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ÚTDRÁTTUR 

Í heilbrigðiskerfinu er nauðsynlegt að geta metið gæði þjónustunnar og gert 

samanburð.  Bæði er nauðsynlegt að geta borið saman mismunandi stofnanir og líka 

sömu stofnun milli ára.  Gæðavísar (e. quality indicators) eru notaðir í þessum tilgangi, 

en þeir eru mælanlegir þættir starfseminnar notaðir til að meta gæði þjónustunnar.  

Markmið þessa verkefnis er að varpa ljósi á þekkta gæðavísa tengda meðferð 

hjartasjúkdóma sem hægt væri að nota á Landspítala (LSH), einkum þá sem tengjast 

blóðþurrðarhjartasjúkdómum.  Þetta er gert í þeim tilgangi að fá skilvirkari samanburð 

við aðrar sambærilegar stofnanir og leggja mat á hvar Landspítali stendur með tilliti til 

gæða við meðhöndlun hjartasjúkdóma.  Jafnframt að koma með tillögur að úrbótum á 

gagnasöfnun og uppbyggingu gagna í rafrænni sjúkraskrá á Landspítala svo hægt sé að 

meta sem flestar víddir gæða tengdum meðferð hjartasjúkdóma.   

Til þess að ná þessum markmiðum var verkefninu skipt í þrjá hluta.  Í fyrsta lagi 

var kannað hvaða gæðavísa tengda meðferð hjartsjúkdóma verið er að nota erlendis og í 

kjölfarið valdir ákveðnir gæðavísar til þess að nota í þessu verkefni.  Í öðru lagi var 

kortlagt hvaða gögnum tengdum hjartasjúkdómum safnað er á tölvutæku formi á 

Landspítala og út frá því ákvarðað hvaða gæðavísa væri fýsilegt að nota á Landspítala.  Í  

kjölfarið voru gerðar tillögur að úrbótum í gagnaskráningu, svo mögulegt sé að fjölga 

gæðavísum tengdum meðferð hjartasjúkdóma á Landspítala.  Í þriðja lagi voru reiknuð 

gildi fyrir gæðavísa hjartasjúkdóma á Landspítala þar sem tölvutæk gögn leyfðu og 

gildin borin saman við sambærileg erlend gildi.  Þetta var gert til þess að kanna stöðu 

Landspítala í samanburði við erlend sjúkrahús. 

Margir gæðavísar tengdir meðferð hjartasjúkdóma hafa verið skilgreindir en 

niðurstöður þessa verkefnis benda til þess að innan við tuttugu þeirra henti til 
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samanburðar á milli heilbrigðisstofnana, eins og staðan er í dag.  Af þeim gæðavísum 

sem notaðir voru í verkefninu voru til aðgengileg gögn á Landspítala fyrir níu þeirra.  

Þetta stendur hins vegar til bóta, meðal annars með tilkomu nýs vöruhúss gagna og 

skráningu gagna frá Landspítala í sænska gagnagrunna um hjartasjúkdóma.  Þar sem 

upplýsingar lágu fyrir um niðurstöður gæðavísa tengda meðferð hjartasjúkdóma fyrir 

árin 2003-2007 virðist Landspítalinn vera að standa sig svipað og Danmörk, Svíþjóð og 

Bandaríkin við meðhöndlun blóðþurrðarhjartasjúkdóma.  

Allur samanburður á gæðavísum milli stofnana er torveldur.  Helstu ástæður þess 

eru að ekki er verið að nota sömu gæðavísa á mismunandi stofnunum, þeir eru yfirleitt 

ekki skilgreindir nákvæmlega eins og jafnframt eru sjúklingahóparnir oft mismunandi 

samsettir.  Hafa ber í huga að niðurstöður gæðavísa eru einungis vísbendingar um gæði 

og má ekki taka þær of bókstaflega. 
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ABSTRACT 

It is necessary to be able to evaluate the quality of care and make comparison in 

the healthcare system.  Comparison between different organizations and the same 

organization over years is necessary.  Quality indicators, which are measurable elements 

of the operation usable to evaluate the quality of the service, are used for this purpose.  

The objective of this project is to identify previously defined cardiac quality indicators, 

mainly ischemic heart disease quality indicators, which can be used at Landspitali.  The 

purpose being making the comparison between Landspitali and other healthcare 

organizations more efficient and evaluate the status of Landspitali in regards to cardiac 

disease treatment.  Also to propose improvements in electronic data collection to make 

assessment of cardiac service quality more feasible and useful. 

The project was divided into three segments to fulfill the purposes.  For the first, 

cardiac quality indicators used internationally were researched and subsequently quality 

indicators for use in this project were selected.  Secondly, the data related to heart 

disease collected electronically at Landspitali were mapped and in that context evaluated 

which of the quality indicators chosen for the project would be feasible to use at 

Landspitali.  Recommendations for improvements in registration of the data were made, 

in order to be able to use more cardiac quality indicators at Landspitali.  Thirdly, values 

for quality indicators at Landspitali were calculated where electronic data were 

available.  These values were compared to corresponding values from foreign 

organizations to evaluate the status of Landspitali in relation to hospitals in other 

countries. 

Many cardiac quality indicators are in use internationally.  The results of this 

project indicate that under twenty of them are easily accessible and suited for national 
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comparison.  Nine cardiac quality indicators can be calculated based on electronic data 

at Landspitali, but this will increase in the near future as more data will be easily 

assessable electronically, specifically data on medication use.  Where data on cardiac 

quality indicators are available for the years 2003-2007, Landspitali seems to be doing 

as well as Denmark, Sweden and the United States in regards to ischemic heart disease 

treatment.   

Comparison between different healthcare organizations is difficult, as different 

organizations are using different indicators, the case-mix of the patients is different, and 

the quality indicators are often not defined exactly in the same way.  It needs to be 

stressed that the outcomes of quality indicators are only a indication of quality but not a 

proof, and they need to be treated as such. 
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INNGANGUR 

Vakning hefur átt sér stað um mikilvægi gæða heilbrigðisþjónustunnar síðustu 

árin.  Tvær skýrslur frá Institute of Medicine (IOM), To Err is Human: Building a Safer 

Health System (Kohn et al., 2000) og Crossing the Quality Chasm: A New Health 

System for the 21st Century (Institute of Medicine, 2001) undirstrikuðu mikilvægi gæða 

innan heilbrigðiskerfa og hefur útgáfa þeirra aukið gæðaumræðu.  Almennt er talið að 

aukin gæði leiði til fækkunar dauðsfalla, minni þjáninga, aukinna lífsgæða og lækki 

kostnað.  Hinn aukni áhugi á gæðum hefur verið almennur meðal starfsfólks 

heilbrigðisstofnana, stjórnenda, stefnumótenda, þeirra sem greiða fyrir 

heilbrigðisþjónustuna og jafnframt meðal almennings (Mainz, 2003a).  Þá hefur það 

aukist, sérstaklega erlendis, að sjúkrahús og aðrar heilbrigðisstofnanir birti opinberlega 

upplýsingar um gæði þjónustu sinnar, til að mynda á heimasíðum sínum.   

 

Hvað eru gæði heilbrigðisþjónustu? 

Gæði í heilbrigðisþjónustu hafa verið skilgreind á ýmsa mismunandi vegu.  Hægt 

er að líta svo á að gæði heilbrigðisþjónustunnar hafi tvær víddir, annars vegar hversu 

aðgengileg (e. accessible) og hins vegar hversu árangursrík (e. effective) þjónustan er 

(Campbell et al., 2000).  Það er að sjúklingar fái nauðsynlega þjónustu þegar þeir þurfa 

hana og þegar þeir fá þjónustuna að hún sé árangursrík.  Eldri skilgreining á gæðum 

byggir á sex víddum gæða (Maxwell, 1984).  Þær eru:  aðgengi að þjónustunni, árangur, 

taka skal mið af þörfum samfélagsins, ákjósanleiki fyrir almenning, sanngirni og 

skilvirkni.  Donabedian (1990) skrifaði um sjö máttarstólpa (e. pillars) gæða.  Það eru 

allir sex þættirnir sem að ofan er getið, en hann skýtur saman þáttunum um ákjósanleika 

fyrir almenning og að taka mið af þörfum samfélagsins.  Þeir þættir sem eru til viðbótar 
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eru gagn þjónustunnar við bestu hugsanlegar aðstæður (rannsóknaraðstæður) og að 

þjónustan eigi að vera hagkvæm. 

Institute of Medicine (IOM) skilgreinir gæði í heilbrigðiskerfinu á eftirfarandi 

hátt:  “hversu mikið heilbrigðisþjónusta, fyrir bæði einstaklinga og þjóðir í heild, eykur 

líkurnar á að fá þá heilbrigðisútkomu sem sóst er eftir og er í samræmi við gildandi 

sérfræðiþekkingu”  (Crossing the quality chasm:  the IOM Healthcare Quality Initiative, 

2007).  Samkvæmt IOM á heilbrigðisþjónusta að vera örugg (e. safe), það er ekki valda 

sjúklingum skaða.  Hún á að vera árangursrík, standa til boða öllum þeim sem þurfa á 

þjónustunni að halda, vera byggð á vísindalegri þekkingu og ekki á að þjónusta þá sem 

ekki þurfa á þjónustu að halda (hvorki ofnotkun né vannotkun).  Þjónustan á að vera 

sjúklingamiðuð, virða á skoðanir og óskir sjúklinganna.  Hún á að vera tímanleg (e. 

timely), forðast skal bið og seinkanir.  Hún á að einkennast af skilvirkni (e. efficiency),  

koma í veg fyrir sóun (e. waste), þar á meðal sóun á tíma, tækjum, hugmyndum og orku.  

Loks á heilbrigðisþjónustan að vera sanngjörn (e. equitable), það er koma í veg fyrir 

mismunun á  sjúklingum eftir kyni, þjóðerni, þjóðfélagsstöðu eða öðrum þáttum 

(Institute of Medicine, 2001).   Þessi aukna áhersla á gæði kallar á virkt eftirlit og 

samanburð á gæðum í þjónustunni og því hafa verið þróaðir svokallaðir gæðavísar (e. 

quality indicators).   

 

Gæðavísar  

Skilgreining gæðavísa 

Gæðavísar eru tilteknir mælanlegir þættir starfseminnar sem hægt er að nota til 

að meta gæði þjónustunnar (Mainz, 2003a).  Yfirleitt eru fyrirfram ákveðin töluleg 

viðmið ákvörðuð fyrir hvern og einn gæðavísi.  Ef stofnun er utan viðmiðunarmarka í 
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ákveðnum gæðavísi, gefur það vísbendingu um að eitthvað geti skort á gæði þeirrar 

þjónustu og gefur það tilefni til að kanna málið nánar (Heimisdóttir, 2005). 

 

Notkun gæðavísa 

Gæðavísa má nota til að bera saman gæði sambærilegra heilbrigðisstofnana 

innan sama lands,  á milli landa og til að bera saman sömu stofnun milli ára (Mainz, 

2003a).  Gæðavísar eru notaðir til rannsókna, til að stuðla að bættum gæðum og til 

opinberrar birtingar svo almenningur og aðrir sem greiða fyrir heilbrigðisþjónustuna geti 

lagt mat á gæði hennar.  Í löndum sem nota  greiðslukerfi sem háð er frammistöðu 

stofnana eru gæðavísar mikilvægir til þess að tryggja sanngjarnar greiðslur (Rubin et al., 

2001) (Hussey et al., 2007).    

Almennt byggja klínískir gæðavísar á vísindalegum og gagnreyndum (e. 

evidence based)  upplýsingum um heilbrigðisþjónustu.  Með þeim er reynt að ganga úr 

skugga um hvort og hvernig heilbrigðisstofnanir fylgja gagnreyndum vísindum.  Til 

dæmis hafa fjölmargar rannsóknir sýnt að notkun lyfja af  beta-hemla gerð (lyf notuð til 

þess að lækka blóðþrýsting og hægja á hjartslætti) hjá sjúklingum sem fengið hafa 

hjartaáfall bætir batahorfur þeirra (Collins & MacMahon, 1994; Blood Pressure 

Lowering Treatment Trialist´s Collaboration, 2000; Guidelines Committee, 2003).  Í 

kjölfarið hefur verið skilgreindur gæðavísir um tíðni notkunar beta-hemla lyfja hjá 

þessum sjúklingahópi.  Algengt er að heilbrigðisstofnanir fari ekki eftir gagnreyndum 

vísindum (McGlynn et al., 2003; AHRQ, 2004).  Því er mikilvægt að geta notað 

gæðavísa til að fá vísbendingar um hversu vel stofnanir fylgja vísindalega gagnreyndri 

læknisfræði.  Einnig eru til viðurkenndir gæðavísar sem ekki byggja á vísindalegum og 

gagnreyndum upplýsingum.  Dæmi um slíka gæðavísa eru ýmsar kannanir, til að mynda  
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sjúklingakannanir og kannanir meðal starfsfólks heilbrigðiskerfisins.  Er þá meðal 

annars verið að meta ánægju sjúklinga með veitta þjónustu og starfsánægju starfsfólks.   

 

Form og hönnun gæðavísa 

Að jafnaði eru gæðavísar birtir sem hlutfall.  Þeir eru reiknaðir þannig að í teljara 

er fjöldi tilfella sem falla undir það atriði sem verið er að skoða (útkoma) og í nefnara er 

fjöldi tilfella sem eru í áhættu fyrir því sem verið er að mæla.  Sem dæmi, fyrir 

gæðavísinn dánartíðni á sjúkrahúsi eftir hjartaáfall, þá væri í teljaranum fjöldi þeirra sem 

deyja á sjúkrahúsi eftir hjartaáfall og í nefnara heildarfjöldi þeirra sem lögðust inn vegna 

hjartaáfalls.  Það er nauðsynlegt að skilgreina gæðavísinn vel, lýsa mjög vel hvað hann 

inniheldur og hvað ekki, til dæmis hvort einhverjar sjúkdómsgreiningar séu 

undanskildar.  Með því er hægt að tryggja sambærilegar mælingar og möguleika á 

merkingarbærum samanburði.   

Það er flókið ferli að hanna klíníska gæðavísa.  Það þarf að skilgreina markmiðið 

með gæðavísinum og hverjir koma til með að nota hann.  Ákvarða hvaða klínísku svið á 

að skoða og hvaða þjónustu á að meta.  Í kjölfarið setja saman nefnd fagfólks, með 

sérþekkingu á efninu, sem leggur mat á gæðavísinn.  Ítarleg útlistun á hvernig skal mælt 

er nauðsynleg, skilgreining á vísinum, framkvæma þarf forprófanir (áreiðanleika, 

réttmæti, hagkvæmni) og loks ákvarða hvað eru ásættanleg gildi fyrir gæðavísinn (Rubin 

et al., 2001; Mainz, 2003b).  Þá þarf stöðugt að endurskoða gæðavísa þar sem 

heilbrigðisvísindin eru í stöðugri þróun.   
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Góðir gæðavísar 

Til þess að gæðavísir nýtist við mat á gæðum heilbrigðisþjónustu og 

samanburðar milli stofnanna þarf það sem gæðavísir tekur til að vera eftirfarandi 

(Mainz, 2003a; Lambie & Mattke, 2004; Mattke et al., 2006b; AHRQ, 2007a): 

1. Mikilvægt (e. relevance, importance) 

2. Vísindalega traust (e. scientific soundness)  

3. Hagkvæmt, framkvæmanlegt (e. feasibility).   

Ef þessi þrjú atriði eru skoðuð nánar þá fela þau í sér að gæðavísir þarf að vera 

þýðingarmikill, hafa bæði heilbrigðislega þýðingu og fjárhagslega þýðingu og vægi bæði 

fyrir stefnumótendur og neytendur.  Það þarf að vera hægt að stjórna því sem hann tekur 

til og möguleiki þarf að vera á úrbótum ef í ljós kemur að einhverju er ábótavant 

(Lambie & Mattke, 2004).  Gæðavísar þurfa að vera réttmætir, þeir þurfa að  hafa 

hugsmíðaréttmæti (e. construct validity), það er vísirinn á að samræmast öðrum 

gæðavísum sem ætlað er að mæla sömu eða svipaða hlið gæða.  Gæðavísar þurfa einnig 

að hafa gott sýndarréttmæti (e. face validity), það er  þeir þurfa að gefa okkur þær 

upplýsingar sem við viljum.  Innihaldsréttmæti (e. content validity) þarf að vera til 

staðar, það er hver og einn gæðavísir þarf að taka yfir alla þá þætti sem honum er ætlað 

að mæla, ekki bara einhverja ákveðna undirþætti.  Gæðavísir þarf að hafa mikinn 

áreiðanleika, þannig að hægt sé að endurtaka mælinguna og niðurstaðan fyrir sömu gögn 

verði sú sama við endurteknar mælingar.  Hann þarf að vera nákvæmur (e. accurate), það 

er að gefa nákvæmar upplýsingar.  Niðurstaðan þarf að vera nálægt réttri niðurstöðu og 

litlar líkur á að niðurstöðurnar séu komnar til vegna tilviljunar (Lambie & Mattke, 2004; 

AHRQ, 2007a).  Klínískur gæðavísir þarf að vera byggður á gagnreyndum upplýsingum, 

byggja á sterkum klínískum eða vísindalegum rökum.  Gæta þarf þess að næmi og 
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sértækni sé sem mest.  Hann á að geta greint vel á milli mismunandi þátta.  Skekkjan á 

að vera í lágmarki, það er að vísirinn sé sem minnst næmur fyrir mismunandi 

uppbyggingu sjúklingahópsins, bæði með tilliti til alvarleika sjúkdóms og annars ástands 

sjúklinga.  Gæðavísir þarf að vera ítarlega skilgreindur svo ekki sé verið að bera saman 

mismunandi hluti og skilgreiningin þarf jafnframt að vera almennt viðurkennd (Mainz, 

2003a).  Erfitt þarf að vera að bæta tölulegt gildi vísisins án þess að bæta gæðin, til 

dæmis með því að forðast erfið eða flókin tilfelli.  Vísirinn á að geta stuðlað að 

gagnlegum samanburði.  Til þess að gæðavísir sé hentugur, hagkvæmur og einfaldur í 

framkvæmd þurfa gögnin helst að vera til á tölvutæku formi í aðgengilegum 

gagnagrunni.  Alla jafna er óraunhæft að ætla að notast við gögn úr pappírssjúkraskrám 

fyrir mat á gæðavísum.  Það er  tímafrekt, óhentugt og kostnaðarsamt.  Æskilegt er að til 

séu sambærileg alþjóðleg gögn með upplýsingum fyrir gæðavísinn (Lambie & Mattke, 

2004; Mattke et al., 2006b).   

Í desember 2008 gaf heilbrigðisráðuneytið út reglugerð varðandi gæðavísa í 

heilbrigðisþjónustu (Heilbrigðisráðuneytið, 2008).  Þar koma meðal annars fram flest af 

ofannefndum atriðum þegar lýst er hvaða viðmið liggja eigi til grundvallar vali á 

gæðavísum.  Jafnframt eru í reglugerðinni þeir þættir sem Institute of Medicine tilgreinir 

sem meginþætti í gæðum heilbrigðisþjónustu og getið er um hér að framan.  

