
I 2018 leder Helse Nord dette arbeidet på oppdrag fra HOD

Arbeidet løses i:
Den nasjonale gruppen:
«Arbeidsgruppe for indikator- og metodeutvikling» (AIM) 
(med fem undergrupper) 

Og i den regionale gruppen:
«Regionalt variasjonsteam» 
(med undergruppe for harmonisering av registrering og 
rapportering)

Reduksjon av uønsket variasjon i kapasitetsutnyttelse, effektivitet og forbruk 



Fra observert til uønsket variasjon

SKDE s rapport til HOD nov 2016
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• Utnytter kapasitet/ressurser effektivt

Indre og ytre effektivitet
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Regionalt variasjonsteam i Helse Nord

Regionalt variasjonsteam      - Utvalgte av aktiviteter i 2017 og hittil 2018:

Leveranse Beskrivelse i styringsdokumentet Status pr juni 2018

Fortløpende Rapporter lett tilgjengelig i HN LIS
Under arbeid: Passert planlagt tid, 
legemiddelsamstemming

Fortløpende Felles regionale rutiner for registrering i EPJ 

Levert: Ventetid slutt, viderehenvisninger, andre 
avsluttkoder, kort varsel til pasient, tilbud fra HELFO, 
overflytninger med mer.
Startet: Epikrisetid og Passert planlagt tid

Fortløpende Felles regionale definisjoner og måltall på indikatorer Under arbeid: Passert planlagt tid, epikrisetid

Juni 2017 Rapport fra AIM 2017 Levert oktober 2017

Juni 2018 Første Rapport fra AIM 2018 Levert 23.05.18

Okt 2018 Hovedrapport fra AIM 2018 Under arbeid og fremdrift etter plan

Hovedmål: 

• Påvise uønsket variasjon i kapasitetsutnyttelse, effektivitet, helsetjenesteforbruk og kvalitet

• Igangsette tiltak for å redusere variasjonen.



Forbedringsarbeidet



Variasjon som grunnlag for forbedring

• Nasjonale indikatorer kan påvise variasjon

• Lokale data og lokalt analysearbeid må 
brukes for å identifisere hva som er uønsket 
variasjon 

• Dette kan brukes som grunnlag for lokalt 
forbedringsarbeid og som grunnlag for krav 
fra styringslinjen



• Påvist uønsket variasjon, harmonisering av 
registreringsrutiner og forbedring av 
rapporter er nyttig i forbedringsprosessen

• Det skaper i seg selv ikke forbedring for 
pasienten, men kan legge grunnlaget for 
videre arbeid

Variasjon som grunnlag for forbedring



Forbedringsarbeidet

• Mange klinikere stoler ikke på rapporter og 
tallgrunnlag og analysekompetente medarbeidere 
som utarbeider disse kan ha vansker for å se 
klinikernes ståsted, dette bremser det nyttige 
forbedringsarbeidet.

• Variasjonsteamets arbeid inkluderer representanter 
fra HF-ene. Dette er med på å redusere avstanden 
mellom nasjonalt-, regionalt- og lokalt 
forbedringsarbeid og å øke forståelsen for nytten av 
arbeidet.

Variasjon som grunnlag for forbedring



Andre pågående tiltak for å redusere uønsket variasjon

LEGEMIDDELSAMSTEMMING

KLINISKE 
FAGREVISJONER

Utdanning av 
helsepersonell

ForskningFagprosedyrer

Kvalitets- og 
miljøstyring

Helse – Miljø -
Sikkerhet

Styre og ledelse

Avvik

UTVIKLE BRUKEN AV 
KVALITETSSYSTEMET



LEGEMIDDELSAMSTEMMING



Legemiddelsamstemming og registrering av legemidler i bruk i EPJ

Regionalt 

prosjekt

01.09.17-

01.09.18

Samstemming av legemiddellister 

Strukturert registrering av legemidler i bruk i EPJ 

Registrering av CAVE/legemiddelallergi 

Metode for registrering/rapportering

Plan for  opplæring og innføring 

For å få til dette har prosjektet utviklet prosedyrer og maler, laget tjenestekoder, 

gjennomført endringer i DIPS og laget opplæringsmateriell og verktøy.



Legemiddelsamstemming og registrering av legemidler i bruk i EPJ

Innført av prosjektet pr mai 2018:

Prosedyrer • Felles prosedyrer i regionen laget/oppdatert

Maler • Aktuelle maler i DIPS oppdatert 

Endringer i DIPS • Endringer for økt kvalitet er innført

Opplærings-

materiell

• E-læringskurs, opplæringsfilmer og verktøy

• Intranettside med all informasjon tilgjengelig fra alle HF

Innføring
• Piloter gjennomført og første opplæring er gjort

• Videre innføring overført til det enkelte HF

Registrering/rappo

rtering

• Tjenestekode innført inkludert felles metode for måling 

• Vises i HN-LIS



KLINISKE 
FAGREVISJONER



• Metode der fagfeller undersøker hverandres praksis
– Ut fra en felles forståelse for hva som er beste praksis

• Lokalt forbedringsarbeid 

• Regionalt samarbeid om forbedring av rutiner og 
praksis

Klinisk fagrevisjon /«clinical audit»  



helse-nord.no/kliniske-fagrevisjoner

https://helse-nord.no/kliniske-fagrevisjoner
https://helse-nord.no/kliniske-fagrevisjoner


Forbedre bruken av kvalitetssystemet Docmap: 

MÅL FOR FORBEDRING AV 
KVALITETSSYTEMET:
• Rutiner og prosedyrer holdes oppdatert 

• Uønsket variasjon i medisinsk praksis og 
tilbud reduseres

• Ny viten tas i bruk raskere ute på 
sykehusene

• Behandlingstekster rettet mot 
pasientene samsvarer med faglige 
rutiner i Docmap og den behandlingen 
som faktisk gis i sykehusene

• Det blir flere tilgjengelige 
behandlingstekster

http://morsomme.no/
http://morsomme.no/



