komiteens mandat, jf helseforskningsloven § 2. 
 
Når det gjelder utlevering av helseopplysninger fra Norsk Pasientregister, så reguleres det 
av Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk pasientregister 
(FOR-2007-12-07-1389). Etter forskriftens § 3-4 kan registereier utlevere data i 
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avidentifisert form til forskning etter nærmere fastsatt vilkår uten at det behøver å 
forelegges REK for forhåndsgodkjenning eller dispensasjon fra taushetsplikten. REK 
anbefaler derfor forsker om å henvende seg til Norsk Pasientregister for søknad om 
utlevering av data. Dersom det er behov for utlevering av personidentifiserbare data fra 
Norsk Pasientregister fra det tidspunkt det foreligger, må det begrunnes særskilt. 
 
Vedtak 
Etter søknad fremstår prosjektet som forskning innenfor helseøkonomi, og faller derfor 
utenfor komiteens mandat, jf helseforskningsloven § 2. Prosjektet er ikke 
fremleggelsespliktig, jf helseforskningsloven § 10 jf forskningsetikkloven § 4 annet ledd. 
 
Komiteens avgjørelse var enstemmig. 
 
Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og 
helsefag, jfr. Helseforskningsloven § 10, 3 ledd og forvaltningsloven § 28. En eventuell 
klage sendes til REK sør-øst B. Klagefristen er 3 uker fra mottak av dette brevet, jfr. 
Forvaltningsloven § 29. 
 
Vi ber om at alle henvendelser sendes inn via vår saksportal: 
http://helseforskning.etikkom.no eller på e-post til post@helseforskning.etikkom.no.  
 
Vennligst oppgi vårt referansenummer i korrespondansen. 
 
Med vennlig hilsen, 
 
 
 
Stein Opjordsmoen Ilner (sign.) 
Professor dr. med 
Komitéleder 

Katrine Ore 
Komitésekretær/Rådgiver 

 
Kopi: 
- Professor Tor Iversen, tor.iversen@medisin.uio.no  
- Jan Frich, Programleder, jancf@medisin.uio.no
 



Vedlegg B. 

Vedtaksbrev fra REK (dispensasjon fra taushetsplikt) (ref 2011/545b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vurdering 

Komiteens vurdering ved førstegangsbehandling i møte 16.03.2011

Medisinsk og helsefaglig forskning er i helseforskningsloven definert som forskning som har som formål å
fremskaffe ny kunnskap om helse og sykdom, Slik komiteen vurderer prosjektet er prosjektets  hovedformål
av  helseøkonomisk karakter. Prosjektet faller derfor utenfor komiteens mandat, jf helseforskningsloven § 2.

Når det gjelder utlevering av helseopplysninger fra Norsk Pasientregister, så reguleres det av Forskrift om
innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk pasientregister (FOR-2007-12-07-1389). Etter
forskriftens § 3-4 kan registereier utlevere data i avidentifisert form til forskning etter nærmere fastsatt vilkår
uten at det behøver å forelegges REK for forhåndsgodkjenning eller dispensasjon fra taushetsplikten. REK
anbefaler derfor forsker om å henvende seg til Norsk Pasientregister for søknad om utlevering av data.
Dersom det er behov for utlevering av personidentifiserbare data fra Norsk Pasientregister fra det tidspunkt
det foreligger, må det begrunnes særskilt.

Norsk pasientregisters vurdering av prosjektet datert 05.07.2011

Prosjektet vurderes av NPR til å kreve dispensasjon fra taushetsplikten fordi forskningsfilen NPR har
tilrettelagt for prosjektet vil gi personidentifiserbare opplysninger. Prosjektleder har også søkt Datatilsynet
om konsesjon til å behandle data fra Norsk pasientregister.

Komiteen behandlet prosjektleders henvendelse om dispensasjon fra taushetsplikt i sitt møte 17.08.11

Komiteen vurderte innsendt dokumentasjon for at NPR vurderer forskningsfilen til å være
personidentifiserende i en slik grad at det etter forskriften som regulerer utlevering av data fra NPR krever
dispensasjon fra taushetsplikten for annen forskning. Det er etter komiteens mening godgjort at man i
prosjektet har et begrunnet behov for dispensasjon fra taushetsplikten og innvilger dette.

Vedtak 

Komiteen innvilger dispensasjon fra taushetsplikten med hjemmel i helsepersonellovens § 29 og
forvaltningsloven § 13d slik at prosjektet kan få utlevert data fra Norsk pasientregister.

