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Hvorfor eit helseatlas?
• Fordi vi har en unik nasjonal ressurs i NPR data og flere

nasjonale kvalitetsregistre
• Fordi en kartografisk fremstilling av variasjon og kontraster 

kan vere et forenklet og kraftfult virkemiddel
• Fordi et atlas over forbruk knyter seg til befolkning og 

boområder uavhengig av hvor de får helsetilbudet
• Fordi det kan vise om målsettingen om likeverdige 

helsetjenester er oppfylt
• Fordi påvisning av variasjon kan vere et nyttig utgangspunkt 

for
– Faglig harmonisering og utvikling av felles standarder
– Tilbudsplanlegging og tilbudsdimensjonering
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Initiativet

• Fra Helse Nord RHF 

– Lars Vorland bestilte en pilot fra SKDE i mars 2014

• SKDE gjorde eksplorerende analyser i NPR 
data 

• Valgte Dagkirurgi som tema



Hvordan forstår SKDE variasjon?



«Sørge-for-ansvaret» 

«…. helseforetakenes ansvar for å sørge for at 
befolkningen får tilstrekkelig og forsvarlig 
helsetjeneste» 

Dette er et helt sentralt utgangspunkt for 
hvordan SKDE forstår oppdragene om 
uberettiget variasjon

Med tilstrekkelig forstås at omfanget av
tjenesten er jevnt fordelt og ikke preges av 
store geografiske forskjeller. Med forsvarlig
forstås at tjenesten holder god kvalitet. På HF-
nivå forstår vi «sørge-for-ansvaret» som et 
ansvar for befolkningen i HF’enes opptaks-
områder



Befolkningsperspektivet og variasjon

• Noe variasjon er uunngåelig

– Varierende sykelighet  - «case-mix»

– Tilfeldig variasjon, særlig ved lav n

• Fokus på uberettiget variasjon

– Uforklarlige forskjeller

• Pasientenes boområder

– Justerer for «case-mix»

– «Sørge-for-ansvaret»



www.helseatlas.no

Hvor mye variasjon er variasjon?

Ja (Menisk)

Ja (Skulder)

Kanskje

Nei (Lyskebrokk)

http://www.helseatlas.no/


Variasjonen i helseatlasene – hvordan 
har vi analysert den?

• Kombinasjon av kvantitative mål og klinisk 
erfaring/skjønn samt justering for alder og 
kjønnssammensetning

• Måleenheter:
– n

– EQ/forholdstall
• FT, FT2, FT3

– Variasjon over tid

– Variasjonsprofiler



Dagkirurgi

• FT > 2  stor variasjon

Inngrep Høyest rate Lavest FT n

Meniskoperasjon Møre og romsdal (491) Stavanger (119) 4,13 13 192          

Skulderkirurgi (Acromionreseksjon) Møre og romsdal (285) Stavanger (74) 3,85 7 222            

Hemoriodeoperasjon Innlandet (338) Nord-Trøndelag (92) 3,67 8 325            

Ventilasjonsrør i trommehinnen Nord-Trøndelag (263) Bergen (88) 2,99 7 484            

Operasjon for tunge øyelokk Nord-Trøndelag (245) Førde (85) 2,88 7 351            

Åreknuteoperasjon Bergen (188) Finnmark (75) 2,51 6 378            

Fjerning av mandler Finnmark (487) St.Olavs (212) 2,30 13 802          

Operasjon for hallux valgus og hammertå Vestre Viken (138) Bergen (62) 2,23 4 847            

Operasjon for karpaltunnelsyndrom Innlandet (179) Bergen (87) 2,06 6 574            

Utvalgt handkirurgi Møre og romsdal (104) Oslo (56) 1,86 3 639            

Operasjon for grå stær Stavanger (945) Østfold (562) 1,68 36 083          

Operasjon for lyskebrokk Innlandet (138) Helgelandssykehuset (111) 1,24 6 336            



Barnehelseatlaset

Mål på variasjon over tid:

Gjennomsnitt av årsvariasjonen for 
boområdene (18 boområder) som mål på 
spredning i ratene over tid i boområdene



Metode – hvordan måle variasjon

• Teori – statistiske metoder

– Extremal quotient (variasjonsbredde/FT)

– Coefficient of variation CV

– Systematic component of variance SCV

– Konfidensintervall

– Chi-square test for heterogeneity of proportions

– Regresjonsmodeller

– Korrelasjon mellom ratene over tid

– Bayesiansk metode



Behov for statistiske tester?

• Populasjonsdata

– Ingen usikkerhet om utvalget er representativt for 
populasjonen

• Ingen fasit 



Hvordan lage helseatlas?

Hvor vanskelig kan det være?

Hvorfor har noen av dere ikke for lengst 
gjort dette?



Først let og søk

• Når en ide eller et forslag til atlas vurderes 
gjøres først en innledende gravejobb i NPR 
eller kvalitetsregisterdata – krever klinisk 
kompetanse
– Eksempel: Etter barnehelsetalaset ble det foreslått 

å lage et atlas for aldersgruppen 18 – 30 år.  
Innledende undersøkelser viste at de 14 hyppigste 
somatiske diagnoser/prosedyrer hørte til 
gynekologi og obstetrikk 

– Kanskje bedre med et kvinnehelseatlas?



