
Kvalitetsforbedring - hva er det og hvordan gjøres det?

Forord

Legeforeningens sekretariat ønsker med dette dokumentet å gi en oversikt over ulike metoder, verktøy og forutsetninger for
kvalitetsforbedring som vi mener er relevante i norsk sammenheng. I dokumentet har vi samlet teorier og erfaringer knyttet til
kvalitetsforbedringsarbeid, og utvalgte kvalitetsforbedringsmetoder. Sammenstillingen er ikke uttømmende, men forsøker å gi en
oversikt og eksempler på en måte vi håper skal bidra til «å skape orden i kaoset».

Kunnskapsoppsummeringen er ment å kunne brukes som utgangspunkt for faglig diskusjon og videreutvikling av politikk. Målgruppen
for dokumentet er leger og andre som arbeider med kvalitetsforbedring i helsetjenesten. Den er også nyttig for ledere og tillitsvalgte
som ønsker informasjon om kvalitet og kvalitetsforbedring.

Dokumentet er ett ledd i operasjonaliseringen av Legeforeningens satsingsområde – Kvalitet må måles og resultatene brukes til
forbedring.

Vi håper rapporten kan være til inspirasjon og nytte i arbeidet med å forbedre kvaliteten i norsk helsevesen!
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Sammendrag

Kvalitetsforbedring handler om systematisk og kontinuerlig forbedring av kvaliteten på den tjenesten helsevesenet leverer.
Kvalitetsarbeid foregår på alle nivåer i helsetjenesten, men på ulike måter og med ulike virkemidler. Kjernen i
kvalitetsforbedringsarbeidet er repeterende læring og kontinuerlig forbedring der profesjonskunnskapen kombineres med såkalt



forbedringskunnskap. Begrepet variasjon er en nøkkel for å forstå kvalitetsforbedringens målsetning.

Uavhengig av hvilken kvalitetsforbedringsmetode du velger, er det et sett med forutsetninger som er nødvendige for suksess. Arbeidet
må forankres i en kunnskapsrik og involvert ledelse. Det må være god infrastruktur og fungerende IKT-løsninger. En lærende kultur må
være på plass for å sikre at endringer faktisk skjer, og helsepersonell og bruker (pasienter og pårørende) må være aktivt deltagende i
både utforming og gjennomføring av kvalitetsforbedringsprosjekter. Enhver kvalitetsforbedringsmetode må dessuten tilpasses de
lokale forholdene og den konteksten den skal brukes i.

Måling av kvalitet er et viktig virkemiddel i kvalitetsforbedringsarbeidet. Det er et verktøy for å avdekke behov for endringer, og for å
evaluere effekten av de forbedringstiltak som iverksettes. Resultatene av målingen skal føres tilbake inn i en læringssirkel og gjøres til
gjenstand for refleksjon. Også faglige standarder og råd, samt kvalitetsregistre er viktige virkemidler i kvalitetsforbedringsarbeidet.
Nedfelte anbefalinger eller råd fungerer som normgivende utgangspunkt for god faglig klinisk praksis og kan utgjøre et utgangspunkt for
måling. Kvalitetsregistre er viktige kilder til data som kan gi relevant informasjon om status for en eller flere behandlingsmetoder, og
kan for eksempel brukes som et ledd i å vurdere om et eller flere tiltak har medført en endring i praksis eller ikke.

Det er utviklet en rekke systematiske fremgangsmåter som er nyttige for arbeidet med kvalitetsforbedring. Det handler om alt fra de
store og kompliserte forbedringsmetodene med verktøy og teknikker som skal sikre forbedring av organisasjon, prosess og ledelse, til
fremgangsmåter der møtet mellom mennesker står sentralt. Felles for alle metodene er målet om en kontinuerlig forbedring av
helsetjenester.

Internasjonalt er det flere eksempler på store systemer som leverer helsetjenester der kvalitetsforbedring er satt i system. Kjente
eksempler er Jönköping len og Kaiser Permanente. Det finnes også flere store organisasjoner som jobber på verdensbasis med
kvalitetsforbedring som Institute for Healthcare Improvement (IHI) i USA. Evalueringer av disse og andre helsetjenester og systemer
viser at et kontinuerlig fokus på kvalitet og kvalitetsforbedring er nødvendig for å sikre og opprettholde en helsetjeneste av god kvalitet
i en profesjon med rask utvikling med stadig ny viten og teknologi. Samtidig viser litteraturen at det fortsatt er et stort behov for mer
systematisk evaluering og forskning som med større sikkerhet kan guide oss gjennom et mylder av ulike teorier og metoder.

Kvalitet og kvalitetsforbedring - begrepsavklaring

Definisjonen på begrepet «kvalitet» varierer fra de mer enkle og nøytrale til de mer detaljerte og spesifikke(1). I Nasjonal strategi for
kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten «Og bedre skal det bli(2)» knyttes begrepet «kvalitet» til hvilken grad de tjenester
helsevesenet leverer er virkningsfulle, trygge og sikre, samordnet og preget av kontinuitet, involverer brukere, og utnytter ressurser på
en god måte (se boks 1).

Begrepet «kvalitetsforbedring» kan defineres som en prosess der man systematisk jobber for å identifisere potensielle og faktiske
kvalitetssvikt, og på bakgrunn av dette iverksette tiltak for å forbedre kvaliteten på et gitt område(3,4). Det handler om å sikre og
forbedre kvaliteten på diagnostikk og behandling i helsetjenesten etter en gitt standard, og om å sikre at den standarden man bruker er
best mulig gitt den kunnskap som foreligger.

I arbeidet med å sikre og forbedre kvalitet kan det være nyttig å ta utgangspunkt i helsetjenestens strukturer, prosesser eller
resultater(5,2,7). En slik inndeling kan hjelpe oss å forstå hva vi mener med kvalitet, hva det er som påvirker kvalitet og hjelpe oss å
identifisere de områder vi ønsker å rette tiltak mot.

Resultat knytter seg til utfallet av helsehjelpen for pasienten. Et godt resultat er hovedmålsettingen til enhver helsetjeneste. Det kan handle om i hvilken
grad pasienten har fått behandling i henhold til oppdatert kunnskap og god klinisk praksis, grad av dødelighet/overlevelse, og pasientenes erfaringer og
opplevelser når det gjelder behandlingen.
Prosesser dreier seg om hvordan strukturene brukes til å gi og motta helsehjelp. Hvordan ble behandlingen gitt? Har helsepersonell utført bestemte
prosedyrer på en god måte? Hvordan ble behandlingen mottatt? Var det lang ventetid? Kvalitet handler her om eksempelvis god pasientflyt,
koordinering av alle ledd i pasientforløpet, samhandling.
Struktur omfatter hva som finnes av grunnleggende rammer som helsetjenesten ytes innenfor, dvs. tjenesten ressurser og organisering. God kvalitet
kan handle om god standard på bygninger, at utstyr er tilgjengelig og i god stand, at teknologi er oppdatert, at personellet har nødvendig kompetanse.

Hva vi som personer legger i begrepet «god kvalitet» henger ofte sammen med den rolle vi har i helsevesenet. Det vil si om vi er en
pasient, en pårørende, helsepersonell, eller sitter i en lederposisjon. Det kan handle om å bli fort frisk, at dine nærmeste blir tatt godt
vare på, om best mulig pasientbehandling ut i fra den kunnskap som foreligger, og om hvordan helsetjenesten organiseres og om
kvalitetsmål er nådd(1,8). Dette er alle ulike, men sammenfallende dimensjoner av kvalitet. I arbeid med kvalitet og kvalitetsforbedring
kan det være nyttig å reflektere over forholdet mellom faglig kvalitet, brukeropplevd kvalitet og ledelseskvalitet eller organisatorisk
kvalitet(8).

Faglig kvalitet (objektiv kvalitet) handler om riktig diagnostikk og behandling på grunnlag av eksisterende kunnskap. Har behandlingen



virket etter hensikt? Er pasienten blitt skadet unødvendig? Målet er at diagnostikk og behandling skal avvike minst mulig fra en gitt
faglig standard. Kvalitet knytter seg her til begrepet variasjon, det vil si en såkalt uønsket variasjon i hvordan vi behandler og resultat av
behandlingen (se nærmere forklaring under kapittelet «variasjon»). Fra pasientens synspunkt kan kvalitet i tillegg til reduksjon av
variasjon knytte seg til selve opplevelsen av gjennomføring og behandling (subjektiv kvalitet). Fikk jeg personlig oppfølging av legen,
fikk jeg nok informasjon, ble jeg lyttet til osv. Dette er elementer som er av stor betydning for om pasienten mener han eller hun har fått
en kvalitativ god behandling. Ledelseskvalitet eller organisatorisk kvalitet handler i tillegg om produktivitet. Brukes tilgjengelige ressurser
på best mulig måte for å kunne møte brukernes krav og behov? Er organisasjonen organisert på en kvalitativt god måte med effektive
rutiner(9)?

Hvordan vi jobber med kvalitet avhenger av hvilket nivå i helsetjenesten vi befinner oss(2). Helsepolitikere må ta et mer overordnet
perspektiv som eier av helsetjenesten og si noe om den retning de ønsker at norsk helsetjeneste skal ta (samfunnsnivå). Dette kan
synliggjøres i for eksempel stortingsmeldinger, og må etterspørres i oppdragsdokumenter til helseforetakene. Foretakene og
institusjonene er de utøvende aktørene («organisasjons- og institusjonsnivå»). Ledere her kan i større grad gjøre kvalitet til en
styringsparameter, en målsetning, blant annet ved å ha kvalitet som faste punkter på styremøter og følge opp konkrete tiltak. På
avdelingsnivå vil aktuelle tiltak være enda mer konkrete. For eksempel gjennom å etablere og følge opp gode avviks- og
meldesystemer, tilrettelegge for læringssløyfer, kommunikasjonsferdigheter osv. På alle disse nivåene i helsetjenesten arbeides det
med forbedring av kvaliteten i tjenesten. Samtidig handler kvalitetsarbeid her i størst grad om å sikre og tilrettelegge for
kvalitetsforbedringsarbeid.

Kontinuerlig forbedring av diagnostikk og behandling skjer først og fremst på nivået der diagnostikk og behandling utføres i det daglige.
Dette kalles ofte mikrosystemnivået. Et klinisk mikrosystem kan defineres som en gruppe mennesker som jobber sammen på
regelmessig basis for å gi behandling og omsorg til en bestemt gruppe pasienter(10). I helsetjenesten utgjør dette de utøvende
enhetene («frontline staff») bestående av både klinikere og annet helsepersonell(11). Dette kan for eksempel tilsvare en avdeling eller
seksjon på et sykehus eller gruppepraksiser utenfor sykehus(12).

Boks 1 Helsedirektoratet Og bedre skal det bli, 2005–2015

Definisjonen tar utgangspunkt i både bruker (pasient og pårørende), behandler og eier. Følgende kriterier knyttes til målet om en
norsk helsetjeneste av god kvalitet.

Helsetjenesten skal være:

Virkningsfull – Tiltakene skal gi den tilsiktede virkning. Da må tiltaket være basert på best mulig pålitelig og oppdatert kunnskap.
Trygg og sikker – Feil og uheldige hendelser skal reduseres til et minimum.
Involverer brukere – Brukere og pasienter skal gis innflytelse og ha en reell medvirkning i diagnostikk og behandling.
Samordnet og preget av kontinuitet – Brukernes kontakt med tjenesten skal utgjøre en mest mulig sammenhengende og helhetlig kjede av tiltak.
Utnytter ressurser på en god måte – Å kunne tilby rett tjeneste, til rett bruker, på rett måte og til rett tid. Få mest mulig ut av ressursene.

NS-EN ISO 9000

«I hvilken grad en samling av iboende egenskaper oppfyller krav».

Kilder: Og bedre skal det bli 2005-2015, Helsedirektoratet og NS-EN ISO 9000, Standard Norge

Repeterende læring

Voksenopplæring, det vil si opplæring av voksne utenfor en tradisjonell skolesituasjon, bygger i dag på prinsippet om kontinuerlig
læring gjennom erfaring og refleksjon organisert i en læringssirkel(13). Slik repeterende læring er et kjerneprinsipp i
kvalitetsforbedringsarbeidet. Det handler om å tenke gjennom sine handlinger for så å korrigere dem på basis av tilgjengelig
informasjon og deretter gjøre den samme operasjonen igjen. Leger og annet helsepersonell vurderer hver dag de handlinger de
utfører, og jobber for å utvikle og bedre sin egen kompetanse på bakgrunn av disse refleksjonene. Mulighet for refleksjon og diskusjon
som en del av hverdagen for leger er derfor helt nødvendig.

Kvalitetsforbedringsarbeid bygger på Demings syklus, også kalt PDSA-sirkelen. Stegene i syklusen utføres som en systematisk
problemløsningsmetode opprinnelig bestående av fire faser; «Plan, Do, Study, Act», oversatt til «Planlegge, Utføre, Kontrollere og
Korrigere » (PUKK-sirkel) på norsk. Metodens grunnleggende prinsipp er gjentagelse. Kvalitetsforbedring skal skje gjennom en
kontinuerlig gjentagende prosess som bringer utøveren nærmere målet om best mulig behandling(14,15) (se figur 1).



Figur 1 Demings syklus, kilde Helsebiblioteket og Kunnskapssenterets sider http://www.ogbedreskaldetbli.no/Om_kvalitetsstrategien

Syklusen knyttes sammen med G. Langley og T. Nolans tre grunnleggende spørsmål som skal gjennomgås før forbedringstiltak
iverksettes(16,4).

Hva ønsker vi å oppnå?
Når er en endring en forbedring?
Hvilke endringer kan iverksettes for å skape forbedring?

Følgende punkter gir en nærmere forklaring av viktige trinn i denne metoden(17):

1. Forberedelse – Erkjenne behovet for forbedring, klargjøre kunnskapsgrunnlaget, forankre og organisere forbedringsarbeidet.
2. Planlegge – Sette mål, utvikle måleverktøy, kartlegge nåværende praksis, planlegge forbedret praksis, finne forbedringstiltak
3. Utføre – iverksette praksis
4. Kontrollere – Måle og analysere data sammenliknet med fastsatte mål
5. Standardisere og følge opp – Standardisere ny praksis, sikre videreføring, spre forbedring

Demings syklus kan brukes på både små og store prosjekter, enten alene eller som mange små uavhengige forbedringssirkler som
sammen har en akkumulativ effekt. Metodens grunnleggende prinsipper kan integreres i det daglige arbeidet uten at det nødvendigvis
behøves settes av mye ekstra tid.

For å sikre vedvarende endring i klinisk praksis er man avhengig av å gjennomføre alle trinn i hele syklusen. Studier viser at dette kan
være utfordrende(4). Problemet knytter seg ofte til utfordringer med å samle inn nødvendig data, og til å overbevise de som
gjennomfører læringssirklene om å gjennomføre alle leddene selv om det kan virke banalt eller unødvendig.

Det kan også være vanskelig å holde på et nedenifra og opp perspektiv med desentralisert ansvarfordeling slik at alle involveres. En
situasjon der ledelsen «tar tilbake» ansvaret er uheldig. Dette kan for eksempel skyldes konflikt mellom det man på det utøvende nivå
(mikronivå) mener må endres og det som er organisasjonens overbyggende strategi (makro nivå).

Videre er det viktig å unngå en forskyvning av problemer. Det vil si at det skjer en forbedring i det aktuelle innsatsområdet, men at
dette samtidig fører til problemer i et annet. Studier viser også at modellen kan være problematisk å bruke på større og mer
gjenstridige systemiske og byråkratiske problemer som ofte krever ytterligere tiltak(4).

Kontinuerlig forbedring

«Without theory, there are no questions; without questions, there is no learning» W. Edwards Deming(18)

Kontinuerlig forbedring handler om å kombinere kunnskap om forbedring av diagnostikk og behandling (profesjonell kunnskap) med
kunnskap om forbedring av prosess og system (forbedringskunnskap)(12,19). Det dreier seg om refleksjon og utvikling av kompetanse,
samtidig som man må interessere seg for og forstå det systemet som utgjør rammen for dette arbeidet. Uttrykket «Ethvert system er
perfekt designet for å gi akkurat det resultat det gir» stammer fra Paul Batalden. I det ligger det en erkjennelse av at de rammene,
strukturene og kulturen vi jobber innenfor påvirker kvaliteten på tjenestene i samme grad som vår egen kompetanseutvikling( 12,20).

I 1993 publiserte Batalden og Stoltz en modell som tydeliggjør innholdet i og sammenkoblingen mellom profesjonell kunnskap og
forbedringskunnskap(21) (figur 2).

http://www.ogbedreskaldetbli.no/Om_kvalitetsstrategien


Batalden & Stolz 1993. Oversatt i 2009 med tillatelse fra Paul B Batalden av Brandrud AS, Hjortdahl P, Nyen B, Helljesen GS, Holm
HA, Schreiner A.

*) Erkjennelsesteori (epistemologi) betyr her kunnskapsforståelse, aksjons- og erfaringslæring, persepsjon og ulike perspektiver på virkeligheten.

