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Forord / oppgavestruktur: 

Denne masteroppgaven leveres som en medisinsk artikkel med en ledsagende kappe. 

Artikkelens grunn-tema omkring innføring av en risikoskåringsmodell i en norsk 

barneintensivavdeling blir i kappen utdypet og supplert med problemstillinger omkring 

kvalitet i tjenestene som tilbys ved en barneintensivavdeling. 

 Jeg anser artikkelen for å være oppgavens hovedelement og at kappen bør sees i lys av denne. 

Oppgavens to-deling i artikkel og kappe-del, vanskeliggjør noe den helhet man ønsker en slik 

oppgave skal fremstå med. Kappens struktur følger UIO`s mal med innledning, metode, 

resultater, diskusjon og konklusjon.  

Artikkelen er en presentasjon av et syv års pasientmateriale fra barneintensivavdelingen ved 

Oslo Universitetssykehus-Rikshospitalet (OUS-RH). Studien inkluderer 6760 pasienter som 

alle er skåret i henhold til en risikoskåringsmodell som heter Paediatric Index of Mortality 2 

(PIM2). Hensikten med studien er å se om modellen er gjennomførbar over tid og gir mening 

på vårt pasientutvalg. Modellens forventede mortalitet målt mot avdelingens faktiske 

mortalitet vil kunne si noe om kvaliteten på tjenestene avdelingen tilbyr. 

I kappen forfølges tematikken omkring mortalitet som en kvalitetsindikator samtidig som jeg 

vil beskrive, diskutere og reflektere over andre aktuelle tiltak til støtte for kvalitet på 

tjenestene i en barneintensivavdeling. En dekkende undertittel for kappen kan derfor være: 

Kvalitetstiltak i en barneintensivavdeling med vekt på bruk av mortalitetsdata. 

 Det er det pasientnære perspektivet på tiltakene til støtte for kvalitet jeg ønsker å vektlegge. 

Med kvalitetsstøttende tiltak mener jeg i denne oppgaven i vid betydning alle tiltak som kan 

tenkes å beskrive, måle, følge eller forbedre ulike aspekter ved kvalitet på tjenestene i en 

barneintensivavdeling. 

Innledningsvis i kappen presenteres barneintensivavdelingen som er rammen for studien, og 

det gjøres rede for artikkelens problemstilling og hensikt.. Deretter beskrives generelle begrep 

innen kvalitetsutvikling slik de kan forstås i en barneintensiv setting, før artikkelens 

fokusering på risikojustert mortalitet utfylles med andre måter å bruke mortalitetsdata på i et 

kvalitetsperspektiv. 
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Artikkelens metode utdypes i kappen. Artikkelens resultatdel blir ikke kommentert i kappen 

da dette ansees tilstrekkelig dekket i artikkelen. Refleksjoner omkring resultatene  blir berørt i 

artikkelens diskusjonsdel og vil prege noe av oppgavens konklusjon. 

 Noen problemstillinger i artikkelens diskusjonsdel blir omtalt nærmere i kappens 

diskusjonsdel som også vil beskrive andre aktuelle kvalitetstiltak i en barneintensivavdeling. 

Dette er ikke ment å være en oversikt over alle mulige tiltak til støtte for kvalitet i en 

barneintensivavdeling. Den informerte leser kan helt sikkert supplere med interessante 

problemstillinger som kunne vært inkludert i oppgaven. 

Det er igjen det praktiske og pasientnære perspektivet jeg ønsker å forholde meg til. Mine 

erfaringer som mangeårig overlege ved barneintensivavdelingen med daglige interaksjoner 

med alvorlig syke barn og foreldre i krise vil nok prege og illustrere mye av argumentasjonen. 

 Selv om rammen for oppgaven er fra en barneintensivavdeling, vil likevel mye av 

problematikken ha stor overføringsverdi til andre intensivenheter hvor alvorlig syke pasienter 

behandles (nyfødt/prematur, voksen generell intensiv, traume, hjerte, brannskade etc).  
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Introduksjon: 

 

Norsk Intensiv Register (NIR) vedtok på sitt årsmøte høsten 2013 at Paediatric Index of  

Mortality 3 (PIM3)  skal være gjeldende risikoskåringsmodell for barn  under 16 år innlagt i 

intensivavdeling (1). Det betyr at alle sykehus som håndterer slike pasienter etter hvert  bør 

rapportere data i henhold til PIM3-modellen på samme måte som man rapporterer 

Simplified Acute Physiology Score (SAPS2)  for voksne intensivpasienter(2). 

Ved barneintensivavdelingen Oslo Universitetssykehus-Rikshospitalet (OUS-RH) har vi siden 

2007 registrert alle innlagte pasienter <16 år i henhold til PIM2 (3). Hensikten var å se om 

skåringen gav mening og lot seg gjennomføre hos oss over tid, og samtidig se hvordan våre 

data ville falle ut mot et internasjonalt pasientutvalg. Vi presenterer her våre erfaringer og 

data, samt gjør rede for modellens muligheter og begrensninger. Mortalitet kan i denne 

sammenhengen sees på som en indikator på kvalitet av behandlingen. 

Det er generelt lav dødelighet i barneintensivavdelinger. Pediatric Intensive Care Audit 

Network (PICANet) som rapporterer data fra over 30 barneintensivenheter i UK og Irland, 

meldte i 2012 om en total dødelighet på 3,8 % (4). Tall fra barneintensiv OUS-RH samme år 

viste en dødelighet på 1,7 %. Det å sammenligne disse prosentene direkte blir misvisende. 

Dersom mortalitetsdata skal brukes til å sammenligne seg mot andre virksomheter på en 

troverdig måte, kreves det i utgangspunktet sammenlignbare pasientutvalg. Alternativt må 

man gjøre kompliserte case-mix justeringer, der man tar hensyn til en rekke faktorer som 

alder, kjønn, sykdommens alvorlighet, co-morbiditet, sosioøkonomiske forhold og type 

innleggelse. 

 Årlige mortalitetstall fra egen avdeling vil si noe om variasjon i behandlingen. Liten variasjon 

i behandlingsresultater er et anerkjent kvalitetskriterium i seg selv. 

Praksis vil variere fra sykehus til sykehus omkring innleggelse i intensivenheter når ikke 

alvorlig svikt i sentrale organsystem er åpenbar. Innleggelse i en barneintensivavdeling vil 

også være spesielt følsom for lokal kapasitet og barnekompetanse i andre 

overvåkningsavsnitt. Dersom man inkluderer mange lavrisiko-pasienter i 
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intensivpopulasjonen sin, vil man se lavere prosentvis dødelighet. Dette vil likevel ikke si noe 

om behandlingen som gis er god og oppdatert. 

For å kunne si noe fornuftig om behandlingskvalitet fra mortalitetsdata har man i 

intensivmedisinen utviklet risikoskåringsmodeller. Disse modellene er bygget opp av en 

rekke valgte eksponeringsvariabler. Disse variablene kan være administrative, fysiologiske 

eller diagnoserelaterte og skal til sammen gi et bilde av pasient-tyngde/tilstandens 

alvorlighet. Dette blir en form for casemix-justering av pasientutvalget som i denne 

sammenhengen kalles risikojustering. 

Risikoskåringsmodeller for intensivpasienter har vært i bruk siden tidlig på åtti-tallet. H. 

Flaatten og K. Strand har tidligere beskrevet  bruk av prognostiske skåringsmodeller  i  

intensivsammenheng (5,6). Modellene søker  å kvantitere pasient-tyngde, og vil på denne 

måten kunne være et nyttig styringsverktøy for lokal ressursfordeling. Slike data vil også 

være sentrale i avdelingens kvalitetsarbeid idet de gir innsikt i variasjon i 

behandlingsresultater over tid. Risikojusterte mortalitetsdata kan også brukes til å 

sammenligne egne tall mot andre barneintensivenheter med lignende pasientutvalg. 

Benchmarking basert på risikojusterte data vil være nyttig ved evaluering av endringer i 

organisering eller behandlingsstrategier. Generelt er slike og lignende modeller høyaktuelle i 

dag ved implementering av overordnede helsepolitiske føringer omkring kvalitetsbaserte 

finansieringsordninger og fritt sykehusvalg. Helsedirektoratet publiserer i dag løpende 

kvalitetsdata ned på sykehusnivå.* Risikojusterte kvalitetsindikatordata gir myndighetene et 

verktøy for å vurdere virksomheters resultater opp mot hverandre, samtidig som pasientene 

gis en mulighet til å ta informerte valg om hvilke helsetjenester de ønsker å benytte seg av.  

Det finnes i dag risikoskåringsmodeller til bruk for voksne, pediatriske og neonatale 

intensivpasienter (7,2,8,9, 10). I norske voksenintensiv avdelinger er SAPS2  en  velkjent 

risikoskåringsmodell (2). Vi har benyttet PIM2 modellen på våre pasienter, og så langt vi vet 

er dette første gang modellen er tatt i bruk i et slikt omfang på norske barn innlagt i 

intensivavdeling. 

 

*www.helsenorge.no 
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Som nevnt innledningsvis er det gjort et prinsippvedtak om at siste versjon av PIM (PIM3) 

skal være gjeldende modell for rapportering av data til Norsk Intensiv Register for barn 

under 16 år innlagt i intensivavdeling. Det skal nevnes at også PICANet og tilsvarende 

nettverk i Australia og New Zealand også presenterer sine data risikojustert i henhold til PIM 

modellen. 

 

Pasientmateriale: 

 

Vårt pasientmateriale er alle innlagte pasienter under16 år i barneintensivavdelingen  OUS- 

RH i perioden 2007-2013. Registrering er gjort i henhold til PIM2 med de verdiene som 

foreligger ved innkomst (første registrerte verdi innenfor første 60 min). Registrerte verdier  

reflekterer  tilstandens alvorlighetsgrad ved innleggelse og er således 0-stilt i forhold til 

intervensjoner etter innleggelse. 

I likhet med mange av de enhetene som bidro til modellens referanse-gruppe, er vårt 

pasientutvalg et blandet utvalg av medisinske og kirurgiske pasienter som av ulike årsaker 

innlegges for intensiv overvåkning og behandling. Barneintensivavdelingen OUS-RH har årlig 

ca 1000 innleggelser.  Modellen er designet for også å inkludere kortere opphold i 

forbindelse med oppvåkning etter kirurgi eller prosedyrer. Innleggelsestid varierer derfor fra 

noen timer til mer kompliserte forløp med varighet på uker og måneder.  

En tallmessig betydelig gruppe innleggelser som faller i kategorien oppvåkning etter 

prosedyre, er barn med komplekse medfødte hjertefeil som har vært til diagnostisk eller 

intervensjonell hjertekateterisering (ca 2-300 innleggelser pr år). Disse har vi valgt å styre 

mot barneintensiv pga komplisert fysiologi som vil skape en del støy og usikkerhet i 

generelle oppvåkningsavsnitt. De inkluderes derfor i vårt PIM materiale og gir som regel  

laveste risikoscore. Dette vil selvfølgelig påvirke vår gjennomsnittlige pasient-tyngde. 

Modellens prediksjon av  mortalitet vil likevel være relevant med denne pasientgruppen 

inkludert. 

Mye nyfødt-kirurgi er pga barnekirurgisk og barneanestesiologisk kompetanse henvist til 

OUS. Disse vil utgjøre en stor del av de tyngre forløpene på barneintensiv. Dersom det i 

tillegg til kirurgibehov foreligger prematuritet eller komplekse lidelser som krever bred 

utredning og oppfølging, har vi et tett samarbeid med nyfødt intensiv. Ofte vil slike pasienter 

være best tjent med en neonatologisk tilnærming og overflytning til nyfødt intensiv. 

Pasienter som overflyttes til annen intensivenhet blir ikke inkludert som tellende i PIM2. 

Barn etter hjerte-kirurgi er en stor gruppe pasienter som vi foreløpig ikke inkluderer i PIM. 

Selv om vi som barneanestesileger er tungt involvert i intensivforløpet til disse pasientene, 
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er de formelt innlagt i annen intensivenhet tilknyttet thoraxkirurgisk avdeling. Mange 

overflyttes etter noen døgn til nyfødt intensiv og vil derfor naturlig falle ut av PIM. Det er 

mulig at vi for fremtiden likevel bør diskutere å inkludere barn etter hjerte-kirurgi da disse 

pasientene krever en ikke ubetydelig del av intensivressursene som tilbys barn ved OUS. 