 
Flokkar gæðavísa 
 

Hægt er að skipta gæðavísum í þrjá flokka.  Í fyrsta lagi þá sem lúta að skipulagi 

(e. structure) heilbrigðisþjónustunnar, til dæmis mönnun, tæki og fjöldi rúma.  Í öðru 

lagi þá sem varða framkvæmd (e. performance) þjónustunnar, það er hvað gert er við 

sjúklinginn og hversu vel.  Dæmi um slíka gæðavísa er hlutfall sjúklinga með tiltekinn 
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sjúkdóm sem hafa fengið ákveðna meðferð sem vísindarannsóknir hafa sýnt að bæti 

horfur.  Í þriðja lagi gæðavísa sem varða útkomur (e. outcome), það er afleiðingar 

þjónustunnar, til dæmis dánartíðni (Campbell et al., 2000; Mainz, 2003a).  Sumir 

gæðavísar mæla eingöngu gæði spítalaþjónustu, aðrir taka til heilbrigðiskerfisins alls.  

Bæði eru til almennir gæðavísar og sértækir (Mainz, 2003a).   

Almennir gæðavísar snúa ekki bara að ákveðnum sjúkdómi heldur að hlutum 

eins og  hvort upplýsingar um lyfjaofnæmi sjúklings sé skráð og hlutfall sjúklinga sem 

liggja á gangi sjúkradeilda.  Almennir gæðavísar snúa oft að öryggi sjúklinga á 

sjúkrastofnunum, til dæmis tíðni spítalasýkinga og óeðlilegum viðbrögðum við blóðgjöf.  

Einnig er mikilvægt að skoða hvernig gæði þjónustunnar horfa við sjúklingunum 

sjálfum, til þess  eru gjarnan notaðar sjúklingakannanir þar sem sjúklingar svara 

spurningakönnun um gæði heilbrigðisþjónustunnar.  Einnig má nota kannanir fyrir 

starfsfólk um starfsánægju.  Lengd biðlista er mikilvæg vísbending um almenn gæði.  Ef 

sjúklingar þurfa að bíða lengi eftir meðferð er það oft vísbending um skert gæði 

þjónustunnar (Sampalis et al., 2001; Sobolev et al., 2006).   

Sértækir (sjúkdómamiðaðir) gæðavísar taka til ákveðins sjúkdóms, til dæmis 

dánartíðni sjúkdómsins, hvort ákveðinni meðferð hafi verið beitt og svo framvegis.  

Dæmi um sjúkdómamiðaða gæðavísa eru gæðavísar tengdir meðferð hjarta- og 

æðasjúkdóma.  Þessir  sjúkdómar eru mjög algengir og eru algengasta ástæða skertrar 

heilsu og dauða í heiminum.  Hjarta- og æðasjúkdómar eru jafnframt mjög 

kostnaðarsamir fyrir heilbrigðiskerfið.  Almennt er talað um að mikilvægi sjúkdóma eða 

heilsufarsvandamála tengist algengi þeirra, dánartíðni, skerðingu á heilsu og kostnaði 

við meðferð þeirra (Rubin et al., 2001).  Hjarta- og æðasjúkdómar falla undir öll þessi 
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atriði.  Því er nauðsynlegt að geta lagt mat á gæði þjónustu vegna hjarta- og 

æðasjúkdóma. 

 

Gæðavísar – hjarta- og æðasjúkdómar 

 Mikið er til af klínískum gæðavísum fyrir hjarta- og æðasjúkdóma.  Sum 

sjúkrahús og heilbrigðisstofnanir hafa búið til sína eigin vísa sem þau nota, en þeir eru 

ekki alltaf hentugir til samanburðar við aðrar stofnanir í sama landi eða alþjóðlega.  

Stærri stofnanir hafa sett markvissa vinnu í að skilgreina gæðavísa fyrir 

heilbrigðisþjónustu sem hægt er að nota í alþjóðlegum samanburði.  Dæmi um slíkar 

stofnanir eru Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 

Agency for Healthcare and Research Quality (AHRQ) og The Joint Commission, áður 

The Joint Commission on Accreditation of Health Care Organizations (JCAHO).   

 

OECD - gæðavísar 

Árið 2003 hrinti OECD í framkvæmd verkefni sem ætlað var að finna gæðavísa 

fyrir heilbrigðisþjónustu sem hægt væri að nota í alþjóðlegum samanburði.  Verkefnið 

kallast Health Care Quality Indicators Project (Idanpaan-Heikkila et al., 2006; Mattke et 

al., 2006a).  Ein af aðaláherslum í þessu verkefni var að finna gæðavísa fyrir 

hjartasjúkdóma þar sem þessir sjúkdómar vega þungt í heilbrigðiskerfinu.  Ekki var 

leitast við að skilgreina nýja gæðavísa fyrir hjartasjúkdóma heldur einungis skoðaðir þeir 

sem til voru fyrir og valdir úr hentugir gæðavísar fyrir alþjóðlegan samanburð.  Þetta var 

gert á þann hátt að gerð var leit að gæðavísum sem skrifað hefur verið um (e. literature 

search) og fundust þá 61 gæðavísir sem voru skoðaðir nánar (Idanpaan-Heikkila et al., 

2006).  Skipuð var nefnd fimm manna frá fimm mismunandi OECD löndum.  Þetta voru 
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allt leiðandi sérfræðingar í gæðamálum heilbrigðisþjónustu, með sérþekkingu í klínísku 

starfi, rannsóknarvinnu og stefnumótun.  Notast var við svokallaða Delphi aðferð til þess 

að velja gæðavísa.  Þessi aðferð var upprunalega þróuð af RAND Corporation á sjötta 

áratugnum, en RAND Corporation er stofnun sem stundar rannsóknir á ýmsum sviðum, 

meðal annars heilbrigðismálum.  Aðferðin hefur svo verið þróuð áfram.  Hún byggist á 

því að taka saman álit sérfræðinga á ákveðnu efni eftir að þeir hafa gefið sitt persónulega 

álit, rætt svo saman og komist að sameiginlegri niðurstöðu (Helmer, 1967).  Hver og 

einn nefndarmeðlimur gaf hverjum og einum gæðavísi einkunn með tilliti til hversu vel 

hann byggist á vísindalegum grunni, mikilvægi, og hversu hagkvæmur hann er.  Þeir 

gæðavísar sem fengu einkunn yfir fyrirfram ákveðnum mörkum voru teknir með.  Að 

vísu var mest áherslan lögð á mikilvægi og vísindalegan grunn, en minni áhersla lögð á 

hagkvæmni.  Með þessum aðferðum fundu sérfræðingarnir 17 klíníska gæðavísa (tafla 1, 

blaðsíðu 14) sem þeir töldu henta fyrir alþjóðlegan samanburð á gæðum meðferða vegna 

hjartasjúkdóma (Idanpaan-Heikkila et al., 2006).  Þessir gæðavísar urðu fyrir valinu hjá 

nefndinni þar sem þeir voru taldir uppfylla flest af framangreindum skilyrðum fyrir góða 

gæðavísa, en erfitt er að finna gæðavísa sem uppfylla öll þessi atriði.   

Í skýrslunni er hver og einn gæðavísir skilgreindur nákvæmlega og uppruna hans 

getið (Lambie & Mattke, 2004).   Jafnframt er nánar farið í, fyrir hvern gæðavísi, þær 

gagnreyndu upplýsingar sem hann byggir á, mikilvægi og hagkvæmni.  Gallinn á 

þessum gæðavísum er að fyrir marga þeirra þarf að safna gögnum sérstaklega og því er 

hagkvæmnin takmarkaðri.  Jafnframt eru takmarkanir á gæðavísum tengdum dánartíðni 

sem komið verður nánar að síðar. 

Þegar þessir 17 OECD gæðavísar tengdir meðferð hjartasjúkdóma eru skoðaðir 

sést að margir þeirra tengjast inngripi, en með inngripi er átt við ýmiss konar meðferðir 
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vegna sjúkdómsástands.  Það er ekki endilega vegna mikilvægis þess atriðis, heldur 

vegna þess að auðveldara aðgengi er að gögnum er tengjast inngripi en öðrum atriðum.  

Aðrir þættir sem einnig eru taldir mikilvægir eins og til dæmis blóðþrýstingsstjórnun og 

-eftirlit ásamt endurinnlögnum voru ekki hafðir með í þessari úttekt því erfitt er að 

nálgast upplýsingar um þessi atriði eða ekki voru til sambærilegar upplýsingar (Lambie 

& Mattke, 2004).  Mikilvægt er að skoða endurinnlagnir eftir útskrift vegna mismunandi 

hjartasjúkdóma vegna þess að þær upplýsingar geta  bent til þess að verið sé að útskrifa 

sjúklinga of fljótt eða þá að meðferðin sem sjúklingar fá í legunni sé ekki viðunandi 

(Balla et al., 2008; Goldfield et al., 2008).  Ýmsa vísa var ekki talið fýsilegt að nota, eins 

og til dæmis hvort heilbrigðisstarfsmenn hafi gefið hjartabilunar- eða 

hjartaáfallssjúklingum ráðleggingar um að hætta að reykja, leiðbeiningar fyrir 

hjartabilunarsjúklinga við útskrift og mat á virkni vinstri slegils, þar sem erfitt er að 

nálgast gögn varðandi þessi atriði (Lambie & Mattke, 2004).  Þessir síðastnefndu vísar 

eru samt notaðir í Bandaríkjunum eins og komið er að hér á eftir. 

Höfundar OECD skýrslunnar taka fram að þar sem tæknin er alltaf að breytast er 

nauðsynlegt að fylgja því og taka inn nýja vísa reglulega, til dæmis gæðavísa tengda 

ísetningu stoðnets í kransæðar, hjartaígræðsluaðgerðum og aðgerðum tengdum útbúnaði 

til að aðstoða slegil (e. ventricular assist devices).  Einnig gæðavísa tengda meðferð við 

hjartsláttartruflunum, til dæmis  ný lyf og ígrædd tæki svo sem gangráða og bjargráða 

(Lambie & Mattke, 2004). 

 

AHRQ - gæðavísar 

 Einn af frumkvöðlum í þróun gæðavísa var ameríska stofnunin Agency for 

Healthcare and Research Quality (AHRQ).  Árið 1994 þróaði stofnunin opinbera 
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gæðavísa sem hluta af Healthcare Cost and Utilization Project (HCUP).   Þessir vísar 

voru byggðir á gögnum um útskriftir af sjúkrahúsum sem safnað var í gagnagrunna í  

stjórnunarlegum tilgangi (e. administrative data).  Flestir AHRQ gæðavísarnir eru 

útkomuvísar. Þeir byggja á upplýsingum sem teknar hafa verið saman vegna greiðslna 

fyrir þjónustu, til dæmis sjúkdómsgreiningar, aðgerðir, aldur, kyn og útskriftarástand 

(Hussey et al., 2007).  Þessir vísar hafa svo verið þróaðir áfram.  Við seinni endurskoðun 

á gæðavísunum var myndað teymi klínískra sérfræðinga og rannsakenda sem leituðu að 

gæðavísum sem skrifað hefur verið um og lögðu mat á þá með tilliti til flestra þeirra 

þátta sem að framan eru nefndir sem einkenni á góðum gæðavísum.  Þeir lögðu mat á 

réttmæti gæðavísanna og áreiðanleika.  Jafnframt voru þeir metnir út frá nákvæmni, 

lágmarksskekkju og möguleika þeirra til að leiða til raunverulegra umbóta á gæðum 

(AHRQ, 2007a).  Gæðavísana sem þeir fundu með þessum aðferðum þrengdu þeir frekar 

niður með því að skoða þá meðal annars með tilliti til valskekkju, upplýsingaskekkju og 

röskunar.  Af þeim gæðavísum sem að lokum stóðu eftir voru meðal annars svokallaðir 

magngæðavísar (e. volume indicators) en þeir lýsa því hversu mikið er gert af ákveðnu 

inngripi á stofnuninni, til dæmis fjöldi kransæðahjáveituaðgerða.  Þessir vísar mæla gæði 

óbeint.  Það er einfaldlega talinn fjöldi innlagna þar sem þessar aðgerðir eru 

framkvæmdar.  Þessir vísar byggjast á því að vísbendingar eru um að stofnanir sem 

framkvæma margar slíkar sérhæfðar aðgerðir hafi betri útkomu (AHRQ, 2007a).  Í töflu 

1 á blaðsíðu 14 er listi yfir þessa magngæðavísa ásamt öðrum gæðavísum er tengjast 

meðferð hjartasjúkdóma sem AHRQ hefur þróað.  Þessir gæðavísar takmarkast eins og 

áður sagði við upplýsingar sem hægt er að fá úr gögnum sem safnað hefur verið í 

gagnagrunna í stjórnunarlegum tilgangi.   Fjalla þeir því flestir um dánartíðni. 
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Í Bandaríkjunum hefur AHRQ í samstarfi við fleiri stofnanir staðið að árlegri 

útgáfu skýrslu á gæðum heilbrigðisþjónustunnar frá árinu 2003.  Markmiðið með þessu 

verkefni er að fylgjast með ástandi gæðamála heilbrigðisþjónustu landsins og bera 

saman á milli ára.  Alls eru skoðaðir 179 gæðavísar og af þeim eru um 20 sem tengjast 

hjarta- og æðasjúkdómum.  Þessir gæðavísar eru valdir af hópi sérfræðinga sem hefur 

metið þá og talið vísana uppfylla flest þau skilyrði sem góðir gæðavísar þurfa að 

uppfylla.  Notast er við gögn úr um það bil 12 gagnagrunnum ásamt könnunum.  Úr 

þessum gögnum eru teknar saman tölur fyrir þessa 179 gæðavísa og birtar í skýrslunni 

(AHRQ, 2004; AHRQ, 2005; AHRQ, 2006 & AHRQ, 2007b).  Gæðavísa sem tengjast 

hjarta- og æðasjúkdómum má sjá í töflu 1.  Með því að taka saman slíkar landstölur 

árlega er hægt að fylgjast með breytingum á gæðum þjónustunnar.  Gæði þjónustunnar 

hafa verið að aukast milli ára, hægt og rólega.  Jafnframt hafa þessar tölur sýnt að 

misbrestur er á að vísindalega gagnreyndri læknisfræði sé beitt, sem kallar á úrbætur. 

 

Aðrar stofnanir - gæðavísar 

Dæmi um önnur amerísk samtök sem hafa skilgreint gæðavísa fyrir hjarta- og 

æðasjúkdóma eru The Joint Commission.  Við þróun slíkra gæðavísa hefur The Joint 

Commission verið í samstarfi við Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS), 

the American Heart Association (AHA) ásamt  American College of Cardiology (ACC) 

(Joint Commission, 2008).  Í töflu 1, síðu 14, er listi yfir gæðavísa fyrir hjarta- og 

æðasjúkdóma sem The Joint Commission notar (Joint Commission, n.d.).   

Evrópusamtök hjartalækna, European Society of Cardiology (ESC), sem Ísland 

er aðili að, gefa meðal annars út klínískar leiðbeiningar fyrir meðhöndlun 

hjartasjúkdóma og framkvæma einnig stórar kannarnir til þess að meta hversu vel 
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sjúkrahús fylgja þessum klínískum leiðbeiningum (European Society of Cardiology, 

2009a).  The Euro Heart Survey hófst árið 1999 og inniheldur fjölmargar kannanir, 

sumar þessara kannana eru enn í gangi en aðrar hefur verið lokið við.  Þær kannanir sem 

falla undir Euro Heart Survey eru kannanir á bráðakransæðasjúkdómum, meðfæddum 

hjartasjúkdómum fullorðna, hjartaflökti (e. atrial fibrillation), hjartakveisu (e. angina 

pectoris), kransæðavíkkun, sykursýki, hjartabilun, hjartalokusjúkdómum, notkun 

hjartagangráða við hægtakti, þungun og hjartasjúkdómum og forvörnum gegn 

hjartasjúkdómum (European Society of Cardiology, 2009b).  Í þeim könnunum er snúa 

að hjartáfalli, hjartabilun og framkvæmd kransæðavíkkana er meðal annars lyfjaávísun 

við útskrift hjartabilunar- og hjartaáfallssjúklinga könnuð (tafla 1) sem og dánartíðnin á 

sjúkrahúsi eftir hjartabilun, hjartaáfall og kransæðavíkkun.  Einnig tími frá komu 

hjartaáfallssjúklinga á sjúkrahús þar til kransæðavíkkun hefst.  (Lenzen et al., 2005; 

Mandelzweig et al., 2006; Nieminen et al., 2006). 

 

Samantekt – gæðavísar tengdir meðferð hjartasjúkdóma 

Eins og sést í töflu 1 eru þetta mikið til sömu gæðavísarnir sem hinar 

mismunandi stofnanir birta, enda svipuðum aðferðum beitt við að finna þá og skilgreina.  

Mismunandi er hversu nákvæmlega aðferðunum er lýst sem notaðar eru til að skilgreina 

gæðavísa.  Þessu er vel lýst meðal annars hjá OECD og AHRQ, þar sem nákvæm 

skilyrði eru notuð til að ákvarða gæðavísa.  Fyrir alþjóðlegan samanburð er nauðsynlegt 

að notast við aðgengileg gögn, það er gögn á stöðluðu rafrænu formi.  Mismunandi er 

milli stofnana hvaða hjarta- og æðasjúkdómar eru teknir fyrir þegar fundnir eru 

gæðavísar. 
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Tafla 1.  Gæðavísar tengdir meðferð hjartasjúkdóma sem mismunandi alþjóðlegar stofnanir nota. 
 

Gæðavísir OECD AHRQ 
The Joint 

Commission 

US National 
Quality 
Report ESC 

Aspirín við útskrift eftir hjartaáfall X   X X X 

ACE-hemlar 1) við útskrift eftir hjartaáfall X   X X X 

Beta-hemlar við útskrift eftir hjartaáfall X   X X X 

Blóðfitulækkandi (statín) meðferð eftir 
hjartaatvik X       X 

Tími frá komu á sjúkrahús þar til segaleysandi 
meðferð hefst (fyrir sjúklinga með hjartaáfall) X   X X X 
Tími frá komu á sjúkrahús þar til kransæða-
víkkun (e. percutaneous coronary intervention, 
PCI) hefst (fyrir sjúklinga með hjartaáfall) X   X X X 
Aspirín við komu á sjúkrahús vegna hjartaáfalls X   X X X 
Eins árs dánartíðni í kjölfar hjartaáfalls X       X 
Dánartíðni á sjúkrahúsi2)   í kjölfar 
kransæðahjáveituaðgerða (e. coronary artery 
bypass graft, CABG) X X   X  

Eins árs dánartíðni í kjölfar CABG X        

CABG enduraðgerð innan 6 mánaða frá útskrift X        
Dánartíðni á sjúkrahúsi2) í kjölfar PCI X X   X X 
Tíðni CABG aðgerða sama dag og PCI X        

Endur-PCI innan 30 daga frá útskrift X        
Hlutfall hjartabilunarsjúklinga sem fá ávísun á 
ACE-hemla við útskrift X   X X X 

Tíðni beta-hemla ávísana við útskrift 
hjartabilunarsjúklinga X X     X 

Dánartíðni á sjúkrahúsi2)  fyrir hjartabilun X X   X X 

Dánartíðni á sjúkrahúsi2)  fyrir hjartaáfall X  X X X X 
Notkun beta-hemla við komu á sjúkrahús vegna 
hjartaáfalls     X X X 

Fjöldi kransæðahjáveituaðgerða   X      
Fjöldi kransæðavíkkana   X      

Fjöldi innlagna vegna hjartabilunar   X   X  

Fjöldi innlagna vegna háþrýstings   X      

Blóðþrýstingur mældur á sl. 2 árum (> 18 ára)       X  
Blóðfitur mældar á sl. 5 árum (> 18 ára)       X  

Hlutfall reykingamanna sem hefur fengið 
ráðleggingar um að hætta að reykja     X X  
Mat á starfi vinstra slegils hjartabilunarsjúklinga     X X X 

 

1) ACE hemlar eru  lyf sem notuð eru við of háum blóðþrýstingi og hjartabilun 
2) Dánartíðni á sjúkrahúsi– bandarísku stofnanirnar miða við dauða vegna viðkomandi sjúkdóms/aðgerðar í sjúkrahúslegunni en     
OECD og  ESC miða við dauðsfall á sjúkrahúsinu innan 30 daga frá innlögn vegna viðkomandi sjúkdóms/aðgerðar 
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Gagnagrunnar 

Víða erlendis er aðgengi að heilsufarsupplýsingum á tölvutæku formi betra en á 

Íslandi.  Er þá heilsufarsupplýsingum, oft tengdum ákveðnum sjúkdómum eða 

meðferðum, safnað í miðlæga gagnagrunna fyrir allt landið.  Í Svíþjóð eru fjölmargir 

gagnagrunnar þar sem safnað er gögnum tengdum hjarta- og æðasjúkdómum (Swedish 

Association of Local Authorities and Regions, 2007).  Eftirfarandi er stutt umfjöllun um 

þá helstu.   

