
Fra langtidsplasser til 
korttidstilbud

Tavlemøter som hjelpemiddel i omstillingsprosessen



Bakgrunn og problembeskrivelse 2014-2017

● Prosess snarere enn prosjekt
● Nyopprettet sykehjemslegestilling heltid 2014
● Omstilling sykehjem LO til KO
● Nye behov (Samhandlingsreformen):

○ nye tjenestetilbud: KO og KAD
○ økt kompleksitet - medisinsk observasjon og behandling
○ økende antall UK - behov for effektive pasientforløp

● Kvalitetssikring i overganger - beskrive og planlegge tjenestebehov 
videre

● Utvikle tverrfaglig arbeidsmåte og pasientforløp -> nytt helsehus 2017



Arbeidsprosess

● Oppdrag gitt fra enhetsleder med få/ingen føringer
● Forankring “fra gulvet” - ideer og prioriteringer kom fra personalgruppa
● Rammer:

○ små forhold - to avdelinger, 24 plasser
○ lite arbeidslag - sykehjemslege, avdelingsleder, fagleder, fysioterapeut, spl m. fl.
○ nærhet og korte beslutningsveier

● Begynte med konkrete arbeidsprosesser
● Benyttet materialer fra Pasientsikkerhetsprogrammet

○ Tavlemøte
○ Kartleggingsverktøy



Tavlemøte
● Lite antall fokusområder valgt for å bidra til

○ pasientsikkerhet og kvalitet
○ effektivitet (mål for opphold, tidsfrister, avklaringspunkter)

● Enkle og validerte kartleggingsverktøy
● Tverrfaglig møte (fagleder, lege, fysio, spl, fagarb, andre)
● Koble fokusområder til internundervisning (og ressursgrupper - styrke 

fagmiljø)
● Visualisere og påminne om risikoområder (fargekoding tavle)
● Innledende undervisning - løpende refleksjon, justering og utviding av 

fokusområder



Tavla 2015



Hvordan passer arbeidet i Modell for kvalitetsforbedring?



1. Forberede
a. Felles anerkjennelse av behov vokste 

fram gradvis
b. Forankring god, men uformell, enkel og 

“nær” organisering
c. Kunnskapsgrunnlag lokal erfaring, 

pasientsikkerhetsprogrammet kilde for 
tiltak, ikke brukerinvolvering

2. Planlegge
a. Dagens praksis ikke formelt kartlagt
b. Manglet klart definert mål og 

måleverktøy
c. Utviklingstiltak identifisert og tatt raskt i 

bruk

3. Utføre
Utprøving og tilrettelegging enkelt og effektivt 
pga nærhet og korte beslutningsveier

4. Evaluere
Refleksjon og justering skjedde kontinuerlig, 
men uten “formelle” evalueringspunkter eller 
måling

5. Følge opp
a. Praksis ble implementert og justert, har 

ført til varig endring
b. Utfordrende i organisasjonsendring og 

lederbytte (flytting til nytt helsehus med 
oppjustert drift og mange nye ansatte). 
Savnet da formell forankring, “historikk” 
og begrunnelse for prosjektet.

c. Erfaringsdeling ble gjort rikelig

BLE DET BEDRE?



Tavla 2020