Dispensasjonen fra taushetsplikten gjelder kun prosjektleder professor Tor Iversen og Marit Lieng.

Enhver publikasjon basert på den personidentifiserende forskningsfilen fra NPR må skje i en slik form at
enkeltpersoner ikke kan gjenkjennes.

Dispensasjonen fra taushetsplikten gjelder frem til 01.01.2014.



 



Vedlegg C. 

Konsesjon til å behandle helseopplysninger fra Datatilsynet, datert 29.09.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







Vedlegg D. 

Avtale NPR, datert 07.10.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 















VEDLEGG E 
 
LOGISTISK REGRESJON MED KIKKHULLSKIRURGI SOM AVHENGIG VARIABEL 
 
Åpen kirurgi=0, kikkhullskirurgi=1 
 
Forklaringsvariabler:  
  
 Tid=Reisetid 
 Diag_2=Eggstokkcyste 
 Diagn_3=Muskelknute/blødningsforstyrrelse 
 År2=2000 
 År3=2001 osv 
 
Referansevariabler: 
 
 1999 referanseår  
 Sykehuset i Østfold (Fredrikstad) referanse for behandlingsstedene 
 Infertilitet referansediagnose 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Operasjonsalder -.029 .001 1085.996 1 .000 .972

tid -.012 .005 5.326 1 .021 .988

Diagn_2 -2.245 .051 1970.093 1 .000 .106

Diagn_3 -3.808 .050 5789.125 1 .000 .022

Inst1 1.515 .052 850.031 1 .000 4.551

Inst2 .399 .059 45.406 1 .000 1.490

Inst3 .090 .140 .413 1 .521 1.094

Inst4 .579 .088 42.987 1 .000 1.784

Inst5 .106 .127 .700 1 .403 1.112

Inst6 .312 .070 19.887 1 .000 1.367

Inst7 20.771 40192.970 .000 1 1.000 1.049E9

Inst8 1.112 .459 5.885 1 .015 3.041

Inst9 1.004 .062 261.326 1 .000 2.728

Inst10 -.462 1.423 .105 1 .745 .630

Inst12 .135 .063 4.585 1 .032 1.144

Inst13 1.209 .063 369.885 1 .000 3.350

Inst14 1.052 .057 344.804 1 .000 2.864

Inst15 1.105 .160 47.487 1 .000 3.020

Inst16 -2.298 .314 53.458 1 .000 .100

Inst17 .239 .072 11.006 1 .001 1.270

Step 1a 

Inst18 .652 .073 79.553 1 .000 1.919



Inst19 .049 .911 .003 1 .957 1.050

Inst20 .457 .064 50.235 1 .000 1.579

Inst21 2.322 .721 10.376 1 .001 10.198

Inst22 .773 .092 70.848 1 .000 2.167

Inst23 -1.409 .262 28.902 1 .000 .244

Inst24 -.649 .140 21.473 1 .000 .523

Inst25 -1.099 .100 121.459 1 .000 .333

Inst26 -.381 .221 2.982 1 .084 .683

Inst27 1.717 .264 42.160 1 .000 5.568

Inst28 -20.200 20068.622 .000 1 .999 .000

Inst29 .623 .089 48.899 1 .000 1.864

Inst30 .661 .072 83.906 1 .000 1.937

Inst31 20.632 22984.563 .000 1 .999 9.124E8

Inst32 2.503 .179 194.614 1 .000 12.213

Inst33 1.418 .601 5.569 1 .018 4.129

Inst35 -.687 1.362 .254 1 .614 .503

Inst36 -.106 .106 1.001 1 .317 .899

Inst37 1.314 .130 102.397 1 .000 3.722