Barn som innlegges med alvorlig respirasjonssvikt har som gruppe et forventet tungt forløp 

og høy risikoscore. Disse pasientene overflyttes ofte fra andre sykehus dersom tilstanden 

eskalerer og man ser for seg et mulig behov for ECMO (Extra Corporal  Membran 

Oxygenering). Pasienten innlegges barneintensiv OUS-RH og blir fortløpende vurdert i tett 

samarbeid med moderavdeling og thorax-kir avdeling. Norsk Luftambulanse er tungt inne i 

overflytningsprosessen. Avanserte behandlingsmodaliteter for denne pasientgruppen synes 

å være økende og vil være en faktor for ressursplanlegging ved vår avdeling. 

For ytterligere å beskrive pasientutvalget kan nevnes at for 2013 var 265 av 848 inkluderte 

pasienter < 12mnd gamle. Det samme året var bare 231 av 848 inkluderte pasienter innlagt > 

24 timer. 

 

Metode: 

Vi har risikojustert mortalitetsdata fra barneintensivavdelingen OUS-RH i henhold til en 

risikoskårings modell – PIM2. Metoden innebærer registrering av pasientdata. Det foreligger 

ingen intervensjon. Registreringsskjemaet som ble benyttet vises i fig.1. 
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Fig.1 viser PIM2 skåringsskjema med alle eksponeringsvariablene og retningslinjer oversatt 

til norsk. Variablene er både administrative (elektiv, postop) og fysiologiske (sBT, 

BE,pupiller). Enkelte diagnoser som gav spesiell høy assosiasjon mot død er kategorisert til 

høyrisikogruppe. Tilsvarende har man kategorisert enkelte diagnoser til lavrisikogruppe da 

man så at disse diagnosene ble noe overvektet i den opprinnelige modellen (PIM-97). 

PIM ble lansert første gang i 1997 (8). Modellen baserte seg på data fra 7 barneintensiv 

enheter i Australia og en enhet i UK. Totalt 5695 pasienter. Modellen ble revidert i 2003 – 

PIM2 (1). PIM2 er en videreutvikling/oppdatering av PIM  som  baserer seg på data fra 14 

pediatriske intensivenheter i Australia, UK og New Zealand. Totalt 20787 pasienter. Det er 

behandlingsresultatet (mortaliteten) i denne referanse gruppen alle som benytter PIM2 vil 

matche (benchmarke) seg opp mot. 

PIM er en statistisk modell som baserer seg på regresjonsanalyse av en rekke valgte 

variabler. Modellen tallfester hvordan ulike kombinasjoner av disse eksponeringsvariablene 

vil påvirke risiko for død. Siden utfallsvariabel død/ikke død er kategorisk, er det 

formelapparatet omkring logistisk regresjon som gjelder. 

En log-transformert regresjonsformel som løses på p (sannsynlighet), gir oss en verdi mellom 

0 og 1. Denne verdien vil være et uttrykk for forventet sannsynlighet/risiko for død. 

En rekke eksponeringsvariabler er testet for sammenheng mot død/ikke død. PIM2 endte 

opp med å inkludere 10 eksponeringsvariabler i modellen. Alle variablene viste signifikant 

høy assosiasjon mot død med p< 0,0005. 

 Mortalitetsrisiko for hver enkeltpasient kan adderes til et års-materiale, som da vil si oss 

hvor mange døde som forventes ut i fra den pasient-tyngden/risikoskåring som foreligger. 

Brøken med antall døde vi faktisk observerte over det antall vi forventes å ha (modellens 

estimat) blir i litteraturen kalt standard mortalitetsrate (SMR). SMR verdier <1 betyr at det er 

mindre observert mortalitet enn forventet, og på samme måte vil SMR verdier > 1 bety at  

observert mortalitet er større enn forventet ut i fra modellen. 
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 Den statistiske usikkerheten omkring estimatet uttrykkes gjennom 95 % konfidensintervall 

(KI). Vi regnet ut 95 % KI til våre risikojusterte SMR verdier ved å benytte Byar`s 

approximeringsformel slik NIR har gjort det i sin kalibreringsstudie for SAPS2 (12). 

For en mer detaljert beskrivelse av statistikken brukt under utvikling av modellen henvises 

det til originalartiklene (9,3). 

Rent praktisk legges PIM2 skåringsskjemaet  ved innleggelsespapirene og fylles ut basert på 

verdier som foreligger ved innkomst.  Pasient eller pårørende blir ikke spurt eller informert 

spesielt om dette. Registreringen utføres av den lege som etablerer/tar imot pasienten. I 

praksis vil dette hos oss som regel være leger med fast tilknytning til 

barneanestesi/barneintensiv-seksjonen. Det anbefales av hensyn til datakvaliteten at  

registreringen holdes på relativt få hender. Skåringsskjemaet blir nummerert i henhold til 

avdelingens innleggelsesprotokoll, og legges ved utskrivelse/avsluttet behandling i egen 

hylle for kontroll og risikoskåring av spesielt PIM interesserte kolleger. For selve risiko-

skåringen har vi benyttet PIM-kalkulator fra franske kollegers hjemmesider*. Her plottes 

pasientens registrerte verdier, og det blir regnet ut en risikoskåring  etter  

regresjonsformelen. Protokollnummer med tilhørende risikoprosent blir lagret i en sentral 

database for behandlingsdata i OUS. Uttak av data til foreliggende publikasjon ble forelagt 

Personvenombudet OUS som ikke hadde noen innvendinger og kunne tilråde publikasjon.                

 

 

*www.sfar.org/scores/pim2.php 
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Resultater 

Tabell 1 presenterer risikojusterte SMR verdier for 6760 pasienter <16 år innlagt i 

barneintensivavdelingen OUS-RH i perioden 2007-2013. 

Tabell 1. 

 Antall Gj.sn 
risiko % 

Forventet 
mortalitet 

Observert 
mortalitet 

SMR 95% KI SMR  

2007 941 2,30 21,00 12 0,57 0,29-0,99 

2008 1042 1,37 14,22 12 0,84 0,44-1,47 

2009 1060 2,00 21,20 19 0,90 0,54-1,40 

2010 1061 1,66 17,62 16 0,91 0,52-1,47 

2011 907 2,53 22,93 12 0,52 0,27-0,91 

2012 901 2,57 23,17 15 0,65 0,36-1,07 

2013 848 2,22 18,83 21 1,12 0,69-1,71 

Total 6760 2,06 138,97 107 0,77 0,63-0,93 

 

Fra tabellen fremgår det at mortaliteten i avdelingen år for år ligger innenfor den 

usikkerheten som foreligger rundt modellens estimerte mortalitet. Det er ingen statistisk 

signifikant forskjell mellom avdelingens mortalitet og modellens estimerte mortalitet 

bortsett fra år 2007 og 2011. Her er observert mortalitet så lav i forhold til forventet 

mortalitet, at for disse årene er forskjellen signifikant. Dette uttrykkes statistisk ved at 1 ikke 

er med i 95 % KI. I praksis tyder  tallene i 2007 og 2011 på at det var det et signifikant bedre 

behandlingsresultat ved barneintensivavdelingen OUS-RH sammenlignet med 

behandlingsresultatet i modellens pasientutvalg. 

Tabellen viser også en total standard mortalitetsrate for hele perioden på 0,77. Regner vi på 

95 % KI, ser vi at intervallet her blir mye smalere i et økt pasientutvalg. Modeller med relativt 

sjeldne utfall (her mortalitet) blir mer presise når utvalget økes. Siden 1 ikke er med i 95 % 

KI, kan man også her si at det er en signifikant lavere mortalitet ved barneintensivavdelingen 

OUS-RH sammenlignet med modellens estimerte mortalitet for hele perioden. 
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Diskusjon: 

 

Vi har her presentert et 7 års materiale der barn <16 år innlagt i barneintensiv RH-OUS er 

risikoskåret i henhold til en risikoskårings-modell - PIM2. Vår observerte mortalitet ligger år 

for år innenfor den statistiske usikkerhet som foreligger  omkring modellens estimerte 

mortalitet. Dersom vi anser mortalitet  for å være en kvalitetsindikator, gir dette støtte for å 

hevde at behandling hos oss er på linje med de intensivenhetene som har bidratt til 

modellen. 

Hovedinnvendingen mot modellens skåringsdata vil likevel være at modellen er basert på 

behandlingsprinsipper nesten 15 år tilbake. PIM2 ble bygget  på et pasientutvalg som ble 

behandlet i perioden 97-98.  Gitt at kunnskapen øker og resultatene bedres år for år, vil 

risikoskåringsmodeller som ikke oppdateres jevnlig,  gradvis overestimere mortalitet. . 

Derfor er kanskje den risikojusterte SMR verdien for hele syvårsperioden (0,77)  den verdien 

som best gir støtte for at kvaliteten på tjenestene som tilbys ved barneintensivavdelingen 

OUS-RH er på linje med det som forventes internasjonalt. 

Syv år er likevel et altfor langt tidsspenn hvis man ønsker å være tett på prosessen slik at en 

uheldig utvikling kan identifiseres tidlig med muligheter for endring. PIM3 imøtesees derfor 

med nye koeffisienter basert på oppdaterte behandlingsprinsipper.  

PIM2 er nå revidert til PIM3 basert på et pasientutvalg på 53112 innleggelser i perioden 

2010-2011 (12). Det er intensivenheter i UK, Australia , Irland og New Zealand som avgir 

data. Man fant at PIM2 sannsynligvis overestimerte mortalitet  for pasientmaterialet  fra 

2010-2011. Modellen fremstår nå med ny-kalibrerte koeffisienter og  justerte  

diagnosegrupper. At man denne gangen har valgt  å inkludere  barn innlagt i voksen 

intensivenhet i pasientutvalget,  skulle gjøre modellen godt  egnet for norske forhold. 

Skåringsskjema for PIM3 med veiledning vil bli oversatt til norsk i løpet av høsten-14. Vi 

planlegger å ta det i bruk fra januar 2015.  

Eldre modellers overestimering av mortalitet  kan imidlertid kompenseres noe ved at man 

har som mål å få SMR verdier under 1. Dette har NIR gjort når de for SAPS2 nå bruker en 

risikojustert SMR på 0,7 som et kvalitetsmål. I lys av dette er det mulig vi burde være litt 

bekymret over våre PIM-tall fra 2013 som til tross for grei plassering innenfor 

konfidensintervallet, likevel hadde en SMR verdi på 1,12 på en modell som baserer seg på 

snart 15 år gamle behandlingsprinsipper. Vi er i gang med å kvalitetssikre tallene på nytt da 

det i 2013 ble endret noe på registreringsrutinene. 

Uavhengig av oppdateringer gir risikojusterte data likevel mulighet til å følge egne tall år for 

år, samtidig som man kan sammenligne seg mot andre virksomheter som har benyttet 

samme skåringsmodell.   
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Dårlige resultat-tall  må utløse refleksjoner om mulige årsaksforhold. I de tilfellene der 

observert mortalitet er signifikant høyere enn forventet mortalitet (SMR>1, I er ikke med i 95 

% KI) er praksis fra  PICANet  å kontakte aktuelle enhet , og  sammen forsøke å identifisere 

mulige årsaker (4). Fokusering på datakvalitet og registreringsrutiner er et naturlig 

utgangspunkt, men  det  er også viktig å søke etter strukturelle og prosessuelle forhold 

omkring pasientbehandlingen som kan avvike fra anbefalt standard (kompetanse, utstyr, 

retningslinjer, bemanningsnormer etc). Dette er et eksempel på at PIM-data kan brukes 

aktivt som et overordnet monitorerings-verktøy av kvalitet i helsetjenester. I et samfunn 

med et økende offentlig kontrollbehov, er dette sannsynligvis interessant. 

Noe som også må vurderes som en årsak til avvikende PIM-tall er om modellen virkelig 

passer for det pasientutvalget den anvendes på. Det bør i utgangspunktet være en rimelig 

overensstemmelse med demografisk og diagnosemessig mix mellom modellens 

pasientutvalg og det utvalget modellen anvendes på. Modellen er bygget opp på en generell 

blanding av medisinske og kirurgiske pasienter. Modellen blir ikke nødvendigvis riktig å 

bruke dersom man rendyrker pasientutvalget til subgrupper. Det har vært rapportert at 

modellen synes å fungere dårlig på et utvalg med bare barn etter hjertekirurgi (11). 

For å teste om modellen passer eget pasientutvalg, kan modellen valideres med egne data. 

Dette har Haaland et al nylig gjort med nasjonale data fra NIR når det gjelder SAPS2 for 

voksne intensivpasienter (12). Vi ser frem til at NIR etter hvert  kan validere PIM med norske 

pasientdata. 