Í SCAAR (Swedish Coronary Angiography and Angioplasty Registry) 

gagnagrunninn (SCAAR, 2008) er safnað upplýsingum í tengslum við hjartaþræðingar 

og –víkkanir.  Markmiðið með gagnagrunninum er að auðvelda eftirlit með 

hjartaþræðingum og –víkkunum, eftirfylgd með útkomu slíkra meðferða, aðferðum og 

fjölda framkvæmdra aðgerða (Swedish Association of Local Authorities and Regions, 

2005 & 2007).  Þetta er gert í þeim tilgangi að auka gæði þjónustunnar.  Byrjað var að 

safna upplýsingum í SCAAR gagnagrunninn árið 1998.  Öll sjúkrahús í Svíþjóð sem 

framkvæma hjartaþræðingar og –víkkanir skrá gögn í SCAAR gagnagrunninn.  Frá 

ársbyrjun 2007 hafa Íslendingar verið þátttakendur í SCAAR gagnagrunninum.  Það 

gerir Íslendingum mögulegt að bera saman árangur hjartaþræðinga og –víkkana við 

sænsk  sjúkrahús.  Þar sem Landspítali er eina sjúkrahúsið á Íslandi sem framkvæmir 

hjartaþræðingar- og víkkanir er einungis möguleiki á erlendum samanburði.   

Breytur sem safnað er í grunninn eru meðal annars almennar upplýsingar um 

sjúklingana eins og aldur og kyn (e. demographic information), áhættuþættir 

hjartasjúkdóma, ástæður fyrir aðgerðinni, niðurstöður hjartaþræðingar, fylgikvillar 

aðgerðarinnar og hvaða læknir framkvæmdi aðgerðina.  Alvarleiki þrengslanna í  

kransæðum ásamt gerð stoðnets ef slíkt er notað er einnig skráð.  Ýmsar upplýsingar 
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tengdar aðgerðinni eru skráðar.  Jafnframt getur hver og einn spítali skráð fleiri breytur 

að vild.  Upplýsingarnar eru skráðar beint í tölvu frá æðaþræðingarstofunni í gegnum 

Veraldarvefinn.  Gefin er út ársskýrsla þar sem upplýsingar um árangur (útkomur) á 

landsvísu kemur fram ásamt samanburði milli sjúkrahúsa og landssvæða.  Einnig eru 

gögnin í grunninum samkeyrð við aðra gagnagrunna í Svíþjóð eins og til dæmis 

þjóðskrána og aðra heilsufarsgagnagrunna sem gerir kleift að birta upplýsingar um 

útkomu til lengri tíma, eins og til dæmis eins árs dánartíðni.  SCAAR er sá erlendi 

hjartasjúkdómagagnagrunnur sem Ísland hefur tekið lengst þátt í.   

Annar landsgagnagrunnur í Svíþjóð á sviði hjartasjúkdóma er RIKS-HIA 

(Register of Information and Knowledge about Swedish Heart Intensive Care 

Admissions) gagnagrunnurinn (RIKS-HIA, 2008) en þar er safnað upplýsingum um 

sjúklinga með bráða kransæðasjúkdóma.  Í þennan grunn eru skráðar um 100 

mismunandi breytur, þar á meðal heilsufarssaga, áhættuþættir hjartasjúkdóma, 

niðurstöður líkamsskoðunar, inngrip, rannsóknir, fylgikvillar, lyf, útkoma og 

sjúkdómsgreiningar við útskrift.  Fylgst er með endurinnlögnum og lifun með því að 

tengja gögnin við aðra sjúkrahúsgagnagrunna (Swedish Association of Local Authorities 

and Regions, 2007).  Frá ársbyrjun 2009 tekur Landspítali þátt í skráningu í RIKS-HIA 

gagnagrunninn. 

Enn annar grunnur í Svíþjóð er SEPHIA (Registry on Secondary Prevention in 

Cardiac Intensive Care) (SEPHIA, 2008).  Hann er tengdur við RIKS-HIA 

gagnagrunninn.   Í SEPHIA eru skráðar upplýsingar er varða fyrirbyggjandi meðferðir 

eftir hjartaáfall.  Skráð er beint í grunninn hjá lækni eða hjúkrunarfræðingi sem 

sjúklingar sem fengið hafa hjartaáfall heimsækja 6-10 vikum og 12-14 mánuðum eftir 

áfallið.  Breytur sem skráðar eru í grunninn eru meðal annars einkenni frá hjarta, 
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atvinna, endurinnlagnir, áhættuþættir hjartasjúkdóma, lyf, blóðþrýstingsmæling, 

blóðfitur, blóðsykur og niðurstöður úr hjartalínuriti (Swedish Association of Local 

Authorities and Regions, 2005 & 2007).  Landspítalinn hóf þátttöku í SEPHIA 

gagnagrunninum í ársbyrjun 2009. 

Einnig er til sænskur gagnagrunnur fyrir hjartaskurðaðgerðir (Svenska 

Hjärtkirurgiregistret, 2008).  Þar eru skráðar upplýsingar varðandi hjartaskurðaðgerðir 

framkvæmdar í Svíþjóð allt frá árinu 1992.  Breytur skráðar eru meðal annars aldur, kyn, 

gerð aðgerðar, fylgikvillar eftir aðgerðir (sýkingar, nýrnabilun, heilablóðfall), dánartíðni, 

bæði í kjölfar aðgerðar og ári eftir aðgerð (Swedish Association of Local Authorities and 

Regions, 2005 & 2007). 

Verið er að stofna nýjan gagnagrunn, SWEDEHEART (Swedish Web-system for 

Enhancement and Development of Evidence-based care in Heart disease Evaluated 

According to Recommended Therapies) (Regleverk för SWEDEHEART, 2008).  Þessi 

gagnagrunnur sameinar þá fjóra gagnagrunna sem að framan er getið, SCAAR, 

SEPHIA, RIHS-HIA og hjartaskurðaðgerðagagnagrunninn.  Markmiðið með þessum 

nýja gagnagrunni er að nota gögnin til þess að leiða til úrbóta í meðferð svo lækka megi 

dánartíðni og minnka veikindi vegna kransæðasjúkdóma, ásamt því að auka lífsgæði 

kransæðasjúklinga.  Einnig að auka kostnaðar-ábata (e. cost-effectiveness) í tengslum 

við kransæðasjúkdóma og meðferð þeirra.  Landspítali stefnir að þátttöku í 

SWEDEHEART gagnagrunninum. 

Hjartabilunargagnagrunnur, RiksSvikt (Nationellt kvalitetsregister för hjärtsvikt), 

er einnig til í Svíþjóð (RiksSvikt, 2008).  Þar eru meðal annars skráðar niðurstöður 

hjartalínurits, ómunar af hjarta og röntgenmyndar af hjarta og lungum, heilsufarssaga, 

lyfjanotkun og niðurstöður ýmissa blóðprófa.  Ári eftir skráningu eru sjúklingar beðnir 
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um að fylla út spurningalista þar sem meðal annars er spurt um lífsgæði og lyfjanotkun 

(Swedish Association of Local Authorities and Regions, 2005 & 2007).  Stefnt er að 

þátttöku Landspítala í RiksSvikt gagnagrunninum. 

Allir þessir mismunandi gagnabankar eiga það sammerkt að með notkun þeirra er 

á auðveldan hátt hægt að fylgjast með árangri meðferðar á mismunandi sjúkrahúsum.  

Með þeim hætti er bæði hægt að fylgjast með breytingu á árangri sama sjúkrahúss í tíma 

og einnig bera saman mismunandi sjúkrahús með tilliti til gæða og árangurs.  Með þessu 

er leitast við efla meðferðarúrræði svo lækka megi dánartíðni, minnka veikindi og lækka 

kostnað við greiningu og meðferð bráðra kransæðasjúkdóma. 

Á hinum Norðurlöndunum eru einnig til heilsufarsgagnagrunnar tengdir 

hjartasjúkdómum sem innihalda gögn fyrir allt landið.  Þetta á einnig við um Bretland og 

Bandaríkin.  

Það sem þessir landsgagnagrunnar eiga flestir sammerkt er að gefnar eru út 

ársskýrslur með helstu niðurstöðum byggðum á gögnum úr þessum grunnum.  Eini 

gallinn er að gjarnan koma þessar ársskýrslur frekar seint út þar sem vinna þarf úr 

gríðarlegu gagnamagni. 

Ísland er lítið land og fer stór hluti meðhöndlunar bráðra hjartasjúkdóma fram á 

einu sjúkrahúsi, Landspítala.  Hjartaþræðingar, -víkkanir og kransæðahjáveituaðgerðir 

eru eingöngu gerðar á Landspítala.  Á Landspítala er að finna rafrænan gagnagrunn með 

ýmsum heilsufarsgögnum sjúklinga, þar á meðal gögnum tengdum hjartasjúkdómum.  

Þessi gögn eru hins vegar oft ekki eins nákvæm og að ofan er greint frá í lýsingum á 

erlendum landsgagnagrunnum.  Jafnframt gilda mjög strangar reglugerðir varðandi 

samkeyrslu gagna í gagnagrunnum á Íslandi sem hamla því að hægt sé á auðveldan hátt 

að finna, til dæmis, eins árs dánartíðni.  Til þess þarf upplýsingar úr mismunandi 
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gagnagrunnum, í þessu tilfelli upplýsingar úr gagnagrunnum Landspítala ásamt 

upplýsingum úr gagnagrunnum Hagstofu Íslands. 

Á Landspítala hefur verið haldin rafræn skrá um kransæðavíkkanir frá árinu 

1987, eða frá upphafi slíkra aðgerða á Landspítala.  Þar hafa verið skráðar upplýsingar 

um áhættuþætti sjúklinga fyrir kransæðasjúkdómi, upplýsingar um kransæðavíkkunina 

sjálfa og fylgikvilla hennar.  Gerðar hafa verið rannsóknir byggðar á þessum gögnum og 

birtar í læknatímaritum. 

Á vegum Hjartaverndar hafa verið stundaðar viðamiklar rannsóknir á 

hjartasjúkdómum og áhættuþáttum þeirra frá árinu 1967 (Hjartavernd, 2008).  Þar hefur 

ítarlegum gögnum tengdum hjartasjúkdómum og áhættuþáttum þeirra verið safnað í 

gagnagrunna í rannsóknartilgangi.   

Birtir hafa verið gæðavísar tengdir meðferð hjartasjúkdóma úr gögnum 

Landspítala, aðallega í tengslum við samnorræn verkefni og samanburð OECD landa 

(Nordisk Ministerråds arbejdsgruppe vedrørende kvalitetsmåling, 2007; OECD, 2007).  

Gæðavísar sem notaðir hafa verið eru tengdir dánartíðni, þeir eru:  dánartíðni á 

sjúkrahúsi innan 30 daga eftir hjartaáfall, dánartíðni á sjúkrahúsi innan 30 daga eftir 

kransæðahjáveituaðgerð og dánartíðni á sjúkrahúsi innan 30 daga eftir kransæðavíkkun. 

 

Tilgangur 

Tilgangurinn með þessu verkefni er að varpa ljósi á þekkta gæðavísa tengda 

meðferð hjartasjúkdóma, einkum þá sem tengjast blóðþurrðarhjartasjúkdómum, sem 

hægt væri að nota á Landspítala.  Þetta er gert í þeim tilgangi að fá skilvirkari samanburð 

við aðrar sambærilegar stofnanir og leggja mat á hvar Landspítali stendur með tilliti til 

gæða við meðhöndlun hjartasjúkdóma.  Jafnframt að leggja til úrbætur á gagnasöfnun og 
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uppbyggingu gagna í rafrænni sjúkraskrá á Landspítala svo hægt sé að meta sem flestar 

víddir gæða tengdum meðferð hjartasjúkdóma.  Spurningum sem leitast verður við að 

svara eru eftirfarandi: 

• Hvaða gæðavísa tengda meðferð blóðþurrðarhjartasjúkdóma er fýsilegt að nota 

á  Landspítala í dag?  

• Hvaða gæðavísar væru æskilegir til viðbótar? 

• Hvaða úrbætur í gagnaskráningu og -uppbyggingu þarf til að fjölga nothæfum 

gæðavísum? 

• Hvar stendur Landspítali með tilliti til gæða þjónustu við hjartasjúklinga miðað 

við önnur sambærileg sjúkrahús? 

 

 



 

 

21

EFNIVIÐUR OG AÐFERÐIR 

Valið var að skipta verkefninu í þrjá hluta svo hægt væri að svara þeim 

spurningum sem settar voru fram í innganginum.  Í fyrsta lagi var kannað hvaða 

gæðavísa, tengda meðferð hjartsjúkdóma, verið er að nota erlendis og í kjölfarið valdir 

ákveðnir gæðavísar til þess að nota í þessu verkefni.  Í öðru lagi var kortlagt hvaða 

gögnum, tengdum hjartasjúkdómum, er safnað á tölvutæku formi á Landspítala og 

ákvarðað hvaða gæðavísa af þeim sem valdir voru í verkefnið, væri fýsilegt að nota á 

Landspítala.  Í  kjölfarið voru gerðar tillögur að úrbótum í gagnaskráningu, svo mögulegt 

sé að nota fleiri gæðavísa tengda meðferð hjartasjúkdóma á Landspítala.  Í þriðja lagi 

voru reiknuð gildi fyrir gæðavísa hjartasjúkdóma á Landspítala þar sem tölvutæk gögn 

leyfðu slíkt og þessi gildi borin saman við sambærileg erlend gildi.  Var þetta gert til 

þess að kanna stöðu Landspítala í samanburði við erlend sjúkrahús. 

 

Val á gæðavísum 

 Við val á gæðavísum í verkefnið var skoðað hvaða gæðavísa tengda meðferð 

hjartasjúkdóma verið er að notast við erlendis.  Þetta var gert með aðstoð 

Veraldarvefsins.  Aðallega var byggt á því hvaða gæðavísa stóru alþjóðlegu stofnanirnar 

AHRQ, OECD, ESC og The Joint Commission notast við og mæla með (sjá töflu 1, síðu 

14).  Út frá því voru valdir gæðavísar sem oftast komu upp í þessu samhengi og uppfylla 

flest af þeim skilmerkjum sem nauðsynleg eru talin (tafla 2).  Þessir gæðavísar voru 

valdir þar sem vinnan sem liggur að baki skilgreiningar þeirra var talin vera ítarleg og 

vel unnin.  Ofannefndar stofnanir hafa farið yfir þá gæðavísa sem til eru, þeir verið 

metnir af sérfræðingum á grundvelli góðra gæðavísa og tekið tillit til alþjóðlegs 

sambærileika.  Gæðavísarnir sem valdir voru til notkunar í verkefnið eru samansafn vísa 
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sem alþjóðlegar stofnanir hafa skilgreint, ásamt nokkrum öðrum sem höfundur telur að 

gætu nýst Landspítala til samanburðar milli ára. 

Tafla 2.    Skilmerki góðra gæðavísa 

Mikilvægi Vísindalegt traust Hagkvæmni 

Heilbrigðisleg þýðing Réttmæti Auðvelt aðgengi gagna 

Fjárhagsleg þýðing Áreiðanleiki Góður sambærileiki 

Þýðing fyrir 
stefnumótendur og 
neytendur  

Nákvæmni Viðunandi kostnaður 

Möguleiki á úrbótum 
 

Næmi og sértækni 
mikil 

- 

- Skekkja í lágmarki - 

- Ítarlega skilgreindur - 

- 
Byggður á 
vísindalegum rökum 

- 

 
(Mainz, 2003a; Lambie & Mattke, 2004; Mattke et al., 2006b; AHRQ, 2007a) 

 

Gagnauppbygging á Landspítala - úrbætur 

Kannað var hvort hægt væri á auðveldan hátt að fá upplýsingar úr gagnagrunnum 

Landspítala varðandi gæðavísana sem valdir voru til notkunar fyrir verkefnið.  Það var 

gert með því að skoða hvaða breytum safnað er í grunnana, á hvaða formi og hvort 

auðvelt væri að nálgast gögnin.  Í framhaldinu var unnið að tillögum að bættri 

gagnauppbyggingu, það er hvernig hægt væri að nálgast þau gögn sem á vantar og hvaða 

úrbætur gera þarf til þess að hægt sé að fjölga gæðavísunum.   

 

Töluleg gildi gæðavísa og samanburður 

Notast var við gögn úr gagnagrunnum Landspítala og gæðavísar fyrir 

Landspítala reiknaðir.  Gildi fyrir mismunandi gæðavísa voru fengin á eftirfarandi máta:  
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fundinn var fjöldi tilfella sem féllu undir það sem verið var að skoða (útkoma) annars 

vegar og hins vegar fjöldi tilfella í áhættu fyrir því sem verið var að skoða.  

Gæðavísirinn er birtur sem hlutfall, í prósentum.  Fjöldinn með tiltekna útkomu er í 

teljara og í nefnara er fjöldinn í áhættu.  Sem dæmi, ef gæðavísirinn sem um ræðir er 

fjöldi einstaklinga sem koma á Landspítala með bráða kransæðastíflu og deyja á 

sjúkrahúsinu innan 30 daga frá innlögn, þá er í teljara fjöldi einstaklinga með bráða 

kransæðastíflu  sem kom á Landspítala og dó innan 30 daga frá innlögn og í nefnara 

heildarfjöldi einstaklinga með bráða kransæðastíflu sem kom á Landspítala á umræddu 

tímabili.  Undantekning frá þessu er gæðavísirinn um fjölda á biðlista en þar er ekki birt 

hlutfall heldur eingöngu fjöldatala. 