Inst38 .645 .128 25.242 1 .000 1.906

Inst39 2.326 .088 701.479 1 .000 10.233

Inst40 .903 .064 199.499 1 .000 2.467

Inst41 -.149 .115 1.680 1 .195 .861

Inst42 -.098 .093 1.095 1 .295 .907

Inst43 1.000 .080 154.848 1 .000 2.717

Inst44 1.194 .087 187.197 1 .000 3.299

Inst46 -.239 .119 4.043 1 .044 .788

Inst47 .147 .060 6.013 1 .014 1.158

Inst48 .741 .092 64.676 1 .000 2.099

Inst49 -.728 .095 58.165 1 .000 .483

Inst50 -.444 .084 27.912 1 .000 .641

Inst51 .264 .158 2.798 1 .094 1.302

Inst52 -.516 .137 14.166 1 .000 .597

Inst53 -.678 .202 11.305 1 .001 .508

Inst54 -.390 .125 9.755 1 .002 .677

Inst55 -.562 .176 10.220 1 .001 .570

Inst56 .233 .206 1.271 1 .260 1.262

Inst57 -.368 .121 9.187 1 .002 .692

Inst58 .070 .073 .905 1 .342 1.072



Inst59 -.600 .122 24.308 1 .000 .549

Inst60 -.364 .169 4.657 1 .031 .695

Inst61 -1.699 .738 5.293 1 .021 .183

Inst62 1.140 .157 52.772 1 .000 3.128

År2 .130 .051 6.569 1 .010 1.139

År3 .256 .051 25.554 1 .000 1.291

År4 .331 .050 43.357 1 .000 1.392

År5 .355 .050 50.224 1 .000 1.426

År6 .602 .050 144.498 1 .000 1.826

År7 .700 .050 195.623 1 .000 2.014

År8 .809 .051 253.007 1 .000 2.245

År9 1.144 .051 500.439 1 .000 3.140

År10 1.233 .052 573.288 1 .000 3.433

År11 1.425 .052 760.481 1 .000 4.159

År12 1.459 .052 781.840 1 .000 4.301

Constant 3.101 .075 1727.931 1 .000 22.228

a. Variable(s) entered on step 1: Operasjonsalder, tid, Diagn_2, Diagn_3, Inst1, Inst2, Inst3, Inst4, Inst5, Inst6, 

Inst7, Inst8, Inst9, Inst10, Inst12, Inst13, Inst14, Inst15, Inst16, Inst17, Inst18, Inst19, Inst20, Inst21, Inst22, Inst23, 

Inst24, Inst25, Inst26, Inst27, Inst28, Inst29, Inst30, Inst31, Inst32, Inst33, Inst35, Inst36, Inst37, Inst38, Inst39, 

Inst40, Inst41, Inst42, Inst43, Inst44, Inst46, Inst47, Inst48, Inst49, Inst50, Inst51, Inst52, Inst53, Inst54, Inst55, 

Inst56, Inst57, Inst58, Inst59, Inst60, Inst61, Inst62, År2, År3, År4, År5, År6, År7, År8, År9, År10, År11, År12. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VEDLEGG F. 
 
LOGISTISK REGRESJON MED DAGKIRURGI SOM AVHENGIG VARIABEL 
 
Døgnkirurgi=0, dagkirurgi=1 
 
Forklaringsvariabler:  
  
 Tid=Reisetid 
 Diag_2=Eggstokkcyste 
 Diagn_3=Muskelknute/blødningsforstyrrelse 
 Pros_1= Kikkhullskirurgi 
 År2=2000 
 År3=2001 osv 
 
Referansevariabler: 
 
 1999 referanseår  
 Sykehuset i Østfold (Fredrikstad) referanse for behandlingsstedene 
 Infertilitet referansediagnose 
 
 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Operasjonsalder -.013 .001 120.698 1 .000 .987