Risikodata fra statistiske modeller kan bare si noe om grupper av pasienter. Slike data vil 

aldri være relevante for enkeltpasienter. Dette er et viktig poeng som blir noe utdypet i  

tidligere refererte publikasjoner vedrørende  skåringsmodeller (5,6). Når vi sitter med det 

enkelte skårings-skjemaet ,  føles det ofte  som om det ikke gir et riktig bilde av pasientens 

tilstand. Her blir det viktig å støtte seg på gruppeperspektivet som er omkring slike modeller. 

Det enkelte skåringsverdi  skal aldri være styrende for behandling eller prognostisering  av 

enkeltpasienter. 

PIM som scoringsmodell skiller seg fra mange lignende modeller ved at det er verdiene ved 

innleggelsestidspunktet  som registreres. Andre modeller registrerer verdier på ulike 

tidspunkt etter innleggelse. Forfatterne av PIM  argumenterer  for at avdelinger med 

substandard behandlingsopplegg omkring sine pasienter, får tid til å generere økte 

risikskåringsverdier  før registrering og på den måten gjør det vanskelig å avsløre en for høy 

mortalitet (9). Dette poenget er litt problematisk i og med at akutt intensivkrevende sykdom 

ofte er i en ustabil fase med forverring etter innleggelse til tross for adekvat behandling. 

Kanskje en for tidlig registrering ikke er det beste uttrykket for den reelle alvorligheten av 

tilstanden?  Skåring på innleggelsesverdier har imidlertid den fordelen at det er nullstillt i 

forhold til behandling som tilbys i avdelingen, samtidig som det er enklere å registrere disse 
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verdiene enn i ettertid å lete opp verdier på ulike tidspunkt etter innleggelsen. Registrering 

ved innleggelse gir også mulighet til å inkludere oppvåkningspasienter. Disse pasientene  

preger kanskje i større grad en barneintensiv-virksomhet  i forhold til tilsvarende intensiv-

virksomhet for voksne. 

Bruk av PIM og lignende risikoscoringsmodeller som et verktøy for å kvalitetssikre egne 

behandlingssystemer måler kun på mortalitet som indikator for kvalitet. En innvending mot 

dette er at vi følger et utfall (mortalitet) som berører en svært begrenset del av 

pasientutvalget.  Mortalitet er likevel et svært sentralt og dramatisk utfall som vil utfordre og 

speile et helt spekter av de tjenestene  avdelingen tilbyr. Indirekte mener vi derfor at 

dersom mortalitetsraten  tyder på oppdatert og god behandling, vil dette sannsynligvis  

gjelde svært mange  tjenester avdelingen tilbyr. 

Det er som tidligere nevnt statistisk litt problematisk med modeller som måler sjeldne utfall. 

Estimatene blir noe upresise i små utvalg. Det finnes andre indikatorer og metoder som vil 

kunne belyse andre sider ved behandlingskvalitet og disse kan derfor være vel så viktige å 

følge i tillegg. Re-innleggelser, ventilator-assosiert pneumoni, pasienterfaringer,  audit og 

tilsyn for å nevne noen. Det ligger imidlertid utenfor denne artikkelens fokus å gå nærmere 

inn på dette her. 

 

Konklusjoner: 

 PIM2 skåring har hos oss vist seg gjennomførbar og bærekraftig over tid. Modellen synes 

velegnet for vårt pasientutvalg og er i dag integrert som en naturlig del av våre 

pasientadministrative rutiner. 

 PIM2 har som lignende risikoskåringsmodeller både muligheter og begrensninger det er 

viktig å være klar over. PIM2-modellen baserer seg på behandlingsresultater fra 1997-98, og 

vil i dag overestimere mortaliteten gitt at ny kunnskap gir bedre behandlingsresultater. 

Vi planlegger å ta i bruk PIM3 fra januar 2015. Vi håper at våre erfaringer med PIM2 kan 

være en inspirasjon for kolleger som arbeider med intensivbehandling av barn i resten av 

landet, slik at data til NIR kan bli mer fullstendig for denne aldersgruppen. 
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Introduksjon (kappen) 

Barneintensivavdelingen: 

Oslo Universitetssykehus har to enheter for barneintensivbehandling. En på Rikshospitalet og 

en på Ullevål-delen av sykehuset. Det er litt ulik driftsmodell og litt ulikt pasientutvalg ved de 

to enhetene. Det er enheten på Rikshospitalet som er omtalt i oppgaven.  

Barneintensivavdelingen OUS-RH er den største generelle intensivenheten for barn i Norge i 

dag. Det er barn i alderen 0-18 år som behandles her. Det er cirka 1000 innleggelser i året. 

Avdelingen har 9 sengeplasser. Barneintensivavdelingen har en viss overlapping mot 

nyfødt/prematur avdelingen. Tilfeller der prematuritet er hovedproblemstillingen eller nyfødte 

med komplekse sykdomsbilder som krever omfattende utredning og oppfølging, vil være best 

tjent med en neonatal tilnærming på en nyfødtavdeling.  

Andre helseforetak har på regionalt nivå også etablert ressurser for å ta seg av 

intensivkrevende barn som faller utenfor kriteriene som gjelder for nyfødt/prematur 

avdelinger. Som regel tilbys disse ressursene som en del av voksen generell intensiv. 

Pleiepersonalet ved barneintensivavdelingen OUS-RH er sykepleiere der de fleste har formell 

intensivspesialisering. Legesiden dekkes av ni vaktgående overleger som alle er minst 

spesialister i anestesi og intensivmedisin. Et behandlerteam utgjøres som regel av 

intensivansvarlig lege, sykepleiere med primæransvar for pasienten samt leger fra berørte 

avdelinger som kjenner pasienten fra før. Barneleger og barnekirurger er de legespesialistene 

som oftest deltar i beslutningsprosessene omkring barna innlagt i barneintensivavdelingen.  

I tillegg til egen region har avdelingen også et nasjonalt behandlingsansvar for en rekke 

medfødte kirurgi-krevende misdannelser og sjeldne medisinske diagnoser. En nærmere 

beskrivelse av avdelingens pasientutvalg vil fremgå fra vedlagte artikkel-manuskript under 

pasientmateriale. 
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Bakgrunn for artikkel / problemstilling: 

Mot et bakteppe som handler om alvorlig sykdom og mulig død, vil en barneintensivavdeling 

utfordre alle aktører på viktige problemstillinger omkring etikk, livssyn, avansert medisin, 

ressursbruk og pasientsikkerhet. I dette skjæringspunktet forsøker vi å tilby trygge tjenester av 

god og stabil kvalitet. 

Hvordan vet vi at pasientene innlagt på barneintensiv OUS-RH får like god og oppdatert 

behandling sammenlignet med andre tilsvarende enheter? Er kvaliteten på tjenestene stabile 

over tid? Har vi de resultatene vi ønsker å ha? Hvilke kvalitetsmål kan vi følge? I hvilken grad 

kan risikojusterte data fra en risikoskåringsmodell besvare noen av disse spørsmålene? Alt 

dette er sentrale problemstillinger som ligger til grunn for artikkelen. 

Risikoskåringsmodeller har vært benyttet i intensivmedisinen siden 80-tallet. De sier noe om 

pasienttyngde og risiko for forventet død. PIM2 er en risikoskåringsmodell som er utviklet for 

barn mindre enn 16 år innlagt i intensivenhet. 

Flere av avdelingens leger har hatt opphold ved Children`s Hospital i Melbourne, Australia. 

Dette er arne-stedet for PIM-modellen og en naturlig inspirasjon. Miljøet rundt barneintensiv-

medisin i Melbourne er internasjonalt anerkjent og har i mange år vært et referansesenter med 

godt rykte. 

Barneintensivavdelingen OUS-RH har siden 2007 registrert alle innlagte pasienter mindre enn 

16 år i henhold til PIM2-modellen. Vi har fulgt aggregerte skåringsdata år for år, men aldri 

publisert disse eksternt før nå. Så vidt vi vet er ikke modellen tatt i bruk på barn i Norge i 

dette omfanget tidligere. Det foreligger i det hele tatt lite behandlings-data omkring denne 

gruppen med pasienter her i landet. De aller fleste behandles mest sannsynlig som en del av 

det generelle voksen intensiv tilbudet. 

 Norsk Intensivregister (NIR) er et nasjonalt kvalitetsregister som mottar behandlingsdata på 

pasienter innlagt i norske intensivenheter. Registeret skal utarbeide faglige 

kvalitetsindikatorer for virksomheten i norske intensivenheter og gi årlige rapporter til 

deltagende sykehus og sentrale helsemyndigheter (www.intensiregister.no). 

 NIR har vedtatt at PIM3 (siste reviderte versjon av PIM) skal være gjeldende 

risikoskåringsmodell for barn mindre enn 16 år innlagt i intensivavdeling. Etter hvert må 

derfor alle intensivavdelinger som behandler pasienter i denne aldersgruppen rapportere data i 

http://www.intensiregister.no/
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henhold til PIM. Vi håper derfor at våre erfaringer med PIM2 kan være til nytte og inspirasjon 

for kolleger som intensivbehandler pasienter mindre enn 16 år, og som på denne måten vil 

bidra med mer kunnskap og mer fullstendige virksomhetsdata for denne gruppen pasienter på 

nasjonalt nivå. 

Bruk av risikoskåringsmodeller og andre lignende modeller illustrerer sentrale prinsipper 

omkring det å sammenligne behandlingsresultater mellom virksomheter. Det er viktig å ha en 

forståelse for de forutsetningene som må være tilstede for at slike sammenligninger skal være 

troverdige. Kjennskap til modeller for risikojusterte data vil derfor være derfor nyttig i våre 

dager hvor det overordnet publiseres kontinuerlige nasjonale resultatdata ned på sykehusnivå. 

(Nasjonalt kvalitetsindikatorprosjekt – helsedirektoratet) 

 

Kvalitet: 

Kvalitet på tjenestene som tilbys ved en barneintensivavdeling er en sentral problemstilling i 

artikkelen. Kvalitet på helsetjenester generelt blir i dag etterspurt på alle nivåer i helsevesenet. 

Politikere, helsebyråkrater, media, pasientorganisasjoner og helseprofesjoner overbyr 

hverandre med rettigheter, krav og forventninger. Fokus på kvalitet i helsetjenestene angår 

alle og er høyst berettiget. I spillet for den gode sak vil det også være skjulte agendaer og 

vikarierende motiver som av og til blir premissgivende for debatten. 

Mot denne bakgrunnen er det godt å kunne spisse problemstillingen i oppgaven mot konkrete  

tiltak til støtte for kvalitet i en barneintensivavdeling. 

Det er her naturlig å utdype litt omkring begrepet kvalitet. Kvalitet er ikke et enkelt begrep. 

Kvalitet har mange aspekter som er vanskelig å møte med en enkel definisjon. ISO 9000 har 

definert kvalitet som: Helheten av egenskaper en enhet har og som berører dens evne til å 

tilfredsstille uttalte og underforståtte behov. Norsk standard definerer kvalitet ut i fra dette 

som « i hvilken grad en samling av iboende egenskaper oppfyller krav» (NS-EN ISO 

9000:2005 ) Dette blir omtalt og utdypet nærmere i St meld 10 i et avsnitt  som beskriver en 

bred tilnærming til kvalitet (s.11) 

 Dette er ikke lett, og kan virke litt teknisk. Tilfredsstillelse av forventninger og behov blir 

likevel flagget som et kjerne-element i begrepet. Kvalitet har altså mye med brukerens 

forventninger og brukerens opplevelser å gjøre. I helsesammenheng blir derfor pasientens 
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forventninger og opplevelse av tjenestene et viktig aspekt ved kvalitetsbegrepet. 

Pasienterfaringer som en kvalitetsindikator blir beskrevet senere i oppgaven. 

 Det er likevel ikke bare pasientopplevelser som skal definere kvalitetstjenester. Den 

helsegevinst man oppnår ved en helsetjeneste må også sees i lys av rådende oppfatning av god 

helse og det kunnskapsgrunnlaget som foreligger. I dette ligger det at synet på kvalitet kan 

endres over tid. Det som for ti år siden ble betegnet som god behandling av hjerteinfarkt, vil i 

dag bli betraktet som sub-standard. 

 Grad av måloppnåelse er også et aspekt ved kvalitet. Ofte kan det være krevende å enes om 

felles forståelse av kvalitetsmål. Dette kan også bety at dersom man søker å tilfredsstille et 

aspekt ved kvalitet, kan det innebære en nedprioritering av et annet og like viktig aspekt ved 

kvalitet. 

 Hva man legger i kvalitetsbegrepet vil derfor variere over tid, med tilgjengelige ressurser, 

foreliggende kunnskap og med den enkeltes preferanser 

Med utspring i miljøer i England og USA, har det siden 80-tallet vært økende internasjonal 

fokusering på kvalitetsutvikling i helsesektoren. Ulike definisjoner på kvalitet har vært 

lansert. Norske helsemyndigheter støtter seg på Institute of Medicin`s beskrivelse av kvalitet. 