Gögnin sem notuð voru í rannsókninni eru hluti af klínískum  gagnagrunnum 

Landspítala.  Fengið var leyfi frá Siðanefnd Landspítala fyrir notkun gagnanna og 

verkefnið tilkynnt til Persónuverndar.  Notuð voru gögn um hópa sjúklinga sem á 

tímabilinu 2003-2007 höfðu legið á Landspítala og voru með sjúkdómsgreiningarnar 

kransæðastífla (ICD-10 númer I21 eða I22) og/eða hjartabilun (ICD-10 númer I110, 

I130, I132 og I50) sem fyrstu greiningu og/eða hafa farið í ákveðnar meðferðir tengdar 

hjartasjúkdómum, það er hjartaþræðing (NCSP kóði FNDC1A),  kransæðavíkkun 

(NCSP kóði FNSG00, FNSG02 eða FNSG05) eða skurðaðgerð á kransæðum (NCSP 

kóði FNSA, FNSB, FNSC, FNSD eða FNSE) eða eru á biðlista eftir slíkum aðgerðum.  

Notaðar voru upplýsingar um aldur, kyn, sjúkdómsgreiningu, aðgerðir, afdrif, 

legudagafjölda, innskriftardeild, útskriftardeild, legunúmer, innskriftardag, útskriftardag, 

fjölda daga að endurinnlögn og biðlistaupplýsingar.  

Þegar gæðavísarnir voru reiknaðir voru eingöngu tekin þau tilfelli sem höfðu 

viðkomandi sjúkdómsgreiningu eða -meðferð sem aðalsjúkdómsgreiningu- eða meðferð.  
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Undantekning er þegar um var að ræða kransæðavíkkun, þá var ekki eingöngu miðað við 

að kransæðavíkkun væri aðalmeðferð heldur mátti hún einnig teljast til annarrar 

meðferðar.    Ástæðan fyrir því að ekki var eingöngu miðað við fyrstu meðferð þegar um 

kransæðavíkkun var að ræða er að oftast er hjartaþræðing skráð sem fyrsta meðferð 

þegar um kransæðavíkkun er að ræða þar sem hjartaþræðing er oftast undanfari 

kransæðavíkkunar.  Í samræmi við skilgreiningar frá AHRQ og OECD var við  

útreikninga á gæðavísum tengdum hjartaáfalli einungis teknir með þeir sem voru eldri en 

18 ára, þetta á einnig við um hjartabilunar- og kransæðarvíkkunargæðavísinn, þar voru 

jafnframt útilokuð þau tilfelli sem tengdust þungun, barnsburði og sængurlegu.  

Varðandi kransæðahjáveituaðgerðir var miðað við þá sem voru eldri en 40 ára og tilfelli 

tengd þungun, barnsburði og sængurlegu útilokuð. Gæðavísar varðandi dánartíðni miða 

við dauða á sjúkrahúsinu vegna viðkomandi atviks innan 30 daga frá innskrift. 

Samsvarandi erlend gildi fyrir gæðavísa voru fengin með leit á Veraldarvefnum.  

Notaðir voru leitarvefir til þess að finna gildi fyrir umrædda gæðavísa.  Jafnframt var 

leitað að skýrslum útgefnum af OECD, AHRQ, norrænum gæðasamtökum og samtökum 

fyrir landsgagnagrunna þar sem gildi fyrir gæðavísa tengda hjartasjúkdómum var að 

finna.  Einnig voru skoðaðar heimasíður stærstu sjúkrahúsanna í umræddum löndum.  

Gildi gæðavísa fyrir Landspítala voru borin saman við landsmeðaltöl í Bandaríkjunum, 

Bretlandi, Svíþjóð og Danmörku.  Miðað var við árin 2003-2007 í þessu samhengi og 

mismunandi gæðavísar fyrir hvert ár fyrir sig skoðaðir.   
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NIÐURSTÖÐUR 

Val á gæðavísum  

 Þegar leit var gerð á Veraldarvefnum að gæðavísum tengdum meðferð á 

hjartasjúkdómum fannst fjöldinn allur af gæðavísum.  Þeir helstu eru birtir í töflu 3. 

Tafla 3    Gæðavísar tengdir meðferð hjartasjúkdóma. 

Gæðavísar - hjartaáfall Gæðavísar - hjartabilun Gæðavísar - aðgerðir 

Aspirín við útskrift eftir 
hjartaáfall 

Hlutfall hjartabilunarsjúklinga 
sem eru vigtaðir daglega á 
sjúkrahúsinu 

Dánartíðni  á sjúkrahúsi í kjölfar 
kransæðahjáveituaðgerða (e. 
coronary artery bypass graft, 
CABG) 

ACE-hemlar við útskrift eftir 
hjartaáfall 

Hlutfall hjartabilunarsjúklinga 
sem fara í hjartaómun í 
sjúkrahúslegunni 

Eins árs dánartíðni í kjölfar 
CABG 

Beta-hemlar við útskrift eftir 
hjartaáfall 

Hlutfall hjartabilunarsjúklinga 
sem fá næringarráðgjöf í legunni 

CABG enduraðgerð innan 6 
mánaða frá útskrift 

Blóðfitulækkandi (statín) 
meðferð eftir hjartaatvik 

Hlutfall hjartabilunarsjúklinga 
sem fá tíma á göngudeild innan 
fjögurra vikna frá útskrift 

Dánartíðni á sjúkrahúsi í kjölfar 
kransæðavíkkunar (e. 
percutaneous coronary 
intervention, PCI) 

Tími frá komu á sjúkrahús þar 
til segaleysandi meðferð hefst 
(fyrir sjúklinga með hjartaáfall) 

Mat á starfi vinstra slegils 
hjartabilunarsjúklinga 

Tíðni CABG aðgerða sama dag 
og PCI 

Tími frá komu á sjúkrahús þar 
til kransæðavíkkun (e. 
percutaneous coronary 
intervention, PCI) hefst (fyrir 
sjúklinga með hjartaáfall) 

Fjöldi innlagna vegna 
hjartabilunar 

Endur-PCI innan 30 daga frá 
útskrift 

Aspirín við komu á sjúkrahús 
vegna hjartaáfalls 

Hlutfall sjúklinga með hjartabilun 
og hjartaflökt sem fá warfarín 
(blóðþynningarlyf) 

Fjöldi kransæðahjáveituaðgerða 

Eins árs dánartíðni í kjölfar 
hjartaáfalls 

Hlutfall sjúklinga með hjartabilun 
og hjartaflökt sem  fara í 
skjaldkirtilspróf 

Fjöldi kransæðavíkkana 

Dánartíðni  á sjúkrahúsi fyrir 
hjartaáfall 

Hlutfall hjartabilunarsjúklinga 
með bjúg á fótum sem fá 
fyrirbyggjandi meðferð við 
blóðtappa í fæti 

- 

Hlutfall hjartaáfallssjúklinga 
sem fara í áreynslupróf  innan 
30 daga frá hjartaáfalli 

ACE-hemlar  við útskrift eftir 
hjartabilun 

- 

Fjöldi innlagna vegna 
háþrýstings 

Beta-hemlar við útskrift eftir 
hjartabilun 

- 

Blóðþrýstingur mældur á sl. 2 
árum (> 18 ára) 

Dánartíðni  á sjúkrahúsi fyrir 
hjartabilun 

- 

Blóðfitur mældar á sl. 5 árum (> 
18 ára) 

- - 
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Tafla 3    Gæðavísar tengdir meðferð hjartasjúkdóma, framhald 

Gæðavísar - hjartaáfall Gæðavísar - hjartabilun Gæðavísar - aðgerðir 

Hlutfall reykingamanna sem fær 
ráðleggingar um að hætta að 
reykja 

- 
 
- 
 

Hjartalínurit tekið innan 10 
mínútna frá komu 
hjartaáfallssjúklings á sjúkrahús 

- - 

Tilvísun hjartaáfallssjúklinga í 
hjartaendurhæfingu 

- - 

Hlutfall hjartaáfallssjúklinga 
sem enn eru að taka beta hemla 
ári eftir útskrift 

- - 

Hlutfall hjartaáfallssjúklinga 
sem enn eru að taka ACE hemla 
ári eftir útskrift 

- - 

Hlutfall hjartaáfallssjúklinga 
sem enn eru að taka statín ári 
eftir útskrift 

- - 

Hlutfall hjartaáfallssjúklinga 
sem fara í eftirlit til læknis 4 
vikum eftir útskrift 

- - 

Meðalbiðtími í hjartaþræðingu 
eftir hjartaáfall 

- - 

Meðalbiðtími í kransæðavíkkun 
eftir hjartaárfall 

- - 

Hlutfall hjartaáfallssjúklinga 
sem endurinnlagðir með hvikula 
hjartaöng (e. unstable angina) 
innan árs 

- - 

Hlutfall hjartaáfallssjúklinga 
sem endurinnlagðir vegna 
hjartaáfalls innan 30 daga 

- - 

Hlutfall hjartaáfallssjúklinga 
sem endurinnlagðir vegna 
hjartaáfalls innan árs 

- - 

Hlutfall hjartaáfallssjúklinga 
sem endurinnlagðir vegna 
hjartabilunar  innan 30 daga 

- - 

Hlutfall hjartaáfallssjúklinga 
sem endurinnlagðir vegna 
hjartabilunar innan árs 

- - 

Hlutfall hjartaáfallssjúklinga 
sem endurinnlagðir með hvikula 
hjartaöng (e. unstable angina) 
innan 30 daga 

- - 

 

Af gæðavísunum í töflu 3 voru valdir, samkvæmt flestum af skilmerkjunum í 

töflu 2, 22 vísar til notkunar í verkefnið.  Þá má sjá í töflu 4, ásamt nánari skilgreiningu.  
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Tafla 4    Gæðavísar tengdir meðferð hjartasjúkdóma notaðir í verkefnið 

Gæðavísir Teljari Nefnari 

Aspirín við útskrift eftir 
hjartaáfall 

Fjöldi með greininguna hjartaáfall 
sem ráðlagt við útskrift að nota aspirín 

Heildarfjöldi útskrifta með 
greininguna hjartaáfall  sem ekki hafa 
frábendingar fyrir aspiríni 

ACE-hemlar við útskrift 
eftir hjartaáfall 

Fjöldi tilfella með greininguna skert 
starfsemi vinstri slegils eftir hjartaáfall 
sem fá ávísun á ACE-hemla við 
útskrift 

Heildarfjöldi útskrifta eftir hjartaáfall 
með greininguna  skert starfsemi 
vinstri slegils sem ekki hafa 
frábendingu fyrir ACE-hemla 

Beta-hemlar við útskrift 
eftir hjartaáfall 

Fjöldi með greininguna hjartaáfall 
sem fá ávísun á beta-hemla við 
útskrift 

Heildarfjöldi útskrifta með 
greininguna hjartaáfall  sem ekki hafa 
frábendingar fyrir beta-hemla 

Blóðfitulækkandi lyf 
(statín) eftir hjartaatvik 
 

Fjöldi tilfella sem útskrifast eftir 
hjartaatvik sem fá ávísum á 
blóðfitulækkandi lyf við útskrift 

Heildarfjöldi tilfella sem útskrifast 
eftir hjartaatvik sem ekki hafa 
frábendingu fyrir blóðfitulækkandi 
lyfjum 

Fyrir sjúklinga með 
hjartaáfall - tími frá 
komu á sjúkrahús þar til 
segaleysandi 
lyfjameðferð hefst 

Fjöldi mínútna frá komu sjúklings 
með hjartaáfall á sjúkrahús þar til 
segaleysandi lyfjameðferð hefst 

Fjöldi tilfella með staðfest hjartaáfall 
sem fá segaleysandi lyfjameðferð og 
hafa nákvæma skráningu á komutíma 
og tíma þegar segaleysandi 
lyfjameðferð hófst 

Fyrir sjúklinga með 
hjartaáfall - tími frá 
komu á sjúkrahús þar til 
kransæðavíkkun (PCI) 
hefst 

Fjöldi mínútna frá því að sjúklingur 
með hjartaáfall kemur á sjúkrahús þar 
til kransæðavíkkun hefst 

Fjöldi tilfella með staðfest hjartaáfall 
sem fara í kransæðavíkkun innan 12 
tíma frá komu og hafa nákvæma 
skráningu á komutíma og tíma þegar 
kransæðavíkkun hófst 

Aspirín við komu á 
sjúkrahús vegna 
hjartaáfalls 

Fjöldi hjartaáfallstilfella sem fengu 
aspirín innan 24 klst. frá hjartaáfalli 

Heildarfjöldi innlagnartilfella vegna 
hjartaáfalls sem ekki hafa 
frábendingu fyrir aspiríni 

Eins árs dánartíðni í 
kjölfar hjartaáfalls 

Fjöldi andláta sem verða innan árs frá 
sjúkrahúsinnlögn með hjartaáfall sem 
fyrstu greiningu 

Heildarfjöldi tilfella sem leggjast inn 
á sjúkrahús með hjartaáfall sem 
fyrstu greiningu 

Dánartíðni á sjúkrahúsi í 
kjölfar kransæða- 
aðgerða (CABG) 

Fjöldi andláta á sjúkrahúsinu innan 30 
daga frá kransæðahjáveituaðgerð   

Heildarfjöldi 
kransæðahjáveituaðgerða  

Eins árs dánartíðni í 
kjölfar CABG 

Fjöldi 
kransæðahjáveituaðgerðasjúklinga 
sem deyja innan árs frá aðgerð 

Heildarfjöldi útskrifta eftir 
kransæðahjáveituaðgerð 

Enduraðgerð innan 6 
mánaða frá útskrift eftir 
kransæðahjáveituaðgerð 

Fjöldi sjúklinga sem fara í 
endurkransæðaaðgerð innan 6 mánaða 
frá útskrift eftir 
kransæðahjáveituaðgerð 

Heildarfjöldi útskrifta eftir 
kransæðahjáveituaðgerð 

Dánartíðni á sjúkrahúsi í 
kjölfar 
kransæðavíkkunar 

Fjöldi einstaklinga sem deyja á 
sjúkrahúsinu innan 30 daga frá 
kransæðavíkkun 

Heildarfjöldi framkvæmda 
kransæðavíkkana 
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Tafla 4, framhald    Hjarta- og æðasjúkdómagæðavísar 

Gæðavísir Teljari Nefnari 
Tíðni  
kransæðahjáveituaðgerða 
sama dag og 
kransæðavíkkun 

Fjöldi tilfella sem fara í 
kransæðahjáveituaðgerð innan 
sólarhrings frá kransæðavíkkun 

Heildarfjöldi framkvæmda 
kransæðavíkkana 

Endurkransæðavíkkun 
innan 30 daga frá útskrift 

Fjöldi sjúklinga sem fara í aðra 
kransæðavíkkun innan 30 daga frá 
útskrift eftir fyrri kransæðavíkkun 

Heildarfjöldi framkvæmda 
kransæðavíkkana 

Hlutfall hjartabilunar-
sjúklinga sem fá ávísun á 
ACE-hemla við útskrift 

Fjöldi tilfella með aðalgreininguna 
hjartabilun sem fá ávísun á ACE-
hemla við útskrift 

Heildarfjöldi útskrifta eftir 
hjartabilun 

Hlutfall 
hjartabilunarsjúklinga 
sem fá ávísun á beta- 
hemla við útskrift  

Fjöldi tilfella með greininguna 
hjartabilun sem fá ávísun á beta-
hemla við útskrift 

Heildarfjöldi útskrifaðra 
hjartabilunartilfella 

Dánartíðni á sjúkrahúsi 
vegna hjartabilunar 

Fjöldi dauðsfalla á sjúkrahúsinu innan 
30 daga frá innskrift vegna 
hjartabilunar 

Heildarfjöldi útskrifta með 
greininguna hjartabilun 

Dánartíðni á sjúkrahúsi 
vegna hjartaáfalls 

Fjöldi dauðsfalla á sjúkrahúsinu innan 
30 daga frá innskrift vegna 
hjartaáfalls 

Heildarfjöldi útskrifta með hjartaáfall 
sem aðalgreiningu 

Hjartaáfall - 
endurinnlagnir 

Fjöldi tilfella sem útskrifast með 
sjúkdómsgreininguna hjartaáfall og 
leggjast aftur inn á sjúkrahús vegna 
ástands tengt hjartasjúkdómi innan 30 
daga frá útskrift 

 
Heildarfjöldi tilfella sem útskrifast 
með sjúkdómsgreininguna hjartaáfall 
 

Hjartabilun -
endurinnlagnir  

Fjöldi tilfella sem útskrifast með 
sjúkdómsgreininguna hjartabilun og 
leggjast aftur inn á sjúkrahús vegna 
ástands tengt hjartasjúkdómi innan 30 
daga frá útskrift 

Heildarfjöldi tilfella sem útskrifast 
með sjúkdómsgreininguna hjartabilun 
 

Fjöldi á biðlista fyrir 
kransæðahjáveituaðgerð 

- - 

Fjöldi á biðlista fyrir 
hjartaþræðingu 

- - 

 

Gæðavísar tengdir fjölda á biðlista eru ekki birtir eins og hinir gæðavísarnir, sem 

teljari og nefnari.  Þess í stað eru þeir birtir sem fjöldi einstaklinga sem eru á biðlista 

eftir viðkomandi aðgerð og einnig fjöldi einstaklinga sem beðið hafa í 3 mánuði eða 

lengur eftir viðkomandi aðgerð. 
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Notkunarmöguleikar á Landspítala - gagnauppbygging 

Þegar skoðað er hverja af þessum 22 gæðavísum hægt væri að nota á Landspítala 

þarf helst að taka tillit til aðgengis að gögnum, það er hvort gögnin séu aðgengileg á 

tölvutæku formi.  Alls reyndust vera níu gæðavísar tengdir meðferð hjartasjúkdóma sem 

hægt er að nota á auðveldan hátt á Landspítala í dag.  Þeir eru: 

 • Dánartíðni á sjúkrahúsi vegna hjartaáfalls innan 30 daga frá innlögn. 

 • Dánartíðni á sjúkrahúsi vegna hjartabilunar innan 30 daga frá innlögn. 

• Dánartíðni á sjúkrahúsi eftir kransæðahjáveituaðgerð innan 30 daga frá 

innlögn.  

• Dánartíðni á sjúkrahúsi eftir kransæðavíkkun innan 30 daga frá innlögn.   

• Hlutfall kransæðavíkkunarsjúklinga sem fara í kransæðahjáveituaðgerð sama 

dag og kransæðavíkkun er gerð. 

• Hlutfall kransæðahjáveituaðgerðasjúklinga sem fara í endur- 

kransæðahjáveituaðgerð innan 6 mánaða frá útskrift. 

• Hlutfall kransæðavíkkunarsjúklinga sem fara í endurtekna kransæðavíkkun           

innan 30 daga frá útskrift.   

• Fjöldi sjúklinga á biðlista eftir hjartaþræðingu. 

• Fjöldi sjúklinga á biðlista eftir  kransæðahjáveituaðgerð.   

Gögnin fyrir þessa gæðavísa, að undanskildum fjölda á biðlista, koma úr 

upplýsingakerfinu LEGU, sem inniheldur gögn um inniliggjandi sjúklinga spítalans.  

Upplýsingar fyrir fjölda á biðlista koma úr Starfsemisupplýsingum Landspítala. 
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Aðgengi að gögnum á Landspítala reyndist vera hamlandi þáttur fyrir hina 

þrettán gæðavísana.   