Figur 2 Etter Paul Batalden

Profesjonell kunnskap handler om at det man gjør er forankret i forskningsbasert kunnskap, erfaringskunnskap og brukermedvirkning
innenfor en gitt kontekst (såkalt «kunnskapsbasert praksis»). Denne kunnskapen skal være oppdatert og basert på anerkjente metoder
for kunnskapshåndtering. Dette forutsetter opplæring i bruk av kunnskapshåndtering, samt tilgang til oppdaterte kunnskapskilder, blant
annet faglige retningslinjer. Avviker man fra anbefalt praksis, skal dette begrunnes(12).

Forbedringskunnskap (improvement knowledge) er et samlebegrep på teorier som brukes for å sikre at endringstiltak fører til
vedvarende forbedring. Forbedringskunnskap tar utgangspunkt i W. Edwards Demings uttrykk «Profound knowledge», som vil si den
grunnleggende kunnskap man trenger for å kunne lykkes med forbedringsarbeid. Dette innebærer blant annet kunnskap og forståelse
for systemer, metodekunnskap, forbedrings og endringspsykologi og kunnskap om ledelse av systemer og prosesser(22).

Variasjon

Å forstå variasjon er viktig. Reduksjon av variasjon, ligger til grunn for flere av kvalitetsforbedringsmetodene skissert under. Kunnskap
om variasjon gir oss et grunnlag for å analysere og forbedre prosesser. Å forstå og kartlegge årsaker til variasjon kan gi føringer for
hvilke tiltak som kan eller bør iverksettes. Manglende forståelse for hva variasjon er, kan føre til feilslutninger som påvirker
kvalitetsforbedringsarbeidet negativt. For eksempel ved at vi ser trender der det ikke er trender, eller feiltolker en naturlig utvikling som
en forverring eller forbedring av en prosess(23,24).

Begrepet «variasjon» kan deles inn i naturlig variasjon («common cause») og spesiell («special cause») variasjon. Naturlig variasjon er
en iboende egenskap ved en prosess. Naturlig variasjonen kan for eksempel være at kroppstemperaturen normalt varierer mellom
36,5 og 37,5 grader gjennom døgnet, at ventetiden ved en legevakt til vanlig er mellom 0-90 minutter avhengig av pågang, eller at
pasienter med samme sykdom kan oppleve ulike symptomer. En prosess preget av naturlig variasjon er som oftest en stabil prosess.
Med det menes at variasjonen eller avvikene skjer tilfeldig og er dermed ikke en del av en særskilt trend, og at prosessen innenfor
visse grenser er mulig å forutsi(23,24).

Spesiell variasjon kommer som resultat av irregulære, unaturlige årsaker som ikke er iboende i prosessen. Spesiell variasjon kan være
ønsket og uønsket (utilsiktet). En ønsket spesiell variasjon får man i tilfeller der variasjonen eller avviket er gjort med hensikt. For
eksempel variasjon i behandlingen som et resultat av at man har innført et forbedringstiltak. Uønsket eller utilsiktet spesiell variasjon
kan være temperaturen ved feber eller en influensaepidemi. Spesiell variasjon kan også være forårsaket av utstyrsmangel
(u)vaner/kultur som har fått lov til å utvikle og befeste seg, mangel på standardisering av en særskilt behandlingsprosess eller
manglende evne til å takle akutte tilfeller på en god måte. En prosess preget av spesiell variasjon reflekterer som oftest en ustabil
prosess der variasjonen kan være en del av en trend, et spesifikt skift eller et mønster. Slike prosesser utgjør en større risiko mot
pasientsikkerheten(23,24,25).

Følgende punkter knytte til variasjon kan være nyttig å reflektere over:

1. Variasjon forekommer i alt det vi gjør
2. Prosesser som bare har naturlig variasjon er forutsigelige innenfor statistiske grenser
3. Uønsket spesiell variasjon bør identifisere, forstås og fjernes
4. Når spesiell variasjon er fjernet, er det formålstjenlig å vurdere å endre prosessen
5. Om en prosess bare har naturlige variasjon, men fungerer på et uakseptabelt nivå, bør man fokusere på å endre gjennomsnittsnivået i ønsket retning



Gjennom følgende steg skal man kunne identifisere og analysere variasjon(23):

1. Hvor stor variasjon er det?
2. Er kilden til variasjon hovedsakelig naturlig?
3. Er kilden til variasjon hovedsakelig unaturlig/spesiell?
4. Har du forstått den faktiske årsaken til variasjonen?

Viktige forutsetninger

Uavhengig av hvilken kvalitetsforbedringsmetode man velger, er det er noen forutsetninger som må være på plass for at arbeidet med
kontinuerlig kvalitetsforbedring skal lykkes. Det handler om ledelsesforankring, riktige rammebetingelser, involvering av utøvende
helsepersonell (så kalt «frontline staff»), brukermedvirkning og tilpasning av valgt metode til de lokale forholdene.

Ledelsesforankring

Iverksetting av kvalitetsforbedring forutsetter involvering av ledelse på alle nivåene og i alle leddene i helsetjenesten. Det vil si fra
sykehuseier til avdelingsleder, og fra øverste ansvarlige leder i kommunen til det enkelte fastlegekontor. Det er alltid et ledelsesansvar
å sørge for at kvalitetsforbedringsarbeid kan foregå(12). I stor grad handler det om å prioritere ressurser. Innenfor
spesialisthelsetjenesten er det sykehusledelsen som har ansvaret for at kvalitetsforbedringstiltak gjennomføres. Styret/eier må
etterspørre resultater for å sikre at virksomheten skal utvikle seg i ønsket retning. Ledelsen på avdelingsnivå må sørge for en trygg
åpenhets- og meldekultur som bidrar til læring i stedet for stigmatisering («blaming and shaming»). I primærhelsetjenesten er
spørsmålet om ansvar litt mer komplisert. Eier av det enkelte fastlegekontor har både en tilrettelegger og utøverfunksjon, mens det i
kommunehelsetjenesten forøvrig mangler en tilsvarende eier og organiseringsstruktur som i spesialisthelsetjenesten.

For å tilrettelegge på en best mulig måte må ledere på alle nivå(12,26,4):

Sette seg klare mål der kvalitetsforbedring er tydelig prioritert. Dette må så kommuniseres til medarbeidere på en måte som er forståelig og
inspirerende. I dette arbeidet er det viktig at ledelsen har opparbeidet seg tillitt hos sine ansatte.
Erkjenne at arbeidet med kvalitetsforbedring nødvendigvis vil måtte konkurrere med andre viktig oppgaver ettersom det krever tid og ressurser.
Legge til rette for læringsarenaer som kan brukes til refleksjon og læring. Det forutsetter at ledere forstår hva som skal til for få en kultur som fremmer
læring.
Skaffe seg innsikt og kompetanse både om det kliniske fagområdet, og om kunnskapshåndtering og forbedringskunnskap.

Infrastruktur og IKT

Kvalitetsforbedring er avhengig av god infrastruktur som utstyr, materiell og hjelpemidler, og gode styringssystemer. Med
styringssystem menes hvordan en organisasjon styrer prosesser eller aktiviteter for å kunne levere tjenester som tilfredsstiller
pasientens krav til kvalitet. Standardene til International Organization for Standardization (ISO-9000) beskriver kravene til et
tilfredsstillende kvalitetsstyringssystem. Det handler blant annet om å sikre at pasienten er i fokus (se «brukermedvirkning» under), at
virksomheten utøver inkluderende ledelse, styrer med innsikt i prosess og systemforståelse (se «kontinuerlig forbedring over»), at
kvalitet fungerer som styringsparameter, og at avgjørelser er basert på god og tilgjengelig data og informasjon.

I dette siste punktet ligger også kravet om relevante IKT-verktøy som gir mulighet for å måle prosesser og resultater som igjen kan
brukes til evaluering(4). Dette kan for eksempel dreie seg om verktøyet statistisk prosesskontroll (se boks 3). Ledelsen må sørge for at
dette blir etablert og gjort tilgjengelig, men fagmiljøet må være involvert i utviklingen for å sikre god funksjonalitet og brukervennlighet.

Læringskultur

Kontinuerlig kvalitetsforbedring forutsetter at det finnes en kultur for læring. En læringskultur er en kultur der ledelsen og de ansatte er
sammen om å lære. Kontinuerlig læring prioriteres på en måte som gjør læring til en del av hverdagen, en del av kulturen(27).
Utgangspunktet for en lærende kultur er erkjennelsen av at det alltid er rom for forbedring. Innspill til hva som kan forbedres kan komme
fra ulike kilder. Tilbakemeldinger fra brukere og pårørende, krav eller forventninger fra eiere, ønske om faglig utvikling hos
helsepersonell, eller fra gjennomførte systematiske målinger av tjenesten med påfølgende synliggjøring av uheldige hendelser og



avvik(28).

I et miljø med god læringskultur skal individer kunne stille spørsmål, og kunne fortelle om uønskede hendelser uten å være redd for at
det får uheldige følger for dem. Miljøet må ikke være preget av en frykt for «blaming and shaming», og systemet må være bygget opp
slik at det er til for å støtte for helsepersonellet og de får hjelp til forbedring. Analysen av de uønskede hendelsene må kunne
kanaliseres tilbake til melder med fokuset på forebygging av nye uønskede hendelser. En god læringskultur forutsetter at det finnes
arenaer og tid for felles diskusjon og refleksjon(29,27). Dette kan gjøres på morgenmøter, tverrfaglige læringsmøter og i
veiledningssituasjoner.

En virksomhet eller organisasjon som skaper en slikt miljø kalles en lærende organisasjon. En lærende organisasjon har evne til å
skape, tilegne seg og overføre/formidle kunnskap. Det arbeides systematisk og kontinuerlig med verdier, mål og visjon. En slik
organisasjon evner å forandre sin atferd slik at den reflekterer ny kunnskap og innsikt.

Helsepersonells aktive deltagelse og kompetanse

Kontinuerlig kvalitetsforbedring forutsetter aktiv deltagelse fra alle helsepersonellgrupper(4). Innføring av kvalitetsforbedringsstrategier
avhenger av at leger og andre helsepersonell involveres i planlegging og implementering av valgt kvalitetsforbedringsmetode. Dette
fører til eierskap og kjennskap til metoden. En studie utført av the Advisory Board Companyaa (USA) viser at involvering sikres best
ved å sette leger med særlig interesse og evne til å engasjere som ansvarlig for kvalitetssikringsarbeidet(30).

Kvalitetsforbedring må bli en del av hverdagen for alt helsepersonell. Det vil si at prinsipper og ideer knyttet til forbedring er med
gjennom hele arbeidsdagen og ikke noe som må gjøres i tillegg. Relevante metoder og verktøy må derfor integreres i
helsepersonellets daglige virke. Det forutsetter ofte at kvalitetsforbedringsmetoden(e) og tilhørende verktøy er tilpasset tilgjengelig
teknologi, at valgt metode får tid til å virke over en lengre periode og at arbeidet gis organisatorisk støtte og tilslutning. Det forutsetter
også forbedringskunnskap(4,26,12). Det er arbeidsgivers ansvar å legge til rette for at leger får slik kompetanse både i
kvalitetsforbedring som metode og i relevante verktøy. Effektiv kvalitetsforbedring forutsetter videre at helsepersonell får rom for
refleksjon som nevnt over.

a The Advisory Board Company (USA) is a global research, consulting, and technology firm, helping hospital and university executives to better serve patients
and students. They combine expertise of 1,600 employees with insights from the experience of a network of 3,200 health care organizations to find solutions to
pressing challenges (www.advisory.com/International).

Brukermedvirkning

Brukerne av helsetjenesten er en viktig aktør i forbedringsarbeidet. ‘Brukere’ betyr her personer som mottar tjenester direkte,
pasienten, eller som blir berørt av tjenestene indirekte, pårørende. Deres syn på hva som er god kvalitet, hva som fungerer og hva
som ikke fungerer er viktig (jamfør «Kvalitet og kvalitetsforbedring – begrepsavklaring»)(12). Brukere opplever hvordan tjenesten
fungerer i praksis og kan derfor ofte komme med gode forslag til forbedring av systemet.

Brukermedvirkning avhenger av at de som planlegger og gjennomfører kvalitetsforbedringstiltak, det vil si leger og annet relevant
helsepersonell, er i stand til å innhente og bruke pasientenes erfaringer på en systematisk måte. I rapporten «Og bedre skal det bli ved
å involvere brukerne og gi dem innflytelse» gis det anbefalinger og føringer for en sterk brukerrolle(28). Det handler om å involvere
brukerne aktivt gjennom å videreutvikle og ta i bruk metoder for systematisk innhenting av brukerens erfaringer (se
«Forbedringsmetoder basert på møter mellom mennesker » under). Det er behov for mer forskning på brukermedvirkning, et styrket
samarbeid med brukerorganisasjonene, og aktiv opplæring av pasienter, pårørende og helsepersonell.

Tilpasse metoden til de lokale forhold

For å få til forbedring er det viktigere at man tilpasser kvalitetsforbedringsmetoden til den organisasjonen som metoden skal brukes på,
enn at man velger «riktig» kvalitetsforbedringsmetode. En forutsetning for effektiv implementering av ulike tiltak er derfor at vi forstår
og tar hensyn til de lokale forholdene der man skal gjennomføre forbedring(4,16). Et helseforetak, en avdeling, et behandlingsteam, et
kommunalt sykehjem eller et fastlegekontor har alle ulike strukturer, midler, kompetanse, og ikke minst kultur som man må forholde seg
til ved gjennomføring av et kvalitetsforbedringsprosjekt. Foretak og institusjoner er organisert ulikt, involverer mennesker med ulik
bakgrunn og preferanser, og oppgaver, prosesser og konteksten endrer seg over tid.

http://www.advisory.com/International


Det er også nødvendig å ta hensyn til det enkelte forbedringsprosjektet når en kvalitetsforbedringsmetode skal implementeres. Som
for eksempel om prosjektet er stort eller lite med tanke på omfang og midler investert. Om det er del av et større prosjekt, og om det
involverer aktører fra samme eller ulike profesjoner. Disse elementene påvirker hvilke typer teknikker man kan bruke, om de kan være
kompliserte eller enkle. I 2010 initierte for eksempel Nasjonalt Råd for fødselsomsorg(31) en intervensjonsstudie der intervensjonen var
standardisert ledelse av fødselens siste fase. I den forbindelse ble et lite forbedringsprosjekt gjennomført ved kvinneklinikken på
Ålesund sykehus. Formålet var å øke forståelsen for at det var behovet for å innføre en annen fødselsteknikk enn den som ble brukt
fordi man mente ville medføre en forbedring. I dette tilfellet ble helt enkle målinger eller registreringer tatt i bruk. Som et ledd i å
engasjere helsepersonellet i nye teknikker, ble det gjort en opptelling av antall rifter ved fødsel knyttet opp mot fødselshjelpteknikk brukt.
Dette var en helt enkel og gjennomførbar telling uten bruk av kompliserte målemetoder, men som likevel var med på å endre en del
holdninger.

Måling av kvalitet

"The ultimate goal is to manage quality. But you cannot manage it until you have measured it, and you cannot measure it until you
can monitor it"
- Florence Nightingale.

Hvorfor måle

Enkelt sagt handler måling om å dokumentere og fremskaffe kunnskap. Samtidig er måling et verktøy hvis funksjon må sees i
sammenheng med hva måleresultatene skal brukes til. Måling kan brukes både i forbindelse med styring og legitimering, forskning, og
systematisk forbedringsarbeid. Resultatene kan være ment for offentliggjøring, eller kun for intern kvalitetsforbedring(32). Hvorfor vi
måler påvirker både hva og hvordan vi måler.

Litt forenklet kan man si at måling brukt som et ledelsesverktøy handler om å få og gi innsikt i helsetjenestens ytelser. Måling brukes til
å styre virksomheten i ønsket retning og for å ansvarliggjøre denne styringen. Måleresultatene sier noe om virksomheten har nådd
egene mål eller kan brukes til å sammenligne. Fokuset er derimot ikke nødvendigvis på systematisk endring. Når måling brukes i
forbindelse med endring eller utvikling av pasientbehandlingen, er måling i større grad et verktøy for det faglige
kvalitetsforbedringsarbeidet. Her er måling et virkemiddel for å identifisere forbedringspotensial og et utgangspunkt for handling.
Gjennom måling skaffes data som bidrar til å avdekke behov for endring, og for å evaluere effekten av de forbedringstiltak om deretter
iverksettes(4,33,26,25). Måling gjort i forbindelse forskning handler i større grad om å fremskaffe ny kunnskap ved hjelp av vitenskapelig
metodikk. Måling i forbindelse med forskning og kvalitetsforbedring kan ha samme målsetning, men krav til metode, generaliserbarhet
osv. er som oftest ulikt. Det er likevel glidende overgang mellom de to(34).

Tabell 1 gir en enkel skjematisk oversikt over de tre dimensjonene av måling(25).