IOM er en amerikansk institusjon som er en viktig premissleverandør for kvalitetsarbeid i 

helsesektoren. Helsetjenester av god kvalitet defineres her av seks dimensjoner: Tjenestene 

skal være virkningsfulle. Tjenestene skal være trygge og sikre. De skal involvere brukerne og 

gi dem innflytelse. Tjenestene skal være samordnet og preget av kontinuitet. Helseressursene 

forventes å bli utnyttet på en god måte. Helsetjenestene skal være tilgjengelige og rettferdig 

fordelt. Disse kvalitetselementene blir utdypet i et strategidokument utgitt av daværende 

Sosial og helsedirektorat i 2005 (1).  

 Pasientsikkerhet er ut i fra dette et sentralt element i kvalitetsbegrepet. Barneintensiv-

virksomhet vil være en arena som hele tiden utfordrer pasientsikkerheten (mer om dette 

senere). 

Det er i Norge stor politisk enighet om behov for satsning på kvalitet og pasientsikkerhet på 

alle nivåer i helsevesenet. Forslag til helsepolitiske føringer omkring kvalitet finner vi i St. 

meld 10 (2012) (2). En overordnet strategi for kvalitetsarbeid i helsesektoren er tidligere 

skissert i «Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial og helsetjenesten» -se over. Dette 
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er sentrale overordnede dokumenter som beskriver  mange prinsipper omkring kvalitetsarbeid 

i helsesektoren i Norge både på nasjonalt og lokalt plan. 

Kunnskapsbasert praksis: 

En viktig forutsetning for virkningsfulle og trygge tjenester er kunnskapsbasert praksis. I den 

kliniske hverdagen kan det være nyttig å se på kunnskapsbasert praksis som et samspill 

mellom forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og 

pasientkunnskap/medvirkning. 

 

 Dette samspillet illustreres ofte ved sirkeldiagram som delvis overlapper hverandre.  De ulike 

komponentene vil vektes i forskjellig grad avhengig av hvilken type helsetjeneste det er snakk 

om. Den kunnskapssbaserte praksisen vil også være begrenset av de strukturbetingelsene 

(context) som foreligger. (Er vi i en intensivenhet, eller skal tjenestene tilbys prehospitalt?) 

I en barneintensivavdeling vil det som i alle helsetjenester for øvrig, være ønskelig at praksis 

skal være mest mulig basert på alle de tre sirkelelementene. Selv om det etter hvert foreligger 

en økende mengde forskningsbasert kunnskap, må vi nok innse at svært mye av de tjenestene 

som tilbys ennå er hovedsakelig basert på erfaringsbasert kunnskap. Brukerkunnskap 

kommenteres senere i oppgaven. 

 Et hovedproblem med å forsøke å forskningsbasere klinisk praksis ved kritisk sykdom er at 

det er vanskelig og etisk utfordrende å gjennomføre randomiserte kontrollerte studier på et 

slikt pasientutvalg. Eksempelet her er den omdiskuterte hjertestansstudien ved Ullevål 

Universitetssykehus (nå OUS), hvor man forsøkte å etterprøve etablert erfaringsbasert klinisk 

praksis med bruk av adrenalin ved hjertelungeredning. Pasienter med hjertestans ble 

randomisert til enten hjertelungeredning med adrenalin eller uten adrenalin. Studien ble 

Fig. 2 viser et venndiagram 

for kunnskapsbasert praksis. 
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gjenstand for mye kritikk etter et dokumentarprogram i NRK. Saken ble meldt til fylkeslegen 

som ville vurdere forsvarligheten i studieopplegget. Et annet moment som også kompliserer 

det å forske på kritisk sykdom i den hensikt å etablere forskningsbasert kunnskap, er at kritisk 

sykdom ofte har et komplekst årsakforhold og forløp med mange variabler som er vanskelig å 

kontrollere i et studiedesign. Det er svært stor fallhøyde med store konsekvenser for alle 

involverte. Ekstra følsomt blir det også når det er barn det gjelder. 

Dette betyr at en uforholdsmessig stor del av praksis ved barneintensivavdelingen i 

overskuelig fremtid stadig vil være vektet mot kunnskap som er vanskelig å forskningsbasere. 

 

 

Pasientmedvirkning: 

Hva så med brukerkunnskapen og brukermedvirkningen? I en barneintensivavdeling snakker 

vi fremdeles om pasienter. Pasientmedvirkning regnes som en viktig dimensjon som vil styrke 

totalkvaliteten i behandlingsprosessen (IOM`s 6 kvalitetsdimensjoner). Pasientmedvirkning er 

lov-forankret i Pasient og brukerrettighetsloven kap.3. 

Så kan man selvsagt lure på i hvilken grad pasientmedvirkningsperspektivet blir ivaretatt i en 

barneintensivavdeling. Her er man i større grad enn i andre pasientforløp prisgitt avansert 

teknologi, kompliserte prosedyrer og komplekse sykdomsbilder som kan oppleves 

fremmedgjørende og passiviserende. Jeg opplever ofte at pårørende i en svært sårbar fase med 

et kritisk sykt ugjenkjennelig barn, blir helt overveldet av alle apparatene med ledninger, 

alarmer og ansatte som omgir barnet deres at de trekker seg tilbake og føler at her er det om å 

gjøre å ikke være i veien. I slike situasjoner blir det litt meningsløst å insistere på 

medvirkning. 

I en barneintensivavdeling vil pasientmedvirkning som regel innebære foreldreinvolvering. Er 

barnet over 12 år skal barnets ønsker og meninger lyttes til i større grad, men i praksis så er 

det foreldrene som medvirker. Det er selvfølgelig stor variasjon i foreldrenes ønsker og evner 

til å involvere seg meningsfylt, slik at medvirkningsperspektivet må i stor grad 

individualiseres. 

Interessant nok blir synet på pasienten/pårørende som aktive medspillere i 

behandlingssituasjonen problematisert av enkelte på den måten at den kundeorienteringen 
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som ligger til grunn for mye av tankene omkring pasientmedvirkning kanskje passer best for 

ressurssterke unge urbane mennesker med vilje og utdannelse til å opptre som en slik kunde 

man må gjøre til lags (3). 

 Spesielt utfordrende blir det når foreldrene vil medvirke på helt andre måter eller premisser 

enn det behandlerapparatet legger opp til. Jeg tenker her på alternative tilnærminger til 

sykdom som kan komme i konflikt med den behandlingsstrategi som foreligger på 

barneintensivavdelingen. Det ekstreme eksempelet på menings-konflikt blir når foreldrene er 

Jehovas vitner og barnet trenger blodoverføring. Vi opplever likevel at de fleste foreldrene 

aksepterer slik behandling når slik behandling må gjøres på vital indikasjon – dvs når barnet 

står i fare for å bli alvorlig skadet eller dø. Lovverket åpner i slike situasjoner til midlertidig å  

frata foreldrene foreldreretten, men det er svært sjelden det blir nødvendig. 

I situasjoner der foreldremedvirkning støter mot behandlerapparatets strategi er det ingen 

lettvinte løsninger utover det å hele tiden ha barnets beste som primærfokus. Foreldrene er 

uansett barnets viktigste ressurs med verdifull kunnskap om tidligere sykehistorie og 

erfaringer vedrørende barnets sykdom. Deres tilstedeværelse er som regel en uvurderlig støtte 

for barnet underveis. Det er en forutsetning for et godt forløp at det legges til rette for at 

foreldrene kan være til stede i stor grad. I denne sammenheng vil konkrete ordninger for mat, 

overnatting, parkering, hvilerom og sykemelding for foreldre i videste forstand være viktige 

kvalitetstiltak. 

Vår erfaring er at dersom foreldre skal kunne bidra, er det viktig at de får tilstrekkelig 

informasjon underveis. Dette i tråd med internasjonal litteratur som også vektlegger 

informasjon og kommunikasjon med pårørende som vesentligste forutsetning for pårørendes 

mulighet til å bidra (4). Dette ivaretas på barneintensivavdelingen med daglige samtaler og 

oppdateringer med behandlerteamet. Det tilstrebes at det i størst mulig grad skal være de 

samme som informerer hver gang, da nyanser i ordvalg i slike situasjoner kan være vesentlig 

for mening og trygghet sett fra foreldrenes side. Et viktig kvalitetstiltak blir her at det i størst 

mulig grad tilstrebes kontinuitet i behandlerteamet. 

Ikke alle foreldre forventes å delta aktivt i de veivalg som gjøres underveis, men de har lov-

forankret rett til grundig og kontinuerlig informasjon om bakgrunnen for de valg som tas. En 

god dialog med foreldrene er spesielt viktig i de tilfellene der man etter hvert må innse at 

sykdomsprosessen ikke lenger er forenelig med liv. Det er som regel en gradvis erkjennelse 
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fra hele behandlerteamet som må formidles til foreldrene. Dette krever tid, takt og gode 

relasjoner der alle involverte får forståelse for at det ikke er riktig å forlenge en dødsprosess. 

 

Pasientsikkerhet: 

Moderne tenkning omkring pasientsikkerhet tok for alvor av etter IOM`s rapport «To Err is 

Human: Building a safer Health System» som kom i 1999. Rapporten fikk stor 

oppmerksomhet da den anslo at et sted mellom 44000 og 98000 amerikanere døde hvert år av 

årsaker der medisinske feil var medvirkende.    

Barneintensivavdelingen er en arena der manglende bevissthet omkring kvalitet og 

pasientsikkerhet raskt blir veldig synlig med store konsekvenser. Her legges pasienter som 

viser tegn til svikt i viktige organsystem. Det etableres overvåkning og organsystemene 

understøttes på ulike måter. Pasientene utsettes for en rekke kompliserte prosedyrer med 

muligheter for feil. Generelt ser vi også at de sykeste barna tåler langt mindre utilsiktet avvik i 

et behandlingsmoment enn et barn som er friskere og mer robust. Har man for eksempel glemt 

å gi ekstra sedering (medisin for å dempe stressreaksjoner) når barnet skal flyttes i sengen i 

forbindelse med rtg-undersøkelse, kan man hos de sykeste slite med en ustabil pasient resten 

av vakten, mens en friskere pasient ikke hadde reagert i det hele tatt. 

Det foreligger mye internasjonal litteratur omkring pasientsikkerhet.»Understanding Patient 

Safety» (Wachter, R.M) vektlegger medisineringsfeil som en viktig pasientsikkerhetsrisiko 

med et stort forbedringspotensiale (5). Medisinering er en sentral del av behandlingen som 

tilbys i en barneintensivavdeling. Det er interessant å merke seg at et medisineringsforløp (fra 

ordinering til medisinen er gitt pasient) som regel involverer 10 forskjellige handlinger. 

Dersom en pasient står på 5 medikamenter, vil dette innebære 50 handlinger. Dersom hver 

handling gjøres riktig i 99% av tilfellene, vil det likevel være 39% sjanse for at minst en feil 

handling inntrer i forløpet av 50 handlinger. 

 Det er ikke uvanlig at en intensivpasient kan stå på mellom 10-20 medikamenter som skal 

administreres fra 1-4 ganger daglig. En barneintensivavdeling er derfor en høyrisikosone for 

medisineringsfeil. Et  kontinuerlig fokus på hele medisineringsfoløpet blir et sentralt 

pasientsikkerhetstiltak. 
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I tillegg til medisineringsfeil, eksponeres barneintensivpasientene som nevnt for en rekke 

prosedyrer og behandlingsopplegg med varierende grad av risiko for uønskede hendelser og 

feil (innleggelse av sentralt venekateter, dialyse, respiratorbehandling, sedasjon, 

ekstracorporal membranoksygenering etc) 

Vi vet at det hvert år skjer betydelig utilsiktet skade på pasienter som følge av feil eller at noe 

kunne vært gjort annerledes. Aggregerte tall på rapporterte avvik og hendelser er ekstrapolert 

mot død, og man har anslått at det kan dreie seg om opp mot flere tusen pasienter som årlig 

dør i norske sykehus der hendelser og feil som kunne vært unngått har vært medvirkende 

årsak (1 - s.22) Dette høres mye ut, men uten å ta stilling til dette tallmaterialet, må vi vel 

kunne slå fast at en barneintensivavdeling er en høyrisikosone for feil og avvik, og at det ikke 

er vanskelig å argumentere for berettigelsen av en kontinuerlig søken etter alle tiltak som kan  

redusere risiko for uønskede hendelser og på denne måten forbedre kvaliteten på tjenestene.  