 

Úrbætur í gagnaskráningu 

Til viðbótar við þessa níu hjartasjúkdómagæðavísa sem hægt er á auðveldan hátt 

að nota á Landspítala væri æskilegt að nota gæðavísa tengda lyfjanotkun, 

endurinnlögnum og tíma að veittri meðferð (kransæðavíkkun), þar sem þeir gæðavísar 

eru notaðir erlendis til þess að meta gæði þjónustu vegna hjartasjúkdóma.   Margir 

gæðavísanna sem notaðir eru til samanburðar á meðferð sjúklinga með hjartasjúkdóma í 

heiminum í dag tengjast lyfjanotkun.  Á Landspítala er verið að innleiða á allar 

legudeildir hugbúnað fyrir lyfjaupplýsingar og hefur þessi hugbúnaður verið á 

hjartadeildunum í tæpt ár.  Í þessi kerfi eru meðal annars skráðar upplýsingar um 

lyfjagjafir sjúklinga á legudeildum og útskriftarlyf sjúklinga.  Ekki er enn hægt að nota 

þessi gögn á auðveldan hátt til þess að fá upplýsingar tengdar gæðavísum. Setja þarf 

þessi gögn í vöruhús gagna og mun þá þessi viðbót við rafræn gagnasöfn Landspítala 

fjölga gæðavísum sem hægt er að nota á spítalanum.  Jafnframt er nýbyrjað að skrá 

upplýsingar um hjartasjúklinga á Landspítalanum í RIKS-HIA gagnagrunninn sem 

fjallað var stuttlega um hér að framan.  Þar eru meðal annars skráðar upplýsingar um lyf 

sjúklinga við komu á sjúkrahúsið og lyf við útskrift, ásamt sjúkdómsgreiningu og 

almennum heilsufarsupplýsingum.  Með tilkomu þessara gagna í gagnagrunn og vöruhús 

verður á auðveldan hátt hægt að reikna gæðavísa fyrir hlutfall aspirín og beta-hemla 

ávísunar við útskrift eftir hjartaáfall, ásamt notkun blóðfitulækkandi lyfja eftir 

hjartaatvik og ACE-hemla hjá þeim sem hafa skerta starfsemi vinstri slegils.  Jafnframt 

verður hægt að skoða hlutfall hjartaáfallssjúklinga sem fengu aspirín innan sólarhrings 
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frá hjartaáfalli.  Jafnframt er fyrirhugað að byrja að skrá gögn í sænska gagnagrunninn 

RiksSvikt þar sem upplýsingar um hjartabilunarsjúklinga eru skráðar.  Þegar gögn frá 

Landspítala verða komin í þann gagnagrunn mun verða auðvelt að nálgast upplýsingar 

um hlutfall hjartabilunarsjúklinga sem fá annars vegar ávísun á ACE-hemla og hins 

vegar beta-hemla við útskrift. 

Verið er að vinna að uppbyggingu á nýju klínísku vöruhúsi gagna á 

Landspítalanum.  Þar verða ítarlegri gögn en eru í vöruhúsinu sem notað er í dag.  Með 

tilkomu þessa nýja vöruhúss mun á auðveldan hátt verða hægt að skoða endurkomur 

vegna hinna mismunandi sjúkdóma og meðferða.  Þá verður til dæmis hægt að sjá tíðni 

endurinnlagna eftir hjartaáfall, hjartabilun, kransæðavíkkun og kransæðahjáveituaðgerð.   

Varðandi upplýsingar um lengd tíma frá því að sjúklingur kemur á sjúkrahúsið 

þangað til að ákveðin meðferð er veitt, þá er skráð í SCAAR gagnagrunninn hvenær 

kransæðavíkkun hefst.  Tími innskriftar er skráður í rafræna sjúkraskrárkerfið í dag.  

Gögn um innskriftartíma sjúklinga eru nú þegar í vöruhúsi gagna en þar eru ekki gögn 

um upphafstíma kransæðavíkkana.  Til þess að hægt sé á auðveldan máta að skoða tíma 

frá komu hjartaáfallssjúklinga á sjúkrahúsið og þangað til kransæðavíkkun hefst þurfa 

gögn þessu tengd að vera á sama stað.  Því þarf tími komu á sjúkrahús að vera skráður í 

SCAAR gagnagrunninn eða upphafstími kransæðavíkkunar að vera færður úr SCAAR 

grunninum yfir í vöruhús gagna.   

Það eru einungis örfá tilfelli á ári þar sem segaleysandi meðferð er gefin vegna 

hjartaáfalls.  Nú er gerð kransæðavíkkun á þessum sjúklingum í staðinn.  Þessi gæðavísir 

er því í raun orðinn úreltur og ekki nauðsynlegt að gera breytingar á gagnaskráningu til 

þess að hægt sé að reikna hann. 
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Eins og staðan er í dag gilda strangar reglur á Íslandi um samkeyrslu gagna úr 

mismunandi gagnagrunnum.  Þessar reglur gera það erfitt að skoða eins árs dánartíðni 

mismunandi sjúkdóma því til þess þarf upplýsingar frá Hagstofunni og úr 

dánarmeinaskrá, ásamt upplýsingum frá Landspítala.  Á hinum Norðurlöndunum eru 

þessar reglur mun rýmri og því auðveldara að keyra saman gögn úr mismunandi 

gagnagrunnum.  Rýmka þarf þessar reglur hér á Íslandi til þess að auðvelda notkun á 

gögnum úr mismunandi gagnagrunnum og auka þar með magn upplýsinga sem hægt er 

að nálgast á auðveldan máta. 

 

Töluleg gildi gæðavísa 

Eftirfarandi eru niðurstöður útreikninga á gæðavísum tengdum meðferð á 

hjartasjúkdómum sem hægt er á auðveldan hátt að nota á Landspítala í dag.  Ekki eru til 

aðgengileg samanburðarhæf gögn á rafrænu formi á Landspítala fyrir árin 2002 og fyrr.  

Því eru birtar upplýsingar um gæðavísa fyrir árin 2003-2007.   

Fjöldi sjúklinga sem lagðist inn á Landspítala ár hvert vegna bráðs hjartaáfalls (e. 

AMI) jókst úr 378 tilfellum árið 2003 í 416 tilfelli árið 2007.  Dánartíðni á sjúkrahúsi 

innan 30 daga frá innlögn á Landspítala vegna hjartaáfalls hefur verið frekar stöðug í 

kringum 7% síðustu ár (tafla 5), nema árið 2007 lækkaði hún um helming og var 3,6%.   

Tafla 5.  Hlutfall sjúklinga með hjartaáfall sem dó á sjúkrahúsinu innan 30 daga frá innlögn 

Ár Fjöldi hjartaáfalla 
Fjöldi sjúklinga með hjartaáfall 
sem dó á sjúkrahúsinu innan 30 

daga frá innlögn 
Hlutfall 

2003 378 33 8,7% 
2004 387 26 6,7% 
2005 393 25 6,4% 
2006 398 31 7,8% 
2007 416 15 3,6% 
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Fjöldi hjartabilunartilfella á Landspítala var frekar stöðugur árin 2003-2006, 

rúmlega 270 tilfelli á ári (tafla 6).  Tilfellunum fjölgaði hins vegar árið 2007 og voru þá 

orðin rúmlega 300.  Hlutfall sjúklinga með hjartabilun sem dó á sjúkrahúsinu innan 30 

daga frá innlögn var frekar stöðugt milli ára, frá 8,5% - 11,7% en var oftast í kringum 

10%. 

Tafla 6.  Hlutfall sjúklinga með hjartabilun sem dó á sjúkrahúsinu innan 30 daga frá innlögn 

Ár Fjöldi hjartabilunartilfella 
Fjöldi sjúklinga með hjartabilun 
sem dó á sjúkrahúsinu innan 30 

daga frá innlögn 
Hlutfall 

2003 273 32 11,7% 
2004 282 24 8,5% 
2005 273 27 9,9% 
2006 276 26 9,4% 
2007 324 34 10,5% 

 

Dánartíðni á sjúkrahúsi eftir kransæðahjáveituaðgerð innan 30 daga frá innlögn 

var breytileg milli ára á árunum 2003-2007 (tafla 7).  Um mjög fá tilfelli var að ræða.  

Því hafði breyting um mjög fáa einstaklinga á ári mikil áhrif á útkomu gæðavísins.  

Oftast var þó um að ræða tvo einstaklinga sem dóu á ári á sjúkrahúsinu í kjölfar 

kransæðahjáveituaðgerðar, sem gaf um eins og hálfs prósentu dánartíðni.  Einnig voru fá 

tilfelli dauðsfalla á sjúkrahúsi eftir kransæðavíkkun 30 dögum eftir innlögn og 

dánartíðnin mjög breytileg milli ára, tafla 8, en þó alltaf undir 1,4%. 

Tafla 7.  Hlutfall kransæðahjáveituaðgerðasjúklinga sem dó á sjúkrahúsinu innan  30 daga frá innlögn 
 

Ár 
Fjöldi 

kransæðahjáveituaðgerða 

Fjöldi sjúklinga sem fóru í 
kransæðahjáveituaðgerð og dó á 
sjúkrahúsinu innan 30 daga frá 

innlögn 

Hlutfall 

2003 140 6 4,3% 
2004 132 2 1,5% 
2005 142 5 3,5% 
2006 128 2 1,6% 
2007 150 2 1,3% 
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Tafla 8.  Hlutfall kransæðavíkkunarsjúklinga sem dó á sjúkrahúsinu innan  30 daga frá innlögn 

Ár Fjöldi kransæðavíkkana 

Fjöldi sjúklinga sem fór í 
kransæðavíkkun og dó á 

sjúkrahúsinu innan 30 daga frá 
innlögn 

Hlutfall 

2003 600 4 0,7% 
2004 506 4 0,8% 
2005 624 9 1,4% 
2006 590 8 1,4% 
2007 614 5 0,8% 

 

Samkvæmt gögnum úr vöruhúsi gagna voru 2-4 sjúklingar á ári, eða 0,3%-0,6%, 

sem fóru í kransæðahjáveituaðgerð sama dag og kransæðavíkkun (tafla 9).  Yfirleitt var 

enginn og í mesta lagi einn (tafla 10) sem fór í endurkransæðahjáveituaðgerð innan 6 

mánaða frá fyrri aðgerð.  Þegar skoðuð var tíðni endurkransæðavíkkunar innan 30 daga 

frá útskrift (tafla 11) sést að mjög fá tilvik voru árin 2003 og 2004 eða 1 og 4, en árin á 

eftir voru tilfellin 9 til 11.   

Tafla 9.  Hlutfall kransæðavíkkunarsjúklinga sem fór í kransæðahjáveituaðgerð sama dag og 

kransæðavíkkun 

Ár Fjöldi kransæðavíkkana 
Fjöldi sjúklinga sem fór í 

kransæðavíkkun og kransæða-
hjáveituaðgerð sama dag 

Hlutfall 

2003 600 - - 
2004 506 2 0,4% 
2005 624 4 0,6% 
2006 590 2 0,3% 
2007 614 2 0,3% 

 

Tafla 10.  Hlutfall kransæðahjáveituaðgerðasjúklinga sem fór í endurkransæðahjáveituaðgerð 

innan 6 mánaða frá útskrift 

Ár 
Fjöldi kransæðahjáveitu-

aðgerða 

Fjöldi sjúklinga sem höfðu farið í 
kransæðahjáveituaðgerð og fóru í 

enduraðgerð innan 6 mánaða 
Hlutfall 

2003 140 1 0,7% 
2004 132 1 0,8% 
2005 142 0 0,0% 
2006 128 0 0,0% 
2007 150 0 0,0% 
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Tafla 11.  Hlutfall kransæðavíkkunarsjúklinga sem fór  í endurtekna kransæðavíkkun innan 30 

daga frá útskrift 

Ár Fjöldi kransæðavíkkana 

Fjöldi sjúklinga sem höfðu farið í 
kransæðavíkkun og fóru í 

endurkransæðavíkkun innan 30 
daga frá útskrift 

Hlutfall 

2003 600 1 0,2% 
2004 506 4 0,8% 
2005 624 9 1,4% 
2006 590 11 1,9% 
2007 614 10 1,6% 

 

Varðandi fjölda sjúklinga á biðlista var ekki unnt að skoða þessi gögn úr 

gagnagrunnum spítalans aftur í tímann, því varð að styðjast við áður birt gögn úr  

Starfsemisupplýsingum Landspítala (Landspítali, 2004, 2005, 2006, 2007).  Eingöngu 

var að finna biðlistatölur fyrir kransæðahjáveituaðgerðir árin 2004 og 2005, ekki var að 

finna nýrri tölur.  Milli þessara tveggja ára fjölgaði aðgerðum um rúman fjórðung og 

fjöldi einstaklinga á biðlista fækkaði um 60% (tafla 12), en fjöldinn á biðlistanum var 

ekki mikill.  Meðalbiðtími eftir kransæðahjáveituaðgerð var 2,0 mánuðir árið 2004 og 

0,6 mánuður árið 2005.  Fjöldi einstaklinga á biðlista eftir hjartaþræðingu hefur heldur 

aukist síðustu tvö árin miðað við árin tvö þar á undan (tafla 12).  Sérstaklega hefur þó 

fjöldi þeirra sem beðið hafði lengur en 3 mánuði aukist (birt í sviga í töflu 12).  

Meðalbiðtíminn er hins vegar að styttast.  Meðalbiðtími var 1,8 mánuður árið 2003 en 

1,6 mánuður árið 2007.  Fjöldi hjartaþræðinga sem framkvæmdur er á ári er að aukast, 

að undanskildu árinu 2006, því styttist biðtíminn þó svo fjöldi einstaklinga á biðlista sé 

að aukast.  Fjöldi einstaklinga sem fara í hjartaþræðingu fer því fjölgandi.  Inni í 

tölunum um biðlista eftir hjartaþræðingu eru einnig þeir sem eingöngu biðu eftir 

kransæðavíkkun, en þeir voru mjög fáir eða á bilinu 5-8.  Flestir voru á biðlista eftir 
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hjartaþræðingu en svo var gerð kransæðavíkkun í hjartaþræðingunni hjá um þriðjungi 

sjúklinganna. 

Tafla 12.  Biðlistaupplýsingar 

Ár 
Fjöldi á biðlista eftir 

hjartaþræðingu     
(> 3 mán.) 

Fjöldi á biðlista eftir 
kransæðahjáveitu-
aðgerð (> 3mán.) 

Fjöldi 
hjartaþræðinga 
framkvæmdar 

Fjöldi kransæðahjá-
veituaðgerða 

framkvæmdar 

2003 - - - - 
2004 224 (28) 21 (0) 1487 129 
2005 171 (75) 8 (1) 1708 162 
2006 249 (126) - 1572 - 
2007 244 (122) - 1792 - 

 

Samanburður  

Af þeim níu gæðavísum tengdum meðferð hjartasjúkdóma sem hægt var að 

reikna gildi fyrir Landspítala fundust erlendar samanburðartölur fyrir fimm.  Ekki 

fundust erlendar samanburðartölur fyrir árið 2007 því ekki er almennt búið að birta þær 

á Veraldarvefnum ennþá, jafnframt fundust fáar samanburðartölur fyrir árið 2006.  Ekki 

reyndist unnt að finna gæðavísa til samanburðar við Landspítala fyrir fjölda einstaklinga 

á biðlista eftir hjartaþræðingu eða kransæðahjáveituaðgerð, fjölda þeirra sem fara í 

endurkransæðahjáveituaðgerð innan 6 mánaða frá útskrift eftir kransæðahjáveituaðgerð 

og fjölda þeirra sem fóru í endurkransæðavíkkun 30 dögum eftir útskrift eftir 

kransæðavíkkun. 

Þegar birtar hafa verið tölur um gæðavísa frá Íslandi til samanburðar við önnur 

lönd þar sem gæðavísarnir ná yfir meðferðir eða sjúkdóma þar sem meðhöndlunin fer að 

öllum eða langstærstum hluta fram á Landspítala, eins og á við um þá gæðavísa sem 

verið er að bera saman hér, þá eru tölur frá Landspítala notaðar  sem viðmið fyrir landið 

allt (Armesto, S.G. et al., 2007).  Því er það sama gert í þessu verkefni. 
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Samanburð við Svíþjóð, Danmörk, Bretland og Bandaríkin má sjá í töflum 13-

16.  Þar sem strik er í töflunum var ekki að finna tölur fyrir viðkomandi land.  Almennt 

eru tölur fyrir hina mismunandi gæðavísa svipaðar á milli ára fyrir hvert af 

samanburðarlöndunum, enda mun stærri lönd en Ísland og því um fleiri tilfelli að ræða.  

Breyting um nokkra einstaklinga á milli ára hefur ekki eins mikil áhrif á prósentutölu 

gæðavísins eins og á Íslandi.  Dánartíðnin á sjúkrahúsi eftir hjartaáfall innan 30 daga frá 

innlögn er almennt sú sama á Íslandi,  Danmörku og Bandaríkjunum sem er um einu til 

tveimur prósentustigum lægri en fyrir Svíþjóð og enn lægri en í Bretlandi.  Einungis 

Bandaríkin eru til samanburðar á dánartíðni á sjúkrahúsi eftir hjartabilun innan 30 daga 

frá innlögn.  Í Bandaríkjunum er dánartíðnin um og yfir helmingi lægri en á Landspítala.  

Hlutfall sjúklinga sem fara í kransæðahjáveituaðgerð á Landspítala og deyja á 

sjúkrahúsinu innan 30 daga frá innlögn er mjög rokkandi þar sem um mjög fá tilfelli er 

að ræða, því er erfitt að bera það saman við önnur lönd.  Tölurnar fyrir Ísland eru 

svipaðar og í Danmörku og Bandaríkjunum ef árið 2003 er undanskilið.  Ekki var hægt 

að bera þennan gæðavísi saman við Svíþjóð þar sem einu tölurnar sem fundust miðuðu 

við heildar 30 daga dánartíðni en ekki bara dánartíðni á sjúkrahúsi.  Þar sem töluvert er 

um að fólk deyi eftir útskrift, en innan 30 daga frá innlögn, þá er sú nálgun ekki 

sambærileg dánartíðninni á sjúkrahúsi.  Varðandi dánartíðni eftir kransæðavíkkun 30 

dögum eftir innlögn þá er hlutfallið það sama á Íslandi og Bandaríkjunum, eða undir 

einu prósenti, árin 2003 og 2004.  Talan helst áfram svona lág í Bandaríkjunum næstu 

tvö árin á eftir en hefur hækkað um helming fyrir Ísland.  Gildið fyrir Ísland er samt 

lægra en fyrir Danmörk árið 2005, sem er eina landið fyrir utan Bandaríkin þar sem 

samanburðartölur fundust fyrir þennan gæðavísi. 
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Eingöngu Svíþjóð er til samanburðar á hverjir fara í kransæðahjáveituaðgerð 

sama dag og kransæðavíkkun.  Þetta eru mjög fáir einstaklingar, eða um 2 á ári á Íslandi.  

Því er um lága prósentutölu að ræða og er hún enn lægri í Svíþjóð en á Íslandi.  Þessar 

tölur fyrir árið 2007 eru 0,02% í Svíþjóð en á Íslandi 0,3%. 

