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Styresak 112-2018/4 Systematisk arbeid med å redusere uønsket 

variasjon 

Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål 
I denne styresaken informeres styret i Helse Nord RHF om det pågående arbeidet både 
regionalt og nasjonalt for å redusere uønsket variasjon i helsetjenesten. Arbeidet er 
omfattende, og saksfremlegget gir kun et avgrenset innblikk.  
 
Vedlagt følger en presentasjon som supplement til styresaken, og ytterligere 
informasjon er tilgjengelig på Helse Nords nettsider: Helse Nord RHFs nettsted - 
reduksjon av uønsket variasjon. Nettstedet refereres til med se helse-nord.no senere i 
denne styresaken. Særlig kan AIMs1 første rapport 2018 og sammendraget i AIMs 
rapport 2017 være informativt.  
 
Bakgrunn og organisering av arbeidet 
Arbeidsgruppe for indikator- og metodeutvikling 
AIM ble opprettet i 2015 for å løse oppdrag gitt av Helse- og omsorgsdepartementet 
(HOD) til de fire regionale helseforetakene (RHF-ene) som omhandlet reduksjon av 
uønsket variasjon i kapasitetsutnyttelse og effektivitet i spesialisthelsetjenesten.  
 
Deretter har AIM løst oppdrag som er gitt årlig i oppdragsdokumentet fra HOD til de fire 
RHF-ene. Ledelsen av AIM er flyttet årlig mellom RHF-ene. I 2018 er det Helse Nord RHF 
som leder denne nasjonale gruppen som består av representanter fra RHF-ene, 
Helsedirektoratet, helseatlasmiljøet i Helse Førde HF og Senter for klinisk 
dokumentasjon og evaluering (SKDE). (For liste over deltagere i AIM: se helse-nord.no)  
 
Variasjonsteamet 
For å kunne levere til den nasjonale gruppen ble det i 2016 etablert en regional 
arbeidsgruppe. Denne gruppen ledes av kvalitets- og forskningsavdelingen i RHF-et og 
kalles nå variasjonsteamet. Variasjonsteamet består av faste medlemmer fra RHF-et 
inkludert kompetanse fra Helse Nord-LIS2-miljøet og deltagere fra HF-ene og Regionalt 
forvaltningssenter for EPJ (FSE) på saker. Teamet er i 2018 utvidet og oppgavene 
tydeliggjort. (For styringsdokument og mer informasjon om variasjonsteamet: se helse-
nord.no) 
 
 

                                                        
1 AIM: Arbeidsgruppe for indikator- og metodeutvikling 
2 LIS: Ledelsesinformasjonssystem 
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Harmoniseringsgruppen (Arbeidsgruppe for harmonisering av registrering og rapportering)  
Harmoniseringsgruppen er en undergruppe av variasjonsteamet som ledes av FSEs 
medlem i teamet og har et medlem fra hvert HF. Undergruppen løser felles regionale 
utfordringer. Formålet er at den skal harmonisere HF-enes registreringsrutiner og 
rapportering på uvalgte områder samt bidra til koordinering og læring på tvers av 
forbedringsarbeid som følger av blant annet påvist variasjon. Dette skal føre til felles 
regionale rutiner, forenkling av arbeidsprosesser og rapportering og bedre eller mer 
effektiv pasientbehandling. På flere områder er slike mål nådd (se vedlegg 
Harmonisering av ventelisterutiner og AIMs første rapport 2018). (For 
styringsdokument, første rapport og mer informasjon om harmoniseringsgruppen: se 
helse-nord.no) 
 
Illustrasjon: Organisering av arbeidet regionalt og nasjonalt 

 
Se også vedlagte presentasjon med tekst til bildene. 

 
Uønsket variasjon 
Reduksjon i uønsket variasjon kan heve kvaliteten og øke effektiviteten og 
kapasitetsutnyttelsen. Begrepet variasjon brukes ofte og om ulike deler av 
helsetjenesten. Nedenfor er noen illustrasjoner med begrepsavklaringer som kan være 
nyttige for forståelsen av arbeidet som gjøres i AIM og variasjonsteamet.  
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Illustrasjon: Uønsket/uberettiget variasjon 

 
Se også vedlagte presentasjon med tekst til bildene. 