 Forbedring Ansvarliggjøring Forskning

Mål Forbedre helseomsorg (effektivitet
og virkning)

Sammenligning, prioritering, styring Ny kunnskap (virkning)

Metode:
Observerbare
tester

Test er observerbar Ingen testing, gjøres evaluering av
status på nåværende ytelse

Kontrollert eller blindet testing

Styring («bias») Konsekvent styring akseptert Testing og justering gjøres for å
redusere styring

Testing designes for å eliminere
styring

Utvalgsstørrelse «just enough» data, små
sekvensielle datautvalg

Søker å få tak på 100 % av
tilgjengelig data

«just in case» data, utvalget må være
«stort nok»

Hypotesens
fleksibilitet

Fleksibel hypotese som justeres i
forbindelse med læring

Ingen hypotese Satt hypotese (null hypotese)

Test strategi Sekvensiell testing Ingen systematisk testing En stor test

Vurdere om
endring er
forbedring

Statistisk prosess kontroll (Run-
diagram og kontroll-diagram)

Ikke endringsfokusert Hypotesetesting, statistiske tester (t-
test, F-test,chi square, p-verdi)



Dataenes
konfidensialitet

Data brukes kun av de som er
involvert

Data er tilgjengelig for offentligheten Forskningsobjektenes identitet er
beskyttet

Tabell 1 Fritt oversatt fra forelesning, Bob Lloyd, Kevin Little og Richard Scoville, 2012

Objektiv og subjektiv måling

Kvalitet kan måles både objektiv og subjektiv. Dette kan sees i sammenheng med det som innledningsvis ble definert som faglig
kvalitet («objektiv kvalitet») og brukeropplevd kvalitet («subjektiv kvalitet»). Objektiv måling gjøres direkte ved registrering av for
eksempel saksbehandlingstid, ventetid eller økonomiske størrelser, eller ved hjelp av objektive måleinstrumenter som temperatur i
rommet, støy fra maskiner osv. Objektiv måling kan også gjøres indirekte via et annet fenomen som vi antar sier noe om kvaliteten (=
indikator, se under). Subjektiv måling krever menneskelig vurdering. Eksempler på slike områder kan være pasienter/pårørendes
opplevelser eller erfaringer, fagpersonenes vurderinger (av ulike sider ved tjenesten), ansattes vurderinger (av arbeidsprosesser og
rutiner, arbeidsmiljø), ledelsens vurderinger eller politikernes vurderinger(33).

En indikator eller parameter brukt i forbindelse med indirekte måling, er et surrogatmål som brukes for å gi en antydning eller en
pekepinn på noe som ikke i seg selv kan observeres eller måles(33,5). En slik indikator kan beskrives eller klassifiseres ut i fra hvilken
del av helsetjenesten den belyser. Indikatoren knyttes da til begrepene «struktur, prosess, og resultat» som forklares i kapittel om
begrepsavklaringer. Det er også vanlig å beskrive indikatorer ut fra hva de skal brukes til(5,33,35,7). Indikatorer kan brukes av ledere til
helsepolitisk styring eller virksomhetsstyring, eller for å gi pasienter og pårørende grunnlag for valg av behandlingssted eller
behandlere. Vi snakker da om indikatorer brukt i forbindelse med legitimering og ansvarliggjøring (se tabell 1). Indikatorer som brukes
til støtte i kvalitetsforbedringsprosessen brukes primært av fagfolk.

 Forbedring Ansvarliggjøring Forskning

Mål Forbedre helseomsorg (effektivitet
og virkning)

Sammenligning, prioritering, styring Ny kunnskap (virkning)

Metode:
Observerbare
tester

Test er observerbar Ingen testing, gjøres evaluering av
status på nåværende ytelse

Kontrollert eller blindet testing

Styring («bias») Konsekvent styring akseptert Testing og justering gjøres for å
redusere styring

Testing designes for å eliminere
styring

Utvalgsstørrelse «just enough» data, små
sekvensielle datautvalg

Søker å få tak på 100 % av
tilgjengelig data

«just in case» data, utvalget må være
«stort nok»

Hypotesens
fleksibilitet

Fleksibel hypotese som justeres i
forbindelse med læring

Ingen hypotese Satt hypotese (null hypotese)

Test strategi Sekvensiell testing Ingen systematisk testing En stor test

Vurdere om
endring er
forbedring

Statistisk prosess kontroll (Run-
diagram og kontroll-diagram)

Ikke endringsfokusert Hypotesetesting, statistiske tester (t-
test, F-test,chi square, p-verdi)

Dataenes
konfidensialitet

Data brukes kun av de som er
involvert

Data er tilgjengelig for offentligheten Forskningsobjektenes identitet er
beskyttet

Tabell 1 Fritt oversatt fra forelesning, Bob Lloyd, Kevin Little og Richard Scoville, 2012

Kvalitetsindikatorer utarbeides på forskjellige måter, men noen forutsetninger må ligge til grunn. Indikatorer skal være både gyldige,
relevante, pålitelige og anvendbare (se boks 2)(33,35).

Boks 2 Kvalitetsindikatorer må være:

Gyldig: Vitenskapelig dokumentert sammenheng mellom indikatoren og kvalitet, tar gjerne utgangspunkt i målsettinger eller standarder for helsetjenesten, og må være generaliserbar ut fra den
informasjonen indikatoren gir. Dette innebærer at indikatoren har tilstrekkelig forskningsmessig evidens
Pålitelig: Dataene er samlet inn på en troverdig måte og måler det som er viktig for kvaliteten innenfor området man ønsker å måle/forbedre.
Sensitiv for også små endringer, noe som setter høye krav til utformingen av indikatoren(e)
Anvendbar: De data som hentes ut fra indikatoren må være relevant for de som skal bruke dem. Forutsetter derfor involvering av de fagmiljøene som skal bruke dataene
Gjennomførbar: Det må være mulig å innhente dataene (tilgjengelighet). Dette er et punkt som henger sammen med pålitelighet og handler i stor grad om å ha et godt nok system for å innhente og
samle data i kvalitetsregistre.

Kilder: Kom i gang – kvalitetsforbedring i praksis, Ada Schreiner m.fl.



Måling er et av flere ledd i kvalitetsforbedringsprosessen og er et middel for endring kun dersom resultatene integreres i
læringssirkelen som definert over i kapittelet «Repeterende læring». Resultatene av målingen må føres tilbake til utøveren(e) og
bearbeides i en læringssløyfe der målingene brukes til å vurdere og reflektere over eksisterende praksis. Både såkalt prosessmåling
(som sier noe om utførelsen av behandlingen) og resultatmåling (som sier noe om sluttresultatet) er nødvendig i arbeidet med
kvalitetsforbedring (se definisjon på struktur, prosesser og resultater under kapitel «kvalitet og kvalitetsforbedring»). I
kvalitetsforbedringsarbeidet settes resultatene av målingene opp mot en standard, det vil si en forventning ut i fra eksisterende
kunnskap om hva som skal være til stede for at et mål er nådd . Et eksempel på en standard, kan være en faglig retningslinje (se
kapitel under «Eksisterende standarder som utgangspunkt for måling»).

Noen eksempler på bruk av måling som verktøy:

Boks 3 Statistisk prosesskontroll:
Statistisk prosesskontroll (SPC: Statistic Process Controll) er et måleverktøy der data settes opp i tidsserier for å undersøke
hvordan en prosess forandrer seg over tid. Via statistisk prosesskontroll kan man få informasjon om nivået på den prosessen man
ønsker å studere, om den er stabil eller om den er uforutsigbar med for stor variasjon (se kapittel «Kontinuerlig forbedring,
variasjon») osv. Metoden går ut på å foreta gjentatte innsamlinger av data over tid (i form av en tidsserie). Gjennom slike
tidsseriedata kan man relativt raskt identifisere trender og endringer i data materialet som bør undersøkes nærmere. Dette er en
annen måte å innhente data på og har et annet fokus en tradisjonell innsamling av data til forskning.
Kilde: Helsebibliotekets nettsider

Boks 4 Benchmarking:
«Benchmarking» gir mulighet til å forbedre kvalitet gjennom sammenlikning mellom enheter som er sammenliknbare. En virksomhet
kan også velge å bruke «benchmarking» for å måle egen prestasjon over tid, og sammenlikne data for å se om man har forbedret
seg siden sist. Det viktigste er at undersøkelsene brukes som grunnlag for diskusjon om hvorfor virksomheten har forskjellig
resultater. Diskusjonene kan ha effekt på kvaliteten både gjennom å identifisere forbedringsområder og ved å gjøre endringer i
hvordan data samles in slik at man får et enda bedre grunnlag for fremtidig sammenlikning.
Kilde: Forbedringsarbeid og Statistisk Prosesskontroll (SPC), Bjørnar Nyen

Uønskede effekter av måling

Ukritisk bruk av målinger kan ha uheldige effekter. Det handler både om faren for at det gjøres metodologiske feil og om at det kan
skje en oppmerksomhetsforskyvning som resultat av gjennomførte målinger. Det er derfor viktig at målinger kun gjøres der det er
hensiktsmessig. Det vil si der man mangler data på kvalitet, man mistenker et kvalitetssvikt, eller i forbindelse med evaluering i
etterkant av at et forbedringstiltak er innført.

Ineffektive målinger kan føre til merarbeid og uhensiktsmessig ressursbruk som stjeler tid fra pasientbehandling. Det er derfor viktig at
måling gjøres korrekt og på en måte som oppfattes som hensiktsmessig for de som skal utføre målingene. En indikator skal som vist i
boks 2 være både gyldig, pålitelig, sensitiv, anvendbar og gjennomførbar. Dersom indikatoren ikke måler det den er ment å skulle måle
(gyldighet), og/eller at selve målingen helikke er gjort på en riktig måte (pålitelighet), kan det for eksempel føre til at helsepersonell tar
beslutninger på feil grunnlag. Måleresultater som viser at én type behandling gir bedre utfall enn et annet er derfor ikke i seg selv
grunnlag for endring av praksis. Det er også nødvendig å veie resultatet opp mot prinsippet om at behandlingen alltid skal være til
beste for pasienten. Effektivitet i en behandling skal ikke gå ut over pasientens opplevelse av den samme behandlingen(7). Feilaktige
eller feiltolkede målinger kan også føre til at helsepolitiske beslutninger og prioriteringer blir tatt og iverksatt på feil grunnlag(37).

Måling kan videre utgjøre et problem dersom det som måles «stjeler» oppmerksomhet fra andre områder.
Oppmerksomhetsforskyvning knyttes gjerne til bruk av måling på ledelsesnivå, det vil si de som styrer/leder for eksempel et
helseforetak, en avdeling, eller et sykehjem(7). Problemet oppstår dersom et antatt behov for målinger innenfor et område trekker
interessen vekk fra andre områder som også trenger oppmerksomhet. For eksempel ved at kravet om måling av produktivitet (i
forbindelse med innsparinger) fører til en nedprioritering av arbeid med kompetanseheving eller tid avsatt til systematisk
kvalitetsforbedring arbeid(5). Oppmerksomhetsforskyvning kan også utgjøre en utfordring i forbindelse med prioritering av ressurser
dersom tiltak eller områder det er lett å måle effekter av og kostnad på, får tilført ressurser på bekostning av mindre målbare områder.
For eksempel gjør kompleksiteten i psykisk helsevern det mer utfordrende å måle effekter og kostander ved behandling, enn innen
somatiske områder.



Flere måter å dokumentere kvalitet

Det finnes flere måter å overvåke, dokumentere eller evaluere kvalitet på i tillegg til måling ved bruk av direkte og indirekte målbare
indikatorer som vist over. Felles for alle er at de bidrar til å skape bevissthet om kvaliteten på det arbeidet som utføres(39,32).

Medisinsk og helsefaglig forskning er et viktig kvalitetsskapende element. I hvilken grad det utføres forskning eller om det tilrettelegges
for forskningsaktivitet, er derfor en indikator på kvalitet i seg selv. Forskning skaper ny kunnskap, innsikt om ny og bedre behandling,
og brukes til å evaluere metoder. Forskning bidrar også til å dokumentere kvalitet. Gjennom for eksempel følgeforskning eller
evalueringsforskning dokumenteres kvaliteten på et nytt behandlingsopplegg. Forskning kan også brukes til å avdekke betydelige avvik.
På tidlig 1990 tallet oppdaget man gjennom forskning på data fra nasjonalt register for leddproteser at en gitt behandlingsmetode
knyttet til leddproteser ga dårlig resultat. På bakgrunn av dette ble praksis endret. Videre fremmer forskningsaktivitet
kunnskapsoverføring og forskningskompetanse er viktig for implementering av forskningsresultater. Dette bidrar til kritisk tenkning som
er med på å sikre en kunnskapsbasert praksis, en forutsetning for høy kvalitet på helsetjenesten.

Gjennom regulatoriske tilsyn og inspeksjon overvåkes kvalitet og kvalitetsbrudd kan avdekkes. Interne revisjoner kan gjennomføres
med revisor (lege fra annen avdeling eller sykehus) som er kompetent på fagområdet (faglig revisjon). Internrevisjon kan også være en
god metode for å sikre kompetanseutveksling. Eksterne revisjoner (tilsyn som gjennomført av Helsetilsynet og Riksrevisjonen) kan
avdekke feil praksis og gi viktige korreksjoner for å bidra til endring. Gjensidige praksisbesøk og evalueringer gjennomført av
spesialitetskomiteene som reiser rundt og evaluerer, er også former for tilsyn og metoder for å overvåke og dokumentere kvalitet.

Internkontroll er en organisasjons eget system for å dokumentere og overvåke kvalitet. Forskrift om internkontroll i sosial- og
helsetjenesten har blant annet som formål å sikre at sosial- og helselovgivningen oppfylles gjennom krav til systematisk styring og
kontinuerlig forbedringsarbeid i tjenestene. Peer-review er en form for internkontroll innenfor et profesjonsområde, et profesjonsdrevet
system for selvevaluering og utvikling.

Akkreditering og sertifisering er ekstern kontroll av en virksomhet. Akkreditering betyr godkjenning og er en prosedyre hvor et
myndighetsorgan formelt godkjenner at et organ kan utføre spesifiserte arbeidsoppgaver, eller godkjenner at krav til kompetanse og
utførelse av en arbeidsprosess er i tråd med en gitt standard. ISO 9001 er en standard utviklet av International Organization for
Standardization (ISO) og omhandler internasjonale krav til virksomheten knyttet til ledelse og styring. Stadig flere virksomheter i
helsetjenesten sertifiseres i henhold til ISO 9001-standarden. Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus
(NOKLUS) er også et organ for sertifisering og kvalitetssikring knyttet til laboratoriearbeid ved sykehjem.

Standardiserte surveys som brukerundersøkelser kan brukes til å overvåke eller evaluere kvalitet ved å gi indikasjon på hvordan
pasienter, pårørende og ansatte oppfatter kvaliteten på helsetjenestene. En litteraturgjennomgang foretatt av Kunnskapssenteret i
desember 2012 viser at brukererfaringsdata fra nasjonale og andre storskala undersøkelser ofte brukes i lokalt
kvalitetsforbedringsarbeid. Gjennomgangen viser at resultatene fra brukererfaringsundersøkelsene stimulerer til formelle og uformelle
diskusjoner i avdelingene, samt brukes til dels til å sammenligne egne resultater over tid, og med andre institusjoner.

Et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

Bruk av kvalitetsindikatorer i forbindelse med måling har økt de siste årene både nasjonalt og internasjonalt(38). I Norge har
Helsedirektoratet per 2013 ansvar for å etablere et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for spesialist- og primærhelsetjenesten. I 2011 la
Helsedirektoratet frem «Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten – Primær- og spesialisthelsetjenesten ».
Rammeverket inneholder et sett med 14 kriterier for et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem og skal være førende for utvikling av
indikatorer(40).

