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Satsningsområde i Oppdrag og bestilling

• Å redusere uønsket variasjon er et av fem satsningsområder i Regional 
utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst RHF (HSØ)

• Dette er kommunisert fra HSØ til helseforetakene og sykehusene de siste 
årene

• Redusere uønsket variasjon har vært en bestilling i årlig OBD siden 2018

• Tydeliggjort og knyttet til kvalitet og forbruk av helsetjenester fra 2021

• Henvisning til kvalitetsregistre og helseatlas



Bakgrunn 

• Regionale internrevisjonsfunksjoner ble opprettet i 2005 

• Hjemlet i Helseforetaksloven § 37 a. Internrevisjon fra 1.1.2013

Ansvar og oppgaver

• Uavhengig bekreftelses- og rådgivningsfunksjon med ansvar for intern revisjon i 
Helse Sør-Øst RHF og underliggende helseforetak

• Skal gjennom en systematisk og strukturert metode og avgivelse av bekreftelse 
bidra til forbedringer i risikostyring, internkontroll og virksomhetsstyring

Organisatorisk plassering 

• Organisert direkte under styret for Helse Sør-Øst RHF som godkjenner 
revisjonsplanen

• Rapporterer administrativt til administrerende direktør for Helse Sør-Øst RHF

Saksgang revisjonsrapport

• Revisjonsrapporten til helseforetakets styre som er overordnet ansvarlig for 
helseforetakets styring og kontroll, og til administrerende direktør som har det 
utøvende ansvaret

• Styret i Helse Sør-Øst RHF v/revisjonsutvalget og administrerende direktør 
orienteres

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst



Revisjon av uønsket variasjon 2018

• Gjennomført i Sykehuset Østfold

• Ortopedisk avdeling

• Nevrologisk avdeling

• Følges fortsatt opp i nevrologisk avdeling med vurdering av tiltak i 
forhold til effekt 



Revisjon av uønsket variasjon 2021

• Har kartlagt hvordan sykehus i regionen arbeider med å nå målet om å 
redusere uønsket variasjon knyttet til hvilket pasienttilbud som gis, samt 
kvalitet på pasientbehandlingen

• Hvordan anvendes Helseatlas og resultater fra nasjonale kvalitetsregistre 
i dette arbeidet?

• Hvordan er mål og krav knyttet til uønsket variasjon operasjonalisert, 
fordelt og forankret i styringslinjen?

• Hvordan foregår rapportering og oppfølging av arbeidet med uønsket 
variasjon i styringslinjen?



Revisjonen i Sykehuset Østfold

• Innhenting av informasjon våren 2022 ved spørreundersøkelse til 
klinikk- og avdelingssjefer med ansvar for fagområdene

• Ortopedi
• Nevrologi
• Hjertemedisin
• Endokrinologi



Resultat/funn for helseforetakene i HSØ

• 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



Andel av arbeidstiden avdelingssjefer anslår 
at de bruker på ledelse



Målet er ikke tydelig kommunisert i 
styringslinjen

• Målet om å redusere uønsket variasjon er ikke tydelig kommunisert i 
styringslinjen

• Lederne opplever at det i større grad gis konkrete mål og krav rettet mot 
økonomi, aktivitet og HR-området enn det gjøres for tilbud og kvalitet på 
pasientbehandlingen

• Enkelte ledere opplever bedre balanse i styringsbudskapet, mens andre 
mener at det er en vei å gå før tilbud og kvalitet i helsetjenesten er 
balansert med øvrige mål og krav



Varierende bruk av kvalitetsregistre og 
Helseatlas i avdelingenes forbedringsarbeid

• Informasjon fra kvalitetsregistre og Helseatlas benyttes i arbeid med 
kvalitetsforbedring ved de fleste avdelingene, men det er bekymringsfullt 
at 1/3 av avdelingene i liten grad benytter denne informasjonen

• Manglende bruk av kvalitetsregistre gir økt risiko for at behandlings-
resultatene ikke blir optimale. Helseatlasene gir informasjon om forbruk 
av ulike typer helsehjelp per opptaksområde og manglende bruk av data 
innebærer risiko for at over- eller under behandling ikke fanges opp

• Lederne viser til utfordringer knyttet til tilgang på styringsdata eller at 
dataene ikke er tidsaktuelle, ikke har tilstrekkelig kvalitet eller ikke er 
dekkende for behovet



Uønsket variasjon inngår i for liten grad som 
tema i styringslinjens oppfølgingsmøter

• En viktig årsak er at mål knyttet til tilbud og kvalitet på helsehjelpen ikke 
er tilstrekkelig tydeliggjort i styringsbudskapet

• Risiko for at gode faglige resultater ikke blir synliggjort og at man ikke 
benytter resultat fra forbedringsarbeid som grunnlag for læring i hele 
virksomheten

• Risiko for at kritisk informasjon ikke når riktig ledelsesnivå, herunder 
styret. Eventuelle utfordringer vil ikke fremkomme som grunnlag for 
beslutninger



Anbefalinger for videre arbeid

• Tydelige strukturer og prosesser knyttet til hvordan mål og krav 
operasjonaliseres og kommuniseres til ledernivåene i virksomheten

• Tydeliggjøre ledernes ansvar og oppgaver og hvilken opplæring og støtte de 
trenger for å ivareta mål og krav på en hensiktsmessig måte

• Hvordan skal lederne systematisere og dokumentere arbeidet med tilbud og 
kvalitet i helsehjelpen innenfor egne avdelinger og fagområder?

• Hvordan skal avdelingene benytte styringsinformasjon fra kvalitetsregistre og 
Helseatlas som grunnlag for å identifisere eventuell manglende kvalitet eller 
avvikende forbruksrater?



Anbefalinger for videre arbeid

• Gjøre styringsinformasjon fra kvalitetsregistre og Helseatlas lettere 
tilgjengelig, sammenlignbart og regelmessig oppdatert

• Sette konkrete mål for kvalitet innen fagområde og avdeling

• Tydeliggjøre hvordan avdelingenes forbedringsarbeid skal danne grunnlag 
for rapportering og oppfølging av kvalitet i styringslinjen
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