Tölurnar frá Bandaríkjunum miðast við dánartíðni á sjúkrahúsi, óháð því hversu 

löngu eftir innlögn dauðsfallið á sér stað, en þar sem flest dauðsföll í sjúkrahúslegu eiga 

sér stað innan 30 daga frá innskrift á það ekki að skekkja tölurnar mikið.  Skekkjan er þá 

á þann veg að tölur frá Bandaríkjunum verða hærri en ella.  
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Tafla 13.  Gæðavísar tengdir meðferð hjartasjúkdóma fyrir LSH, Svíþjóð, Danmörk, UK og USA árið 2003 

Gæðavísir LSH Svíþjóð Danmörk UK1) USA 

Hlutfall sjúklinga með hjartaáfall sem dó í 
sjúkrahúslegunni (innan 30 daga frá innlögn) 8,7%  - - 11,02)% 7,5 3)% 

Hlutfall sjúklinga með hjartabilum  sem dó í 
sjúkrahúslegunni (innan 30 daga frá innlögn) 11,7%  - - - 4,23)% 

Hlutfall sjúklinga sem fór í 
kransæðahjáveituaðgerð (CABG) og deyja á 
sjúkrahúsinu (innan 30 daga frá innlögn) 4,3% - - - 2,23)% 

Hlutfall sjúklinga sem fór í kransæðavíkkun 
(PCI) og deyja á sjúkrahúsinu (innan 30 daga frá 
innlögn) 0,7%  -  -  - 0,73)%  

Hlutfall sjúklinga sem fór í kransæðavíkkun og 
kransæðhjáveituaðgerð sama dag -  0,044)% - - - 

Hlutfall sjúklinga sem fór í 
endurkransæðahjáveituaðgerð innan 6 mánaða 
frá útskrift 0,7%  - - - - 

Hlutfall sjúklinga sem fór í 
endurkransæðavíkkun innan 30 daga frá útskrift 0,2%   - - - 

Fjöldi á biðlista eftir hjartaþræðingu - -   -  - -  

Fjöldi á biðlista eftir kransæðahjáveituaðgerð -  -  -  - -  
 

1) Eingöngu tölur fyrir England.  Aldursstaðlað. 
2) Mattke, S., et al., 2006b 
3) Statistics on hospital stays, 2008 
4)  RIKS-HIA, SEPHIA & SCAAR Årsrapport, 2007 
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Tafla 14.  Gæðavísar tengdir meðferð hjartasjúkdóma fyrir LSH, Svíþjóð, Danmörk, UK og USA árið 2004. 

Gæðavísir LSH Svíþjóð Danmörk UK USA 

Hlutfall sjúklinga með hjartaáfall sem dó í 
sjúkrahúslegunni (innan 30 daga frá innlögn) 6,7% 8,5% 1)  6,5%2) - 7,2 3)% 

Hlutfall sjúklinga með hjartabilum  sem dó í 
sjúkrahúslegunni (innan 30 daga frá innlögn) 8,5%  - - - 4,13)% 

Hlutfall sjúklinga sem fór í 
kransæðahjáveituaðgerð (CABG) og deyja á 
sjúkrahúsinu (innan 30 daga frá innlögn) 1,5% - - - 2,13)% 

Hlutfall sjúklinga sem fór í kransæðavíkkun 
(PCI) og deyja á sjúkrahúsinu (innan 30 daga frá 
innlögn) 0,8% -   - - 0,83)%  

Hlutfall sjúklinga sem fór í kransæðavíkkun og 
kransæðhjáveituaðgerð sama dag 0,4% 0,084)% - - - 

Hlutfall sjúklinga sem fór í 
endurkransæðahjáveituaðgerð innan 6 mánaða 
frá útskrift 0,8% -  - - - 

Hlutfall sjúklinga sem fór í 
endurkransæðavíkkun innan 30 daga frá útskrift 0,8 %  - - - - 

Fjöldi á biðlista eftir hjartaþræðingu 224  - -  -  -  

Fjöldi á biðlista eftir kransæðahjáveituaðgerð 21  - -  -  -  
 

1) Armesto, S.G., et al., 2007 
2) Mattke, S., et al., 2006b 
3) Statistics on hospital stays, 2008 
4)  RIKS-HIA, SEPHIA & SCAAR Årsrapport, 2007 
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Tafla 15.  Gæðavísar tengdir meðferð hjartasjúkdóma fyrir LSH, Svíþjóð, Danmörk, UK og USA árið 2005. 

Gæðavísir LSH Svíþjóð Danmörk UK USA  

Hlutfall sjúklinga með hjartaáfall sem dó í 
sjúkrahúslegunni (innan 30 daga frá innlögn) 6,4%  8,3%1) 7,2% 1)  6,8 2)% 

Hlutfall sjúklinga með hjartabilum  sem dó í 
sjúkrahúslegunni (innan 30 daga frá innlögn) 9,9%  - - - 3,92)% 

Hlutfall sjúklinga sem fór í 
kransæðahjáveituaðgerð (CABG) og deyja á 
sjúkrahúsinu (innan 30 daga frá innlögn) 3,5% -  2,2% 1) - 2,22)% 

Hlutfall sjúklinga sem fór í kransæðavíkkun 
(PCI) og deyja á sjúkrahúsinu (innan 30 daga frá 
innlögn) 1,4% -   2,2% 1) - 0,82)% 

Hlutfall sjúklinga sem fór í kransæðavíkkun og 
kransæðhjáveituaðgerð sama dag 0,6%  0,043)% - - - 

Hlutfall sjúklinga sem fór í 
endurkransæðahjáveituaðgerð innan 6 mánaða 
frá útskrift 0,0%  - - - - 

Hlutfall sjúklinga sem fór í 
endurkransæðavíkkun innan 30 daga frá útskrift 1,4%  - - - - 

Fjöldi á biðlista eftir hjartaþræðingu 171  -  -  -  - 

Fjöldi á biðlista eftir kransæðahjáveituaðgerð 8  - -  -  -  
 
1) Nordisk Ministerråds arbejdsgruppe vedrørende kvalitetsmåling, 2007 
2) Statistics on hospital stays, 2008 
3)  RIKS-HIA, SEPHIA & SCAAR Årsrapport, 2007 
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Tafla 16.  Gæðavísar tengdir meðferð hjartasjúkdóma fyrir LSH, Svíþjóð, Danmörk, UK og USA árið 2006. 

Gæðavísir LSH Svíþjóð Danmörk UK USA 

Hlutfall sjúklinga með hjartaáfall sem dó í 
sjúkrahúslegunni (innan 30 daga frá innlögn) 7,8%  - - - 6,21)% 

Hlutfall sjúklinga með hjartabilum  sem dó í 
sjúkrahúslegunni (innan 30 daga frá innlögn) 9,4%  - - - 3,61)% 

Hlutfall sjúklinga sem fór í 
kransæðahjáveituaðgerð (CABG) og deyja á 
sjúkrahúsinu (innan 30 daga frá innlögn) 1,6% - - - 1,91)% 

Hlutfall sjúklinga sem fór í kransæðavíkkun 
(PCI) og deyja á sjúkrahúsinu (innan 30 daga frá 
innlögn) 1,4%  -      0,71)% 

Hlutfall sjúklinga sem fór í kransæðavíkkun og 
kransæðhjáveituaðgerð sama dag 0,3%  0,062)% - - - 

Hlutfall sjúklinga sem fór í 
endurkransæðahjáveituaðgerð innan 6 mánaða 
frá útskrift 0,0%  - - - - 

Hlutfall sjúklinga sem fór í 
endurkransæðavíkkun innan 30 daga frá útskrift 1,9%  - - - - 

Fjöldi á biðlista eftir hjartaþræðingu 249  -  - -  -  

Fjöldi á biðlista eftir kransæðahjáveituaðgerð -  -  - -  -  
 

1) Statistics on hospital stays, 2008 
2)  RIKS-HIA, SEPHIA & SCAAR Årsrapport, 2007 
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UMRÆÐUR 

Mjög mikilvægt er að gæðin í heilbrigðisþjónustunni séu sem mest.  Gæðavísar 

hafa verið þróaðir til þess að reyna að leggja mat á gæði og bera saman gæði 

starfseminnar á milli stofnana eða landa.   

Upplýsingatækni byggir í hnotskurn á því hvernig nota megi grunngögn til þess 

að afla upplýsinga um atriði byggð á gögnunum og hvernig nota megi  þær upplýsingar 

til þess að auka þekkingu (mynd 1). 

     

 

Mynd 1.  Skematísk mynd af grunninntaki upplýsingatækni 

 

 Í verkefninu var notast við gögn úr gagnagrunnum Landspítala, úr þeim voru 

unnar upplýsingar um töluleg gildi gæðavísa tengdum meðferð hjartasjúkdóma.  Þessar 

upplýsingar voru loks notaðar til þess að afla þekkingar á því hvernig Landspítali 

stendur sig við meðhöndlun hjartasjúkdóma í samanburði við nokkur erlend lönd. 

 

Val á gæðavísum 

Gæðavísar sem hægt er að nota í alþjóðlegum samanburði í heilbrigðisþjónustu 

eru vandfundnir.  Skrifað hefur verið um marga mismunandi gæðavísa er tengjast 

hjartasjúkdómum en tiltölulega fáir eða rétt um 20 vísar geta talist góðir til samanburðar 

á alþjóðavísu og uppfylla skilyrði fyrir góða gæðavísa.  Takmarkað aðgengi að gögnum 

gerir notkun sumra þessara gæðavísa illframkvæmanlega.  Almennt er því einungis 

takmarkaður fjöldi gæðavísa nothæfur til samanburðar á heilbrigðisstarfsemi milli landa 

(OECD, 2007).   

Gögn Upplýsingar Þekking 
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Ástæðurnar fyrir því að gæðavísarnir í töflu 4, blaðsíðu 27, eru notaðir til þess að 

leggja mat á gæði heilbrigðisþjónustu tengdri hjartasjúkdómum eru raktar hér á eftir 

(Lambie & Mattke, 2004).  Rannsóknir hafa sýnt að langtímanotkun aspiríns í kjölfar 

hjartaáfalls minnkar verulega líkurnar á frekari heilsufarsvandamálum tengdum hjarta- 

og æðasjúkdómum og einnig líkurnar á dauða (Hennekens & Buring, 1989; 

Antithrombotic Trialist‘s Collaboration, 2002).  Því er almennt mælt með 

langtímameðferð með aspiríni í kjölfar hjartaáfalls.  Rannsóknir hafa jafnframt sýnt fram 

á að þetta sama á við um ACE-hemla og beta-hemla (Collins & MacMahon, 1994; 

Blood Pressure Lowering Treatment Trialist´s Collaboration, 2000; Guidelines 

Committee, 2003).   

Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að notkun ákveðins flokks blóðfitulækkandi 

lyfja, svokallaðra statína, minnkar líkurnar á hjartaáfalli, öðrum alvarlegum 

hjartaatvikum og dauða hjá þeim sem eru með kransæðasjúkdóm (Blumenthal, 2000; 

Frisinghelli & Mafrici, 2007).   

Til þess að halda í lágmarki dánartíðni í kjölfar hjartaáfalls er nauðsynlegt að 

hefja segaleysandi meðferð eða kransæðavíkkun sem fyrst eftir að einkenni hefjast.  

Gjarnan er miðað við það að segaleysandi lyfjameðferð eigi að hefjast 30 mínútum eftir 

komu hjartaáfallssjúklings á sjúkrahús og kransæðavíkkun innan 90 mínútna frá komu 

sjúklings á sjúkrahús (Silber et al., 2005; Canadian Cardiovascular Society et al., 2008).  

Þessar meðferðir eru ekki alltaf veittar innan þess tímaramma sem að ofan er getið 

(Eagle et al., 2008).  Þess vegna hafa verið útbúnir gæðavísar þar sem skoðaður er tími 

frá komu sjúklinga með hjartaáfall á sjúkrahús þangað til þeir fá segaleysandi meðferð 

eða að kransæðavíkkun hefst.  Það sem getur skekkt niðurstöður þessara tveggja 

gæðavísa er að mjög gjarnan er komutími ekki rétt skráður í sjúkraskrár (Lambie & 
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Mattke, 2004).  En eins og að framan er getið er gæðavísirinn um segaleysandi meðferð í 

raun úreltur þar sem sú meðferð er sjaldan notuð í dag. 

Gæðavísar sem tengjast dánartíðni, svo sem dánartíðni á sjúkrahúsi innan 30 

daga frá sjúkrahúsinnlögn, eða eins árs dánartíðni eftir hjartaáfall, hjartabilun, 

kransæðahjáveituaðgerð eða kransæðavíkkun, geta gefið vísbendingar um gæði 

þjónustunnar á viðkomandi sjúkrahúsi, það er færni starfsfólks, notkunar viðeigandi 

lyfja og meðferðar samkvæmt klínískum leiðbeiningum (e. guidelines) (Lambie & 

Mattke, 2004).  Það sem getur skekkt niðurstöður gæðavísa sem tengjast dánartíðni er að 

mismunandi er hversu veika sjúklinga sjúkrahúsin taka að sér (e. case-mix).   Stór 

sjúkrahús með mikla tækni taka gjarnan við veikari sjúklingum sem líklegri eru til að 

deyja þrátt fyrir góða meðferð.  Slík sjúkrahús koma verr út í gæðavísum tengdum 

dánartíðni en sjúkrahús sem taka að sér minna veika sjúklinga, þó svo að sjúkrahúsið sé 

alls ekki lakara að gæðum.   Leitast er við að leiðrétta fyrir þessari mismunandi áhættu 

sjúklinga með því að nota  dánartíðni sem er aðlöguð að mismunandi áhættu sjúklinga í 

sjúklingahópnum (e. risk-adjusted mortality) (Heartcare Regional Medical Center, 

2008).  Það eru einkum Bandaríkjamenn sem nota þessa leiðréttingu fyrir mismunandi 

áhættu þegar töluleg gildi gæðavísa eru reiknuð.  Einnig er oft notast við aldursstaðlaða 

(e. age-standardized) dánartíðni þar sem tekið er inn í töluna mismunandi aldursskipting 

sjúklinga í sjúklingahópnum, en með hækkandi aldri eykst dánartíðni. 

Endurtekin kransæðahjáveituaðgerð innan 6 mánaða frá fyrri aðgerð gefur 

yfirleitt til kynna að fyrri aðgerð hafi ekki verið árangursrík (Lambie & Mattke, 2004).  

Dánartíðni eftir endurtekna kransæðahjáveituaðgerð er mun hærri en eftir fyrri aðgerð 

(Merlo et al., 2001). 
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Í OECD skýrslunni um gæðavísa er þess getið að endurtekin kransæðavíkkun 

innan 30 daga gefi til kynna að fyrri aðgerð hafi ekki skilað tilætluðum árangri eða að 

kransæðavíkkun hafi ekki verið rétt meðferð fyrir viðkomandi sjúkling miðað við 

umfang kransæðasjúkdómsins (Lambie & Mattke, 2004).  Kransæðahjáveituaðgerð 

sama dag og kransæðavíkkun gefur oft til kynna að vandamál hafi komið upp í 

kransæðavíkkuninni og er því gripið til opinnar kransæðahjáveituaðgerðar (Andreasen et 

al., 2000) (Shubrooks et al., 2001).   

Rannsóknir hafa sýnt að notkun beta-hemla og ACE-hemla hjá 

hjartabilunarsjúklingum dregur úr einkennum þeirra, eykur úthald og lengir lifun 

(Flather et al., 2000; Tsuyuki et al., 2000; Guidelines Committee, 2003). 

Endurinnlagnir á sjúkrahús vegna sama eða skylds vandamáls geta gefið til 

kynna að meðferðin á sjúkrahúsinu hafi ekki verið fullnægjandi og sjúklingurinn hafi 

verið útskrifaður of snemma eftir fyrri innlögnina (Balla et al., 2008; Goldfield et al., 

2008).  Því er mikilvægt að fylgjast með endurinnlagnartíðni sjúkrahúsa. 

Varðandi biðlista eftir aðgerð eða meðferð, þá telst það ekki góð þjónusta ef 

sjúklingur þarf að bíða lengi eftir aðgerð eða meðferð.  Þeim mun styttri sem biðin er því 

betra fyrir sjúklinginn þar sem lífsgæði geta verið verulega skert fyrir aðgerð/meðferð.  

Þá geta sjúklingar dáið vegna sjúkdómsins ef biðin er löng (Sampalis et al., 2001; 

Sobolev et al., 2006). 

 

Gagnauppbygging og úrbætur  

Við núverandi aðstæður er einungis hægt að nota takmarkaðan fjölda gæðavísa 

tengda meðferð hjartasjúkdóma á auðveldan og skilvirkan hátt á Landspítala.  Níu slíka 

er hægt að nota og lúta þeir flestir að dánartíðni.  Gæðavísar tengdir meðferð, svo sem 
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lyfjameðferð, eru ekki aðgengilegir eins og staðan er í dag  en það mun breytast á næstu 

árum.  Með tilkomu upplýsingakerfis fyrir lyfjagjafir, klínísks vöruhúss gagna sem er 

mun yfirgripsmeira en það sem er í notkun í dag og skráningar í fleiri sænska 

gagnagrunna mun klínísku gæðavísunum fjölga.  

 

Rafræn sjúkraskrá, kóðun og vöruhús gagna       

Ein af höfuðforsendum þess að hægt sé að bera saman heilbrigðisþjónustu 

mismunandi stofnana á árangursríkan hátt er að gögnin séu kóðuð á staðlaðan máta og 

séu á rafrænu formi.  Mikilvægt er að gögnin séu nákvæm og vel uppbyggð.  Þetta er 

undirstaða allrar gagnavinnslu (e. data management) (McDonald, 1997). 

Í kóðakerfum fær hugtak, hvort sem það er sjúkdómsgreining, lyf eða meðferð, 

kóða sem í flestum tilfellum er samsettur úr bókstaf (bókstöfum) ásamt tölustöfum.  Því 

skiptir ekki máli þótt stafsetning eða tungumál hugtaksins sé mismunandi milli staða, 

hugtakið fær sinn einstaka kóða sem gerir úrvinnslu gagnanna og samanburð auðveldari.   

Til eru mörg mismunandi klínísk kóðakerfi.  Það sem mest er notað við flokkun 

og kóðun sjúkdómsgreininga í dag er International Classification of Diseases (ICD).  

Nýjasta útgáfa kerfisins er ICD-10.  Það er Alþjóða heilbrigðismálastofnunin (World 

Health Organization, WHO) sem stendur að ICD flokkunarkerfinu.  Markmið ICD er 

meðal annars að gera mögulegan tölfræðilegan samanburð milli landa, með tilliti til 

dánar- og sjúkdómatíðni (International classification of diseases, tenth revision (ICD-

10), 2007).  Til þess að auka klínískt notagildi ICD hafa Bandaríkjamenn búið til útgáfu 

sem kallast „clinical modification“ (CM).  Til er ICD-9-CM og er það í notkun í 

Bandaríkjunum, en ekki hefur enn verið tekið í notkun ICD-10-CM.  Á Íslandi er ICD-

10 í notkun, eins og í flestum löndum sem nota ICD, að Bandaríkjunum undanskildum. 
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Það kóðakerfi sem aðallega er notað á Norðurlöndunum til þess að flokka og 

kóða aðgerðir og inngrip er Nordic Classification of Surgical Procedures (NCSP) 

(NOMESCO, 2007).  Þetta kóðunarkerfi er notað á Íslandi. 

