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Konsernrevisjonens gjennomgang av uønsket variasjon i kvalitet og forbruk av 
helsetjenester  

 

Konsernrevisjonens gjennomgang av uønsket variasjon viser at flere helseforetak har etablert 
hensiktsmessige strukturer og prosesser for å nå samlede mål og krav, inkludert målet om å 
redusere uønsket variasjon. Andre har ikke kommet like langt i arbeidet med å 
operasjonalisere og følge opp resultatene i styringslinjen. 

 
 

Forslag til vedtak:  

 
1. Rapporten etter konsernrevisjonens gjennomgang av uønsket variasjon i kvalitet og forbruk 

av helsetjenester tas til orientering. 
 
 
 
Sarpsborg, den 20.02.2023 
 
 
 
 
Hege Gjessing 
administrerende direktør 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjoner 

Administrerende direktør anbefaler at styret tar revisjonsrapport 9/2021 om uønsket variasjon i 
kvalitet og forbruk av helsetjenester til orientering. 
 

2. Faktabeskrivelse 

Reduksjon av uønsket variasjon er et av satsningsområdene i Regional utviklingsplan for Helse Sør-
Øst (HSØ) og har siden 2018 vært en bestilling i Oppdrags- og bestillingsdokumentet (OBD). Det er 
et nasjonalt mål at befolkningen skal ha et likeverdig tilbud av helsetjenester på tvers av geografi 
og sosiale grupper.  
 

Konsernrevisjonen har undersøkt om helseforetakene og sykehusene har etablert et system som 
sikrer at de har oversikt over status på kvalitet og forbruk av tjenester innen ulike fagområder for å 
kunne redusere eventuell uønsket variasjon. Revisjonen har gjennomført en spørreundersøkelse til 
ledere innen fagområdene ortopedi, nevrologi, hjertemedisin og endokrinologi i alle helseforetak 
og ideelle sykehus i regionen. Hensikten var å kartlegge hvordan helseforetak og sykehus i 
regionen arbeider med å nå målet om å redusere uønsket variasjon. Konsernrevisjonen har sett på 
hvordan forbruksrater fra Helseatlas og resultater fra nasjonale kvalitetsregistre anvendes i styring 
av tilbud og kvalitet. Det er utarbeidet en felles rapport for helseforetakene og sykehusene i HSØ 
(vedlegg). 
 

Revisjonen viser at flere helseforetak og sykehus har etablert hensiktsmessige strukturer og 
prosesser for å nå samlede mål og krav, herunder målet om å redusere uønsket variasjon. Andre 
har ikke kommet like langt i arbeidet med å redusere uønsket variasjon. Det innebærer en større 
risiko for at pasienter ikke tilbys riktig behandling eller at pasientbehandlingen ikke er i tråd med 
beste praksis. Konsernrevisjonen vurderer at det er behov for bedre balanse i styringen ved flere 
helseforetak og sykehus for å øke oppmerksomheten på kvalitet i helsetjenestene. Dette bygger 
på følgende vurderinger: 
• Målet om å redusere uønsket variasjon er ikke tydelig kommunisert i styringslinjen 
• Det er varierende bruk av kvalitetsregistre og Helseatlas i avdelingenes forbedringsarbeid 
• Uønsket variasjon inngår i for liten grad som tema i styringslinjens oppfølgingsmøter 
 

Konsernrevisjonen anbefaler at det enkelte helseforetak og sykehus vurderer hvor de selv står 
innenfor temaene i denne revisjonen og vurderer eventuelt behov for tiltak. Til hjelp i dette 
arbeidet har konsernrevisjonen definert et sett med spørsmål knyttet til strukturer, prosesser og 
organisering som helseforetakene og sykehusene bør vurdere. 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 

Administrerende direktør anser at det er positivt at det er gjennomført en undersøkelse av 
arbeidet med å redusere uønsket variasjon på kvalitet og forbruk av tjenester i helseforetakene.  
 

Det pågår arbeid i alle klinikker i Sykehuset Østfold med forbedringstiltak rettet mot utvalgte 
kvalitetsindikatorer. Oppfølging av revisjonen gjennomføres med tydelig kommunikasjon og 
operasjonalisering av konkrete mål og krav for reduksjon av uønsket variasjon i kvalitet og forbruk 
av tjenester. Informasjon fra kvalitetsregistre og Helseatlas skal benyttes i arbeidet med 
kvalitetsforbedring sammen med annen tilgjengelig og oppdatert styringsinformasjon for å 
optimalisere behandlingsresultatene. Gode faglige resultater skal synliggjøres og benyttes som 
grunnlag for læring i hele virksomheten. 


