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Variasjon 

Forbedringsarbeid

Ledelseslinjens rolle og muligheter 

Funn fra Riksrevisjonens rapport om styrenes 
oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet



Regionalt 
variasjonsteam

Helse Nord RHF
HF-representanter

FSE (Forvaltnings-senter EPJ)

Deltagere på saker.

Helse Nord/SKDE
Helse Vest

Helse Sørøst
Helse Midt

Helsedirektoratet/NPR

Styrings-gruppe
Interregionalt
Fag/HR/Øk-direktørmøte

Interregionalt AD-møte

Referansegruppe
KTV/Brukere

HOD 
Oppdragsdokumentet

Undergruppe
Undergruppe

Undergruppe
Undergruppe
Undergruppe av AIM

Arbeidsgruppe for 
harmonisering av 

registrering og rapportering

Regionalt Nasjonal arb.gruppe AIM Styringslinje AIM



Kilder for å påvise variasjon

1) Nasjonale indikatorer, kvalitetsregister, helseatlas 
og andre målinger kan påvise variasjon

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

3) Påvist uønsket variasjon kan brukes som grunnlag 
for lokalt forbedringsarbeid og som grunnlag for 
krav fra styringslinjen



Tilfeldig
variasjon

Systematisk
variasjon

Observert
variasjon

Uønsket
variasjon

Ulikheter som ligger fast
(berettiget variasjon)

Observert variasjon 
Uønsket variasjon



Påvist variasjon må analyseres

1) Nasjonale indikatorer, kvalitetsregister, helseatlas 
og andre målinger kan påvise variasjon

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

3) Påvist uønsket variasjon kan brukes som grunnlag 
for lokalt forbedringsarbeid og som grunnlag for 
krav fra styringslinjen



Om variasjon i 

effektivitet og 

kapasitets-

utnyttelse

Indre effektivitet

Lav Høy
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Lav

• Uriktig indikasjon og /eller anvender 

ikke anbefalt behandling

• Utnytter ikke kapasitet/ressurser 

effektivt

• Uriktig indikasjon og /eller anvender 

ikke anbefalt behandling

• Utnytter kapasitet/ressurser effektivt 

Høy

• Riktig indikasjon og anvender 

anbefalte behandling

• Utnytter ikke kapasitet/ressurser 

effektivt

• Riktig indikasjon og anvender anbefalte 

behandling

• Utnytter kapasitet/ressurser effektivt



Variasjon som grunnlag for forbedring

1) Nasjonale indikatorer, kvalitetsregister, helseatlas 
og andre målinger kan påvise variasjon

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

3) Påvist uønsket variasjon kan brukes som grunnlag 
for lokalt forbedringsarbeid og som grunnlag for 
krav fra styringslinjen



Gallesteinsoperasjoner
1 tert 2017 mot 2018

Variasjon - forbedring

Demings sirkel. Kilde: Pasientsikkerhetsprogrammet.no



Metoder til hjelp i forbedringsarbeidet

Pasientsikkerhetsprogrammet

 Forbedringsmetoder 
tilgjengelige nær pasienten

 Gjør det enkelt

 Begynn i det små

Demings sirkel. Kilde: Pasientsikkerhetsprogrammet.no



Faktorer for vellykket forbedring

Fra AIMs rapport mai 2018:
1. Involvering og forankring gjennom hele linjen 

2. Utgangspunkt for endring er påvist variasjon eller annen god grunn  

3. Midler og tid gjøres tilgjengelig 

4. Tydelig problemstilling og mål for prosjektet identifiseres 

5. Arbeidet er strukturert, systematisk og har jevn fremdrift 

6. Motstand mot endring håndteres riktig 

7. Dedikerte deltagere/pådrivere har rett kompetanse og kjennskap til området 

8. Arbeidet følges opp under og etter innføring 

9. Arbeidet lærer fra andre 
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Vellykket forbedringsarbeid
Eksempler



Finnmarkssykehuset HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Nordlandssykehuset HF 

Helgelandssykehuset HF 

Sykehusapotek Nord

Helse Nord IKT

Vi løser geografi med teknologi og regionalt samarbeid

11 sykehus 
481 000 innbyggere
45% av Norges landareal



Brevet til Lars

•Ved alle sykehus i Helse Nord skal det være system for å tilkalle akutt-team ved 
alvorlige tilstander, jfr Helsedirektoratets faglige og organisatoriske kvalitetskrav for 
somatiske akuttmottak: Traumer, alvorlig syke barn, andre alvorlig syke pasienter, 
akutt syke nyfødte og tidlig ivaretagelse av livstruende tilstander hos innlagte 
pasienter. 