tid -.087 .009 86.273 1 .000 .917

Diagn_2 -3.676 .046 6478.385 1 .000 .025

Diagn_3 -5.410 .058 8798.871 1 .000 .004

Pros_1 1.965 .050 1571.965 1 .000 7.137

Inst1 2.503 .093 719.235 1 .000 12.225

Inst2 2.069 .104 394.674 1 .000 7.916

Inst3 2.021 .248 66.164 1 .000 7.543

Inst4 .495 .181 7.511 1 .006 1.641

Inst5 .839 .266 9.941 1 .002 2.314

Inst6 .840 .128 42.889 1 .000 2.316

Inst7 -18.436 40192.970 .000 1 1.000 .000

Inst8 4.985 1.018 23.979 1 .000 146.196

Inst9 .054 .136 .157 1 .692 1.055

Inst10 -17.694 27321.243 .000 1 .999 .000

Inst12 .210 .137 2.354 1 .125 1.233

Inst13 2.668 .103 666.604 1 .000 14.405

Inst14 1.869 .102 335.507 1 .000 6.481

Step 1a 

Inst15 1.980 .333 35.245 1 .000 7.241



Inst16 -16.469 3317.062 .000 1 .996 .000

Inst17 .465 .108 18.553 1 .000 1.592

Inst18 1.757 .123 205.437 1 .000 5.795

Inst19 1.420 1.107 1.644 1 .200 4.136

Inst20 .485 .132 13.565 1 .000 1.625

Inst21 2.140 .297 52.079 1 .000 8.502

Inst22 2.413 .153 250.030 1 .000 11.167

Inst23 1.626 .394 17.049 1 .000 5.083

Inst24 2.131 .238 80.060 1 .000 8.421

Inst25 1.735 .143 146.328 1 .000 5.671

Inst26 .320 .394 .660 1 .416 1.377

Inst27 1.343 .488 7.583 1 .006 3.831

Inst28 26.695 20092.377 .000 1 .999 3.923E11

Inst29 .716 .179 16.013 1 .000 2.046

Inst30 2.959 .116 655.718 1 .000 19.287

Inst31 2.175 1.230 3.125 1 .077 8.805

Inst32 -1.753 .244 51.764 1 .000 .173

Inst33 -18.604 7145.239 .000 1 .998 .000

Inst35 -17.840 20118.294 .000 1 .999 .000

Inst36 1.366 .208 43.197 1 .000 3.921

Inst37 1.974 .203 94.888 1 .000 7.199

Inst38 1.501 .247 36.904 1 .000 4.485

Inst39 1.714 .146 137.247 1 .000 5.553

Inst40 .505 .121 17.553 1 .000 1.658

Inst41 2.280 .192 140.448 1 .000 9.777

Inst42 1.754 .150 137.042 1 .000 5.776

Inst43 2.505 .135 346.624 1 .000 12.239

Inst44 1.851 .159 134.821 1 .000 6.368

Inst46 2.277 .192 140.494 1 .000 9.744

Inst47 1.498 .110 185.367 1 .000 4.471

Inst48 2.382 .153 243.483 1 .000 10.822

Inst49 1.646 .179 84.121 1 .000 5.184

Inst50 .305 .152 4.048 1 .044 1.356

Inst51 2.600 .243 114.092 1 .000 13.464

Inst52 1.709 .235 53.082 1 .000 5.523

Inst53 2.673 .297 80.900 1 .000 14.482

Inst54 1.250 .215 33.870 1 .000 3.491

Inst55 2.216 .267 68.948 1 .000 9.168



Inst56 -.152 .319 .226 1 .634 .859

Inst57 2.413 .182 176.332 1 .000 11.169

Inst58 .988 .139 50.214 1 .000 2.686

Inst59 1.288 .198 42.459 1 .000 3.626

Inst60 .587 .269 4.758 1 .029 1.799

Inst61 1.142 1.443 .626 1 .429 3.134

Inst62 2.303 .249 85.302 1 .000 10.005

År2 .018 .084 .046 1 .831 1.018

År3 .010 .083 .013 1 .908 1.010

År4 .250 .082 9.217 1 .002 1.284

År5 .312 .082 14.534 1 .000 1.367

År6 .315 .082 14.616 1 .000 1.370

År7 .429 .081 27.989 1 .000 1.535

År8 .478 .082 34.010 1 .000 1.612

År9 .628 .082 58.925 1 .000 1.874

År10 .977 .081 146.893 1 .000 2.658

År11 1.293 .079 266.744 1 .000 3.645

År12 1.123 .079 202.998 1 .000 3.075

Constant -1.007 .119 72.019 1 .000 .365

a. Variable(s) entered on step 1: Operasjonsalder, tid, Diagn_2, Diagn_3, Pros_1, Inst1, Inst2, Inst3, Inst4, 

Inst5, Inst6, Inst7, Inst8, Inst9, Inst10, Inst12, Inst13, Inst14, Inst15, Inst16, Inst17, Inst18, Inst19, Inst20, 

Inst21, Inst22, Inst23, Inst24, Inst25, Inst26, Inst27, Inst28, Inst29, Inst30, Inst31, Inst32, Inst33, Inst35, Inst36, 

Inst37, Inst38, Inst39, Inst40, Inst41, Inst42, Inst43, Inst44, Inst46, Inst47, Inst48, Inst49, Inst50, Inst51, Inst52, 

Inst53, Inst54, Inst55, Inst56, Inst57, Inst58, Inst59, Inst60, Inst61, Inst62, År2, År3, År4, År5, År6, År7, År8, 

År9, År10, År11, År12. 
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