Helsedirektoratet ser nå på den videre utviklingen av et nasjonalt indikatorsystem sammen med blant annet Kunnskapssenteret. En
oppdatert oversikt over nasjonale kvalitetsindikatorene som er tatt i bruk eller som er planlagt tatt i bruk finnes på Helsedirektoratets
sider, eller sidene for Fritt sykehusvalg(41,42,43). En oversikt per 30/7-2013 er gitt i boks 5. Det jobbes også med utvikling av
kvalitetsindikatorer innenfor primærhelsetjenesten. Et pilotprosjekt etablert i 2010 resulterte i et sett med anbefalte kvalitetsindikatorer
nedfelt i rapporten «Bruk av kvalitetsindikatorer ved allmennlegekontorer – et pilotprosjekt»(44,45) (se boks 6). Det bør utvikles et
overordnet kvalitetssystem også for de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Boks 5 Følgende nasjonale kvalitetsindikatorer er utviklet per i dag (30/7-13):

Kvalitetsindikatorer knyttet til diagnoser

http://www.helsenorge.no
http://www.frittsykehusvalg.no


Trombolysebehandling ved blodpropp i hjernen
Kvalitetsindikator for behandling av hjerneslag
Lårhalsbrudd operert innen 48 timer
Kvalitetsindikator for behandling av lårhalsbrudd
Amputasjoner blant pasienter med diabetes
Kvalitetsindikator for behandling av hjerteinfarkt
30 dagers total overlevelse etter innleggelse på sykehus
Tilbakemelding (epikrise) sendt innen syv dager
Korridorpasienter
Pasienterfaringer ved somatiske sykehus i 2011
Reinnleggelser av eldre
Individuell plan i barnehabilitering
Sykehusinfeksjoner

Startet behandling av kreft

Startet behandling av tykktarmkreft innen 20 dager
Startet behandling av lungekreft innen 20 dager
Startet behandling av brystkreft innen 20 dager

Fem års overlevelse etter kreft

Fem års overlevelse etter tykktarmskreft
Fem års overlevelse etter endetarmskreft
Fem års overlevelse etter lungekreft
Fem års overlevelse etter brystkreft
Fem års overlevelse etter prostatakreft

Psykisk helse og rus

Registrering av diagnoser i psykisk helsevern for barn og unge
Registrering av lovgrunnlag i psykisk helsevern for voksne
Registrering av hoveddiagnoser i psykisk helsevern for voksne
Tvangsinnleggelse
Fastlegers vurdering av distrikts psykiatriske sentre

Fødsel

Keisersnitt
Fødselsrifter grad 3 og 4

Ventetid og utsettelse av operasjon

Oppdaterte ventetider på frittsykehusvalg.no for fysisk helse

Oppdaterte ventetider på frittsykehusvalg.no for psykisk helsevern for barn og unge

Oppdaterte ventetider på frittsykehusvalg.no for psykisk helsevern for voksne

Oppdaterte ventetider på frittsykehusvalg.no for tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Utsettelse av planlagte operasjoner

Kilde helsenorge.no

Boks 6 «Bruk av kvalitetsindikatorer ved allmennlegekontor – et pilotprosjekt»:

Anbefalte kvalitetsindikatorer, allmennmedisin

Systematisk evaluering av data fra egen praksis
Andel av legene i praksis, som spesialister eller under spesialisering i allmennmedisin
Det holdes regelmessig møter for hele praksisteamet, og det skrives referat fra møtene. Møtefrekvens: Minst 1 time pr mnd
Tid til tredje neste ledige time
Rutiner for overføring av informasjon fra lege til hjemmesykepleien om medisinering av felles pasienter
Praksis kan vise at de har tilgang til og bruker dokumenterte retningslinjer og prosedyrer i pasientbehandling
Rutiner for innhenting og behandling av avviksmeldinger
Rutiner for mottak av og behandling av klage fra pasientene
Legen deltar i ansvarsgruppemøter og basismøter for sine faste pasienter, der dette er aktuelt
Praksis innhenter aktivt bruker-erfaringer fra pasientene
Praksis gir pasientene mulighet til å gi uttrykk for sine meninger og forslag til forbedringer
Andel av pasienter over 65 år der medisinlista er oppdatert ved at medikament er utskrevet fra, lagt til eller endret i rapportperioden
Alle pasienter med diabetes som gjennomgår årskontroll etter spesifikasjon i NSAMs handlings-program
Antall ledige timer ved starten av praksisdag
Alt personell i praksis får opplæring og årlig trening i basal førstehjelp
Andel av pasienter med luftveis-infeksjoner med diagnosekodene R72, R75, R76 og R81 som er behandlet med antibiotika, som har fått behandling med penicillin V

Kilde Bruk av kvalitetsindikatorer ved allmennlegekontor

Legeforeningen, fagmiljøet og kvalitetsindikatorer

Fagmedisinske foreninger har stått sentralt i Legeforeningens arbeid med kvalitetsindikatorer. I 1999 utarbeidet det daværende
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Kvalitetsforbedringsutvalget en håndbok kalt «å utarbeide kvalitetsindikatorer»(46). I 2002 ble de daværende spesialforeningene (nå
fagmedisinske foreninger) oppfordret til å foreslå kvalitetsindikatorer på sine respektive fagområder. I 2004 ble 18 av de 20 innkomne
forslagene oversendt til daværende Helse- og sosialdirektoratet som grunnlagsmateriale for den videre utviklingen av nasjonale
kvalitetsindikatorer. I 2006 fikk Legeforeningen tilbakemelding om at direktoratet ville avvente videre arbeid med utvikling av
fagspesifikke nasjonale kvalitetsindikatorer inntil bl.a. Nasjonal helseplan var klar og ansvar for og oppgaver for de ulike aktørene i
helsetjenestene var avklart(47).

I 2010/2011 ble det gjort en questbackundersøkelse med formål om blant annet å kartlegge fagmedisinske foreningers arbeid med
indikatorer. Av de 32 som svarte, oppga kun to foreninger at de per januar 2011 hadde pågående arbeid knyttet til kvalitetsindikatorerb.
Norsk anestesiologisk forening ga ingen videre utdyping av sitt arbeid. Norsk psykiatrisk forening viste til følgende:

Arbeid med «varighet av ubehandlet psykose» som indikator
Resultatmål, funksjonsmål er en sentral diskusjon i kvalitetsutvalg og utvalg for helseøkonomi

Ni foreninger viser til at de tidligere har arbeidet med kvalitetsindikatorerc:

For hver sykdom/behandling som skal inn i det biologiske legemiddel registret (Norsk revmatologisk forening)
Nedsatt en gruppe som skal vurdere kvalitetskrav til HbA1canalysen og bruk av HbA1c i diagnostikk av diabetes (Norsk endokrinologisk forening)
Pre operativ behandling innebærer registrering av liggetid, komplikasjoner m.m. (Norsk forening for gastroenterologisk kirurgi)
Mest indikatorer på areal, bemanning, utstyr, tilbud på ulike undersøkelser, litteraturtilgang, mulighet for faglige kurs osv. (Norsk forening for klinisk
nevrofysiologi)
Revisjon av kvalitetsindikatorer (Norsk forening for klinisk nevrofysiologi)

b Norsk psykiatrisk forening og norsk anestesiologisk forening
c Norsk anestesiologisk forening, Norsk selskap for hematologi, Norsk forening for otorhinolaryngologi, Norsk forening for medisinsk biokjemi, Norsk nevrologisk
forening, Norsk dermatologisk selskap, Norsk indremedisinsk forening, Norsk forening for maxillofacial kirurgi, Norsk gynekologisk forening

Eksisterende standarder som utgangspunkt for måling

Nedfelte anbefalinger eller råd, også kalt standarder, fungerer som normgivende utgangspunkt for god faglig klinisk praksis. Gitt at
standardene er faglig oppdatert og basert på best mulig tilgjengelig kunnskap, fungerer de som verktøy for kunnskapsstøtte. Faglige
standarder kan brukes av helsepersonell i det daglige arbeidet og bidrar til god og forutsigbar kvalitet av tjenesten. Standardene bidrar
til å redusere variasjon og dermed også ulikheter i helsetjenesten. Råd og anbefalinger brukes ofte som utgangspunkt i forbindelse
med kvalitetssikrings- eller kvalitetsforbedringsprosessen. Dette kan foregå ved at man sjekker om behandling ble gitt i henhold til
eksisterende kunnskap om metode og/eller prosess som nedfelt i standarden. Eller for å sjekke om etterlevelsen av eksisterende
standarden i en gitt pasientpopulasjon varierer og dermed påvirker behandlingskvaliteten. Samtidig må en standard brukes i
kombinasjon med individuell vurdering i hvert tilfelle. Helsepersonells evne til å ta i bruk skjønn og mulighet til faglig oppdatering er
derfor viktig.

I Norge har vi flere ulike betegnelser på slike anbefalinger og råd som gis. Begreper som retningslinjer, veiledere, handlingsprogram,
terapianbefalinger, prosedyrer, metoder osv., blir brukt dels synonymt og har ingen klar avgrensning til hverandre. Dette kan medføre
en del usikkerhet og forvirring. De ulike dokumentene har likevel det til felles at de gir råd og anbefalinger om forebygging, diagnostikk,
behandling, oppfølging og/eller organisering av helsetjenester. Boks 7 gir en oversikt over relevante ord og utrykk(49,50,51).

Standarder må være oppdaterte. De må kunne tilpasses utvikling av ny kunnskap og ny teknologi. Dette kan være en utfordring å få til
dersom ansvaret for oppdatering og kvalitetssikring ikke er avklart eller prioritert. Prosessen rundt oppdatering er ikke nødvendigvis
systematisert. Også implementering av standarder er utfordrende. En undersøkelse gjennomført av Kunnskapssenteret i 2010(50) viste
at veldig mange ansatte er involvert i utvikling av faglige standarder (kalt fagprosedyrer i undersøkelsen). Det finnes et stort antall
fagprosedyrer og de fleste helseforetak koordinerer ikke arbeidet.

En faglig retningslinje som skal kunne gi anbefalinger om «best practice» må være kunnskapsbasert. En forenklet definisjon av faglige
retningslinjer er «normgivende anbefalinger for definerte kliniske problemstillinger»(51,52) (se nærmere begrepsavklaring boks 8).
Kunnskapsbaserte retningslinjer gir balanserte anbefalinger ved å integrere forskningsbasert kunnskap med klinisk ekspertise,
pasientpreferanser og andre kontekstuelle faktorer. Utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer utgjør en krevende oppgave som
forutsetter systematiske og transparente prosesser hvor verktøy som for eksempel AGREE II og GRADE blir benyttet(53).

En slik omfattende prosess benyttes spesielt i utviklingen av internasjonale og nasjonale faglige retningslinjer. Det er derimot mer
utfordrende og skulle ta i bruk slike metoder når faglige retningslinjer på lokalt nivå utarbeides eller tilpasses. Få slike retningslinjer vil i
dag tilfredsstille de krav for utarbeidelse som ligger i betegnelsen «kunnskapsbaserte retningslinjer». Ved etablering av nye eller
eksisterende prosedyrer, behandlinger osv. på lokalt nivå bør man derfor vurdere om avdelinger eller mindre fagmiljøer heller bør ta i



bruk eksisterende retningslinjer og eventuelt justere for lokale forhold (kompetanse, utstyr etc.) enn å utvikle nye. Alternativt bør det på
plass et apparat som bistår i utforming av slike retningslinjer. Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer, www.fagprosedyrer.no, er et
nettverk som forsøker å håndtere disse utfordringene.

Boks 7: Ulike former for standarder

Veiledere:
Innhold i veiledere varierer etter den funksjon de skal fylle. Felles for de fleste veiledere er at de omtaler og beskriver et fagområde
på et generelt og overordnet nivå. En veileder kan inneholde en eller flere retningslinjer for håndtering av spesifikke tilstander innen
fagområdet. Det finnes ulike typer veiledere: For tekniske prosedyrer eller fremgangsmåter. For organisering, tilrettelegging og
videreutvikling av tjenesten (slike veiledere er ofte knyttet til iverksetting og gjennomføring av nasjonale
handlingsplaner/strategier/satsingsområder). For praksis knyttet til lov og forskrift. Veiledere gir også ofte en oversikt over nasjonale
styrende dokumenter eller lover og forskrifter av betydning for det aktuelle fag-/temaområde. I tillegg gis det utdypende forklaringer
og gode råd for praksis. Veiledere utarbeides av ulike instanser som frivillige organisasjoner, interesseforeninger, fagorganisasjoner
og offentlige instanser. Nasjonale veiledere utarbeides av Helsedirektoratet.

Retningslinjer:
Er systematisk utviklede råd og anbefalinger utarbeidet for å støtte helsepersonell og pasienter i konkrete helserelaterte situasjoner.
Retningslinjene gir anbefalinger knyttet til alle ledd behandlingskjeden – forebygging, diagnostikk, behandling, oppfølging og
kommunikasjon til pasient og pårørende. De beskriver også ofte hvilket arbeid som skal gjøres og av hvem. Organisering av
tjenesten kan også være spesifisert i retningslinjer. Retningslinjer lages av medisinskfaglige foreninger og organisasjoner,
kompetansesenter, Helseforetak, frivillige organisasjoner og offentlige institusjoner.

Nasjonale retningslinjer:
Er ofte litt bredere og omfatter gjerne hele pasientgrupper eller sykdomsgrupper og utarbeides nå av Helsedirektoratet. Det kan også
lages retningslinjer på smalere medisinske felt. Arbeid med Nasjonale retningslinjer settes ofte i gang fordi nye kostbare
behandlingsmuligheter skal tas i bruk, det finnes ulikheter i helsetilbudet eller i forbindelse med politiske føringer og nasjonale
satsinger.
Nasjonale retningslinjer er ikke rettslig bindende for helsepersonell, men skal som faglig normerende langt på vei være styrende for
de valg som tas dersom ikke annen kunnskap eller erfaring (hos pasienten eller helsepersonell) tilsier avvikende behandling. Dersom
helsepersonell vurderer det som riktig å fravike en nasjonal faglig retningslinje bør de være beredt på å kunne dokumentere og
begrunne dette valget for eksempel i forbindelse med klagesaker og ved
tilsyn.

Prosedyrer:
Er detaljerte beskrivelser av hvordan helsepersonell bør utføre klinisk avgrensede oppgaver som for eksempel blodprøvetaking,
hjerte- lungeredning, spirometrimåling med mer. Prosedyrer kan være medisinskfaglige eller administrative. Prosedyrene bør lages
på grunnlag av dokumenter som synliggjør kunnskapsgrunnlaget for prosedyren og valg som er gjort i utarbeidelsen av denne. Det
bør være tydelig sammenheng mellom prosedyren og tilhørende dokumenter som prosedyren bygger på, for eksempel veiledere,
retningslinjer, strategidokumenter der brukerønsker, politiske ønsker eller annet er beskrevet.

Metodebøker:
Er samlinger av prosedyrer innen et gitt fagfelt. Kan også i visse tilfeller inneholde retningslinjer.

Kilde: Helsedirektoratet «Veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer» (2012)

Boks 8: Ulike former for retningslinjer

Kliniske vs faglige retningslinjer:
Det skilles ofte mellom kliniske retningslinjer og andre faglige retningslinjer. Kliniske retningslinjer for behandling av pasienter kan
defineres som: «systematisk utviklede råd og konklusjoner for å hjelpe helsearbeider og pasient til å velge passende /
hensiktsmessig behandling for en definert klinisk problemstilling». En faglig retningslinje kan gjelde tiltak ut over det som kan knyttes til
kliniske problemstillinger, som for eksempel forebyggende tiltak, organisering, forvaltning etc.

Retningslinjer vs nasjonale retningslinjer
Det er også vanlig å skille mellom retningslinjer som sådan og nasjonale retningslinjer (som vist i boks 7 over). De nasjonale faglige
retningslinjene inneholder systematisk utviklede faglige anbefalinger som etablerer en nasjonal standard for utredning, behandling og
oppfølging av pasientgrupper, brukergrupper eller diagnosegrupper. Disse utarbeides av Helsedirektoratet.

Kilde: Helsedirektoratet "Veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer" (2012)

http://www.fagprosedyrer.no


Medisinske kvalitetsregistre

Dersom innsamlet data skal kunne bearbeides og tolkes i en kvalitetsforbedringsprosess, bør de være systematisk organisert og
nedfelt på en tilgjengelig måte som også ivaretar pasientens behov for personvern. Det finnes flere slike samlinger av data. For
eksempel administrative data, behandlingsdata samlet i journaler, kliniske kvalitetsregistre, forskningsregistre og spørreundersøkelser.
Boks 9 gir en rask oversikt over ulike type registre(3,54,55).

Boks 9: Helseregistre – definisjoner

Ulike former for registre

Et helseregister er et register, fortegnelse osv. der helseopplysninger er lagret systematisk slik at opplysninger om den enkelte kan finnes igjen.
Behandlingsrettede registre: Pasientjournal- og informasjonssystem eller annet helseregister som har til formål å gi grunnlag for handlinger som har forebyggende, diagnostisk, behandlende,
helsebevarende eller rehabiliterende mål i tilknytning til den enkelte pasient og som utføres av helsepersonell, samt administrasjon av slike handlinger.
Et medisinsk kvalitetsregister er et register som løpende kan dokumentere resultater for en avgrenset pasientgruppe med utgangspunkt i individuelle behandlingsforløp. Opprettet for å kvalitetssikre
og forbedre behandling, men kan også brukes til forskning, kartlegging av sykdomsforekomst og behandling av pasienter gitt visse kriterier.
Lokale og regionale medisinske kvalitetsregistre er opprettet av lokal/regional forvaltning for å ivareta pålagte oppgaver, har ikke pasientbehandling av enkeltindivider som sitt primære formål.
Nasjonale medisinske kvalitetsregistre er registre med nasjonal status. En interregional styringsgruppe med representant fra regionale helseforetak kan anbefale (basert på gitte kriterier) at et
kvalitetsregister skal bli få status som nasjonalt. Dette avgjøres av Helsedirektoratet.
Sentrale helseregistre er landsdekkende registre som alle har lovhjemmel i helseregisterloven (HRL § 8), og hvor det kan pålegges meldeplikt. Registrene reguleres i egne forskrifter og er ikke
samtykkebasert. De sentrale registrene brukes i første rekke til helseovervåking, forskning, kvalitetsforbedring av helsetjenester, administrasjon og styring.

Det er i 2013 forslått endringer i prosess og hjemmelsgrunnlag for noen av registertypene.

Kilde: Håndbok for medisinske kvalitetsregistre, Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger.

Data fra medisinske kvalitetsregistre brukes til å kvalitetssikre og forbedre utredning og behandling av pasienter. Kvalitetsdata kan
brukes til å vurdere egne resultater, de kan danne et godt faktagrunnlag og de kan også bidra til å overføre erfaring i helsetjenesten.
Informasjon om forskjeller i behandlingskvalitet hentet fra kvalitetsregistre er et godt utgangspunkt for å iverksette
kvalitetsforbedringsprosjekt. Flere av de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene synes dessuten å være egnet til å hente ut indikatorer
på kvalitet ut i fra sitt formål og de data som registreres.

Dersom data samlet inn i registre skal kunne brukes til lokalt forbedringsarbeid må resultater, analyser og rapporter med aktuelle og
korrekte data fortløpende gis tilbake til registrerende sykehus og avdelinger(56). God og sikker bruk av data fra aktuelle registre
forutsetter en nøye vurdering av de aktuelle registrene. Faktorer som samtykkekrav, frivillig eller obligatorisk registrering og hvordan
dataene registreres (anonyme, pseudonyme, personidentifiserbar osv.) kan påvirke registrenes dekningsgrad og
datakompletthet(38,5,57) (se boks 10).