•Det skal etableres felles krav til utstyr, kompetanse, regelmessig teamtrening, 
prosedyreverk og kvalitetsregistre etter tilsvarende modell som for traumatologien 

Hentet fra innlegg av Rolf Arne 
Iversen, UNN-Harstad og Svein Arne 
Monsen, Sandnessjøen sykehus sit
innlegg på seminar i HOD 11.10.18.

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiixsiU_bjXAhUqDZoKHWrrC8MQjRwIBw&url=http://nordnorskdebatt.no/profile/geir-bjorsvik-1&psig=AOvVaw3NOtIWdquHBVQn4Fgu_eeL&ust=1510574089611899
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiixsiU_bjXAhUqDZoKHWrrC8MQjRwIBw&url=http://nordnorskdebatt.no/profile/geir-bjorsvik-1&psig=AOvVaw3NOtIWdquHBVQn4Fgu_eeL&ust=1510574089611899


Hva virket?

• Ledelse
• Utstyr, lab- og røntgentjenester
• Trening/simulering 

– Individuelle ferdigheter
– Teamferdigheter

• Kommunikasjon system
– Internt
– Eksternt



Forbedring

• Systematisk

• Hele linjen involvert

• Samarbeidet og delt i regionen

– God utnyttelse av kunnskap og ressurser



• Oppdrag fra RHF i ledelseslinjen

• Områder med ekstrem plassering 
• avdekke årsaker 

• vurdere om plasseringa er fagleg uønska 

• ev. forbetringsprosjekt

• Komme tilbake til ledelsen med resultatene

«Oppfølging av ubegrunnet faglig variasjon i Helse Vest»

Hentet fra innlegg av Marte Bale, leder for helseatlastenesta
i Helse Førde HF/ Helse Vest RHF på seminar i HOD 11.10.18.



Helse Stavanger:

redusert antibiotikabruk

hos nyfødde

Helse Førde

Operasjonar i tråd med 

retningslinjer



Forbedring

• Systematisk

• Brukt påvist variasjon og analyse av egne data til 
forbedring

• Ledelseslinjen involverer fagmiljøene og de gjør 
egne analyser før vurdering om behov for tiltak. 
Følges opp av ledelsen. 

– Hele linjen involvert.



Fagrevisjonen gir mulighet til å 

kvalitetsforbedre egen praksis

og til erfaringsutveksling mellom fagmiljøer

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»  



Gjennomføring
Tema 

og enheter
Fagrevisorer

Revisjons-
grunnlag

Revisjons-
kriterier 

Teamet 
besøker 

avdelingen

Funn 
analyseres

Forbedrings
-punkter  og 
lærepunkter

Rapport

FORBEDRINGSARBEID



helse-nord.no/kliniske-fagrevisjoner

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


Forbedring
• Krav i OD 2017 førte til retningslinje og system for 

fagrevisjoner i Helse Nord.
• Vedtak i styret sikrer årlige fagrevisjoner og oppfølging 

av hvordan det har ført til forbedringer. 
• Fagmiljøene selv gjennomfører fagrevisjonene og det 

settes av tid og midler til dette.
– Tid og midler til å gjennomføre forbedringer?

• Hele linjen er involvert
• Følges opp i ledelseslinja



Faktorer for vellykket forbedring

Fra AIMs rapport mai 2018:
1. Involvering og forankring gjennom hele linjen 

2. Utgangspunkt for endring er påvist variasjon eller annen god grunn  

3. Midler og tid gjøres tilgjengelig 

4. Tydelig problemstilling og mål for prosjektet identifiseres 

5. Arbeidet er strukturert, systematisk og har jevn fremdrift 

6. Motstand mot endring håndteres riktig 

7. Dedikerte deltagere/pådrivere har rett kompetanse og kjennskap til området 

8. Arbeidet følges opp under og etter innføring 

9. Arbeidet lærer fra andre 