Dæmi um annað kóðunarkerfi sem notað er á Íslandi er the Anatomical 

Therapeutic Chemical (ATC) flokkunarkerfi, sem notað er til að flokka lyf.  Það var 

þróað í Noregi fyrir um 35 árum.  The World Health Organization (WHO) mælir með 

notkun þessa flokkunarkerfis við flokkun og kóðun lyfja og er það notað víða um 

heiminn (Ronning, 2001). 

Til þess að hægt sé að endurheimta gögnin á skilvirkan máta og vinna úr þeim 

upplýsingar er nauðsynlegt að þau séu á tölvutæku formi.  Því er rafræn sjúkraskrá 

mikilvæg.  En þar eru gögn um sjúklinginn skráð á tölvutæku formi, hvort sem það eru 

gögn tengd persónuupplýsingum, sjúkdómsgreiningum, meðferð eða öðru sem tengist 

heilsufari og meðferð sjúklingsins.  Þessum gögnum er safnað í gagnagrunna þar sem 

hægt er að taka saman heilsufarsupplýsingar fyrir mismunandi sjúklingahópa og vinna 

nánar með gögnin, til dæmis upplýsingar tengdar klínískum gæðavísum.  Mjög tímafrekt 

er að vinna með gögn til rannsókna sem eru á pappírsformi.  Styrkleiki gagna á 

Landspítala liggur meðal annars í rauntíma samræmdri skráningu í rafræna sjúkraskrá.  

Jafnframt er notast við þau alþjóðlegu flokkunarkerfi sem nefnd eru að ofan til þess að 

flokka- og kóða gögnin.  Þetta gerir samanburð við erlendar heilbrigðisstofnanir 

auðveldari. 

Mjög mikilvægt er að hafa öll gögnin á sama stað í svokölluðu vöruhúsi gagna.  Í 

vöruhús gagna eru sameinuð gögn úr ýmsum mismunandi grunntölvukerfum (mynd 2).  

Að jafnaði eru gögnunum varpað úr stökum upplýsingakerfum yfir í vöruhús á hverri 

nóttu.  Í vöruhúsi er hægt að skipuleggja gögnin eftir þörfum sem auðveldar notkun 
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gagnanna.  Gögnin geta verið lagfærð og gerð á þeim villuleit.  Vöruhús innihalda 

gjarnan gagnahandbók, þar sem gögnunum er lýst og breyturnar skilgreindar.  Til þess 

að auðvelda úrvinnslu gagna í vöruhúsi eru notuð skýrslugerðartól.  Erfitt væri að reyna 

að halda utan um og reikna gæðavísa ef notast ætti við mörg mismunandi tölvukerfi til 

þess að nálgast gögnin.  Jafnframt hægir það á grunnkerfunum ef vinna á umfangsmiklar 

fyrirspurnir beint úr þeim.   

 

Mynd 2.  Skematísk mynd af vöruhúsaumhverfi 

 

Hægt er að búa til skýrslur úr vöruhúsinu um niðurstöður gæðavísaútreikninga, 

þessar skýrslur er hægt að uppfæra reglulega á auðveldan máta.  Með þessum hætti er 

hægt að viðhalda nýjustu upplýsingum um niðurstöður mismunandi gæðavísa.  Jafnframt 

er hægt að tengja þessar skýrslur við veflausn og birta upplýsingarnar beint á heimasíðu 

Landspítalans.  Hægt er að láta niðurstöðurnar uppfærast sjálfkrafa reglulega.  Gagnlegt 

væri að skilgreina ákveðin vikmörk fyrir hvern gæðavísi og lita til dæmis niðurstöðu 
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töluna græna ef hún er innan vikmarka og rauða ef hún er utan vikmarka.  Dæmi um 

þetta eru svokölluð mælaborð (mynd 3 og 4).  Með þessu móti má fylgjast með 

vísbendingum um gæði þjónustunnar og breytingum á henni. 

 

Mynd 3.  Dæmi um mælaborð A (TJC- CMS Core Measures, n.d.) 



 

 

Mynd 4.  Dæmi um mælaborð B 

 

 Það eru einnig ókostir

ónákvæmni í gögnum, vitlaus kóðun, oft eru ekki til nógu góðir kóðar til að lýsa 

ástandinu, jafnframt getur vantað gögn

skráðar 614 kransæðavíkkanir í gagnagrunni Landspítala sem byggir á gögnum úr 

upplýsingakerfinu LEGU

kransæðavíkkanir.  Á þessu dæmi sést að gögn geta vantað í gagnagrunna.  Það getur 

vissulega skekkt útkomu
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.  Dæmi um mælaborð B (Middleton., 2007) 

Það eru einnig ókostir við að nota gögn úr gagnagrunnum.  Helstu ókostirnir eru 

ónákvæmni í gögnum, vitlaus kóðun, oft eru ekki til nógu góðir kóðar til að lýsa 

getur vantað gögn (Whittle, 1995).  Sem dæmi, fyrir árið 200

614 kransæðavíkkanir í gagnagrunni Landspítala sem byggir á gögnum úr 

LEGU, en í SCAAR gagnagrunninum eru skráðar

Á þessu dæmi sést að gögn geta vantað í gagnagrunna.  Það getur 

vissulega skekkt útkomur gæðavísa. 

 

ið að nota gögn úr gagnagrunnum.  Helstu ókostirnir eru 

ónákvæmni í gögnum, vitlaus kóðun, oft eru ekki til nógu góðir kóðar til að lýsa 

Sem dæmi, fyrir árið 2007 eru 

614 kransæðavíkkanir í gagnagrunni Landspítala sem byggir á gögnum úr 

eru skráðar 666 

Á þessu dæmi sést að gögn geta vantað í gagnagrunna.  Það getur 
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Töluleg gildi gæðavísa   

Tölur fyrir gæðavísa á Landspítala geta breyst verulega á milli ára þar sem 

gjarnan er um fáa einstaklinga að ræða í hverju tilfelli.  Lítil breyting í fjölda getur þýtt 

breytingu um mörg prósentustig þó gæðum þjónustunnar hafi í raun ekki hrakað milli 

ára, eða batnað, eftir því í hvora áttina breytingin er.  Þetta sést til dæmis þegar 

niðurstöðurnar í töflu 7 eru skoðaðar.  Þar sést dánartíðni eftir kransæðahjáveituaðgerð 

innan 30 daga frá innlögn.  Um fá tilfelli er að ræða 2-6 á ári.  Þegar fjöldi þeirra sem 

deyja á ári eykst um 1-2 einstaklinga hefur það mikil áhrif á prósentutöluna sem allt að 

tvöfaldast.  Þessi aukning sem sést á prósentutölunni skýrist því ekki af lakari gæðum 

þjónustunnar heldur eðlilegum breytileika milli ára, sem magnast svona þar sem tilfellin 

eru fá.  Sama er uppi á teningnum með dánartíðni á sjúkrahúsi eftir kransæðavíkkun 

innan 30 daga frá innlögn. 

Þegar dánartíðni eftir hjartaáfall er skoðuð sést mikil breyting á milli áranna 

2006 og 2007 á Landspítala, þar sem dánartíðnin lækkar um tæplega helming.  Ekki er 

gott að segja til um hvort það hafi verið svona miklar framfarir í meðhöndlun 

hjartaáfalla á Landspítala á síðasta ári eða hvort um tilviljun er að ræða.  Það verður því 

fróðlegt að skoða tíðnina fyrir árið 2008, þegar þau gögn verða tilbúin, til þess að sjá 

hvort dánartíðnin verði svipuð og árið 2007.  Það myndi benda til þess að gæðin við 

meðhöndlun sjúklinga sem fengið hafa hjartaáfall hafi aukist.  Ef dánartíðnin hækkar 

hins vegar og verður svipuð og árin fyrir 2007, bendir það til þess að tilviljun hafi ráðið 

lækkuninni árið 2007.   

Umfjöllunin hér að neðan um fagleg álitamál tengd gæðavísum sem notaðir voru 

í verkefnið byggist á sérfræðiþekkingu frá Þórarni Guðnasyni sérfræðingi í 

hjartalækningum við Landspítala. 
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Fjöldi einstaklinga sem fer í endurkransæðavíkkun innan 30 daga frá fyrri 

kransæðavíkkun eykst á tímabilinu frá 2003-2007.  Það lítur út fyrir að gæðin hafi 

versnað með árunum.  Þessi gæðavísir er hins vegar ekki að mæla það sem honum er 

ætlað.  Þegar sjúklingar koma á sjúkrahús með brátt hjartaáfall fara þeir oftast strax í 

kransæðavíkkun.  Í kransæðavíkkuninni er gjarnan einungis hin lokaða æð opnuð þó 

fleiri séu þröngar og þurfi að víkka líka.  Síðastliðin ár er í vaxandi mæli farið að gera 

þessa seinni víkkun nokkrum dögum seinna þar sem fleiri æðar eru víkkaðar.  Í 

bráðafasanum er beðið með aðgerð á öðrum æðum vegna áhættu sem fylgir því að víkka 

aðrar æðar en þá lokuðu í sömu aðgerðinni.  Áður var oft beðið í 2-6 mánuði með seinni 

víkkunina.  Því fjölgar þeim tilfellum þar sem einstaklingar fara í aðra kransæðavíkkun 

innan 30 daga frá fyrri þó ekki sé það vegna misheppnaðar aðgerðar eins og 

gæðavísinum er ætlað að mæla (Þórarinn Guðnason munnleg heimild, 20. nóvember 

2008).  Þannig er nauðsynlegt að taka ýmis atriði sem legið geta að baki breytingu á 

gildi gæðavísa með í reikninginn.  Eins og áður sagði eru gæðavísar bara vísbending um 

gæði og því nauðsynlegt að skoða niðurstöðurnar nánar í stærra samhengi eins og í þessu 

tilviki.  Til þess að komast fram hjá þessari skekkju er hægt að aðgreina enduraðgerðir 

sem eru gerðar brátt og þær sem eru fyrirfram ákveðnar.  Upplýsingar um það eru til í 

gagnagrunnum Landspítala.  Ekki er fjallað um þetta í alþjóðlegum skilgreiningum á 

gæðavísinum.  Jafnframt koma endurþrengsli, ef ætlunin er að skoða þau, nær aldrei fyrr 

en 2-3 mánuðum eftir  kransæðavíkkunina.  Því er ekki viðeigandi að skoða 

endurkransæðavíkkanir innan 30 daga, frekar ætti að skoða innan 6 mánaða eða jafnvel 

12 mánaða (Þórarinn Guðnason munnleg heimild, 20. nóvember 2008). 

Fyrir fleiri gæðavísa væri réttara að aðgreina tilfelli þar sem annars vegar er um 

bráðaatvik að ræða en fyrirfram ákveðið atvik (innlögn, meðferð) hins vegar.  Til dæmis 
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gildir þetta fyrir dánartíðni á sjúkrahúsi í kjölfar kransæðavíkkunar.  Þar gefur það 

gleggri mynd af gæðum þjónustunnar ef greint er á milli kransæðavíkkunar sem er 

fyrirfram ákveðin og víkkana sem gerðar eru vegna bráðrar kransæðastíflu.  Mun meiri 

líkur eru á að sjúklingur sem fer í kransæðavíkkun vegna kransæðastíflu látist þar sem 

ástand hans er mjög alvarlegt fyrir, heldur en sjúklingur sem fer í fyrirfram ákveðna 

kransæðavíkkun í stöðugu ástandi (Þórarinn Guðnason munnleg heimild, 20. nóvember 

2008).   

Gæðavísirinn um endurtekna kransæðahjáveituaðgerð innan 6 mánaða frá fyrri 

aðgerð er eins og vísirinn um endurtekna kransæðavíkkun ekki heppilegur gæðavísir, þar 

sem sjúklingar fara sjaldnast í endurkransæðahjáveituaðgerð fyrr en mörgum árum eftir 

fyrri aðgerðina.  Ef græðlingar lokast eða þrengjast fyrstu árin eftir skurðaðgerðina er 

oftar gerð kransæðavíkkun.  Frekar ætti því að skoða fjölda sjúklinga sem fara í 

kransæðavíkkun innan árs frá kransæðahjáveituaðgerð eða 

endurkransæðahjáveituaðgerð innan 5 eða 10 ára frá fyrri aðgerð (Þórarinn Guðnason 

munnleg heimild, 20. nóvember 2008).  Það sést á þessum tveimur dæmum að þó að 

alþjóðleg stofnun eins og OECD mæli með gæðavísum þá þarf ekki að vera að þeir séu 

hentugir til þess að mæla gæði heilbrigðisþjónustu.  Nauðsynlegt er að hafa aðila sem 

þekkja vel til viðkomandi sjúkdóms eða meðferðar sem gæðavísi er ætlað að lýsa og 

einnig uppbyggingu heilbrigðiskerfisins þegar gæðavísar eru hannaðir. 

Mikilvægt er að skoða gæðavísa tengda endurinnlögnum en þar getur einnig 

komið inn skekkja.  Eftir hjartaáfall er stundum fyrirfram ákveðin innlögn stuttu eftir 

útskrift eftir bráðameðferðina vegna áframhaldandi meðferðar, til dæmis til víkkunar á 

þrengslum sem skynsamlegt var að skilja eftir í bráðafasanum.  Þessar endurinnlagnir 

eru ekki vegna skorts á þjónustu í fyrri innlögn heldur vegna áframhaldandi meðferðar 
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sem ekki endilega er skynsamlegt að veita í bráðafasanum (Þórarinn Guðnason munnleg 

heimild, 20. nóvember 2008).  Til þess að leiðrétta fyrir þessari skekkju er hægt að 

skoða eingöngu endurinnlagnir sem eru bráðar.  Skráð er í sjúkraskrá hvort innlögn er 

bráð eða af biðlista (fyrirfram ákveðin).  Þessar upplýsingar er að finna í vöruhúsi gagna 

á Landspítala. 

Gæðavísinum um tíðni kransæðahjáveituaðgerða sama dag og kransæðavíkkana 

er ætlað að varpa ljósi á kransæðavíkkanir sem mistakast og leiða til þess að 

sjúklingurinn þarf að fara strax í bráða kransæðahjáveituaðgerð.  Þessi nálgun getur hins 

vegar verið ónákvæm því í ljós getur komið í hjartaþræðingu eða kransæðavíkkun að sú 

meðferð muni ekki duga sjúklingnum og að kransæðahjáveituaðgerð sé nauðsynleg.  Því 

er ekki haldið áfram með kransæðavíkkunarmeðferðina og sjúklingur þess í stað sendur í 

bráða kransæðahjáveituaðgerð (Þórarinn Guðnason munnleg heimild, 20. nóvember 

2008).  Þetta er dæmi um góða  þjónustu við sjúklinginn, en þegar sjúkdómsgreiningar 

og meðferðarkóðar eru skoðaðir lítur út sem um misheppnaða kransæðavíkkun sé að 

ræða og kransæðahjáveituaðgerð gerð í kjölfarið til þess að bjarga sjúklingnum.  Þarna 

þyrfti því að vera hægt að aðgreina hvort sjúklingur fer í kransæðahjáveituaðgerð vegna 

misheppnaðar kransæðavíkkunar eða vegna þess að í ljós kemur að sú meðferð hentar 

ekki.   

Það sem getur skekkt tölurnar um fjölda einstaklinga á biðlista er að biðlistunum 

er ekki nógu vel viðhaldið í öllum tilfellum.  Það er því ekki alltaf um virka biðlista að 

ræða, á listunum geta verið einstaklingar sem gleymst hefur að taka af biðlistunum, hætt 

hefur verið við meðferðina eða einstaklingurinn er ekki tilbúinn til þess að fara í 

meðferðina.  Þetta á sérstaklega við um þá sem beðið hafa lengur en 3 mánuði.  Gefur sú 

tala því ekki endilega rétta mynd af ástandinu. 
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Það sem einnig getur skekkt niðurstöður gæðavísa er að oft er verið að 

meðhöndla veikara fólk en gert var áður, sem hafa litlar líkur á að lifa meðferðina af.  

Taka þarf tillit til þessa þegar gæðavísar eru bornir saman yfir lengra tímabil. 

 Eins og sést af ofannefndu eru mörg atriði sem geta skekkt útkomu gæðavísa og 

þarf því að nota þá og túlka með mikilli varúð og þekkingu.  Í ljós kom við vinnslu 

verkefnisins að ekki voru allir þeir gæðavísar, sem alþjóðlegar stofnanir mæla með og 

talið er að uppfylli flest skilyrði góðra gæðavísa, geri það í raun. 

 Gæðavísa þarf að aðlaga eftir þróun meðferðar við sjúkdómum, bæði með því að 

breyta þeim gæðavísum sem til eru fyrir og með þróun nýrra gæðavísa sem taka mið af 

breytingum í meðferð.  Dæmi um þetta eru breytingar á gæðavísum tengdum 

kransæðavíkkun þar sem kransæðavíkkanir eru nú framkvæmdar á mun veikari 

sjúklingum en áður, það er sjúklingar með bráðahjartaáfall fara almennt strax í 

kransæðavíkkun en fá ekki segaleysandi meðferð (Þórarinn Guðnason munnleg heimild, 

20. nóvember 2008).  Jafnframt hefur verið tekin upp kæling bráðveikra sjúklinga á 

gjörgæslu og væri áhugavert að skoða gæðavísa sem nema breytingu á útkomu fyrir og 

eftir upptöku kælimeðferðar.  Til dæmis hvort breyting hafi orðið á fjölda þeirra sem 

útskrifast lifandi af sjúkrahúsi eftir hjartastopp.  

 

Samanburður  

Erfitt reyndist að finna erlenda gæðavísa tengda meðferð hjartasjúkdóma til þess 

að bera saman við gæðavísa Landspítalans.  Flestir gæðavísar sem erlend sjúkrahús og 

stærri alþjóðlegar stofnanir nota byggja á lyfjagögnum sem einungis nýlega eru komin á 

tölvutækt form á hjartadeildir Landspítala og eru enn ekki aðgengileg til úrvinnslu 

gæðavísa.  Jafnframt eru niðurstöður tengdar gæðavísum gjarnan birtar seint þar sem um 
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mikið magn upplýsinga er að ræða sem nálgast þarf á mismunandi stöðum.   Þá eru 

gæðavísarnir oft ekki alveg eins skilgreindir í mismunandi löndum.   

Við skoðun á niðurstöðum þeirra fimm gæðavísa tengda meðferð hjartasjúkdóma 

sem hægt var að nota til þess að bera Landspítala saman við Svíþjóð, Danmörk, Bretland 

og Bandaríkin má sjá að almennt stendur Landspítalinn jafnfætis þessum löndum við 

meðferð hjartasjúkdóma, þó að  um takmarkaðan fjölda tölulegra gilda sé að ræða. 

 

Almennt 

Öllum samanburði á gæðavísum milli stofnana þarf að taka með varúð, þar sem 

ekki er alltaf verið að bera saman nákvæmlega sama hlutinn.  Skilgreiningu gæðavísa er 

oft ábótavant og þeir ekki notaðir á sambærilegan máta.  Leiðréttingar fyrir aldri, 

alvarleika sjúkdóms eða annarra sjúkdóma sem sjúklingar geta haft eru stundum gerðar.  

Erfitt getur verið að nálgast gögn fyrir gæðavísana þar sem þau eru gjarnan ekki á 

tölvutæku formi, jafnframt eru gögn og notkun gæðavísanna milli stofnana ekki alltaf 

sambærileg. 