 

 

Kvalitetsindikator:     

Før jeg går over til å fokusere på mortalitetsdata spesielt, vil jeg forsøke å plassere mortalitet 

mer generelt innenfor rammen av hvordan indikatorteori kan anvendes i en 

barneintensivavdeling. Det er Maintz J. « Kvalitetsudvikling i praksis» (6) samt dokumenter 

fra nettsidene til Kunnskapssenteret og Helsedirektoratet som utgjør faktagrunnlaget til denne 

delen. 

I Helsedirektoratets liste over nasjonale kvalitetsindikatorer for spesialisthelsetjenesten, er det 

ingen som direkte speiler de tjenestene som gis i en barneintensivavdeling. Det er utfordrende 

å identifisere riktige og effektive kvalitetsmål å fokusere på, og hvilke indikatorer man kan 

følge for å si noe om grad av måloppfyllelse. Kvalitet er som tidligere nevnt et begrep med 

mange aspekter, og ett kvalitetsmål vil ikke kunne dekke alle kvalitetsdimensjonene. Det er 

ofte vanskelig å enes om felles kvalitetsmål på grunn av ulike preferanser. Ofte må man 

forholde seg til flere kvalitetsindikatorer som hver for seg kan si noe om de ulike aspektene 

ved kvalitet i pasientforløpet. 

Kvalitetsindikatorer er viktige elementer i alt kvalitetsarbeid. Kvalitetsindikatorer kan 

beskrives på forskjellige måter. I forordet til Kunnskapssenterets notat om «Konsensusbaserte 
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prosesser i arbeidet med kvalitetsindikatorer» (des 2012), heter det at en kvalitetsindikator kan 

defineres som et indirekte mål på kvalitet. Videre heter det at indikatorbruk er en av mange 

metoder som benyttes for å dokumentere kvalitet og resultatoppnåelse i helsetjenesten. I 

mange vestlige land er slike indikatorsystem etablert med ulike formål. De skal være et 

styringsgrunnlag for myndighetene. Indikatorbruk skal videre være et verktøy for intern 

kvalitetsforbedring og samtidig et hjelpemiddel for pasientene i forbindelse med valg av 

tjenesteyter. Danskene har vært på banen med kvalitetsutvikling og systemer for dette i lengre 

tid. De definerer kvalitetsindikator rett og slett som en målbar variabel som brukes til å 

overvåke og evaluere kvaliteten (DSKS 2003 – Dansk Selskab for Kvalitet i 

Sundhedssektoren). 

 Et viktig poeng er at indikatoren må kunne måles, og den må være valid i den forstand at den 

klarer å måle/gi et bilde av det man har til hensikt å måle eller undersøke. Det vi ønsker er å 

identifisere/utvikle egnede indikatorer som er lett målbare og som intuitivt vil si oss noe om 

kvaliteten på tjenesten. Det er ikke alltid tung evidens for sammenheng mellom indikatordata 

og kvalitet på tjenesten. Ofte vil sammenhengen bare bygge på en konsensusbasert antagelse. 

Indikatorer inndeles ofte som struktur-, prosess- eller resultat-indikator avhengig av hvilken 

del av tjenesteforløpet man ønsker å fokusere på. Denne inndelingen går igjen i litteraturen og 

refereres ofte til som den Donabedianske triade etter Avedis Donabedian som var lege og 

sentral i kvalitetsutviklingsfaget i helsesektoren. 

 Struktur-indikatorene finner vi i rammeverket som tjenesten tilbys i. I en 

barneintensivavdeling kan slike struktur-indikatorer være: Hvor stor del av pleiepersonalet har 

spesialutdanning som intensivsykepleiere? Forekomst av oppdaterte kunnskapsbaserte faglige 

retningslinjer for utføring av definerte prosedyrer. Tilgjengelighet av bed-side ultralydapparat 

for hurtigdiagnostikk i akuttsituasjoner er et hot-topic for tiden i miljøet som også vil kunne 

klassifiseres som en struktur indikator. 

Prosess-indikator angir mer de konkrete handlinger som pasientforløpet innebærer. Andel 

pasienter som ble behandlet etter oppdaterte retningslinjer og andel pasienter som fikk utført 

en orienterende ultralyd-undersøkelse bedside i en akuttsituasjon er eksempler på mulige 

prosess-indikatorer å måle på i en barneintensivavdeling. 

Ofte er det ikke en innlysende klar sammenheng mellom valgte struktur- eller prosess-

indikator og det sluttresultatet man søker å oppnå. Er det sikkert at sluttresultatet blir bedre 
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dersom alt pleiepersonell i avdelingen har spesialkompetanse (intensivsykepleie)? For å 

sannsynliggjøre kausalitet mellom intervensjon (behandling av sykepleier med 

spesialkompetanse) og resultat, må man ha en kontrollgruppe (behandling av sykepleier uten 

spesialkompetanse). Er det etisk forsvarlig å behandle en gruppe med spesialkompetent 

personell, og en gruppe uten? Det kan kanskje gjøres med hyppige interim-analyser, men 

dette blir svært følsomt spesielt i en barnepopulasjon. Eksempelet er kanskje litt søkt, men det 

prøver å illustrere hvordan det allment innlysende gode ved strukturelle og prosessuelle 

indikatorer kan være etisk problematisk å vise i intervensjonsstudier. 

Resultat-indikatorer søker å måle/belyse pasientens helsegevinst. Dette kan være i form av 

overlevelse/mortalitetstall, funksjonsnivå, andel tilbake i skole/barnehage, foreldrenes 

opplevelse av helsegevinst i den grad dette lar seg kvantitere. Resultat-indikator kan være et 

mål på den samlede effekten av alle tjenester i forløpet. På denne måten vil resultat-indikator 

ha sin styrke i å speile kvalitet som summen av alle tjenestene i forløpet. 

En ulempe med resultat-indikatorer generelt er imidlertid tidsaspektet. Det kan ofte ta flere år 

før endelig sluttresultat foreligger. I barneintensivavdelingen kan dette eksemplifiseres med et 

barn som innlegges med hjerneblødning. Barnet blir operert, og har et tungt og komplisert 

forløp på barneintensivavdelingen før tilstanden er så stabil at barnet kan flyttes til sengepost 

med betydelig nevrologiske utfall i form av tale/svelg-vansker, dårlig balanse og 

gangfunksjon. Et endelig nevrologisk resultat foreligger kanskje ett år senere etter mye 

opptrening med klar forbedring av funksjonsnivå.. Dette resultatet kan speile kvaliteten på 

hele forløpet, men sier lite om den behandlingen som ble gitt på barneintensiv. 

Resultatdata basert på tjenester fra år tilbake kan allerede være utdaterte og lite anvendelige i 

nåtid. Prosessdata derimot vil ha sin styrke i å kunne speile kvaliteten av de tjenestene 

pasienten mottar der og da i tilknytning til aktuell behandling med mulighet for feed-

back/læring og forbedring uten forsinkelse. 

  

Mortalitet: 

Mortalitet i avdelingen regnes vanligvis som en resultatindikator for intensivforløpet. Det blir 

på en måte et uttrykk for summen av de tjenestene avdelingen tilbyr. Mortalitet er i dag den 

mest sentrale parameter å måle på i intensivenheter. Å følge «sin egen» mortalitet år for år 

kan si noe om variasjon i behandlingen. Det er ønskelig å vise stabile tjenester uten for mye 
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variasjon. Mortalitetsdata blir på denne måten et viktig element i avdelingens kvalitetsarbeid. 

En forutsetning for å knytte variasjon til kvalitet er at pasient-utvalget er rimelig stabilt fra år 

til år. 

En innvending mot å legge altfor stor vekt på mortalitetstall, er at det berører kun en liten del 

av pasientutvalget. Tall fra barneintensivavdelingen OUS-RH viser en årlig mortalitet på 

mellom 1-2% av innleggelsene. Vil mortalitetstall kunne si noe vesentlig om kvaliteten på 

tjenestene til alle de som overlever? Til det er å si at mortalitet i avdeling er en dramatisk 

hendelse som utfordrer alle de ressurser og systemer avdelingen tilbyr. På denne måten vil 

mortalitet være av betydning for alle innlagte pasienter idet mortalitetstall kan sies å teste ut / 

speile store deler  av tjenestespekteret i avdelingen. Alle aspekter ved kvalitet kan ikke fanges 

opp med mortalitetsdata. Man kan da supplere kvalitetsmonitoreringen med å følge andre 

kvalitetsindikatorer eller benytte andre metoder. 

Mortalitet har sin styrke som indikator ved at den er enkel og absolutt å måle. Ikke-død 

betraktes av de aller fleste som en universal ikke diskutabel helsegevinst. Død som et 

sluttresultat foreligger umiddelbart, og kan på samme måte som prosessindikator knyttes til 

aktuell handling med mulighet for feedback uten forsinkelser. 

Selv om dødsfall i barneintensivavdelingen er relativt sjelden, er det likevel en svært 

dramatisk hendelse. I umiddelbar etterkant av plutselig død i avdelingen, samles som regel 

alle behandlende aktører. Dette fungerer som en viktig debriefing for den enkelte, samtidig 

som det er en gylden anledning til å se på alle sider ved pasientforløpet før glemsel og andre 

fortrengningsmekanismer får etablert seg. En sentral problemstilling blir da hvorvidt noe 

burde vært gjort annerledes. Dette er for involverte aktører en svært utfordrende, personlig og 

av og til brutal tilnærming til mortalitet som likevel er en viktig arena for umiddelbar 

feedback og læring.  

En annen og mer nøytral lokal tilnærming til mortalitetsdata er som tidligere nevnt, å følge 

tallene fra år til år. Her kan man avdekke trender og avvik, men heller ikke mer. Signifikante 

avvik som ikke kan betraktes som naturlig variasjon, må utløse refleksjoner om mulige 

årsaksforhold. Gitt at det ikke foreligger åpenbare endringer i pasientutvalg, 

strukturbetingelser og praksis, blir dette en form for detektivarbeid der man må hente frem 

pasientdata fra perioder med avvikende mortalitetstall. Dette lar seg gjøre med senere års 

innføring av elektroniske journalsystemer. 
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Statistisk prosess kontroll (SPC) er en statistisk metode/verktøy som i økende grad brukes 

innenfor området kvalitetsutvikling/pasientsikkerhet. Metoden beskrives og omtales i. 

«Kvalitetsudvikling i praksis», s 176-8) (6). 

Bruk av statistisk prosess kontroll (SPC) som metode kan være en mulig tilnærming til 

mortalitetsdata. SPC er velegnet for småskala-studier med hendelser i størrelsesorden 10-20.  

Tidsserie-analyser, der man plotter påfølgende mortalitet langs en tidsakse, kan avdekke 

trender og avvik som ellers lett kan oversees ved aggregering av data på årsbasis. Avvikende 

forekomst av død på vakttid (kl 16-07), i forbindelse med ferier eller helger, vil kunne 

avdekkes ved tidsserie-analyse. SPC vil deretter kunne si noe om avviket er statistisk 

signifikant eller bare en naturlig variasjon. 

Anders Grimsmo, er professor ved NTNU og opptatt av målinger i helsetjenestene. Han skal 

ha uttalt at det er et generelt problem når data blir aggregert, bearbeidet eller justert for ulike 

faktorer, så blir data mindre gjenkjennbare i egen praksis, og det blir vanskeligere å bruke 

dem til faglig refleksjon. Tidsserie-analyser med SPC  har sin styrke i å vise dataene helt 

direkte, slik at man ofte kan kjenne igjen bakgrunnen for en spesiell variasjon. Da er man tett 

på prosessen, og slik fremstilling av data legger til rette for faglig tolkning, refleksjon og 

læring. 

Dersom hendelsen man ønsker å se på alltid var uventet, ville slike tidssammenhenger være 

av stor interesse. Mye av mortaliteten på en barneintensivavdeling er imidlertid et resultat av  

langvarige sykdomsprosesser man ikke har klart å snu. Selve dødstidspunktet er da ofte et 

delvis styrt forløp der man gradvis trapper ned aktiv støttebehandling. Tidsserieanalyser og 

bruk av SPC vil i slike tilfeller gi mindre mening. Tidsserieanalyser vil likevel kunne avdekke 

eventuelle  måneds og årstidsvariasjoner i mortalitet. 