Kvalitetsregistre innen fagfelt som kreft og leddproteseoperasjoner har bidratt med vesentlig kvalitetsforbedring i det offentlige
helsevesen. Andre eksempler på kvalitetsregistre som utgjør datakilder for måling av kvalitet via kvalitetsindikatorer, er
diabetesregisteret og ryggregisteret. Innenfor fagområde hjerte og karlidelser har for eksempel registre i Sverige gitt verdifull
informasjon til bruk i kvalitetsforbedringsarbeid så vel som forskning(58).

Boks 10: Ulike måter å registrere data på

Direkte personidentifiserbare opplysninger er opplysninger som f.eks navn, fødsels-/personnummer eller andre personentydige
kjennetegn.

Indirekte personidentifiserbare opplysninger er opplysninger som gjennom en kombinasjon av de beskrivende opplysningene i
datasettet, likevel gjør at ellers avidentifiserte eller anonyme opplysninger kan identifiseres f.eks. bakgrunnsopplysninger som
bostedskommune eller institusjonstilknytning kombinert med opplysninger om alder, kjønn, yrke, diagnose osv.

Avidentifiserte helseopplysninger er helseopplysninger der navn, fødselsnummer og andre personentydige kjennetegn er fjernet slik
at opplysningene ikke lenger kan knyttes til én enkeltperson. Kjennetegnene er erstattet av et pseudonym eller en nøkkel slik at de for
en eventuell mottaker vil være anonyme. Identitet bare kan tilbakeføres ved sammenstilling av krypterte eller pseudonyme
opplysninger med de samme opplysninger som tidligere ble fjernet.

Pseudonyme helseopplysninger: helseopplysninger der identitet er kryptert eller skjult på annet vis, men likevel individualisert slik at
det lar seg gjøre å følge hver person gjennom helsesystemet uten at identiteten røpes,

Anonyme opplysninger: opplysninger der navn, fødselsnummer og andre personentydige kjennetegn er fjernet, slik at opplysningene



ikke lenger kan knyttes til en enkeltperson.

Kilde: bl.a. Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger og Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste (NSD)

Forbedringsmetoder – organisasjon, prosess og ledelse

Det er utviklet en rekke systematiske fremgangsmåter som er nyttig for arbeidet med kvalitetsforbedring. Slike fremgangsmåter blir
omtalt som både verktøy og metoder. En kvalitetsforbedringsmetode defineres her som «en helhetlig tilnærming til
kvalitetsforbedringsarbeid som kan inneholde et eller flere verktøy ». Et verktøy er «et hjelpemiddel/teknikk som kan være til støtte for
å utføre en oppgave»(16). I vedlegg 1 gis det en oversikt over noen kvalitetsforbedringsverktøy som brukes i de ulike metodene, men
som ikke blir nærmere gjennomgått her.

De forskjellige metodene er på mange måter ulike og samtidig overlappende. De har ulikt omfang, men formålet med dem er likevel
det samme; bedre tjenester med forbedring som vedvarer over tid. Enten ved å tilrettelegge for kvalitetsforbedring gjennom inspirasjon
og utvikling, eller ved å påby kvalitetsforbedring gjennom kontroll, straff eller belønning(4,16). De ulike fremgangsmåtene tar opp i seg
mange av de samme elementene, og tar i ofte bruk en av de andre fremgangsmåtene som understøttende verktøy.

Total kvalitetsledelse

Total kvalitetsledelse er en ledelsesfilosofi som ble utviklet i Japan etter andre verdenskrigd Filosofien går ut på at ledere og
medarbeidere sammen skal gjøre det de kan for å levere produkter eller tjenester som tilfredsstiller eller overgår brukernes behov og
forventninger. For å klare dette må man arbeide for best mulig kvalitet i alle ledd i arbeidsprosessene. Filosofien kan sees som en
motvekt til filosofier knyttet til å la markedskrefter få fritt spillerom og da til dels som motvekt til New Public Managmenet (NPM). NPM
brukes som en betegnelse på en reformbølge som siden 1980-tallet har hatt som mål å effektivisere offentlig sektor ved hjelp av
styringsprinsipper fra privat sektor(59).

Total kvalitetsledelse skal bidra til å flytte fokus vekk fra de kortsiktige raske løsninger og mot vedvarende kontinuerlig
kvalitetsforbedring(33). Total kvalitetsledelse er ikke én metode, men et system av metoder og verktøy som knytter
«medarbeiderkompetanse og medarbeidermotivasjon til eksisterende og fremtidige kundebehov for utvikling av produkter og tjenester
som stadig forbedres slik at de tilfredsstiller kundene bedre»(60). Uttrykket total kvalitet er ment å skulle illustrere at kvalitet handler om
mer en tilfredsstillelse av brukerens krav og forventninger. Den handler også om den faglige utførelsen av tjenesten eller produktet,
samspillet i prosessene og servicen overfor pasientene.

Total kvalitetsledelse består av følgende hovedprinsipper(33):

Prosessorientering: Alle prosessene som kan knyttes til arbeidet som utføres i helsetjenesten skal vektlegges. Disse må kunne kvalitetssikres og
forbedres, noe som innebærer måling. Data er et hovedverktøy for analyse av variasjon i prosesser og resultater (eksempel på måleverktøy er statistisk
prosesskontroll, se boks 3)
Brukerfokusering: Pasientens behov og ønsker skal stå i fokus. Brukermedvirkning er viktig for å sikre at man lytter til hva brukerne ønsker
Kontinuerlig forbedring: Kvalitetsarbeidet skal foregå etter prinsippet om et stadig fokus på forbedring i det daglige arbeidet. Det skal være et
systemfokus og ikke på person/individnivå
Tverrfaglighet: Alle medarbeidere i helsetjenesten skal delta i kvalitetsforbedringsprosessen. Det skal være samarbeid på tvers av profesjonsgrenser
Ledelsesinvolvering: Ledelsen må være synlig tilstede i kvalitetsforbedringsarbeidet

d Total kvalitetsledelse, på engelsk er Total Quality Management (TQM), brukes ofte overlappende med såkalt Continous Quality Improvement (CQI) og Total
kvalitetskontroll TQC

Kvalitetsforbedring gjennom mikrosystemtekning

Et klinisk mikrosystem kan defineres som en gruppe mennesker som jobber sammen på regelmessig basis for å gi behandling og
omsorg til en bestemt gruppe pasienter. I helsetjenesten utgjør mikrosystemene de utøvende enhetene («frontline staff») bestående av
både klinikere og annet personell(10,11). Mikrosystemnivået kan tilsvare avdeling/seksjon på sykehuset eller gruppepraksiser utenfor
sykehus (se også kapittel «Kvalitet foregår på ulike nivåer i helsetjenesten»). Mikrosystemets plass i helsetjenesten illustreres i figur 3.



Figur 3 kliniske mikrosystemer, Kilde KloK 2008 som igjen henviser til Paul Batalden – for eksempel Batalden, Nelson, Godfried 2007

Kliniske mikrosystemer som metode er basert på studier av fremgangsrike private firmaer i USA på 1980-tallet. Studiene viste at
kreativitet, effektivitet og friest mulig hender blant det utøvende personell var de viktigste suksesskriteriene for kvalitet i en
tjenesteleveranse. Tenkningen er senere blitt tilpasset og videreutviklet
for helsetjenesten.

Metodens prinsipp bygger på erkjennelsen om at både helsetjenester, sikkerhet, pålitelighet, effektivitet og forbedring skapes i
mikrosystemene, det vi si på avdelingen, fastlegekontoret osv. Det er i mikrosystemet, der pasienten behandles, at feilene oppstår.
Den samlede kvaliteten kan ikke bli bedre enn summen av kvaliteten på alle disse stedene(61,11,12). Tiltak for å forbedre
pasientbehandling bør derfor hovedsakelig utformes og iverksettes
der. I mikrosystemtekningen inkluderes også konteksten som en egen kvalitetsfaktor. Det vil si at kvaliteten på møtet mellom pasienter,
pårørende og behandlingsteam behandles som et eget element(61).

Å organisere helsetjenesten etter ulike nivåer fra mikro (avdeling/ kontor) til meso (samfunnssystem) hjelper oss i å identifisere de ulike
nivåene i helsetjenesten og gjør oss i stand til å bedre identifisere endringsbehov knyttet til hvert enkelt av disse. Det finnes feil i alle
deler av det systemet helsetjenesten utgjør, i hvordan det er organisert og ledet. Samtidig handler systemet om mennesker og
interaksjonen mellom dem. Disse mikrosystemene er viktig elementer for å forebygge uønskede hendelser og forbedre kvalitet.
Faktorer som arbeidsmiljø, kommunikasjon mellom teamdeltagere og egen helse får her stor betydning for pasientsikkerheten(11).

Et velfungerende mikrosystem har følgende kjennetegn(61):

En klar kommunisert visjon og mål
Driver systematisk forbedringsarbeid med en åpen kultur for rapportering av uønskede hendelser og avvik
De ansatte får nødvendig opplæring og trening (fagkunnskap og forbedringskunnskap)
Tilgang på gode informasjonssystemer som er integrert i arbeidsprosessene
Gjør løpende registrering av resultatet av behandling (balanserte mål)
Har god støtte fra sykehuset som helhet
Er god på teamarbeid og samhandling med andre mikrosystemer innad i virksomheten
Har god samhandling med øvrig helsetjeneste/helsepersonell i opptaksområdet

Eksempel på sykehus som styrer etter prinsipp om mikrosystemtenkning

Lungeavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus har organisert seg og styrer etter prinsipper fra mikrossystemtekning.

Avdelingen er nå organisert i kliniske mikrosystemer med såkalt matriseorganisering. De har også gjennom Nasjonalt
topplederprogram igangsatt et utviklingsprosjekt der de ser på «hvordan oppnå kontinuerlig forbedret kvalitet og effektivitet i prosess
og resultat i de sykehustjenester som Lungeavdelingen har ansvar for gjennom ledelse og utvikling av de kliniske mikrosystemer ved
avdelingen.» Se Utviklingsprosjekt, kull 9, Heidi Markussen. Nov 2010. Topplederprogrammet.

Behandlingslinjer – en systematiseringsmetode

En behandlingslinje er et verktøy med målsetning om å sikre strømlinjeformede pasientforløp med høy faglig kvalitet, forutsigbarhet,
god samhandling og kontinuitet. Metoden tar i bruk prinsipper fra både mikrosystemtekning og pasientfokusert redesign (se under).
Begrepet «behandlingslinje» brukes ofte overlappende med begrepene «behandlingskjeder» og «pasientforløp », men disse
begrepene er per definisjon forskjellige (se boks 11)(61,64).

http://www.clinicalmicrosystem.org/
http://www.helse-midt.no/upload/Topplederprogrammet/Utviklingsprosjekt/Kull 9/Markussen Heidi.pdf


Boks 11 Definisjoner:

Pasientforløp, behandlingsforløp, behandlingskjeder og behandlingslinjer

Pasientforløp: Helhetlig og sammenhengende beskrivelse av pasientens kontakt med ulike deler av helsetjenesten i løpet av en sykdomsperiode
Behandlingsforløp: Dekker det samme hendelsesforløpet som et pasientforløp, men sett fra helsepersonellets perspektiv
Behandlingslinje: En normativ beskrivelse som illustrerer et standardisert planlagt og forventet pasientforløp for definerte diagnosegrupper forankret i faglig evidens og koblet til effektiv
ressursutnyttelse og målbare resultater
Behandlingskjede: En kjede av definerte behandlingsforløp på tvers av institusjoner og forvaltningsnivåer (både på individnivå, gruppenivå og systemnivå)

Kilde: Gode pasientmøter 2009 og Helsebibliotekets nettsider

Å organisere en behandling av en definert pasientgruppe i en behandlingslinje handler om å beskrive, systematisere og standardisere
behandlingen kronologisk med utgangspunkt i pasientens gang gjennom helsetjenesten. Dette betyr ikke standardisering av behandling
til en hver tid av en hver pasient i gruppen. Det må være et bevisst forhold til sykdommens individualitet, og at ikke alle pasienter har
like behov. Mange vil fortsatt ha behov for individuelt tilpasset utredning og behandling. Legene skal utøve medisinsk faglig skjønn
kontinuerlig og vite når det er riktig å fravike standardisert tilnærming(62,61).

Arbeidet med å utvikle behandlingslinjer starter med å definere en aktuell behandlingskjede. Det hentes inn bakgrunnsinformasjon om
tilhørende pasientgruppe og kriterier for hvem som skal inkluderes eller ekskluderes i den aktuelle behandlingslinjen defineres. De ulike
trinn i behandlingsprosessen beskrives med utdypende gjøremål, guidelines, retningslinjer etc. Aktuelle flaskehalser og støtteprosesser
identifiseres før nye hovedprosesser settes opp på bakgrunn av den kartleggingen som er gjort (såkalt process mapping eller
kartlegging av prosesser, se vedlegg 1)(62,63,64). Figur 4 og 5 gir visuelle eksempler på behandlingslinjer.

Figur 4 Elektronisk behandlingslinje med fokus på kunnskapsbasert praksis, prosesser og samhandling. Kilde: Helsebibliotekets sider
om Metoder og verktøy

Figur 5 Definisjoner og sammenhenger mellom begreper. Kilde: Helljesen, Gro S. Forstudierapport, Kunnskapsutvikling og god
praksis,Helse Sør Øst. Kilde: Helsebibliotekets sider om Metoder og verktøy.

Ved å bryte pasientbehandlingen ned i enkeltelementer på denne måten er det mulig å få en detaljert oversikt over sentrale steg i hele
forløpet. Forbedringstiltak kan dermed iverksettes på de enkelte leddene i behandlingen, samtidig som at kartleggingen og
systematiseringen også gjør det enklere å forbedre samhandling og sammenheng mellom alle leddene. Å la behandlingsteam og annet
helsepersonell sammen utarbeide behandlingslinjer er med på sikre deling av kunnskap og forståelse om hverandres
ansvar og oppgaver(63,61).

Videre gjør behandlingslinjer det enklere å koble forskningsbasert kunnskap til hvert enkelt steg i behandling og dermed optimalisere
kliniske resultater. Dette er med på å sikre at «best practice» følges og gir grunnlag for å kunne etterprøve både utredning og
behandling vitenskapelig. Metoden brukes også for å sikre effektiv ressursutnyttelse og kostnadseffektivitet. Når behandlingslinjen
bygger på forskningsbasert kunnskap og koples mot blant annet ressursforbruk, får man et bedre grunnlag for styring og utvikling av
klinisk praksis(63,61,64).

Kriterier for å lykkes med behandlingslinjer som metode for å organisere arbeidet er at behandlingslinjene er faglig funderte, godt
organiserte og lokalt tilpasset. Arbeidet med behandlingslinjer må forankres lokalt og være bygget på faglig entusiasme «nedenfra».



Alle som er involvert i pasientforløpet, både innenfor 1. linjetjenesten og 2. linjetjenesten, må være involvert, og samarbeidet må være
bygget på gjensidig anerkjennelse av hverandres kompetanse og ansvar. Brukermedvirkning ved utarbeidelse av behandlingslinjer er
viktig for å sikre at pasientenes perspektiver ivaretas både med tanke på informasjon og hva som oppfattes som en strømlinjeformet
prosess.

En Chochraneoversikt fra 2010 indikerer at behandlingslinjer i sykehus er medvirkende til å redusere komplikasjoner og sikre bedre
dokumentasjon av behandlingen. Noen studier indikerer også en reduksjon i liggetid. Det er foreløpig for lite dokumentasjon til å si noe
om behandlingslinjers påvirkning på sykehusdødelighet eller kostnader(63).

Ulike sykehus som tar i bruk behandlingslinjer

Østfoldsykehuset og Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet (en del av Sykehuset i Vestfold).

Sykehuset Østfold har en samleside for behandlingslinjer
Lovisenberg Diakonale sykehus, behandlingslinjer for barn og unge med AS/HD
St Olavs Hospital, Pasientforløp Akutt appendicitt.
Se mer på Helsebibliotekets side for ferdige behandlingslinjer og pasientforløp

Pasientfokusert Redesign - prosessforbedring

Pasientfokusert redesign er en systematisk metode med målsetning om å forbedre pasientflyt og pasientprosesser ut i fra pasientens
ståsted. Metoden brukes blant annet i prosessen med å utvikle behandlingslinjer. Ved å kritisk vurdere alle enkelte ledd i behandlingen
og se på prosessen gjennom «nye øyne», skal man kunne vurdere om den i sin nåværende form er av nytteverdi for pasienten eller
om den må omformes(12,65). Pasientfokusert redesign tar utgangspunkt i pasientforløpet. Alle ledd i organisasjonen skal involveres i
arbeidet med å gjøre denne prosessen best mulig. Dette innebærer både ledelsen, helsepersonell og pasienter/ pårørende. Pasienten
står i sentrum, og involvering av pasienter samt pårørende i utvikling av et behandlingsopplegg står derfor sentralt. Dette kan gjøres
gjennom systematisk bruk av brukerundersøkelser, intervju, brukerforum og direkte involvering(66).