 
Illustrasjon: Indre effektivitet og ytre effektivitet 

 
Se også vedlagte presentasjon med tekst til bildene. 
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Oppdraget 
Reduksjon av unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen var gitt som ett av 
tre overordnede styringsmål for spesialisthelsetjenesten i oppdragsdokumentet for 
2018. Som en del av dette målet ble det gitt følgende oppdrag som løses i AIM:  
 
De regionale helseforetakene skal, under ledelse av Helse Nord RHF, og i samarbeid med 
Helsedirektoratet:  
 Innen 1. november 2018 redegjøre for departementet for status i arbeidet med å 

redusere uønsket variasjon i kapasitetsutnyttelse og forbruk, og fremme forslag til 
videre utviklingsarbeid. Anbefalinger i rapporten "Reduksjon av uønsket variasjon i 
kapasitetsutnyttelse og effektivitet i spesialisthelsetjenesten" av 10. oktober 2017 
skal følges opp. Det skal prioriteres å publisere nasjonale tall for indikatorene "ikke 
møtt", "replanlegging" og "planleggingshorisont". Videre skal det vurderes hvordan 
Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehus, jf. Dokument 3:2 (2017-
2018) (https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/Selskapskontrollen2016.aspx), 
kan brukes som grunnlag for å utarbeide indikatorer for variasjon i 
kapasitetsutnyttelse av operasjonsstuer.  

 Samle og dele erfaringer fra relevante ressurser på tvers av regionene som jobber 
med forbedring i effektivitet og kapasitetsutnyttelse, med sikte på å identifisere 
hvilke faktorer som bidrar til vellykket forbedringsarbeid. Det skal redegjøres for 
dette til departementet innen 1. juni 2018. Som del av dette skal det redegjøres for 
hvordan styrene i regionale helseforetak og helseforetak gis mulighet til løpende å 
følge med på relevant styringsinformasjon om effektivitet, kapasitetsutnyttelse og 
forbedringsarbeid som gjennomføres.  

 Følge opp variasjon i liggetid, etterkontroller og rehabilitering for hofteprotese- og 
hoftebruddspasienter, samt variasjon i utnyttelse av operasjonsstuene, jf. 
Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse av effektivitet i sykehus.  

 
Svar på kulepunkt 1 og 3 vil foreligge i AIMs hovedrapport 2018 som leveres i løpet av 
oktober 2018. Denne vil inneholde en presentasjon av indikatorer som er videreutviklet 
og kvalitetssikret. Det vil også presenteres vurderinger omkring forbedringsarbeid på 
grunnlag av påvist variasjon og en vurdering av ressursbruk/nytte og organisering av 
det nasjonale arbeidet i AIM.  
 
Som svar på kulepunkt 2 leverte AIM første rapport 2018 i mai 2018. Rapporten ble 
fulgt opp av følgende oppdrag i tilleggsdokumentet til oppdragsdokumentet:   
 Det vises til rapport om uønsket variasjon i kapasitetsutnyttelse, forbruk og 

effektivitet av 23. mai 2018. De regionale helseforetakene skal, under ledelse av 
Helse Nord RHF, arrangere et seminar 11. oktober 2018, hvor temaet er uønsket 
variasjon og forbedringsarbeid. Departementet og Helsedirektoratet skal delta. I 
seminaret skal blant annet de regionale helseforetakene legge frem konkrete 
eksempler på gode forbedringsprosjekter i helseforetak og analyser av hva som 
gjorde dem vellykkede. Videre skal det vurderes om det er noen fellestrekk ved de 
gode forbedringsprosjektene på tvers av helseforetak. Det skal videre drøftes 
hvordan styrer og sykehusledere bør arbeide for å understøtte forbedringsarbeid.  

 
(For Oppdragsdokument 2018 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 85 
S (2017-2018): se Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 29. juni 2018 til RHF-ene)  
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(For første rapport fra AIM 2018: Reduksjon av uønsket variasjon i kapasitetsutnyttelse 
og effektivitet i spesialisthelsetjenesten: se helse-nord.no) 
 
Tilstøtende og overlappende nasjonale initiativ 
Riksrevisjonen arbeider for tiden med en rapport om styrenes oppfølging av kvalitet og 
pasientsikkerhet i spesialisthelsetjenesten. Denne dekker noe av det samme tema som 
AIMs første rapport 2018 og antas å foreligge i løpet av høsten 2018.  
 
I tillegg til dette finnes flere initiativ som er tilgrensende eller overlappende med AIMs 
arbeid. Sammensetningen i AIM danner et nettverk til mange av disse. Dette bidrar til at 
ulike nasjonale og regionale tiltak drar veksler på hverandres kompetanse og arbeid. Det 
er sannsynligvis ytterligere potensiale for å redusere ressursbruken regionalt og 
nasjonalt ved å utnytte nettverket denne gruppen representerer enda bedre.  
 