Når man forholder seg til mortalitetsdata fra en barneintensivavdeling, er det viktig å være 

klar over at de 98 prosentene som overlever ikke nødvendigvis alle er friske og glade. En del 

kommer seg så vidt ut av intensivsettingen hvor efter de fallerer relativt raskt og dør i 

sengeavdeling. Andre kommer seg hjem med betydelig nedsatt funksjonsnivå, stort  

pleiebehov og diskutabel livskvalitet. For disse er det ofte kort tid før neste krise med 

intensivkrevende behandling oppstår. Reinnleggelser i intensivavdeling diskuteres av mange 

som en mulig kvalitetsindikator. Man kunne selvfølgelig diskutere om det ville være riktigere 

å måle på 30 dagers mortalitet for å få med seg de som dør kort tid etter opphold på 

barneintensiv. Dette vil inkludere et behandlingsforløp etter barneintensiv og vil da mer speile 
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kvaliteten på hele sykehusforløpet og mindre på kvaliteten av de tjenestene som tilbys i 

barneintensivavdelingen som er rammen og tema for denne oppgaven. 

Mange av pasientene som går inn og ut av en barneintensivavdeling lever med betydelige 

medfødte feil og misdannelser som man tidligere ikke hadde noe tilbud til. Det vi 

«produserer» i en barneintensivavdeling er på mange måter en samfunnsøkonomisk katastrofe 

som også i mange tilfeller er etisk svært utfordrende. Disse betenkelighetene blir likevel mye 

oppveid når et barn som har vært alvorlig syk, kommer og viser seg frem som frisk med 

normale leveutsikter. Dette nevnes for å illustrere at viktige kvalitetsaspekter ved 

virksomheten ikke nødvendigvis belyses så godt med bare mortalitetstall. 

Jeg har over beskrevet bruk av mortalitetsdata for internt kvalitetsarbeid. Ekstern bruk av 

mortalitetsdata blir i økende grad brukt for sammenligning mellom virksomheter. Resultatdata 

på valgte indikatorer blir i dag publisert fortløpende ned på sykehusnivå. Helsemyndighetene 

bruker slike data til overordnet kontroll og styring av virksomhetene. Pasientene kan bruke 

slike data som grunnlag for informerte valg i forbindelse med fritt sykehusvalg – i den grad 

man kan velge sin intensivavdeling. Den enkelte avdeling er også interessert i å vite om de 

tilbyr god og oppdatert praksis med resultater tilsvarende avdelinger andre steder. Dette var 

faktisk hovedhensikten med å innføre PIM2 som en risikoskåringsmodell i 

barneintensivavdelingen OUS-RH og således bakgrunnen for oppgavens artikkel.   

Bruk av mortalitetsdata fra forskjellige virksomheter for å sammenligne kvalitet på tjenestene, 

er en svært krevende og følsom øvelse. Gode rapporteringsrutiner og justeringer for en rekke 

faktorer i pasientsammensetningen er en forutsetning for troverdige tall. Evaluering som  

knyttes til omdømme og økonomiske incitamenter kan åpne for uheldige tilpasninger til 

systemet. Ulike former for tilpasning beskrives senere i oppgaven. Her nevnes kort at en 

avdeling som velger å sende fra seg kompliserte pasienter med stor risiko for død, kan 

feilaktig fremstå som en avdeling med lav mortalitet og høy kvalitet. 

Dersom mortalitetsdata skal brukes for å sammenligne virksomheter på en troverdig måte, 

kreves det igjen sammenlignbare pasientutvalg. Der pasientutvalgene er ulike, må man gjøre 

omfattende og kompliserte case-mix justeringer der man tar hensyn til en rekke faktorer 

(alder, kjønn, sykdommens alvorlighet, co-morbiditet og sosioøkonomiske forhold). 

I intensivmedisinen har man utviklet såkalte risikoskåringsmodeller. Dette er statistiske 

modeller som basert på regresjonsanalyse av en rekke valgte variabler gir et uttrykk for 
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pasient-tyngde og risiko for død. Dette blir en form for case-mix justering slik at 

mortalitetsdata kan relateres mot modellens pasientutvalg og samtidig sammenlignes mot 

andre virksomheter som rapporterer risikojustert mortalitet.  

Risikoskåringsmodellenes muligheter og begrensninger blir presentert i artikkelen og blir 

derfor ikke gjentatt her.   

 

Hovedbudskap vedrørende bruk av mortalitetsdata: 

1. Død i en barneintensivavdeling er en dramatisk hendelse som utfordrer og speiler store 

deler av spekteret av tjenester avdelingen tilbyr. Kvaliteten på tjenestene synliggjøres 

og gir mulighet for læring. 

 

2. Mortalitetstall som følges år for år gir et bilde av variasjon/stabilitet i behandlingen. 

 

 

3. Mortalitet ( i avdeling) egner seg som indikator idet den foreligger umiddelbart, er lett 

å måle og det er universal enighet om at ikke-død er en helsegevinst. 

 

4. I intensivenheter er mortalitet den mest sentrale parameter å måle på. Som resultat-

indikator kan mortalitet sees på som summen av de tjenestene avdelingen tilbyr. 

 

 

5. Risikojustert mortalitet, slik den fremkommer ved bruk av risikoskåringsmodeller, gir 

mulighet for sammenligning mellom virksomheter. 
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Metode:                                  

Artikkelens metodedel ble underveis vesentlig forkortet da mye metodestoff forventes kjent 

og mye kunne henvises til kildeartiklene som beskriver statistikken omkring 

metodeutviklingen grundig. Her utdypes prinsippene for metoden. 

PIM er en statistisk modell som baserer seg på regresjonsanalyse av en rekke valgte variabler. 

Modellen tallfester hvordan ulike kombinasjoner av slike eksponeringsvariabler påvirker 

risiko for død. Metoden innebærer kun registrering av data. Det foreligger ingen intervensjon 

på den måten at alle registreringer gjøres ved innleggelse, og verdiene vil således være 0-stilt i 

forhold til behandlingstiltak igangsatt etter innleggelse i avdeling. Siden utfallsvariabel 

død/ikke død er kategorisk, er det formelapparatet omkring logistisk regresjon som gjelder. 

Modellen baserer seg på 20787 pasienter fra 0-16 år innlagt i intensivenheter i Australia, New 

Zealand og England i perioden 1997/98. Det forutsettes at disse pasientene fikk behandling av 

god kvalitet slik at resultatene fra dette utvalget blir en referanse som alle som benytter PIM-

modellen kan benchmarke seg mot. PIM2 er en revidert versjon av PIM1 som baserte seg på 

et mindre pasientutvalg og som ble lansert i 1997. 

Til tross for oppdatert behandling av god kvalitet, så dør en del pasienter i referansegruppen. 

Hva er det som kjennetegner de som dør? Hvilke eksponeringsvariabler er ved innleggelse av 

betydning for utfallet død? BT, alder, akuttinnleggelse, pH i blod er noen eksempler på slike 

eksponeringsvariabler som kan ha betydning for om pasienten overlever. 

PIM-modellen ble bygget ved først å se på sammenhenger mellom utfallet død/ikke død for 

hver enkelt eksponeringsvariabel. Her ble Copas p på x plot og Mann-Whitney U tester  

benyttet for kontinuerlige eksponeringsvariabler og Kji kvadrat tester ble benyttet for 

kategoriske variabler. Dette ble gjort for å screene variablene for sammenheng mot død og se 

om kontinuerlige eksponeringsvariabler måtte transformeres/kategoriseres før de kunne 

legges inn i regresjonsmodellen.  

PIM2 endte opp med å inkludere 10 eksponeringsvariabler i modellen. Alle inkluderte 

variabler hadde signifikant høy assosiasjon mod død med p< 0.0005. De inkluderte variablene 

fremgår av skåringsskjemaet som gjengis i figur 1. i artikkelen.  

Den multiple regresjonsmodellen ble videre bygget ved å gjøre forlengs og baklengs regresjon 

for å få en modell som best mulig inkluderte alle variabler som kunne ha en sammenheng mot 
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død. Forlengs og baklengs regresjon vil her si at man kontrollerte modellen ved å legge inn 

variablene i omvendt rekkefølge.  

Modellens gyldighet/performance ble testet/vist ved at man opererte med to grupper. 

Pasientutvalget var delt i to. En læregruppe og en testgruppe. Modellens koeffisienter som var 

utviklet basert på læregruppen ble brukt på testgruppen. Man fant da tilfredsstillende 

overensstemmelse mellom observert og forventet dødelighet i testgruppen. Når dette var 

klarlagt brukte man hele pasientutvalget som grunnlag for regresjonsmodellen og bestemte de 

endelige koeffisientene til hver variabel. 

Under vises en log-transformert regresjonsformel som løst på p (sannsynlighet) gir oss en 

verdi mellom 0 og 1. Denne verdien vil være et utrykk for forventet sannsynlighet/risiko for 

død. 

 

 

 

 

 

De indekserte beta-elementene i likningen er de koeffisientene som fremkom under 

utviklingen av regresjonsmodellen. Disse representerer vektingen av den enkelte 

eksponeringsvariabel i modellen. Beta-0 er en konstant. Indekserte x-verdier representerer de 

registrerte verdiene til modellens ti inkluderte eksponeringsvariabler. 

Mortalitetsrisiko for hver pasient estimert fra modellen over kan adderes til et års-materiale, 

som da vil si oss hvor mange døde vi forventes å ha ut i fra den pasient-tyngde som foreligger 

i vårt pasientutvalg. 

Det er vanlig å presentere tall fra risikoskåringsmodeller som en brøk med observerte verdier 

over estimerte (forventede) verdier. Dette benevnes standard mortalitetsrate – SMR.  

SMR verdier < 1 betyr at avdelingens mortalitet er mindre enn forventet ut i fra modellen. 

SMR verdier > 1 betyr at avdelingens mortalitet er større enn forventet. Dersom det 

forutsettes at modellens referanseutvalg får god og oppdatert behandling, vil SMR speile 
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status for kvalitet på tjenestene i egen avdeling. SMR verdier vil også egne seg til å 

sammenligne seg mot andre virksomheter som har benyttet samme skåringsmodell. 

Det vil alltid være en viss usikkerhet omkring statistisk baserte estimater. Estimatets presisjon 

uttrykkes gjennom konfidensintervaller (KI). Smale KI er uttrykk for et mer presist estimat 

enn et bredere KI. Det er vanlig å presentere SMR verdier med 95% KI i slike 

skåringsmodeller. Vi har beregnet 95% KI til våre risikojusterte SMR verdier ved å benytte 

Byar`s approximeringsformel slik NIR har gjort det i sin kalibreringsstudie for SAPS2 (7 ).  

 

𝑆𝑀𝑅ø𝑣𝑟𝑒 =

(𝑂 + 1) [1 −
1

9(𝑂 + 1)
−

1,96

3√𝑂 + 1
]

3

𝐸
                  𝑆𝑀𝑅𝑛𝑒𝑑𝑟𝑒 =

𝑂 [1 −
1

9𝑂 −
1,96

3√𝑂
]

3

𝐸
 

O er observert mortalitet. E er forventet (expected) mortalitet. 

 

For en mer utførlig beskrivelse av statistikken brukt under utvikling av metoden henvises det 

til originalartiklene (8, 9). Praktisk gjennomføring av studien blir tilstrekkelig beskrevet i 

artikkelens metode-del. 
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Diskusjon: 

 

I denne delen av oppgaven forfølges og utdypes synspunkter og argumentasjon som ble 

introdusert i artikkelens diskusjonsdel. Det er stadig artikkelens fokus omkring kvalitet av 

tjenestene i en barneintensivavdeling som gjelder. 

Det beskrives og reflekteres over tiltak eller systemer som kan sies å støtte kvaliteten omkring 

de tjenestene som tilbys i en barneintensivavdeling. 

Hva er kvalitetsarbeid i en barneintensivavdeling? Hvordan praktiseres enkelte kvalitetstiltak i 

en barneintensivavdeling, og hvilken betydning kan overordnede føringer ha for kvaliteten på 

de tjenestene som tilbys, vil være problemstillinger som berøres i denne delen av oppgaven. 

Enkelte tiltak omtalt tidligere i oppgaven, vil også bli noe utdypet her. 

 

 

Medisineringsfeil: 

Medisineringsfeil er et svært sentralt problemområde i en barneintensivavdeling. Dette er 

omtalt tidligere i oppgaven, og skyldes hovedsakelig mengden av medikamenter med 

akkumulerte muligheter for feil (10-20 forskjellige medikamenter pr pasient). Akutt 

medisinering som foregår i situasjoner der tid er avgjørende, vil ytterligere øke risiko for feil. 

Standarddosering er i mindre grad mulig i en barnepopulasjon. Dosering gjøres ut i fra vekt 

og overflateareal med økte muligheter for regnefeil. En barneintensivavdeling er derfor på 

mange måter en høyrisiko sone for feilmedisinering. 