Etter at en utvalgt behandlingsprosess er kartlagt, blir eventuelle nye prosesser etablert ved behov. Dette arbeidet gjennomføres i
følgende faser; oppstart, kartlegging av nåsituasjon, redesign, utprøvning, evaluering og implementering(61,67,68).

Fase 1, Oppstart: Lage prosjektskisse med overordnede mål, tidsramme, ressurser, avgrensning, problemer med dagens prosess mv.
Fase 2, Kartlegge nåsituasjonen: Flyt i prosessen, ansvarsoverføringer, samhandling mellom helsepersonell, flaskehalser mv.
Fase 3, Redesign: Ulike teknikker for å få frem nytenkning (idédugnad, refleksjon, lære av andre etc.), utarbeide forslag til forventet forløp og
handlingsplan for tilrettelegging
Fase 4, Utprøving: Måling/dokumentering av prosessen, tilbakemeldinger fra pasienter og medarbeidere
Fase 5, Evaluering: Måle effekt med verktøyet statistisk prosesskontroll
Fase 6, Implementering: Plan for praktisk tilrettelegging, spre kunnskap og informasjon, involvere mv.

Eksempel på sykehus som har tatt i bruk metoden

Ringerike sykehus Sykehuset har utarbeidet et metodehefte for pasientfokusert redesign: Pasientfokusert redesign – en metode for
forbedringsarbeid ved Ringerikesykehus, red. 2008.

Læringsnettverk

Læringsnettverk er en internasjonalt anerkjent måte å organisere kvalitetsarbeid på der flere kliniske enheter eller mikrosystemer (team,
legekontor, avdelinger) jobber sammen om felles problemstillinger(69). Grunnfilosofien er at læring gjennom nettverk legger til rette for
refleksjon, konseptualisering og eksperimentering på en bedre måte enn gjennom individuell læring. Gjennom møter med nettverket
tilrettelegges det for erfaringsutveksling, utfordrende diskusjoner og utprøving som øker kunnskapen til de deltagende om et aktuelt
emne eller emner. Målsetningen er å spre kompetanse på ulike områder og bedre kvaliteten på tjenestene(71). Læringsnettverk
gjennomføres ved å arrangere workshops eller samlinger jevnlig (2–4 per år). Deltagere diskuterer konkrete forbedringsprosjekter,
gjensidige utfordringer, og utprøving av ulike metoder. På disse samlingene gis det også kunnskapspåfyll og det legges vekt på
relasjonsbygging. «Breakthrough Series» utarbeidet av organisasjonen Institute for Healthcare Improvement i USA (IHI) er en form for
læringsnettverk, og har som målsetning å hjelpe helsetjenesteorganisasjoner til å få til et gjennombrudd i sitt kvalitetsforbedringsarbeid
samtidig som de reduserer kostnader(76).

http://www.siv.no/fagfolk/samhandling/pasientforlop/Sider/side.aspx
http://www.sykehuset-ostfold.no/fagfolk/samhandling/Sider/side.aspx
http://www.lds.no/modules/module_123/proxy.asp?C=778&I=16108&D=2
http://www.stolav.no/ftp/stolav/eqspublic/pasientforlop/docs/doc_16146/more.html
http://www.helsebiblioteket.no/verkt�y/pasientforl�p-behandlingslinjer/ferdige


Strukturen på et læringsnettverk utviklet av denne organisasjonen er som følger:

1. Aktører hentes inn og læres opp i metodikk
2. Tar med seg metodikk hjem
3. Kommer tilbake og diskuterer
4. Drar hjem og perfeksjonerer
5. Samles og utveksler erfaringer

En oppsummering gjort av Kunnskapssenteret i 2011(71) viser at læringsnettverk som metode for å organisere
kvalitetsforbedringsarbeid har en positiv men noe begrenset effekt på kvalitet i helse- og omsorgstjenesten. Effekten er avhengig av
visse grunnleggende forutsetninger som lederforankring, eierskap til prosessen, utvikling av tillit på tvers av individer, profesjoner og
organisasjoner, tilgangen på nøyaktige og komplette data, en infrastruktur som støtter nettverkene, tilgjengelige eksperter og tilgang til
beste praksis på området (gjennomgått i kapittel «Viktige forutsetninger»). Det kan være vanskelig å avgjøre om den positive effekten
kan tilskrives bruk av læringsnettverk som metode eller om det skylles andre faktorer. Tilbakemeldinger fra deltagere tyder likevel på at
disse opplever faglig og organisatorisk utvikling samt grobunn for økt samhandling med andre gjennom deltagelse i læringsnettverk.

Eksempler på bruk av læringsnettverk

Den norske pasientsikkerhetskampanjen bruker læringsnettverksteknikken for gjennomføring av alle sine innsatsområder

Legeforeningens gjennombruddsprosjekter tar også i bruk læringsnettverk (se neste kapittel). I forbindelse med Legeforeningens
prosjekt Senter for allmennmedisinsk kvalitet er også denne metodikken tatt i bruk. Syv læringsnettverk med 25 legekontorer spredt
over hele landet startet opp i overgangen januar/februar 2012. Arbeidet har gitt positive resultater og det skal lages en intern
evaluering basert på et modifisert verktøy fra læringsnettverkene i Legeforeningen (BREIN). Det er også gjennomført et
læringsnettverk i Sogn og Fjordane med mål om kvalitetsforbedring på allmennlegekontor. Norsk forening for
allmennmedisin/Referansegrupper/Praktisk kvalitetsarbeid

Et annet eksempel er «ForbedringsNettverket». Dette er et nettverk for helseledere og leger i Lofoten som er interessert i praktisk og
systematisk forbedring av helsetjenestene. Nettverket ønsker å skape en arena for praktisk arbeid med forbedringsprosjekter, for
bygging, deling og spredning av kunnskap om hvordan vi kan forbedre helsetjenestene og for utvikling av samarbeid og relasjoner
mellom alle involverte parter. Prosjekt: Veiledning av nettverk for kvalitetsforbedring i Lofoten

Gjennombruddmetodikk – forbedring av klinisk praksis

Gjennombruddmetodikk er en kvalitetsforbedringsmetode beregnet på forbedring av klinisk praksis som tilhører kategorien
læringsnettverk. Metoden har fokus på implementering av tiltak som skal gi et bedre tilbud til pasientene. Målet er å redusere gapet
mellom oppdatert kunnskap om best mulig behandling innen et fagfelt og det som gjøres i praksis. Metoden knytter seg til teorier om
reduksjon i variasjon mellom det som man vet bør gjøres og det som faktisk gjøres. Betegnelsen «gjennombrudd» viser til at man i sitt
forbedringsarbeid setter seg radikale mål, som i sin tur krever radikal og annerledes tenkning. Dersom man greier å få et brudd med
gamle vaner og rutiner får man et gjennombrudd(33,72).

Metoden skal bidra til å skape en kultur og kompetanse for kontinuerlig forbedring på den enkelte arbeidsplass. Utveksling av kunnskap
og erfaringer mellom individer og organisasjoner som arbeider med de samme problemstillingene er et av kjerneelementene(72).
Gjennom samlinger organisert som seminarer innenfor faste rammer, lærer tverrfaglige grupper fra ulike organisasjoner å arbeide med
systematisk kvalitetsforbedring. Det skapes et faglig og sosialt miljø der endring kan finne sted. Metoden legger vekt på presise
målformuleringer og dokumentasjon av målbare forbedringer. Sentrale elementer i modellen er opplæring i forbedringsarbeid, bruk av
statistisk prosesskontroll (SPC) og registreringer over tid (tidsplott) for å måle forbedringer(73,74,75). Figur 6 under gir et bilde av
hvordan gjennombruddsprosjekt kan gjennomføres.

http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/no/I+trygge+hender
/Fagmed/Norsk-forening-for-allmennmedisin/Referansegrupper/nfas-referansegruppe-for-praktisk-kvalitetsarbeid/
http://www.kunnskapssenteret.no/prosjekter/veiledning-av-nettverk-for-kvalitetsforbedring-i-lofoten;jsessionid=41015B0FE1B64E2DA8BD238FC91B551C


Figur 6 Modell gjennombruddsprosjekt Kilde Helsebiblioteket

Gjennombruddsprosjekter gjennomført i Legeforeningen (se boks 12) bygger på modellen utviklet ved Institute for Healthcare
Improvement (IHI). Siden 1998 har Legeforeningen tatt initiativ til en serie landsdekkende gjennombruddsprosjekter innen blant annet
fagområdene psykiatri, intensivmedisin, obstetrikk og allmennmedisin basert på denne metoden(73).

Det er gjort sluttevalueringer av de fleste gjennombruddsprosjekt i regi av Legeforeningen, men det er så langt ikke gjort en samlet
evaluering av alle prosjektenes effekt over tid. Det er planlagt at dette skal gjøres i form av et doktorgradsarbeid der det per 2012 er
publisert en artikkel(77). Selv om det gjort lite forskning på metodikkens effekt på helsetjenestens kvalitet over tid, har Helsetilsynet på
bakgrunn av de to første prosjektene vurdert at dette var «en svært god systematisk metode for forbedring av prosesser og resultater
i helsetjenesten»(78). En evaluering av tilgjengelig forskning publisert i BMJ Quality & Safety viser at den forskning som faktisk er gjort,
ikke på en tilfredsstillende måte indikerer om metoden har positiv effekt eller ikke(79).

Boks 12 Legeforeningens gjennombruddsprosjekter:

Keisersnitt (1998-1999).
Intensivmedisin (1999-2000). Se artikler om Gjennombruddsprosjekt Intensivmedisin
Bruk av tvang (2000-2001). Se rapport Gjennombruddsprosjekt psykiatri: Bruk av tvang
Bedre diagnostikk og behandling av vond rygg (PANG-prosjektet) (2003-2004). Se mer artikkel i Tidsskriftet Rygglidelser i allmennmedisin
Alvorlige stemningslidelser (2002-2003). Se rapport fra Gjennombruddsprosjekt psykiatri II: Alvorlige stemningslidelser
ADHD – Forbedre utredning, diagnostikk og behandling (2004). Se Rapport fra Gjennombruddsprosjekt om ADHD
Kvalitet og effektivitet i polikliniske tjenester for mennesker med psykiske lidelser (2004-2005). Se rapport fra KEPP-prosjektet
Bedre rusbehandling (2005-2006). Gjennombruddsprosjekt: Bedre rusbehandling
Sykehjem (2008). Se rapport Gjennombruddsprosjekt: Sykehjem
Tidlig oppdagelse og behandling av første gangs psykose (2009-2012).

Kilde: Rom for faglighet og Legeforeningen.no

Lean-thinking og Six Sigma - ledelsesverktøy

Lean
«Lean thinking» er en av flere modeller som stammer fra industrien og som baserer seg på en metode utviklet av Toyota på 1950-
tallet (ofte kalt «Toyota modellen»). Lean-metoden handler om å strømlinjeforme og effektivisere prosesser. Hensikten er å sikre at
man gjøre de riktige tingene på de riktige stedene, til rett tid og i riktig mengde. Et annet kjerneprinsipp er «waste reduction».
Unødvendige handlinger og prosesser fjernes for å sikre at kapasiteten brukes på det som er av reell verdi for pasienten (se boks 13).
Slik vil både såkalt interne og eksterne «brukere » får det de ønsker seg – en kvalitativt god tjeneste – på en mest mulig effektiv måte. I
denne metoden forstås intern og ekstern bruker som henholdsvis helsepersonell og pasienten/pårørende(4).

Boks 13 Eksempler på unødvendig resursbruk i helsevesenet:

Uønskede hendelser/avvik: Med dette menes ekstraarbeid på grunn av feil, for eksempel å arbeide med feil som er utført tidligere i verdikjeden (prosessen), eller å ha fått tilsendt irrelevant eller feil
dokumentasjon.
Unødvendig lagring: Restanser knyttet til arbeidsoppgaver kan skape merarbeid for andre i prosessen, og er på en måte en unødvendig lagring. Lagring av mer utstyr enn nødvendig er også et
eksempel på dette.
Overkvalitet: Overkvalitet kan være å arbeide lenger med en sak enn nødvendig. Å ha dobbel dokumentasjon av pasientopplysninger, eller å utarbeide rapporter som blir lite brukt.
Overproduksjon: Med dette menes å utføre mer arbeid enn nødvendig. For eksempel kan leger og sykepleiere foreta identisk dokumentasjon for samme pasient, eller at man innkaller pasienter til
unødvendige kontroller.
Unødvendige bevegelser: Dette kan innebære å bli unødig avbrutt, å måtte skifte uhensiktsmessig mellom oppgaver, eller at en må sette seg inn i en sak flere ganger på grunn av avbrytelser. At
ansatte må bevege seg mellom to arbeidsstasjoner som er plassert langt fra hverandre, eller at et dataprogram er programmert med uhensiktsmessig mange innstillinger som krever mange
tastetrykk, er også eksempler på dette.
Unødvendig transport: Med dette menes for eksempel å flytte dokumenter unødig, henting av diverse utstyr fordi det ikke er på plass i rommet man arbeider i, eller at man må gå langt for å hente
pasienter.
Unødvendig venting: Både pasienter og ansatte venter unødvendig av ulike grunner, for eksempel venter leger på pasienter som uteblir eller er forsinket tidligere i forløpet. Pasienter venter også når
leger er forsinket ut fra aktivitet tidligere på dagen.

Kilde: Helsebibliotekets nettsider om ledelse og team

Lean er først og fremst et ledelsesverktøy. Suksess avhenger i stor grad av at metodikken er gjennomgripende i organisasjonens
overordnede strategi og aktivt støttet av ledelsen. Samtidig forutsetter Lean i likhet med andre metoder at de ansatte er sterkt involvert
i implementeringsfasen(80,4).

Flere verktøy og metoder presentert i dette strategidokumentet er integrert i Lean. Demings sirkel (PDSA sirkelen) utgjør et
kjerneelement i sllik den gjør i andre metoder. Kartlegging av prosesser og organisering av pasientbehandling i behandlingslinjer er
viktig. Det samme er analysering av pågående prosesser gjennom prosess redesign tenkning. I Lean står i tillegg de fem prinsipper,
også kalt «the 5 S» eller CANDO, sentralt. Dette er en liste med teknikker som skal hjelpe helsepersonell å evaluere sitt arbeid for slik
å kunne identifisere de områdene det er mulig å effektivisere på(4,81).



I helsesektoren kan de fem prinsippene uttrykkes slik:

1. Forstå hva det er som har verdi for brukeren, og hvilken verdikjede som skal til for å skape dette (handlinger som er meningsfylte for brukerne)
2. Identifiser de aktivitetene som skaper verdi. Deretter fokusere på å eliminere sløsing og å få bort unødvendige steg i prosessene som ikke er av

verdi for pasienten
3. Skape kontinuerlig flyt i tjenestene, slik at pasientene slipper å oppleve at prosesser stopper opp. Pasientene skal også få færrest mulig instanser å

forholde seg til underveis i et forløp
4. Flyten skal være basert på etterspørsel, det vil si at pasientens behov styrer tilbudet.
5. Streb etter den perfekte prosessen. Sørg for at hele verdikjeden (de meningsfylte handlingene) blir forbedret, ikke bare deler av den

Litteraturen indikerer at Lean-metodikk har vist seg å bidra til å effektivisere en organisasjon. Det være seg en reduksjon i
overlappende utstyrsmengde, reduksjon i ventetid til første avtale eller diagnose, eller ved at mennesker og utstyr avhenger av mindre
transport/flytting. Samtidig viser studier knyttet til blant annet Storbritannia og USA at Lean metodens positive effekt i stor grad knyttes
til avdelinger som i større grad ivaretar støttefunksjoner (som patologi og radiologi). Det er mindre evidens for at metoden gir
vedvarende faglig kvalitetsforbedring i klinisk praksis(4).

Lean metodikkens utfordring ligger i dens kompleksitet. Metoden brukes derfor ofte bare delvis, og kun enkelte elementer av metoden
tas opp i kvalitetsforbedringsarbeidet. Metoden forutsetter dessuten at man med en viss grad av sikkerhet kan forutsi hva pasienten
krever, noe som kan være vanskelig i fagområder som f.eks. psykiatri og akuttmedisin. Det kan videre være utfordrende å
strømlinjeforme prosesser som er spesielt komplekse. Evalueringer viser også at metoden ofte assosieres med nedbemanning og
kostnadsreduksjon, noe som kan gjøre det vanskelig å få de ansatte med på laget(81).

Six Sigma
Six Sigma stammer også fra industrien og ble først introdusert i helsevesenet i begynnelsen av 2000-tallet. Metoden baserer seg på
prinsippet om reliabilitet det vil si pålitelighet. Antagelsen er at dersom en prosess eller system er så pålitelig som mulig (i form av
minst mulig variasjon), vil utfallet av en gitt pasientbehandling være lik for alle relevante pasienter hver gang den gis. Gitt at
behandlingen er kunnskapsbasert, skal pasienten da kunne motta optimal behandling uavhengig av hvem som gir behandlingen, hvor
den gis og når den gis. Metodens målsetning er å eliminere uønskede hendelser og redusere variasjon i en prosess som fører til
uvanlige svingningsmønstre (se redegjørelse for begrepet variasjon over)(4).