Gæðavísar sem virðast vera þeir sömu við fyrstu sýn eru oft ekki eins skilgreindir 

hjá mismunandi stofnunum.  Ýmsir birta heildardánartíðni á sjúkrahúsi en ekki 

dánartíðni á sjúkrahúsi innan 30 daga frá innlögn eins og gæðavísarnir eru almennt 

skilgreindir af alþjóðlegum stofnunum.  Aðrir birta dánartíðni innan 30 daga óháð því 

hvort dauðsfallið eigi sér stað á sjúkrahúsinu eða utan þess.  Ef gæðavísarnir eru ekki 

nógu vel skilgreindir er möguleiki á að stofnanir séu að nota vísana á mismunandi hátt 

og séu ekki með sambærilegar tölur.  Mismunandi uppbygging heilbrigðiskerfa og 

vinnulag getur haft áhrif á útkomu gæðavísa.  Dæmi um þetta eru fyrirfram ákveðnar 

endurinnlagnir til þess að ljúka meðferð sem ekki er talið æskilegt að gera í 
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bráðafasanum.  Greiningarviðmið geta verið mismunandi milli stofnana sem og gæði 

gagnanna.  Það getur verið um vanskráningu að ræða og vandamál varðandi kóðun.    

Sjúklingahópurinn er jafnframt oft mismunandi samansettur milli staða.  Sjúkrahús sem 

tekur á móti veikustu sjúklingunum mun að öllum líkindum hafa hærri dánartíðni en 

sjúkrahús sem tekur ekki á móti veikustu sjúklingunum, þó svo að fyrrnefnda 

sjúkrahúsið sé ekki lakara að gæðum.  Það eru einfaldlega meiri líkur á að veikari 

sjúklingar deyi en þeir sem eru minna veikir, óháð gæðum þjónustunnar sem þeir fá.  Oft 

er ekki getið um það þegar gæðavísar eru birtir hvernig þeir eru skilgreindir og hvort 

búið sé að gera einhverjar leiðréttingar.  Allar ofannefndar ástæður gera það að verkum 

að vinna við alþjóðlegan samanburð stofnana með notkun gæðavísa hefur gengið hægt.   

Samanburðurinn í þessu verkefni byggir á landsmeðaltali erlendis þar sem byggt 

er á gögnum frá fjölmörgum sjúkrahúsum en frá Íslandi er eingöngu um gögn frá 

Landspítala að ræða.  Fyrir gæðavísa tengda aðgerðum sem eingöngu eru framkvæmdar 

á Landspítala, eins og hjartaþræðing og kransæðahjáveituaðgerð, þá á þessi munur ekki 

að skipta máli.  En fyrir til dæmis dánartíðni á sjúkrahúsi vegna hjartaáfalls eða 

hjartabilunar getur sjúklingasamsetningin á Landspítalanum verið öðruvísi en ef byggt 

væri á landsmeðaltali, þar sem Landspítali tekur á móti veikustu sjúklingum landsins.  

Þetta ætti því að gera samanburðinn óhagstæðari fyrir Landspítalann.  Ekki er getið um 

greiningarskilyrði sjúkdóma og aðgerða, en þau geta verið mismunandi milli spítala 

innan sama lands, í þeim gögnum þar sem upplýsingar um erlend landsmeðaltöl voru 

fengin.  Taka þarf þessi atriði með í reikninginn þegar horft er á samanburðinn.  

Auðveldara er að bera saman sömu stofnun milli ára, þar sem skilgreiningar eru þá 

yfirleitt þekktar og sjúklingauppbyggingin sú sama. 
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Ef eingöngu á að nota gæðavísana til að bera saman sömu stofnun í tíma, þá þarf 

yfirleitt ekki að hafa áhyggjur af uppbyggingu sjúklingahópa, nema að uppbyggingin 

breytist verulega milli ára, sem ætti að vera fremur sjaldgæft.  Mismunandi samsetning 

sjúklingahópa milli stofnana sem á að bera saman ætti ekki að skipta máli þegar kemur 

að samanburði á lyfjanotkun þar sem ráðlagt er að nota þessi lyf fyrir alla sjúklinga með 

viðkomandi sjúkdóm nema þá sem hafa frábendingar.  Mismunandi greiningarviðmið 

gætu hins vegar haft áhrif á þennan þátt.  Gæðavísar varðandi tíma frá því að sjúklingur 

kemur á sjúkrahús og þangað til að segaleysandi meðferð eða kransæðavíkkun hefst ættu 

ekki að vera háðir uppbyggingu sjúklingahópsins.  Gæðavísar tengdir dánartíðni og 

enduraðgerðum eru háðir uppbyggingu sjúklingahópsins og þarf því að taka tillit til þess 

í samanburði á milli stofnana.  Þeir vísar geta hins vegar nýst vel til þess að bera saman 

sömu stofnun milli ára. 

Fyrirfram var ákveðið að skoða tölur frá Bretlandi og nota til samanburðar í 

verkefninu.  Í ljós kom að mjög takmarkaðar upplýsingar var að fá.  Í Bretlandi eru óháð 

samtök, Healthcare Commission (Healthcare Commission, 2008a), sem hafa það 

hlutverk að stuðla að auknum gæðum í breskri heilbrigðisþjónustu.  Þau birta meðal 

annars árlega upplýsingar um frammistöðu allra breskra sjúkrahúsa, byggða á fyrirfram 

ákveðnum gæðavísum sem þeir hafa skilgreint.  Þessir vísar eru aðrir en almennt er verið 

að nota á Norðurlöndunum og í Bandaríkjunum, jafnframt birtast sjaldnast töluleg gildi 

við breska gæðamatið.  Þess í stað eru hugtökin „excellent“, „good“, „fair“ og „weak“ 

notuð til samanburðar á heilbrigðisstofnunum við landsmeðaltal (Healthcare 

Commission, 2008b).  

Nánar verður fjallað um samanburð við Bandaríkin og Svíþjóð þar sem einna 

mest  af tölulegum gildum tengdum gæðum eru aðgengileg frá þessum tveimur löndum.  
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Jafnframt eru tengslin við þessi lönd sterk þegar litið er til heilbrigðisþjónustu og 

samanburðar þar sem flestir íslenskir læknar sækja framhaldsmenntun sína þangað. 

 

Bandaríkin 

Á heimasíðum bandarískra sjúkrahúsa og alþjóðlegra stofnana má sjá mjög 

mismunandi tölur fyrir dánartíðni eftir hjartaáfall og vegna hjartabilunar.  Þetta stafar af 

því meðal annars að mismunandi samsetning sjúklingahópa er notuð við útreikninga á 

dánartíðni.  Algengt er að notast við gögn fyrir Medicare  sjúklinga, en Medicare er 

sjúkratryggingafélag fyrir einstaklinga sem eru 65 ára eða eldri, fólk með nýrnabilun á 

lokastigi og einnig fyrir fatlaða einstaklinga sem ekki hafa náð 65 ára aldri (Medicare 

eligibility tool, 2008).  Þar sem dánarlíkur eru alltaf meiri með auknum aldri og ef aðrir 

sjúkdómar eru til staðar eru þessar tölur hærri en þegar notaðir eru sjúklingahópar þar 

sem allir fullorðnir eru meðtaldir, ekki bara aldraðir, nýrnabilaðir eða fatlaðir.  Til er 

vefsíða á Veraldarvefnum (Hospital Compare – a quality tool provided by Medicare, 

2008) þar sem hægt er að bera saman mismunandi sjúkrahús í Bandaríkjunum með tilliti 

til árangurs við meðhöndlun ýmissa sjúkdóma og aðgerða, meðal annars hjartasjúkdóma 

– og aðgerða.  Þessar tölur byggja á niðurstöðum fyrir Medicare sjúklinga.  Þar eru til 

dæmis gefnar upp hlutfallstölur fyrir lyfjagjafir vegna mismunandi sjúkdóma, einnig eru 

birtar upplýsingar um dánartíðni.  Ekki eru gefnar tölur um dánartíðni heldur er um þrjá 

flokka að ræða:  betri en tíðnin fyrir Bandaríkin í heild, sama og tíðnin fyrir Bandaríkin í 

heild og verri en tíðnin fyrir Bandaríkin í heild.  Mörg bandarísk sjúkrahús notast við 

þennan samanburð þegar þau birta niðurstöður gæðavísa á heimasíðum sínum.  Því er 

ekki hægt að nota þau til samanburðar við Ísland þar sem um annan sjúklingahóp er að 

ræða.    
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Á vegum AHRQ hefur verið unnið að verkefni, Health Care Cost and Utilization 

Project (HCUP).  Sem hluti af því verkefni hefur verið gerður gagnagrunnur, The 

National Inpatient Sample (NIS), sem inniheldur upplýsingar um sjúkrahúslegur.  

Gagnagrunnurinn inniheldur upplýsingar um nálægt 8 milljón sjúkrahúslegur ár hvert frá 

um 1000 sjúkrahúsum í 38 fylkjum Bandaríkjanna (AHRQ, 2008).  Allar sjúkrahúslegur 

viðkomandi sjúkrahúsa það árið eru í grunninum.  Miðað er við að gagnagrunnurinn sé 

um 20% úrtak frá sjúkrahúsum Bandaríkjanna.  Vigtir eru svo notaðar til þess að reikna 

áætluð landsgildi.  Á heimasíðu er hægt að gera fyrirspurnir í gagnagrunninn (Statistic 

on hospital stays, 2008) og er þar meðal annars hægt að finna dánartíðni á sjúkrahúsi  

fyrir hjartaáfall, hjartabilun, kransæðavíkkun og kransæðahjáveituaðgerð.  Ákveðið var 

að nota tölur úr þessum gagnagrunni til þess að bera saman við Ísland (Landspítalann) í 

samanburðartöflum í niðurstöðukaflanum, þar sem þetta er stærsti grunnur sinnar 

tegundar í Bandaríkjunum og eru gögn þar fyrir sjúklinga óháð aldri og því hver borgar 

fyrir meðferðina.   

U.S. News & World Report gefur árlega út lista yfir bestu sjúkrahúsin í 

Bandaríkjunum (Best hospitals, 2009).  Þetta er viðurkenndur og virtur listi og geta 

sjúkrahús, sem komast ofarlega á þennan lista, þess gjarnan á forsíðu heimasíðu sinnar.  

Meðal bestu sjúkrahúsa í meðhöndlun hjartasjúkdóma í Bandaríkjunum samkvæmt 

þessum lista eru Cleveland Clinic, Duke University Medical Center, Johns Hopkins 

Hospital, Mayo Clinic, Massachusetts General Hospital og Brigham and Women‘s 

Hospital.  Þegar skoðaðar voru heimasíður þessara spítala með tilliti til gæðavísa fyrir 

hjarta- og æðasjúkdóma fundust engir slíkir á síðu Mayo Clinic.  Á síðu Massachusetts 

General Hospital (Performance reports, 2008) og Duke University Medical Center 

(Patient care quality and safety, 2008) voru vísar fyrir lyfjameðferð vegna 
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hjartasjúkdóma og tíma að veittri meðferð, en engir gæðavísar tengdir dánartíðni.  Því 

nýtast birtir gæðavísar þessara tveggja sjúkrahúsa ekki fyrir þetta verkefni.  Á heimasíðu 

Johns Hopkins Hospital er eingöngu að finna dánartíðni fyrir hjartasjúkdóma í heild 

sinni og hjartaaðgerðir í heild sinni (The Johns Hopkins Hospital mortality rates, 2008) 

en ekki niður á ákveðna sjúkdóma innan hjartasjúkdóma eða ákveðnar aðgerðir.  

Cleveland Clinic birtir upplýsingar um dánartíðni eftir hjartaáfall og hjartabilun byggða 

á Medicare sjúklingum og eru þeirra tölur sambærilegar við landsmeðaltal, jafnframt eru 

birtar upplýsingar um fjölda sem fá ákveðin lyf vegna hjartasjúkdóma og tíma að 

meðferð (Quality report, 2008).  Á Cleveland Clinic var dánartíðni eftir 

kransæðahjáveituaðgerð 1,9% árið 2007 (Cleveland Clinics, 2007) en sambærileg tala 

fyrir Landspítala var 1,3%.  Dánartíðni eftir kransæðavíkkun hjá sjúklingum með brátt 

hjartadrep var 6,2 % á Cleveland Clinic árið 2007 og 0,7% fyrir þá sem ekki fóru í bráða 

kransæðavíkkun.  Þessar tölur fyrir Landspítalann árið 2007 voru 1,7% og 0,0% 

(Landspítali, 2008).  Á þessum tölum má sjá að Landspítalinn stendur sig mjög vel í 

þessum aðgerðum miðað við eitt af bestu sjúkrahúsum í Bandaríkjunum í meðhöndlun 

hjartasjúkdóma.  Þó má geta að dánartíðni eftir bráða kransæðavíkkun á Cleveland 

Clinic var meira en helmingi lægri árin á undan, eða 2,8% og 2,3%.  Árin  2006 og 2005 

var dánartíðni eftir bráða kransæðavíkkun á Landspítala 3,0% og 2,9%.  Þó munurinn sé 

ekki eins sláandi fyrir þessi ár á sjúkrahúsunum tveimur eins og árið 2007 þá er 

Landspítalinn samt með svo til sömu dánartíðni og eitt besta sjúkrahús á Bandríkjunum.  

Brigham and Women‘s Hospital (BWH) birtir á sinni heimasíðu tölur fyrir dánartíðni 

hjartasjúkdóma (Quality of patient care, 2008) sem hægt er að styðjast við til 

samanburðar við Landspítala.  Að vísu er um að ræða dánartíðni á sjúkrahúsi óháð 

hversu löngu eftir innlögn dauðsfallið verður.  Þar af leiðandi eru inni í þeirra tölum 
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dauðsföll sem ekki koma inn í tölur Landspítala, það er ef dauðsfallið á sér stað meira en 

30 dögum frá innlögn en í legunni.  Þetta eru því ekki alveg sambærilegar tölur en þessir 

sjúklingar eru fáir og má nota tölurnar til hliðsjónar með ákveðnum fyrirvörum.  

Dánartíðni á sjúkrahúsi eftir hjartaáfall árið 2007 á Brigham and Women‘s Hospital er 

6,0% en 3,6% á Landspítala.  Dánartíðni á sjúkrahúsi eftir hjartabilun árið 2007 var 

3,3% á BWH en 10,5% á Landspítala.  Dánartíðni á sjúkrahúsi eftir 

kransæðahjáveituaðgerðir árið 2007 var 1,6% á BWH en 1,3% á Landspítala.  

Samsvarandi tölur fyrir kransæðavíkkun voru 1,2% fyrir BWH en 0,8% fyrir 

Landspítala.  Eins og sést á þessum tölum stenst Landspítalinn fullkomlega samanburð 

við BWH sem talið er vera eitt af bestu sjúkrahúsum Bandaríkjanna þegar kemur að 

meðhöndlun hjartasjúkdóma.  Að vísu er mikill munur á dánartíðni hjartabilunar, þar 

sem Landspítali er lakari.  Almennt eru tölur fyrir dánartíðni hjartabilunar svipaðar á 

Landspítala og sjúkrahúsum í Evrópu (Nieminen et al., 2006).  Hvers vegna þessi mikli 

munur er á hjartabilunardánartíðni í Evrópu og Bandaríkjunum er óvíst.  Ekki er ólíklegt 

að um mismunandi sjúklingahópa og greiningarviðmið geti verið að ræða.  Munurinn 

getur að einhverju leyti legið í því að aldraðir sjúklingar eru útskrifaðir fyrr á 

öldrunarheimili í Bandaríkjunum og deyi þar frekar en á bráðasjúkrahúsi. 

 

Svíþjóð 

Niðurstöður úr sænsku gagnagrunnunum eru birtar árlega í ársskýrslum 

gagnagrunnana.  Þegar ársskýrslurnar voru skoðaðar kom í ljós að sjaldnast voru 

niðurstöðurnar birtar á þann máta að hægt væri að nota þær til samanburðar við þá 

gæðavísa sem töluleg gildi eru til fyrir Landspítalann.  Í ársskýrslunum eru birtar mjög 

ítarlegar upplýsingar um lyfjameðferð sjúklinganna og tíma að meðferð, ásamt mörgum 
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öðrum upplýsingum.  Varðandi dánartíðni vegna mismunandi sjúkdóma eða meðferða 

þá er hún oftast birt eftir kyni og aldurshópum en ekki fyrir allan hópinn í heild eins og 

gæðavísarnir gera ráð fyrir.  Þó eru í ársskýrslunum upplýsingar sem hægt er að styðjast 

við til samanburðar við Landspítala.  Í ársskýrslu 2007 fyrir RIKS-HIA, SEPHIA og 

SCAAR (RIKS-HIA, SEPHIA & SCAAR Årsrapport, 2007) er birt dánartíðni fyrir 

hjartaáfall með ST hækkunum og hjartaáfall án ST hækkana.  Dánartíðnin fyrir 

hjartaáfall með ST hækkunum var árið 2005 í kringum 9,0% og án ST hækkana 7,5%.  

Þegar athugaðar voru í gagnagrunnum Landspítala sambærilegar tölur fyrir árið 2005, þá 

voru þær 8,1% fyrir hjartaáfall með ST hækkunum og 5,0% án ST hækkana, það er lægri 

tölur en í Svíþjóð.  Árið 2006 var dánartíðni hjartaáfallssjúklinga yngri en 80 ára 4,5% í 

Svíþjóð en samsvarandi tala fyrir Landspítala  4,8%. 

 

Niðurstaða 

Nauðsynlegt er að vanda vel val gæðavísa og þekkja takmarkanir þeirra.  

Jafnframt er nauðsynlegt að endurskoða stöðugt gæðavísa eftir því sem meðferð breytist.  

Þrátt fyrir takmarkanir eru gæðavísar mikilvægt hjálpartæki í þeirri viðleitni að bera 

saman mismunandi sjúkrastofnanir með tilliti til gæða.  Líta ber á niðurstöður mælinga á 

gæðavísum sem vísbendingu um að eitthvað mætti betur fara eða að viðkomandi stofnun 

sé á góðri leið.  Samanburður á fimm gæðavísum tengdum meðferð hjartasjúkdóma fyrir 

árin 2003-2007 gefur vísbendingu um að Landspítali sé að standa sig svipað og 

Danmörk, Svíþjóð, Bandaríkin og Bretland við meðhöndlun hjartasjúkdóma.  Hins vegar 

er erfitt að bera árangur hans saman við erlendar stofnanir með skilvirkum hætti,  með 

tilliti til hjartasjúkdóma, þar sem ekki er á auðveldan hátt hægt að nálgast upplýsingar 

fyrir marga af gæðavísunum tengdum meðferð á hjartasjúkdómum sem notaðir eru í 
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erlendis í dag.  Það stendur hins vegar til bóta á næstu mánuðum og árum.  Þá verður til 

staðar nýtt og ítarlegt vöruhús gagna á Landspítalanum, gögn um lyfjagjafir verða komin 

í vöruhús Landspítala og gögn frá Landspítala verða komin í sænsku 

hjartasjúkdómagagnagrunnana.  Í framtíðinni væri því áhugavert að endurtaka 

samanburðinn á þeim gæðavísum sem notaðir voru í verkefnið.   
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