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Er det trygt å komme på sykehus i helgen? 
Nye resultater om 30 dagers overlevelse
Jon Helgeland
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• Økt dødelighet etter sykehusinnleggelse i helgen, sammenlignet med andre ukedager

• Sykehusdødelighet
• 30 dagers dødelighet i eller utenfor sykehus 
• 7 dager, 60 dager

• Innleggelser for øyeblikkelig hjelp

• «Alle» tilstander
• Også: enkelte tilstander analysert for seg

Weekend-effekten
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1. Eksisterer weekend-effekten?

2. Hva vet man om årsaker?

3. Ser vi samme effekt i Norge?

Tre spørsmål
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FHI - Oddsforhold

Bell, Redelmeier  2001 23 tilstander

Barba 2006 48 timer

Aylin et al 2010 

Freemantle et al 2012 Lørdag

Freemantle et al 2012 Søndag

Kristiansen et al 2016 Hoftebrudd

Zhou et al 2016 Off-hour

Walker et al  2017 Lørdag

Walker et al  2017 Søndag

1.0 1.2 1.4 1.6
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Bemanning

Tilgang til spesialist
Erfaring (kirurger)
Sykepleiere

Behandling

Prosedyrer
Prosessmål

Alvorlighetsgrad

Forklaringsmodeller
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Er det forskjell i bemanning?

Bray et al 2014 – hjerneslag: 
spesialistbemanning har ikke betydning, men derimot sykepleierbemanning

Aldridge et al 2016: ingen korrelasjon mellom spesialistintensitet og 30 dagers dødelighet
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Er det forskjell i behandling?
Kostis et al 2007 – hjerteinfarkt, kvalitetsregisterdata:  lavere andel fikk invasive
prosedyrer i helgene

Agrawal et al 2016 –NSTEMI, administrative data: lavere andel fikk angiografi i helgene

Bray et al 2014 – hjerneslag, kvalitetsregisterdata: 
lavere andel fikk anbefalt behandling i helger og utenfor vanlig arbeidstid

Kristiansen et al 2016 – hoftebrudd, kvalitetsregisterdata: 
større sannsynlighet for forsinket operasjon i helgene, men lavere 
utenfor vanlig arbeidstid

Sorita et al 2014 – hjerteinfarkt, metaanalyse: økt dødelighet «off-hours», 
kan forklares med økt dør-til-ballongtid
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Hva sier norske data?
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Data fra NPR, sykehusinnleggelser fra fem år: 2012-2016

Øyeblikkelig hjelp

Totaloverlevelse: tilstander som står for 80% av dødelighet innen 30 dager

42 CCS-kategorier (Clinical Condition Summary)
849.142 forløp

55 sykehus
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Utfallsmål: 30 dagers dødelighet innen 30 dager fra innleggelse, i eller utenfor 
sykehus

Risikojustering: alder, kjønn, komorbiditet (Charlsons indeks), tidligere innleggelser, 
tilstand (CCS-kategori)

Ser på effekten av 

helg mot andre ukedager 
periode på døgnet 

Analyse
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Innleggelser
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30 dagers dødelighet
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Weekendeffekten
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FHI - Oddsforhold

Bell, Redelmeier  2001 23 tilstander

Barba 2006 48 timer

Aylin et al 2010 

Freemantle et al 2012 Lørdag

Freemantle et al 2012 Søndag

Kristiansen et al 2016 Hoftebrudd

Zhou et al 2016 Off-hour

Hansen et al 2017 42 tilstander

Walker et al  2017 Lørdag

Walker et al  2017 Søndag

1.0 1.2 1.4 1.6
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Weekendeffekten finnes i Norge

Effektstørrelsen stemmer godt med andre studier

Weekendeffekten varierer over døgnet 

Til dels motstridende resultater om årsaker i litteraturen 

Kan kvalitetsregistrene gi mer informasjon om årsaksforhold i Norge?

Oppsummering
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