Six Sigma tar i bruk en metodologi som tilsvarer Demings syklus (PDSA-sirkel). Metoden gir utøveren et rammeverk for å finne rot-
årsaker til et avvik. I six sigma blir dette rammeverket kalt DMAIC- sirkel: Define – hva er det man ønsker å løse, Measure –
dokumentere fakta, Analyse – finne rotårsaken til problemet, Improve – iverksette tiltak Controll (se figur 7). Også denne metoden
bruker verktøy og teknikker som redegjort for over. For eksempel kartlegging av prosesser og redesign, samt mer kompliserte verktøy
som statistisk prosesskontroll. Six Sigma forutsetter derfor spesialisert kunnskap og opplæring i statistisk metoder(4).

Figur 7 DMAIC sirkel Kilde: A systematic narrativ review, 2009.

Det er bare gjort noen få studier av Six Sigma metoden. «The Modernisation Agency» i NHS igangsatte i 2004 en pilot med
varierende resultat. Fordelen med metoden er dets fokus på å eliminere variasjon, og studier viser at bruk av Statistisk prosesskontroll
har et stort potensial i arbeidet med å forbedre prosesser. Statistisk prosesskontroll brukes for eksempel også i gjennombrudds
metodikk (se over) og ligger til grunn for bruk av Ekstranett som er et sentralt verktøy i Pasientsikkerhetskampanjen(82). Utfordringen er
at metoden er komplisert, med en vanskelig og fremmed ordbruk særlig for helsepersonell. Metodikken er lite fleksibel, er helt avhengig
av gode data, og dermed mye kunnskap og opplæring. Metoden har også en tendens til å overse kulturelle og mellommenneskelige
forhold. Det er en økende tendens til å kombinere Lean og Six Sigma(4).

Forbedringsmetoder basert på møtet mellom mennesker

Brukermedvirkning – tilbakemelding som metode



Tilbakemeldinger fra pasienter, pårørende og ansatte er en viktig del av kvalitetsforbedringsarbeidet. Gjennom brukermedvirkning
involveres disse brukerne av tjenesten i beslutninger rundt og utforming av tjenestetilbudet. Brukermedvirkning er en visjon og et mål,
samtidig som det er et virkemiddel for å bedre kvaliteten der subjektiv måling tas i bruk. Det vil si at vi bruker pasienters, pårørendes
eller ansattes subjektive opplevelse til å si noe om kvaliteten på tjenesten. Informasjon om dere opplevelsen kan brukes til å evaluere
status før og etter en intervensjon eller forbedringstiltak (se kapittel «Flere måter å dokumentere kvalitet» over). Brukermedvirkning
knyttet til pasient/pårørende involvering (for eksempel såkalt «shared decision making») har fått stadig større oppmerksomhet i norsk
helsepolitikk. Brukermedvirkning skal bidra til at man sikrer at den tjenesten helsevesenet gir, er av best mulig kvalitet og definert som
sikker, effektiv, pasientfokusert, i rett tid, og rettferdig(28,83,84).

Effektiv brukermedvirkning forutsetter et sterkt lederskap og kultur for en mer aktiv pasientrolle. Det er viktig med motiverte og
informerte pasienter og helsepersonell, samt nødvendig med en infrastruktur som tilrettelegger for at brukere kan medvirke. En kultur
for likestilt dialog mellom pasient og helsepersonell trekkes frem som særskilt viktig. Det er gjort studier som viser at det å involvere
pasienter i planlegging og utvikling av helsetjenesten gitt forutsetninger over, kan bidra til endringer på mange ulike områder.
Brukermedvirkning kan bidra til å bedre pasientens kunnskap om egen sykdom og tilhørende behandlingsmetoder, og slik bidra til å
øke pasientens deltagelse i egen omsorg. Brukermedvirkning bidrar til å øke pasientens tilfredshet med behandlingen, og til å bedre
kommunikasjonen mellom pasient og helsepersonell. Dette kan man anta er med på å bedre utfallet av behandlingen (resultatet) samt
bedre effektivitet, men dette er det ikke gjort like mye forskning på(84,85).

Eksempler på brukermedvirkning i forbedringsarbeid

Senter for rusforebygging (SFR) i Drammen kommune og ruspoliklinikken ved Vestre Viken helseforetak arbeider med å bedre
samhandling og brukermedvirkning.

Sykehuset Telemark HF arbeider med å implementere kompetanse på rusbehandling i de psykiatriske avdelingene og styrke
brukermedvirkning.

Kilde: Konsmo, Trulte og Bakke, Toril (2012) Brukermedvirkning i kvalitetsforbedring av tjenester for personer med rus og psykiske
lidelser (ROP). Muligheter og utfordringer. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, seksjon for kvalitetsutvikling

Anerkjennende intervju

Anerkjennende Intervju (Appreciative inquiry) er en løsningsfokusert endrings- og utviklingsmetode spesielt egnet til å skape samarbeid
basert på de beste erfaringer deltakerne har. Målet er å utvikle organisasjonen ved å ta utgangspunkt i de ansattes, lederens og
brukernes beste erfaringer og suksesshistorier. Det som fungerer godt i organisasjonen forsterkes, og tanken er at dette er med på å
utløse kreativitet og endringsvilje. Metoden baserer seg på forskning som viser at man lærer best av de gode eksemplene. Således
skiller anerkjennende intervju seg fra mer tradisjonelt forbedringsarbeid som ofte tar utgangspunkt i problemene for å finne feil som kan
reduseres(86).

Anerkjennende intervju baserer seg på fem steg:

1. Definisjonsfasen: Her velger man et positivt fokus på et aktuelt område i virksomheten/organisasjonen
2. Oppdagelse: I denne fasen involverer man flest mulig i organisasjonen (og andre interessenter dersom det er aktuelt) i å undersøke når

organisasjonen fungerer aller best når det gjelder det valgte fokuset
3. Drømmefasen: Man lager en drøm eller visjon om hvordan organisasjonen vil se ut hvis de kloke grepene og forutsetningene for å lykkes var til stede

større grad
4. Designfasen: Her involverer organisasjonen sine deltakere i å forestille seg hvordan strukturer, prosesser og kulturelle mønstre bør være for at

drømmen/visjonen skal kunne bli virkelighet
5. Realiseringsfase (også kalt «Planleggingsfase»): Deltakerne inviteres til å identifisere hvilke skritt som må tas for å bringe organisasjonen i riktig

retning og realisere drømmen(86)

Metodens effekt sammenlignet med andre utviklings/forbedringsmetoder kan ikke vurderes ut i fra eksisterende litteratur(36).

Eksempel på bruk av anerkjennende intervju I 2005 utviklet Stiftelsen GRUK på oppdrag av Helse Sør RHF og KS et program for
samhandling for Helseregion Sør ved å bruke AI. Utgangspunktet var problemfylt samhandling mellom kommuner og sykehus.
Metoden ble ansett som velegnet til formålet, fordi samhandling er et felt hvor man ellers raskt kan komme til å fokusere på hvem
som har skylden for den dårlige samhandlingen. "Eksempel på bruk av AI -Helsedialog"

http://www.ogbedreskaldetbli.no/metoder_verktoy/Andre_metoder/Appreciative_Inquiry_AI_/1396


Dialogkonferanse

Dialogkonferanse er en metode som brukes for å skape likeverdig dialog mellom aktører som samarbeider om felles utfordringer og
fremtidige løsninger. Metoden brukes for å sikre brukermedvirkning, samtidig som det er en måte å organisere læringsprosesser på
innad i en organisasjon, og mellom organisasjoner og deres brukere. Metoden kan for eksempel brukes til å sette i gang et praktisk
utviklingsarbeid sammen med brukerne eller innbyggerne, eller for evaluering av utviklingsarbeidet. Dialogkonferanser organiseres som
en eller flere sesjoner som alle følger samme mal. Det starter med en kort plenumssesjon der deltagere får en kjapp introduksjon til de
temaene som skal diskuteres, sammensetting av grupper avklares og andre viktige «spilleregler » gjennomgås. Deretter organiseres
deltagere i arbeidsgrupper som gjennom fri, åpen og kreativ dialog skal snakke om temaet(ene). Gruppene rapporterer tilslutt i
plenum(87).

Eksempel på hva en dialogkonferanse kan føre til

Helse Sør Øst, brukerråd arrangerte 3. mars 2005 en dialogkonferanse med tema «Brukererfaring for å bedre kvaliteten». Ett av
forslagene som kom frem i løpet av dialogkonferansen var at helsepersonell i forbindelse med utskrivningssamtaler alltid skal spørre
pasientene om de vil ha med seg kopi av epikrisen. Dette ble et viktig innspill til oppstart av prosjektet Epikrise til pasient i Helse Øst
(et prosjekt som er implementert)

Individuell plan

Individuell plan er et verktøy for å styrke samhandlingen mellom de ulike instansene som pasienter og pårørende må forholde seg til
(sykehus, kommune, Nav etc.), og mellom disse instansene og pasienten. Individuell plan er lovfestet og brukes overfor pasienter som
har behov for langvarige og koordinerte tjenester. En individuell plan skal bidra til at pasienten får et koordinert og individuelt tilpasset
tjenestetilbud. Det innebærer blant annet at pasienten skal kunne forholde seg til kun én person som har hovedansvaret for oppfølging
av pasienten. Gjennom individuell plan skal man kunne kartlegge pasientenes mål, ressurser og behov for tjenester og hjelp på ulike
områder, og også kunne koordinere alle de tiltak som skal til for å imøtekomme og behandle pasienten(88). En rapport fra
Kunnskapssenteret og Helsedirektoratet viser at innføring av Individuell plan bidrar til å sikre et helhetlig pasientforløp med
utgangspunkt i pasientens/brukerens ståsted og målsetting dersom det gjennomføres på riktig måte(89).

Kartlegging og forbedring av kulturelle mønstre

En viktig faktor for kontinuerlig og vedvarende forbedring er å sikre en kultur som støtter opp under kvalitetsforbedringsarbeidet. Det
betyr at det er nødvendig å fokusere på kulturelle mønstre og ikke bare strukturer og prosesser dersom man skal sikre at forbedring
varer. Det må skapes en åpen og ærlig diskusjon rundt temaer som ofte ikke diskuteres godt nok. Kartlegging av kulturelle mønstre i en
organisasjon handler om å utforske de underliggende faktorer som styrker eller hindrer endring i en kultur. Med mønstre menes for
eksempel verdier, tillit og kommunikasjon(90).

I en organisasjon er det ofte fem sentrale kulturelle mønstre som i stor grad påvirker organisasjonens evne til å gjennomføre en
grunnleggende transformasjon.

Relasjoner: Er forholdet mellom de ulike aktørene i organisasjonen egnet til å skape energi og innovative ideer til endring, eller tapper de
organisasjonen for det samme?
Beslutninger: Blir beslutninger om endringer gjort raskt og av dem som har mest kunnskap på området, eller er endringene låst fast til hierarki og
stillingsautoritet?
Makt: Tilegner og utøver individer og grupper seg makt på en positiv, konstruktiv måte for en kollektiv hensikt, eller er makten skjult og hovedsaklig brukt
for å ivareta og beskytte seg selv og sine egne interesser?
Konflikter: Ser man på konflikter som muligheter til å oppdage nye måter å arbeide på, eller anses det som noe som er negativt og destruktivt?
Læring: Er organisasjonen tilrettelagt for at ansatte kan være nysgjerrige og ivrige etter å lære mer om seg selv og hva som kan bli bedre, eller blir ny
tenkning primært sett på som en potensiell risiko og trussel mot status quo?

Hensikten med å kartlegge kulturelle mønstre er å forsøke og forstå kompleksiteten i systemet som man arbeider i, identifisere de
spenninger som eksisterer (som for eksempel i forholdet mellom de ulike aktørene involvert) og så intervenere for å forandre disse
spenningene(90).

http://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/metoder-og-verkt�y/eksempler/bruk-av-dialogkonferanse-for-�-f�-fram-ideer--34968


Clinical Audit

Audit er en metode for både å overvåke og evaluere kvalitet. Det er også et redskap for å stimulere og fremme kvalitetsutvikling. Audit
kan defineres som: « (...) any summary of clinical performance of health care over a specified period of time aimed at providing
information to health professionals to allow them to assess and adjust their performance»(91).

Audit eller klinisk fagrevisjon som det også kalles, handler om å få tilbakemelding på data fra egen praksis for deretter å reflektere over
disse. Denne refleksjonen rettes opp mot hva andre fagfeller gjør og/eller eksisterende standarder. På områder hvor det er etablert
entydige standarder for god medisinsk praksis gjennom faglige retningslinjer (se kapitel «eksisterende standarder som utgangspunkt
for måling»), kan man gjennom klinisk fagrevisjon etterprøve om praksis samsvarer med de standarder som er satt. Audit er sånn sett
et nyttig verktøy for å sikre kunnskapsbasert praksis(93).

Audit kan gjøres på mange måter. Det avhenger av hvilken praksis det er man ønsker å se på og hva slags informasjon som er
tilgjengelig. Audit kan gjøres basert på data fra journaler, registre, eller på data som er spesifikt samlet inn av helsepersonell til dette
formålet. Formen på tilbakemelding kan også variere. Det kan komme fra enkelt individer eller grupper, være både muntlig eller
skriftlig(91). Tilbakemelding kan skje via alt fra obligatoriske tilbakemeldingsskjema bestilt av myndighetene til mer frivillige metoder
initiert av helsearbeidere selv. Audit som metode kan gjennomføres alene, eller sammen med andre kvalitetsforbedringsmetoder(94).

Slik måling eller overvåking gjennom å gi helsearbeidere tilbakemelding på egenpraksis kan være med på å sikre kvalitet og
pasientsikkerhet i helsetjenesten, men studier gjort tyder på at effekten av Clinical audit er noe moderat. Størst effekt ser metoden ut til
å ha i de tilfeller der eksisterende praksis i minst grad følger det som er satt som standard eller ønsket(91).

Eksempel på bruk av klinisk fagrevisjon

Helse Stavanger utarbeidet en pilot der klinisk fagrevisjon skulle brukes i forbindelse med å sikre kunnskapsbasert praksis (Styresak
124/08 B, arkivsak 2007/374/024, 12/12-2008). På bakgrunn av såkornprosjektet «Systematisk klinisk fagrevisjon, utvikling av
system» ( 2007 – 2009) fikk Helse Stavanger i oppdrag og utarbeidet et felles regionalt prosjekt (Styresak 076/10, arkivsak
2010/445/012, 29/9-2010)

Pasientsikkerhetsvisitter – ledelse av pasientsikkerhet

Pasientsikkerhetsvisitter der ledelsen bruker “managmenet by walking» er et verktøy for å knytte ledelse tettere til
kvalitetsforbedringsarbeidet. Dette er ikke minst viktig for å sikre en kultur for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Gjennom
regelmessig visitter der ledelse og helsepersonell snakker sammen, legges det til rette for åpen, ærlig og direkte kommunikasjon om
de utfordringer som utøvere i helsetjenesten (helsepersonell) opplever. Pasientsikkerhetsvisitter kan gjennomføres over alt hvor
pasientbehandling utføres.

Med pasientsikkerhetsvisitter kan følgende oppnås(95):

Vise at toppledelsen engasjerer seg i pasientsikkerhet
Opprette kommunikasjonslinjer vedrørende pasientsikkerhet mellom ansatte, avdelingsledere og toppledelsen
Gi toppledelsen en mulighet til å lære om pasientsikkerhet
Se hvilke muligheter som finnes til å forbedre sikkerheten
Oppmuntre til rapportering av problemer, feil og nestenulykker
Fremme en endringskultur når det gjelder pasientsikkerhet
Etablere lokale løsninger for å redusere risikoen til et minimum

Pasientsikkerhetsvisitter gjennomføres i tre faser; forberedelse, gjennomføring av pasientsikkerhetsvisitten og oppfølging. Den
nasjonale pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender» har gitt ut en veileder som gir en detaljert oversikt over viktige elementer ved
hver av disse fasene. Veilederen gir også klare råd eller kjøreregler, selv om det understrekes at en hver bruk av metoden må tilpasses
lokale forhold(95).

Eksempel på sykehus som tar i bruk pasientsikkerhetsvisitter

Høsten 2010 startet Nordlandssykehuset med pasientsikkerhetsvisitter. 2011 ble de et pilotprosjekt i pasientsikkerhetskampanjen
"Direktørene går pasientsikkerhetsvisitt"

http://www.helse-stavanger.no/omoss/styret/Documents/2010/29092010/Styresak 076_10 Adm. direkt%C3%B8rs rapport til styret nr. 8_2010.pdf
http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/no/Ledere/Erfaringer+fra+praksis/Direkt�rene+g�r+pasientsikkerhetsvisitt.82.cms


Kvalitetsforbedring satt i system – internasjonale og nasjonale erfaringer

Jönköping

Jönköping len har betydelig erfaring innen kvalitetsforbedring. Lenet har et stort fokus på infrastruktur som skal legge til rette for
kvalitetsforbedring, og de har avsatt mye ressurser til læring og forbedring som igjen har blitt en del av hverdagen til helsepersonell(96).
Jönköpings fokus på kvalitetsforbedring startet allerede på 90-tallet og eskalerte med opprettelsen av «Qulturum» som er et senter for
utvikling og forbedringsarbeid innen «hälso- och sjukvård och tandvård». Qulturum skal bistå med lederskap og trening for lokale
kvalitetsforbedringsprosjekter i Jönköping len(97).