Kodepraksis er en krevende 
utfordring
• Utfordrende å skille epler fra pærer i NPR-data

• Like inngrep organiseres og kodes forskjellig

– Dagkirurgiatlaset basert på inngrep som normalt gjøres 
som dagkirurgi – ikke kodet som dagkirurgisk prosedyre 

– Store forskjeller i kodepraksis

– Rehabilitering: Z50 føres i varierende grad

– Variasjoner i medisinsk koding
• Håndleddsbrudd og gipsing, kreftkontroller

• Endringer i kodeverk over tid

• Utvalg må kvalitetssikres i samråd med klinikere



Faglig forankring

• Innledende funn må skape nyskjerrighet

• Faglige rådgivere kan med fordel «forankres» i 
en organisasjon 

• Det er behov for både en tradisjonell 
referansegruppe og mer dedikerte faglige 
deltakere

• Faglig kompetanse er ikke gratis

• Mange aktuelle fagfolk har ofte et mylder av 
verv og oppgaver i tillegg til vanlig arbeid



Krav til faglige deltakere

• Fagfolk må faktisk skjønne litt av hva variasjon 
er og ikke er og hva et befolkningsperspektiv 
er

• Fagfolk må synes det er meningsfullt å 
kartlegge variasjon – og ikke minst tørre å 
stille spørsmål om egen virksomhet



Faglig forankring – hvordan har vi 
gjort det? 

• Dagkirurgiatlaset 
– Problemstilling utviklet av SKDE
– SKDE etablerte en ad hoc gruppe med relevante spesialister  

• Barnehelseatlaset
– Initiativ fra avdelingsoverlegeforum i Norsk Barnelegeforening og overlege Atle 

Moen fra OUS– SKDE fikk referansegruppe og medarbeider på sølvfat

• Nyfødtmedisinsk helseatlas
– Initiativ fra overlege Atle Moen fra OUS, Norsk Nyfødtmedisinsk 

kvalitetsregister og Norsk Barnelegeforening – SKDE fikk referansegruppe og 
medarbeider på sølvfat

• KOLS atlas
– SKDE tok initiativ overfor Norsk Lungemedisinsk forening – referansegruppe 

foreslått fra styret i foreningen  – det tok 9 mnd før gruppen kunne møtes

• Eldreatlas
– SKDE rettet henvendelse til DNLF samt til andre relevante enkeltpersoner



Aktive medlemmer av 
referansegruppa, Eldrehelseatlas

Gerd Torbjørg Åmdal alders- sykehjemsmedisin

Morten Laudal allmennmed / samfunnsmed.

Henrik Schirmer kardiolog

Olav Røise ortoped

Halfdan Sørbye onkolog

Bent Indredavik fysikalsk med. /rehab

Wenche Frogn Sælleg geriatri /indremedisin

Olav Sletvold geriatri /indremedisin

Lars Haukaas jurist



Tallenes klare tale



KOLS atlas – kommer mai 2017

• Forstått som en raskt voksende 
kronikergruppe

• Ønske fra myndigheter

• Komplekst tema

– Variasjon i sykelighet i motsetning til andre atlas

– Mye behandles i primærhelsetjenesten



Barnehelseatlas – september 2015

• Ca. 1 million barn i alder 0-16 år i Norge

• Offentlig finansierte somatiske helsetjenester

• 2,65 millioner kontakter pr. år

– Primærhelsetjenesten: 1,8 millioner

– Spesialisthelsetjenesten: 850 000



65 %

32 %

0
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400 000
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1 200 000

Totalt Som er i kontakt med
primærhelsetjenesten

Som er i kontakt med
spesialisthelsetjenesten

Antall barn, 0-16 år i Norge



Øyeblikkelig hjelp – medisinske innleggelser
av barn 0-16 år



Konklusjon barnehelseatlas

• Det er et stort forbruk og betydelig geografisk  
variasjon i bruk av helsetjenester til barn

• Variasjonen kan ikke forklares med forskjeller i 
sykelighet eller avstand til sykehus

• Det er behov for å undersøke sammenhengen 
mellom forbruk og kvalitet



Nyfødtmedisinsk helseatlas –
desember 2016
• Data fra Norsk Nyfødtmedisinsk kvalitetsregister

• Innleggelser i nyfødtmedisinske avdelinger

• Infeksjoner og antibiotikabehandling

• Respiratorbehandling

• Behandling for lavt blodsukker og lysbehandling

• Intensivbehandling

• Justert for ulike prematuritetsrater i boområdene



Lysbehandling
Antall innlagte, barn med gestasjonsalder under 37 uker



Antall behandlede pasienter Behandlingsdøgn

Respiratorbehandling
Premature barn med gestasjonsalder 28 til 37 uker



Konklusjon nyfødtmedisinsk
helseatlas
• Atlaset viser uberettiget variasjon innenfor alle 

utvalg:

– Hvor mange som innlegges

– Hvordan de behandles

– Hvor lenge de behandles

• Størst variasjon i behandling av de minst syke barna

– Variasjon i behandlingskultur og håndtering

• Atlaset gir grunnlag for faglig debatt

– Viser ikke ikke hva som er riktig nivå

– Oppfølging må skje i de nyfødtmedisinske fagmiljøene



Dagkirurgiatlas – januar 2015

• En fremstilling og en analyse av forbruket av de 
vanligste dagkirurgiske inngrep i norske 
boområder basert på NPR og en treårsperiode 
(2011-2013)

• Dagkirurgi ble valgt fordi

– datagrunnlaget er relativt entydig

– mange pasientar ventar på dagkirurgi
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Variasjon i forbruk av ulike dagkirurgiske inngrep mellom boområder, og 
forholdet mellom høyest og lavest rate

Inngrep Høyest rate Lavest

Forholdstall 

høy/lav

Meniskoperasjon Møre og Romsdal (491) Stavanger (119) 4,13

Skulderkirurgi (Acromionreseksjon) Møre og Romsdal (285) Stavanger (74) 3,85

Hemoriodeoperasjon Innlandet (338) Nord-Trøndelag (92) 3,67

Ventilasjonsrør i trommehinnen Nord-Trøndelag (263) Bergen (88) 2,99

Operasjon for tunge øyelokk Nord-Trøndelag (245) Førde (85) 2,88

Åreknuteoperasjon Bergen (188) Finnmark (75) 2,51

Fjerning av mandler Finnmark (487) St.Olavs (212) 2,30

Operasjon for hallux valgus og hammertå Vestre Viken (138) Bergen (62) 2,23

Operasjon for karpaltunnelsyndrom Innlandet (179) Bergen (87) 2,06

Utvalgt handkirurgi Møre og Romsdal (104) Oslo (56) 1,86

Operasjon for grå stær Stavanger (945) Østfold (562) 1,68

Operasjon for lyskebrokk Innlandet (138) Helgelandssykehuset (111) 1,24
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Konklusjon Dagkirurgiatlas

• 9 av 12 inngrep viste en variasjon som ikke kan 
forklares og som må kunne karakteriseres som 
uberettiget

• Bare et av inngrepene viste en geografisk 
fordeling som vitner om et likeverdig tilbud

• De to inngrepene som viste størst variasjon er 
de to der det har vært  faglig diskusjon og 
synlig uenighet om indikasjon



Tallenes klare tale 

Hva så?

Oppdatering av dagkirurgiatlaset med 
data fra 2014 og 2015



Dagkirurgi, antall inngrep – utvikling over tid



Dagkirurgi, variasjon – utvikling over tid



Sammenheng mellom volum og variasjon?

• Ingen entydig sammenheng mellom volum og 
variasjon over tid

Antall inngrep Variasjon



Helseatlas alene er ikke nok

• Det må en åpen debatt til for å skape endring

• ”Sørge-for ansvarlige” må stille innledende 
spørsmål til fagfolk

• Styring etter helseatlasdata alene er ikke 
mulig eller forsvarlig – gjennomsnittet er ikke 
garanti for riktig nivå



Forskning

Helseatlas og variasjon



Utgangspunkt for forskning i SKDE

• Helseatlas – geografisk variasjon i forbruk av helsetjenester
→ Helseatlas for eldre viser geografiske forbruksvariasjoner 

• Samarbeid med medisinske kvalitetsregistre

• Erfaring i bruk NPR-data

• Post.doc prosjekt med utgangspunkt i eldrehelseatlas
• PhD-stipendiat i SKDE med tema helseatlas
• PhD-stipendiat ved ISM, UiT med tema helseatlas
• Veiledning og samarbeid med andre PhD-stipendiater



Geografisk variasjon i bruk av 
helsetjenester blant eldre > 70 år

• Kan helse og sosioøkonomiske faktorer, familieforhold, reisevei og trekk ved 
helsetjenesten forklare geografiske variasjoner i bruk av somatiske 
spesialisthelsetjenester blant eldre > 70 år?

• Overordnet forbruk – døgninnleggelser, reinnleggelser og poliklinikk/dagbehandling 

• Hjerneslag – innleggelser og reinnleggelser, innleggelse innen fire timer, oppfølging  

• Hjerteinfarkt – revaskularisering, angiografi innen 72 timer, målt hjertefunksjon i 

sykdomsforløpet

• Kols – akuttinnleggelser og reinnleggelser

• Kreftsykdom – bruk av kirurgi, strålebehandling og cellegift første år og ved slutten 

av livet



Datakilder

• Norsk pasientregister

• Norsk hjerneslagregister

• Norsk hjerteinfarktregister

• Kreftregisteret og kvalitetsregistrene

• SSB

• KUHR



Samarbeid

• Helsetjenesteforskning, AHUS

• NHS Right Care

• Brukermedvirkning

• ISM, UiT

• ECHO – EU prosjekt om variasjon

•Andre? - Noen av dere?



Takk for tålmodigheten 