Pasientsikkerhetskampanjen  I Trygge Hender  (nå Pasientsikkerhetsprogrammet I Trygge 

Hender)  peker på enda en utfordring når det gjelder medisinering. Det fokuseres på 

samstemming av medisinlister ved overflytting mellom avdelinger og nivå i helsevesenet som 

et viktig risiko-område. Det er et stadig tilbakevendende problem på barneintensivavdelingen 

at kritisk syke barn overflyttes med ufullstendige medisinlister og opplysninger. Kampanjen 

har resultert i en tiltakspakke for samstemming av legemiddellister der rutiner omkring 

pasientenes legemiddellister foreslås (www.pasientsikkerhetsprogrammet.no). Det burde ligge 

http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/
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til rette for mindre usikkerhet omkring medisinering i forbindelse med innleggelser og 

overflyttinger dersom tiltakene følges.  

Når det gjelder legemiddel-sikkerhet, har mye fokus vært knyttet opp til systemer omkring 

opiat administrering. Utilsiktet overdosering av opiat med respirasjons-påvirkning har vært en 

hyppig årsak til alvorlige hendelser i sykehus. I en barneintensivavdeling vil ikke opiater 

oppleves som risikomedisin på samme måte. Opiatenes sedajons- og respirasjons-påvirkning 

inngår her som et sentralt element i behandlingen. Dette illustrerer at ikke alle generelle 

erfaringer og systemer omkring medisineringsfeil nødvendigvis har overføringsverdi til 

praksis i en barneintensivavdeling. 

Legemiddelfeil i helsesektoren er et internasjonalt anerkjent problemområde. Flere land har 

hatt lignende pasientsikkerhetskampanjer som «I Trygge Hender», der medisineringsfeil har 

vært et fokusert tema. Det finnes mengder av dokumentasjon og referanser omkring 

problemområdet medisineringsfeil i sykehus. Elektroniske forordnings-systemer med og uten 

beslutnings-støtte, og dobbel kontroll ved all administrering av medisiner holdes frem som 

viktige tiltak for å redusere risiko for feil (5) 

Mye av erfaringene omkring legemiddelfeil er likevel av mer generell karakter, og det er 

kanskje mindre klar evidens til støtte for effektfulle intervensjoner når problemstillingen 

spisser seg mot konkrete tiltak for å redusere alvorlige legemiddelfeil i en 

barneintensivavdeling. I en hastesituasjon kan for eksempel ikke to sykepleiere løpe ut på 

medisinrommet og trekke opp medisiner uten stress og forstyrrelser mens de kontrollerer 

hverandre slik generelle anbefalinger er når det gjelder medisinadministrering. 

«Understanding Patient Safety» (5) peker på flere studier som har vist at risiko for feil øker 

dersom personen som utfører medisineringsforløpet blir distrahert eller stresset. Generelle 

anbefalinger har derfor vært å klargjøre medisiner i rolige og skjermede omgivelser med 

dobbelkontroll. 

 

Avviks- systemet: 

Alle norske bedrifter er lovpålagt å drive systematisk helse-, miljø- og sikkerhets-arbeid. 

Dette er forankret i Interkontrollforskriften av 1997. Et sentralt element i dette arbeidet på 

avdelingsnivå i helsevesenet er avviks-systemet. Her skal alle feil og avvikende hendelser 

registreres, enten det berører pasienter, ansatte eller utstyr. Det meldes elektronisk. 
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Meldingene går automatisk videre til Kunnskapssenteret for overordnet nasjonal 

registrering og analyse. Hovedhensikten er likevel å behandle meldte avvik lokalt. 

Meldingene gir mulighet til å identifisere risiko-områder og komme med tiltak som vil 

redusere sjansen for at feilen gjentar seg. Prinsippet er å lære av egne feil. Avviks-

systemet er på denne måten et viktig verktøy for å støtte pasientsikkerheten med 

utgangspunkt i lokale forhold. 

Avviks-systemet er mye basert på selvrapportering av hendelser og feil. Dette kan være 

etisk utfordrende for den det gjelder og det kan derfor være at småfeil / nestenfeil forbigås 

i stillhet. Data fra avviks-system gir derfor ikke nødvendigvis alltid et riktig bilde av 

problemets omfang. Avviks-datas troverdighet er helt avhengig av en god meldekultur i 

avdelingen. Den  ansatte skal føle at det er trygt å melde egne feil, og at hovedhensikteten 

er å lære slik at praksis i avdelingen kan bli bedre. 

 

 

Retningslinjer / standarder: 

 

Pasientbehandling basert på standardiserte retningslinjer vil redusere variasjon i 

tjenestene. Dette regnes som en viktig kvalitetsforbedring. Dersom retningslinjene er 

evidensbaserte og oppdaterte, vil dette ytterligere styrke kvaliteten 

I det daglige arbeidet forholder vi oss i økende grad til systematiske oversikter, resultater 

fra meta-analyser, og databasene Best-practise og Uptodate som støtte i 

pasientbehandlingen. Det er likevel stadig et stort behov for å kunnskaps-basere mye av 

den praksis som tilbys de sykeste pasientene. Dette er også omtalt tidligere i oppgaven. 

Overordnet styring etterspør effektive og standardiserte pasientforløp mye etter forbilde 

fra bil-industriens samlebåndsprinsipper. Lean-metodikken med sin opprinnelse fra 

Toyota-konsernet har fått mye oppmerksomhet fra ledere også i helsesektoren. En 

barneintensivavdeling blir neppe en arena for slike standardløp. Det må skilles mellom 

ønsket og uønsket variasjon. Når man behandler kritisk syke pasienter må det være 

handlingsrom for individuelle løsninger. Generell ivring for standardisering vil kunne 

hemme den økende grad av skreddersøm vi også ønsker å tilby den enkelte pasient. Ingen 
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pasienter er like. Det er fare for  at altfor presise retningslinjer ikke klarer å gi rom for 

disse ulikhetene. 

 I enkelte miljøer kan det synes å være en litt overdreven tro på retningslinjer og 

standardbehandling. Dette illustreres i «Kvalitetsudvikling i Praksis» (Maintz, kapittel 4) 

der forfatterne presenterer data som støter mot gjeldende oppfatning om at 

behandlingsvolum er en viktig forutsetning for god kvalitet. De samme forfatterne 

konkluderer med at etablering av formaliserte retningslinjer og kontinuerlig kvalitets-

monitorering basert på indikatorer, faktisk kan utjevne kvalitetsforskjellen mellom høy- 

og lav-volumkirurgi. Litt av den samme tankegangen finnes der det snakkes varmt om 

jobbglidning hvor intensjonen er å erstatte dyr arbeidskraft med billigere arbeidskraft (10).  

Forfattere i «Kvalitetsudvikling i praksis» konkluderer at kompetanseforskjeller langt på 

vei vil utjevnes dersom man har gode nok retningslinjer. 

 Det er likevel grunn til å tro at viktige kvaliteter i pasientbehandlingen kan gå tapt dersom 

altfor presise retningslinjer blir styrende i for stor grad, og at erfaring, kompetanse og 

behandlingsvolum vil være viktige forutsetninger for god praksis i en 

barneintensivavdeling også i fremtiden (personlig refleksjon).  

 

Ekstern evaluering: 

Det er liten tradisjon for uavhengig 3. parts evaluering av praksis i norske sykehus. 

Hensikten med en slik evaluering ville være å sikre at praksis ved barneintensivavdelingen 

skjer i tråd med gjeldende krav til kvalitet på området. Pr i dag har vi ingen nasjonal 

standard som definerer minstekrav til kompetanse og andre strukturelle faktorer for slik 

virksomhet. 

Det skal nevnes at det nylig er fremlagt et forslag til retningslinjer for norsk 

intensivmedisin – Retningslinjer for intensivvirksomhet i Norge. Dokumentet er lagt ut på 

hjemmesidene til Norsk Anestesiologisk Forening (www.nafweb.no). Arbeidet er initiert 

og gjennomført av Norsk Anestesiologisk Forening og Norsk sykepleieforbunds 

landsgruppe av intensivsykepleiere. Her defineres en del minstekrav til strukturelle krav 

omkring virksomheten. Dette er ment å være en plattform mot senere 

myndighetsforankring. Forordet til disse retningslinjene etterlyser kunnskap og 

behandlings-data for gruppen av pasienter mindre enn 18 år som behandles i 
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intensivenheter. I så måte er vår artikkel et bidrag for å imøtekomme dette. Det er likevel 

interessant å merke seg at det er fagmiljøet som fronter dette arbeidet og ikke 

helsemyndighetene. 

Det er Helsetilsynet som via fylkeslegen skal påse at praksis ved sykehusene er forsvarlig. 

Det sier seg selv at et tilsyn ved barneintensivavdelingen vil bli svært sjelden dersom det 

ikke rapporteres kritikkverdige alvorlige hendelser, og det er heller ikke 

forsvarlighetsnivået som en minstestandard vi ønsker å bli målt på. 

Forsvarlighetsperspektivet til helsetilsynet synes derfor ikke egnet til å sikre en 

kontinuerlig forbedringsprosess for trygge tjenester med høy kvalitet. 

I USA, hvor helsetjenestene i stor grad er basert på flere aktører med til dels betydelige 

kommersielle interesser, har det vært et helt annet behov og kultur for standarder og 

regulering. Her er akkreditering og sertifisering/re-sertifiseringskrav blitt viktige garantier 

for at pasientene skal vite at helseorganisasjonen tilfredsstiller den standard som til enhver 

tid gjelder. Det er interessant å merke seg at Det Norske Veritas er en stor aktør når det 

gjelder akkreditering av sykehus i USA. Fra hjemmesidene til DNV fremgår det at slike 

akkrediteringsprogrammer er et langsiktig samarbeid med helseorganisasjonen som skal 

støtte en kontinuerlig forbedringsprosess. I Norge har det vært noe akkrediterings-

virksomhet når det gjelder laboratoriefag, men det har ikke vært noe lignende initiativ i 

klinikken. Økende privatiseringstendens kan tenkes å stimulere frem slike ordninger. 

Audit er også en form for ekstern evaluering som kan være et tiltak for kvalitetsstøtte. Her 

kan anerkjente organisasjoner/fagpersoner på området inviteres til å evaluere avdelingens 

praksis mot gjeldene praksis andre steder, og kanskje med nye øyne identifisere områder 

med forbedrings-potensiale. Aktuelle partnere for et slikt audit-samarbeid for 

barneintensiv kunne være SSAI (Scandinavian Society for Anaesthesiology and Intensive 

Care), PicaNet (Paediatric Intensive Care Audit Network –UK), ESPNIC (European 

Society for Paediatric and Neonatal Intensive Care). 
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Register for behandlingsdata: 

En grunnleggende forutsetning for alle forbedringsprosesser er at man har data for 

virksomheten. Uten slike behandlings-data er det ikke sikkert at man evner å se 

problemene. Med behandlings-data menes både administrative, diagnoserelaterte, 

fysiologiske og laboratoriemessige opplysninger.,. Det meste kan hentes frem med søk i 

moderne elektroniske journalsystem, men for en kontinuerlig monitorering av 

virksomheten er ikke journalbasert uthenting av data en hensiktsmessig tilnærming. 

En systematisk registrering av lokale behandlings-data i et egnet register, vil være et 

viktig tiltak for å kvalitetssikre avdelingens tjenester. I forkant må man ha noen tanker om 

hensikten med registeret (intern bruk, ekstern bruk, forskning, kvalitetsarbeid). 

Lagring av helseopplysninger reguleres av helseregisterloven fra 2002. Formålet med 

loven er å bidra til å gi helsetjenesten informasjon og kunnskap uten å krenke 

personvernet, slik at tjenestene kan gis på en forsvarlig og effektiv måte. De fleste 

helseforetak har systemer for opprettelse av behandlingsrettede helseregistre. Man kan 

også søke støtte hos lokalt personvernombud og regional etisk komité som uansett må inn 

i bildet når slike data skal brukes. Eksempelvis måtte vi søke godkjenning fra sykehusets 

personvernombud, før vi kunne hente ut PIM-relaterte mortalitetsdata for ekstern 

publisering fra sykehusets behandlingsrettede helseopplysnings-database. 

 

Resultatbaserte finansieringsordninger – budsjettstyring: 

Resultatbaserte finansieringsordninger diskuteres  i Norge som et alternativ/supplement til 

eksisterende offentlig finansiering basert på rammer og DRG. Tanken bak resultatbasert 

finansiering er at virksomheter stimuleres til å levere forbedret kvalitet dersom det knyttes 

økonomiske incitamenter til gode resultatdata. 

 Slike ordninger vil kreve troverdige metoder for å sammenligne virksomheters resultater.  

Risikojusterte resultatdata fra skåringsmodeller kan være et mulig verktøy for slike 

virksomhets-sammenligninger. 