Forbedringsarbeid på grunnlag av påvist variasjon 
AIM har utviklet og foreslått flere nye indikatorer. I sin rapport i 2017 la AIM vekt på at 
det i tillegg til å utvikle indikatorer er viktig å kvalitetssikre målingene, blant annet 
gjennom å videreutvikle indikatordefinisjonene og gjennom å sikre at 
registreringspraksis er lik. 
  
AIM har i økende grad problematisert at målinger kan føre til oppdrag og krav fra 
styringslinjen som ikke er hensiktsmessige. Årsaken til dette kan være, fordi det er 
vanskelig å kvalitetssikre hva målingene representerer, og det som er målt kan ta 
oppmerksomhet bort fra viktige områder som ikke måles. Dette medførte blant annet et 
eget kapittel om indikatoren median tid til tjenestestart i AIMs første rapport 2018.  
 
AIM har gjennom sitt arbeid også konkludert med at det er viktig at fagmiljøene får 
analysere og kvalitetssikre de målinger som ligger til grunn for krav og 
forbedringsarbeid. Dette for å sikre best mulig effekt av forbedringsarbeidet og unngå at 
det oppstår uheldige og utilsiktede vridninger i tjenestetilbudet som følge av krav fra 
styringslinjen.  
 
Indikatorene som utvikles og brukes i AIMs arbeid gir i hovedsak målinger som kan tas 
ut som “ferskvare” og bygger på nye data. Man må således ta høyde for noen større 
feilmarginer enn i målinger som brukes i publikasjoner som krever at materialet er 
grundig bearbeidet og kvalitetssikret, og dermed bygger på data som kan ligge flere år 
tilbake i tid. Begge metoder er nyttige og er komplementære i bruk i arbeidet med å 
redusere uønsket variasjon og i fortløpende styring og i analyse av utvikling fremover.  
 
Annet kvalitetsarbeid som reduserer uønsket variasjon 
I tillegg til arbeidet i AIM og variasjonsteamet finnes flere eksempler på kvalitetsarbeid i 
regionen som reduserer uønsket variasjon i behandlingstilbud og rutiner, herunder:  
 samstemming av legemiddellister i Helse Nord 
 kliniske fagrevisjoner  
 utvikling av regionale rutiner for bruk av kvalitetssystemet (Docmap).  
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Det siste inkluderer kobling til behandlingstekster på nett og arbeidet med videre 
utvikling av regionale fagråd. Det pågår også et kontinuerlig arbeid med å utarbeide og 
kvalitetssikre rapporter i Helse Nord ledelsesinformasjonssystem (HN-LIS) som er felles 
for regionen og dermed kan påvise variasjon og bidra til å redusere den uønskede 
variasjonen.  
 
Til slutt nevnes oppfølging regionalt og i HF-ene av pasientsikkerhetsprogrammet og 
nasjonale kvalitetsindikatorer som er viktige og tilgjengelige verktøy for å hindre og 
redusere uønsket variasjon.  
(For mer informasjon om disse temaene: se helse-nord.no, Helsedirektoratets nettsted - 
Nasjonale kvalitetsindikatorer og Pasientsikkerhetsprogrammets nettsted - I trygge 
hender 24/7) 
 
Oppsummering 
Helse Nord arbeider aktivt både nasjonalt og regionalt med å redusere uønsket 
variasjon i helsetjenesten. At det er Helse Nord RHF som leder AIM i 2018 har økt den 
regionale oppmerksomheten rundt temaet, og det er opparbeidet en organisasjon og 
kompetanse regionalt som kan brukes i kvalitetsarbeidet fremover. Særlig involveringen 
av HF-ene og tett samarbeid med HN-LIS-miljøet i variasjonsteamets arbeid, har 
resultert i kvalitetssikring av målinger og også gitt en økt forståelse i 
analysemiljøene/fagmiljøene for innhenting og bruk av data.  
 
Det er fremdeles mye å hente for å øke kvalitet og effektivitet på å påvise og redusere 
uønsket variasjon. Variasjonsteamet vil fremover også være et godt forum for å 
videreføre dette arbeidet i regionen og knytte sammen HF-ene og RHF-et for å utnytte 
felles kompetanse og ressurser på en god måte i kvalitetsarbeidet.  
 
 
 
Vedlegg: 
Reduksjon av uønsket variasjon i kapasitetsutnyttelse, effektivitet og forbruk - 
presentasjon 
 
Vedlegget er publisert på Helse Nord RHFs nettsted - se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 29. august 2018 
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