Jönköpings kvalitetsforbedringsarbeid er basert på flere av elementene i de foregående kvalitetsforbedringsmodellene; Pasienten er
satt i sentrum (fokus på «kunden»). Det tas i bruk samarbeidsmodeller basert på «rapid cycle change» fra IHI – Quality Improvement
Collaboratives»(4). De har brukt elementer av ledelsesfilosofiene total kvalitetsledelse og Lean-metoden. Prinsipper knyttet til
pasientfokusert redesign er sentrale, og det tas i bruk mikrosystemtekning i opplæring i kvalitetsforbedring. I bunn ligger teoriene
knyttet til demings PDSA sirkel(98,99).

Kriterier for den suksess Jönköping len har oppnådd har vært et stabilt politisk og økonomisk miljø der ledelsen har hatt et stort fokus
på kvalitet som en helt nødvendig del av den totale virksomhetsstrategien. Det har vært 10 år med utvikling uten avbrekk av diverse
organisasjonsendringer. Man har dratt nytte av internasjonal ekspertise, og hatt et bredt fokus på prosess og systemtenkning i
istedenfor kun enkeltbehandling/enkeltindividfokus. Virksomhetene i lenet har hatt et dedikert fokus på læring og forbedring, og lenet er
preget av en tydelig visjon – «A good life in an attractive county»(4).

Det knytter seg noen utfordringer og forbedringsmuligheter også til arbeidet som gjøres i Jönköping len. Det finnes få systematiske
målinger av pasientutfall/klinisk utfall, og det bør jobbes med en mer systematisk involvering av leger i utvikling av
kvalitetsforbedringsarbeidet. Det er også behov for et kontinuerlig fokus på nødvendigheten av å tilpasse valgte
kvalitetsforbedringsmetoder til svenske forhold(4).

Kaiser Permanente

Kaiser Permanente er en organisasjon som tilbyr helseforsikring og samtidig knytter dette til å tilby helsetjenester i og utenfor sykehus.
Helse/forsikringsorganisasjonen består egentlig av tre organisasjoner. En «not-for profit» organisasjon kalt Kaiser Foundation Health
Plan, Kaiser foundation Hospitals og organisasjonen Permanente Medical Groups. Organisasjonen tilbyr helsetjenester knyttet til både
primær- og spesialisthelsefunksjoner for «sin befolkningsgruppe», det vil si de som kjøper forsikring av dem. Helsetjenestene
finansieres derfor gjennom forsikringspenger betalt inn av den samme gruppen. Kaiser Permanente er den største organiserte
helsetjenesten i USA(100).

Kaiser Permanente er særlig kjent for sitt fokus på kultur for kvalitet og pasientsikkerhet. Den direkte koblingen mellom
forsikringstakere og brukere av helsesystemet, gjør at det i større grad enn for ordinære helseforsikringsselskaper – og kanskje til dels
ordinære helsetjenester – lønner seg økonomisk å satse på kvalitet og kvalitetsforbedring. Organisasjonens kvalitetsforbedringsarbeid
bygger på prinsipper fra flere kvalitetsforbedringsmodeller nevnt over. De har et «kundefokus» med pasienten i sentrum, de driver
systematisk analyse og strømlinjeforming av prosesser, har fokus på å implementere forskning i klinikk, og bruker måling som verktøy i
stor grad. Avansert IT-systemer er også essensielt for Kaiser Permanentes suksess(4).

IHI’s 100 000 Lives Campaign

Institute for Healthcare Improvement (IHI) er en «non-forprofit» organisasjon som jobber med kvalitetsforbedring innen helse i hele
verden(101). IHI er en nettverksorganisasjon som har knyttet seg opp mot andre organisasjoner, myndigheter, ledere og helsepersonell
rundt omkring i verden. IHI jobber blant annet ut i fra en tredelt målsetning som de kaller «the Triple Aim».
Kvalitetsforbedringen skal ha som mål å:

Forbedre pasientens møte med helsetjenesten (inkludert både kvalitet og tilfredshet)
Forbedre befolkningens helse
Redusere helsekostnader per innbygger



Et av IHIs mange bidrag har vært å iverksette en kampanje for å forbedre helsevesenet i USA. Kampanjen har hatt som mål å hjelpe
sykehus til å redusere morbiditeten og mortaliteten hos sine pasienter gjennom spesifikke tiltak (se boks 14). Ved å delta i kampanjen
har sykehusene kunnet motta veiledning og støtte fra eksperter.

IHI rapporterer at denne kampanjen har oppnådd mye siden den startet desember 2004. Da kampanjen formelt ble avsluttet desember
2008 var 4050 sykehus involvert. Åtte stater hadde meldte på alle sine sykehus mens 18 stater hadde meldte på over 90 %. IHI viser til
gode tilbakemeldinger fra deltagende sykehus, og at sykehusene har gjort store fremskritt med hensyn til behandlingsresultatene i løpet
av kampanjeperioden. Kampanjen kan så langt ikke vise til spesifikke data som sier noe om kampanjen har nådd sin målsetning om
massiv reduksjon av pasientskader («reduce 5 million instances of harm»), men jobber med å utvikle bedre målesystemer(102).

Boks 14 Gjennombruddsprosjekter:

IHI and its partners in the Campaign encouraged hospitals and other health care providers to take the following steps to reduce harm
and deaths:

Prevent Pressure Ulcers by reliably using sciencebased guidelines for prevention of this serious and common complication
Reduce Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) infection through basic changes in infection control processes throughout the hospital
Prevent Harm from High-Alert Medications starting with a focus on anticoagulants, sedatives, narcotics, and insulin
Reduce Surgical Complications by reliably implementing the changes in care recommended by the Surgical Care Improvement Project (SCIP)
Deliver Reliable, Evidence-Based Care for Congestive Heart Failure to reduce readmission
Get Boards on Board by defining and spreading new and leveraged processes for hospitals Boards of Directors, so that they can become far more effective in accelerating the improvement of care

The Campaign also continued to offer support to hospitals as they introduced and sustained their work on interventions from the
100,000 Lives Campaign:

Deploy Rapid Response Teams at the first sign of patient decline
Deliver Reliable, Evidence-Based Care for Acute Myocardial Infarction to prevent deaths from heart attack
Prevent Adverse Drug Events (ADEs) by implementing medication reconciliation
Prevent Central Line Infections by implementing a series of interdependent, scientifically grounded steps called the "Central Line Bundle"
Prevent Surgical Site Infections by reliably delivering the correct perioperative antibiotics at the proper time
Prevent Ventilator-Associated Pneumonia by implementing a series of interdependent, scientifically grounded steps including the "Ventilator Bundle"

Kilde: IHI nettsider om «A million lives campaign»

Evalueringer av effekt – blir kvaliteten bedre?

«Most quality improvement interventions work some of the time, but rarely live up to the dramatic claims made for them in their early stage.

Success is contingent upon multiple factors, including the manner of implementation in each setting and specific local contextual factors»(4)

Det er generell enighet om at fokus på kvalitet og kvalitetsforbedring er nødvendig for å sikre og opprettholde en helsetjeneste av god
kvalitet. Kvalitetsforbedring handler om alt fra de små lokale kvalitetsforbedringsprosjektene, til de store regionale eller gjerne
nasjonale programmene som legger frem planer og strategier for å sikre tjenestens kvalitet. Disse store programmene er svært
kostbare og trekker mye tid og ressurser. Litteraturen viser at det fortsatt er et behov for mer systematisk forskning på særlig den
langvarige effekten av de store kvalitetsforbedringsprogrammene. Både når det gjelder effekt på utfallet av den enkelte behandling
(resultatet av pasientbehandling), på folkehelsen forøvrig og med tanke på å sikre kostnadseffektivitet i helsetjenesten. The
International Quality Improvement Reserach Network (QIRN) er et eksempel på et nettverk som søker å tilrettelegge for at forskere
skal komme sammen og lære av hverandre(96,7,4,104,105).

Systematiske sammenlignende studier og evalueringer er nyttig for å si noe om hvilke type tiltak som gir best effekt i en gitt kontekst.
Det er gjennomført noen studier som kan gi indikasjon på om kvalitetsforbedringstiltak fører til bedre kvalitet innenfor ulike områder. En
sammenlignende studie av tre innovative kvalitetsforbedringssystemer; Intermountain Healthcare (USA), Reinier de Graaf (Nederland)
og Jönköping Len (Sverige) sier for eksempel noe om forutsetninger som må være til stede for at implementering av
kvalitetsforbedringstiltak skal lykkes(96). Studien gir en oversikt over hvilke strukturer som må til og hvilke ferdigheter som må være på
plass for å sikre vedvarende klinisk forbedring i et sykehus. Det vises til elementer som kultur for forbedring, lærende organisasjon og
kunnskapsbasert praksis. Utvikling av klinisk lederskap, evnen til å holde fokus på forbedring i en krise, og behovet for klinisk
informasjonssystem koblet sammen med kliniske indikatorer som er tilpasset valgt kvalitetsforbedringsstrategi. Studien understreker
også hvordan tid er en viktig faktor, og at kapasitet og infrastruktur må bygges opp for at tiltak og metoder skal gi resultater. Når dette
er på plass er det god indikasjon på at det kliniske utfallet av behandlingen forbedres.

En annen deskriptiv studie gjort i 2009 ved the Universities of Dundee and St. Andrews konkluderer også med et sett av forutsetninger
som er avgjørende for suksess(4). Studien ser på kvalitetsforbedringsmetoder som Lean, total kvalitetsledelse (total quality
management – TQM), Prosess redesign og IHI gjennombruddsmetodikk. Rammen er NHS Scotland. Det avgjørende for



kvalitetsforbedringer i følge studien forståelsen av og samspillet mellom den lokal konteksten (lokale strukturer, rammer, forutsetninger
osv.) og metode valgt, ikke hvilken metode du velger. Studien fant at det var et sett av felles nødvendige men ikke tilstrekkelige kriterier
for at en kvalitetsforbedringsmetode skal kunne få effekt i et komplisert og sammensatt helsevesen. Helsetjenesten må gi tilstrekkelig
tid og støtte til å innføre metoden. Leger og andre helsepersonell må være involvert og disse må samtidig gis rom og mulighet for
riktig trening og utvikling. Ledelsen må dessuten være aktiv i deltagelsen samt dedikert. Dette gjelder ledelse på alle nivå – fra
nærmeste leder, til øverste leder og til styret. Kvalitetsmetoden må være integrert i alle deler av tjenestens aktiviteter, og det må tas
hensyn til den lokale konteksten. Metoden avhenger av IT-systemer som muliggjør måling av prosesser og gjennomslagskraft (impact)
som en del av en gjentagende læringssirkel. Det er dessuten nødvendig å erkjenne og ta hensyn til konkurrerende aktiviteter og
forandringer når metoden implementeres.

En annen sammenlignende studie av akuttsykehus i USA viser at sykehus som scorer høyt på såkalte ytelsesindikatorer knyttet til
prosesse (det vil si indikatorer som sier noe om hvordan et sykehus presterer) ofte har gjort større investeringer i avansert teknologi
(inkludert elektronisk helsejournal) og har et høyt antall sykepleiere per pasient («nurse-to-patient ratio»). Av dette følger det at sykehus
som scorer lavt, har potensial til å forbedre seg ved å investere i tiltak knyttet til disse dimensjonene. I studien advares det samtidig
mot å gjøre for raske slutninger mellom det å investere mer og hvordan et sykehus presterer. Andre faktorer som ledelse, kultur, og
ulikheter i pasientpopulasjon, er også med på å påvirke utfallet av de målingene som er gjort(7).

Martin Marshall og John Øvretveit publiserte i 2011 en studie som på bakgrunn av eksisterende dokumentasjon evaluerer om man ved
å forbedre kvaliteten på helsetjenestene kan redusere kostnader(104). Utgangspunktet er påstanden om at man ved å investere i tiltak
for å bedre kvalitet og pasientsikkerhet, kan bidra til å lette det økonomiske presset både på kort og lang sikt. Studien vurderer
påstanden og forsøker å identifisere hvilke realistiske strategier og endringstiltak det er som i så fall kan bidra til å forbedre både
kvaliteten og kostnadseffektiviteten ved en helsetjeneste. Deres studie viser den komplekse sammenhengen mellom
kvalitetsforbedringstiltak og en eventuell reduksjon i kostander. De viser til alle de faktorene som det må tas hensyn til for å få en effekt
(som effektive forbedringstiltak, sterk støttei miljøet, og enighet om hvor og når innsparingene vil komme), og konkluderer med at
dersom man skal få en innsparing av det omfanget som er påkrevd, er det ofte nødvendig med en endring i finansieringssystemene og
en styrking av helsevesenet sin egen evne til å endre seg som organisasjon.

Andre kilder – evaluering og forskning av kvalitetsforbedringsmetoder

Ovretveit J, Klazinga N. Learning from large-scale quality improvement through comparisons. Int J Qual Health Care. 2012
Oct;24(5):463-9. doi: 10.1093/intqhc/mzs046. Epub 2012 Aug 8.

Øvretveit J, Andreen-Sachs M, Carlsson J, Gustafsson H, Hansson J, Keller C, Lofgren S, Mazzocato P, Tolf S, Brommels M.
Implementing organisation and management innovations in Swedish healthcare: lessons from a comparison of 12 cases. J Health
Organ Manag. 2012;26(2):237-57.

e ”Hospital-level performance data”. ”Hospital Care” gir en oversikt som per d.d. inneholder 31 prosess indikatorer innenfor 5 kliniske områder:
hjerteinfarkt, hjertefeil, lungebetennelse, kirurgi, barneastma.

Vedlegg 1

Eksempler på kvalitetsforbedringsverktøy(106,107,16)

Affinitetsdiagram: Systematisere og kategorisere mange ulike ideer, årsaker eller løsninger og vise hvordan disse står i forhold til
hverandre
Fiskebeinsdiagram: Kartlegge hoved- og biårsaker for å få en mer helhetlig forståelse av et sammensatt problem, samt for å finne
forbedringsområder.
Flytskjema: Å kartlegge og undersøke prosessene i en organisasjon eller mellom flere organisasjoner for å utvikle en felles forståelse
av dagens praksis og oppdage hvordan den kan forbedres
Fokusgruppeintervju: Avklare og belyse et bestemt emneområde gjennom en felles samtale med en gruppe deltakere, ved hjelp av
en temaliste over momenter som skal belyses.
Ganttdiagram: Verktøy for planlegging og styring av prosjekter
Idédugnad: Brukes for å framskaffe mange ideer på kort tid, både for å finne forbedringsområder og mulige forbedringstiltak
Litteratursøk: Søke etter oppdatert forskning for å klargjøre kunnskapsgrunnlaget.
Nominell gruppeteknikk: En strukturert og demokratisk måte for å gå fra mange ideer til å sitte igjen med de 3-5 beste
Pareto-analyse: Finne de årsakene som skaper de fleste kvalitetsproblemer og som man derfor bør forbedre først
ROS-analyse: Analyse av risiko og sårbarhet for å kartlegge sannsynlighet og konsekvenser av uønskede hendelser, og for å

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.helsebiblioteket.no/pubmed/22879374
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.helsebiblioteket.no/pubmed/22856178
http://www.hospitalcompare.hhs.gov/


planlegge tiltak for å forebygge dem eller redusere konsekvensen av dem dersom de skulle oppstå
Sjekkliste/skåringskjema: Verktøy for å sikre riktig gjennomføring av prosesser og for å måle programoppfyllelse
Spørreundersøkelse: Kartlegge hva som bør forbedres og måle effekten av forbedringstiltakene.
SWOT-analyse: Strategisk analyse hvor de viktigste interne og eksterne faktorene for å nå organisasjonens mål blir identifisert og
kartlagt.
Testskjema: Test hvor gode dere er i forhold til de seks målene for kvalitet i Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling.
Value stream mapping (Prosess mapping/kartlegging av prosesser): Er en kartleggingsteknikk brukt til å analysere og designe
flyten av informasjon og material i en behandlingsprosess.
Global Trigger Tool: Strukturert journalundersøkelse er en fremgangsmåte for å identifisere og måle forekomst av pasientskade i
helsetjenesten. Global Trigger Tool (GTT) er en standardisert prosedyre for å gjøre dette på
Tavle møte: Tavlemøte er et anerkjent verktøy for å vurdere pasienters risiko for skade. Tavlemøtet stimulerer til teamarbeid ved at et
tverrfaglig team sammen vurderer pasienten, og blir enige om nødvendige tiltak. Møtet gjør også at ansatte blir ekstra oppmerksomme
på rutiner, tiltak og utsatte pasienter

Særskilt for allmennmedisin(69):
Maturity Matrix: Metode for å definere status for organisering og kvalitetsarbeid på legekontoret gjennom en felles refleksjon med
leger og medarbeidere på legekontor
Brukerundersøkelser med EuroPEP/NorPEP som hjelpemiddel: NorPEP er den norske varianten av EuroPEP som er et
spørreskjema for brukerundersøkelser
Rapporter basert på data i elektroniske pasientjournaler (EPJ): Noklus klinikk, Rave3 og Argus er verktøy basert på uttrekk fra data
registrert i EPJ
TrinnVis Kvalitet: TrinnVis Kvalitet er et elektronisk kvalitetssystem for allmennlege-kontor og allmennlegevakter som skal hjelpe til
med å komme i gang med kvalitetsarbeid i virksomheten
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