Jeg har stor sans for medforfattere til «Kvalitetsudvikling i praksis» som i avrundende 

bemerkninger omkring resultatbaserte finansieringsordninger (s402) sier « Konseptet 

omkring økonomiske incitamenter fasinerer mange, men de fleste overser, hvor vanskelig 
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det er å utforme dem riktig, slik at de fremmer ønsket adferd uten samtidig å ha (for 

mange) utilsiktede bivirkninger.» Slike ordninger vil friste til uheldige tilpasninger som 

kan føre til seleksjon av pasienter, der noen grupper blir fokusert på bekostning av andre 

grupper med like stort behov for helsehjelp. Dette vil utfordre kvalitetsdimensjonen om 

likeverdige og tilgjengelige tjenester for alle. Uheldige tilpasninger blir videre også 

beskrevet i neste avsnitt under publisering av kvalitetsdata.  

Aktualiteten av økonomiske incentiver i helsevesenet illustreres ved at vi her i Norge er  

midt inne i en prøveperiode der våre helsemyndigheter skal fordele 500 millioner kroner 

av helsebudsjettet basert på helseforetakenes skåring på en del definerte helseparametre. 

Det går på diagnoserelatert mortalitet/overlevelse, administrative responstider og 

pasienterfaringer (St meld 10 s.67). 

Sykehusøkonomi og budsjett-underskudd spesielt, har de senere årene vært viktige drivere 

for store strukturendringer og reformer her i landet Disse endringene har vært markedsført 

og solgt som kostnadsbesparende og kvalitetsforbedrende. Helseøkonomenes argumenter 

omkring ressursbruk og krav om kostnadseffektivitet får dominere prioriteringsdebatten. 

Tidvis virker det som om budsjettdisiplin er blitt en overordnet kvalitetsindikator i seg 

selv. 

 I debatten omkring overordnet ressursbruk i helsevesenet har man søkt å kvantitere 

helsegevinst ved å innføre et begrep som kalles QALY (quality-adjusted life year). Dette 

begrepet er et produkt av dimensjonene livskvalitet og tid. Livskvalitet angis som en verdi 

mellom 0 og 100 der 0 er død og 100 er helt frisk.. Tid regnes i år. Satt på spissen vil et år 

som frisk telle like mye som 2 år som halvdød. Enda mer abstrakt blir det også når man  

søker å verdsette fremtidig helsegevinst til nåverdi ved hjelp av rentetabeller med tre 

desimaler – såkalt diskontert QALY. Det blir interessant å se i hvilken grad 

Nordheimutvalgets innstilling velger å vektlegge slike verktøy. 

Det skal sies at slike begreper er konstruert for overordnet ressursbruk for grupper av 

pasienter, og er ikke tenkt brukt på den enkelte pasient. Derfor er slik tenkning relativt 

ukjent i den daglige pasient-nære delen av helsevesenet. En barneintensivavdeling er 

likevel en svært kostbar del av spesialisthelsetjenesten, og det er utfordrende når 

budsjettstyrte produksjonskrav støter mot kvalitetskrav. Pasienter skrives ut for tidlig for å 

frigjøre plass til andre pasienter med behov for intensivopphold, knappe 

bemanningsnormer, velkjent utstyr byttes til ukjent billigere utstyr er eksempler på 
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kvalitetsutfordringer som drives av økonomi og produksjonskrav som merkes også i en 

barneintensivavdeling. 

Artikkelens diskusjonsdel nevner  re-innleggelser som en mulig kvalitetsindikator som 

kan være relevant for intensivenheter. Re-innleggelse i intensivenhet innen et definert 

tidsrom kan være et uttrykk for for tidlig utskrivelse og dårlig kvalitet på pasientforløpet i 

avdelingen. Amerikanske helseforsikringsordninger har grepet fatt i dette og betaler ikke 

lenger for helseutgifter generert i sykehusopphold som defineres som re-innleggelse. Av 

samme årsak refunderes heller ikke kostnader i forbindelse med sykehus-påførte 

pasientskader. Mangelfull pasientsikkerhet og kvalitet på tjenestene får på denne måten 

økonomiske konsekvenser. Infeksjoner som kan tilbakeføres til uhygieniske prosedyrer 

eller avvik fra anbefalte profylakse-regimer kan være en indikator å knytte resultatbasert 

finansiering til i en barneintensivavdeling.  

 

 

Publisering av resultatdata: 

Vil offentliggjøring av resultatdata være et tiltak som motiverer til kvalitetsforbedring? 

Problemstillingen er spesielt relevant her siden utgangspunktet for denne oppgaven 

nettopp er en ekstern publisering av resultatdata. Med offentliggjøring menes at 

kvalitetsdata gjøres tilgjengelig for brukere, fagfolk, helsebesluttere og politikere. 

 Tidlige eksempler på slik offentliggjøring av kvalitetsdata finner vi i statene New York 

og Pennsylvania i 1989. Kliniske databaser med løpende opplysninger om bypass-

operasjoner ble gjort tilgjengelig for offentligheten. Studier viste senere at generell 

mortalitet i forbindelse med bypass-operasjoner falt signifikant etter offentliggjøring av 

kvalitetsdata (Kvalitetesudvikling i praksis – kap 21). 

En nærliggende forklaring på dette er at offentliggjøring har motivert sykehusene og den 

enkelte kirurg til å levere bedre faglig kvalitet. Dette trenger likevel ikke å være eneste 

forklaring på den tilsynelatende positive effekten. Mer erfaring, bedre teknikker, bedre 

utstyr og pasientseleksjon er også avgjørende faktorer for sluttresultatet. 
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I Norge publiserer nå helsedirektoratet fortløpende resultater på en rekke nasjonale 

kvalitetsindikatorer ned på sykehusnivå. Disse resultatene er tilgjengelige på 

www.helsenorge.no. 

Det er mange gode grunner til åpenhet omkring slike data. Her kan pasienter og deres 

pårørende få innblikk i kvaliteten på de tjenestene som tilbys og på denne måten bidra til 

informerte valg i forbindelse med fritt sykehusvalg. Videre kan det være støtte for 

henvisningspraksis fra primærhelsetjenesten mot spesialisthelsetjenesten. Åpenhet 

omkring kvalitetsdata kan også gi muligheter for benchmarking mellom sykehusene der 

man kan lære av de beste og kopiere praksis. Politikere og andre helsebesluttere vil kunne 

bruke slike data til prioriteringer og kontroll idet det kan synliggjøre at noen tjenesteytere 

må bygges opp eller kanskje ekskluderes. 

Den enkelte helsevirksomhet er selvfølgelig interessert i gode tall. Dette har med 

omdømme å gjøre. Dårlige kvalitetstall vil føre til at pasientene velger seg vekk. 

Grunnlaget for virksomheten svekkes og det blir vanskeligere å holde på fagfolk og miljø. 

Publisering av kvalitetsdata skaper på denne måten et ytre press som vil motivere 

virksomheten til å levere bedre faglig kvalitet. 

Dette blir ytterligere forsterket ved at man nå har valgt å knytte økonomiske incitamenter 

omkring resultatdata slik det er redegjort for tidligere i forbindelse med resultatbaserte 

finansieringsordninger. 

 Et system med løpende publisering av resultatdata ned på sykehusnivå, må tilfredsstille 

viktige forutsetninger for å være troverdig. Alle aktører må kunne stole på at dataene som 

avgis er sannferdige, oppdaterte og av høy kvalitet. Det er som tidligere nevnt en stor 

utfordring å finne de riktige indikatorene å følge. En indikator vil som kjent ikke kunne 

dekke alle aspekter ved kvalitet. Presentasjon av slike data for sammenligning krever 

omfattende justeringer for pasientsammensetningen. Her har helsedirektoratet selv tatt et 

forbehold idet de ber publikum om å tolke resultatdata med varsomhet. De peker på en 

rekke forhold som vil kunne påvirke tallene og vanskeliggjøre sammenligning slik det er 

redegjort for tidligere også i denne oppgaven (www.helsenorge.no / kvalitetsindikatorer). 

 En økende bruk av ulike risikoskåringsmodeller og risikojusterte data vil igjen i denne 

sammenheng kunne være velegnet for presentasjon av resultatdata til bruk for 

sammenligning mellom virksomheter. 

http://www.helsenorge.no/
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Åpne kvalitetstall med konsekvenser for omdømme og økonomi kan føre til såkalte 

uheldige tilpasninger. Man kan selektere pasientene på den måten at man velger å 

behandle de lette tilfellene og sende fra seg de pasientene med risiko for dårlige resultat-

tall. Overfokusering på det som måles kan føre til ressursstyring vekk fra tjenester som 

ikke måles. Kortsiktige strategier som får umiddelbare resultater på målte indikatorer blir  

prioritert frem for mer langsiktige strategier med kanskje større potensiale for 

kvalitetsforbedring. 

Det kan også være fare for overbehandling i de pasientforløpene som indikator-måles, 

fordi man i sin iver etter gode tall ønsker å være på den sikre siden. 

Det er derfor ikke ubetinget klart at offentliggjøring av kvalitetsdata vil motivere for en 

generell kvalitetsforbedring. Under viktige betingelser og forutsetninger kan åpenhet om 

resultatdata ha positive effekter, men man må være klar over de uheldige tilpasninger et 

slikt system åpner for. 

 

 

Pasienterfaringer: 

Den generelle pasient-sentrering som et førende prinsipp for kvalitetsutvikling har vært 

omtalt i flere sammenhenger tidligere i oppgaven. I tråd med dette vil pasienterfaringer 

også være en viktig indikator for kvalitet i en barneintensivavdeling. Pasienterfaringer i en 

barneintensiv setting vil som regel være foreldre-erfaringer. 

Det er en økende internasjonal erkjennelse av foreldre-erfaringer som en kvalitetsindikator 

i barneintensivmiljøet (11, 12). Det foreligger imidlertid få validerte verktøy for å måle 

foreldre-erfaringer. Det er utfordrende å finne/utvikle de riktige erfaringsspørsmålene å 

vektlegge. 

EMPATHIC-studien (empowerment of parents in the intensive care) referert  over 

springer ut fra nederlandsk barneintensiv-miljø. Her presenteres et verktøy på 65 validerte 

spørsmål omkring intensivforløpet som skal besvares av foreldrene på en gradert skala 1-

6. I barneintensivavdelingen OUS-RH pågår en liten pilot-studie basert på EMPATHIC 

som ledd i en masteroppgave. Resultatene analyseres for tiden, så det foreligger ingen 

konklusjoner ennå. 
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Norsk Intensivregister peker i sin siste årsmelding på en pilot-studie i Bodø som måler 

tilfredshet hos pårørende etter intensivopphold (studien heter FS-ICU-245) som en mulig 

kvalitetsindikator å følge i fremtiden. 

På nasjonalt nivå er det etablert en egen seksjon for brukeropplevd kvalitet i helsesektoren 

innenfor Kunnskapssenteret. Med regi herfra foreligger rapporter og resultater basert på 

brukererfaringer i norske sykehus. Det foreligger lite foreldre- erfaringer omkring barn 

mindre enn 16 år innlagt i intensivenheter.    

 

 

Konklusjon: 

Artikkelen konkluderer med at PIM2 som risikoskåringsmodell var gjennomførbar over 

tid hos oss, og synes velegnet for vårt pasientutvalg. 

 Når det gjelder skåringsresultatene bør vi være litt forsiktige med å konkludere siden 

modellen baserer seg på behandling gitt for nærmere 15 år siden (97-98). Gitt at 

kunnskapen øker og resultatene bedres over tid, vil skåringsmodeller som ikke revideres, 

gradvis overestimere mortalitet. Derfor er kanskje den risikojusterte SMR verdien for hele 

syvårsperioden (0,77) den verdien som best gir støtte for at kvaliteten på tjenestene som 

tilbys ved barneintensivavdelingen OUS-RH er på linje med det som forventes 

internasjonalt. 

 Syv år er likevel et altfor langt tidsspenn hvis man ønsker å være tett på prosessen slik at 

en uheldig utvikling kan identifiseres tidlig med muligheter for endring. PIM3 imøtesees 

derfor med nye koeffisienter basert på oppdaterte behandlingsprinsipper. 

Artikkelen bidrar  med etterlyst kunnskap om barneintensiv-virksomhet i Norge samtidig 

som den belyser viktige prinsipper omkring det å sammenligne resultatdata mellom 

virksomheter. 

Oppgaven peker ellers på en rekke angrepspunkter for kvalitetsarbeid i en 

barneintensivavdeling. Dette er i tråd med begrepet kvalitet som også har mange 

innganger. Gjennomgående synes det som om vi er i en tidlig fase, og at mye arbeid 

gjenstår i prosessen med å utvikle systemer til støtte for gode og trygge tjenester.    
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