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Ord for dagen:

Det går raskere å handle seg 
inn i ny tenkning 

enn å tenke seg inn i ny handling!
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Hva skal til for å drive godt 
kvalitetsarbeid
• Metode
• Struktur
• Målinger
• Endringskultur
• Ledelse
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Kvalitet: målet, eller middelet?

• Ledelse i helsevesenet
• Helseøkonomisk analyse
• Finansiering og organisering av helsetjenester
• Ledelsepsykologi
• Kvalitet og pasientsikkerhet
• Statistikk og metode
• Helseledelse og helseøkonomi
• Helserett
• Foretaksøkonomi i helsesektoren
• Organisering og endringsledelse
• Medisinsk epidemiologi og kunnskapshåndtering
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Mye går bra!

• Men som doktor, kirurg, er en kanskje 
opplært til å lete etter hva som kan bli bedre?

• Og mye kunne gått mye bedre!
• Plunder og heft
• Pasientoopplevelser
• Misforståelser
• Dårlig koordinerte tjenester
• Dårlig ressursutnyttelse
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Og noen ganger går det riktig galt!
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James Reason modell for risikovurdering
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Kvalitetsbegrepet

• Hva er kvalitet, egentlig?
• Er det en konkret størrelse? Eller er det en 

subjektiv oppfatning? Er kvalitet konstant? 
• Er kvalitet verdibelagt? 
• Kan kvalitet måles?
• Vil god eller dårlig kvalitet gjenkjennes og 

bety det samme uansett hvor en er i verden?



Kvalitet

• Norsk standard:  i hvilken grad en samling 
iboende egenskaper oppfyller krav

• Kvalitet er helheten av egenskaper en enhet 
har og som vedrører dens evne til å 
tilfredsstille uttalte og underforståtte behov.



Hva er kvalitet?

«Med kvalitet forstås i hvilken grad 
helsetjenestens aktiviteter og tiltak øker 
sannsynligheten for at enkeltpersoner og grupper i 
befolkningen får en ønsket helserelatert velferd, og 
tjenestene utøves i samsvar med dagens 
profesjonelle kunnskap«. 

Rygh et al 2010

«



sykepleierkongressen 25.09.2012

Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten (2005 – 2015)



Tre typer kunnskap

§ Kunnskap om hva som 
gjøres

§ Kunnskap om hva som 
bør gjøres

§ Kunnskap om hvordan vi 
kommer fra hva vi gjør til 
hva vi bør gjøre 
(endringskunnskap)



Kløften mellom hva vi vet og hva vi gjør
The knowing – doing gap





The knowing – doing gap: 
hvorfor er det så vanskelig?

30-45 prosent av pasientene får ikke behandling i
henhold til vitenskapelig dokumentasjon

• 50 prosent får anbefalt, forebyggende behandling
• 70 prosent får anbefalt akuttbehandling
• 30 prosent får kontraindisert akuttbehandling
• 60 prosent får anbefalt behandling for kronisk

sykdom
• 20 prosent får kontraindisert behandling for kronisk

sykdom

Milbank Q. 1998;76(4):517-63, 509. 
Gjennomsnitt av flere studier



Metode for kvalitetsforbedring

• Every system is perfectly designed to get the
result it gets

Paul Batalden
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Demings* sirkel  for endring brukt til 
kvalitetsforbedring

19
Shewharts ?



Tre grunnleggende spørsmål 
(Langley og Nolan)

1. Hva ønsker vi å oppnå?

2. Når er en endring en forbedring?

3. Hvilke endringer kan iverksettes 
for å  skape en forbedring?



Er det et problem vi forstår og vil gjøre 
noe med?
1. Hva ønsker vi å oppnå?

2. Når er en endring en forbedring?

3. Hvilke endringer kan iverksettes 
for å  skape en forbedring
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Kontinuerlig forbedring –
småskalatesting 
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Noen verktøy i prosessen

• Fiskebensdiagram
• Prosesskartlegging
• Driverdiagram
• For målinger: statistisk prosesskontroll

• http://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbed
ring/metoder-og-verktoy/

http://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/metoder-og-verktoy/


Struktur

• Forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring
• Internkontroll, ledelsens gjennomgang mv
• Vurdere tjenestenes risiko
• Registrere og lære av feil
• Prosedyrer
• Hvordan få strukturen til å understøtte 

kvalitets(forbedrings)arbeidet?
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§1 Formål
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Kvalitetsforbedring

Bidra til:

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Faglig forsvarlige 
tjenester

Pasient- og 
brukersikkerhet



Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
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Den som har det overordnede ansvaret 

skal sørge for at det etableres og 

gjennomføres systematisk styring av 

virksomhetens aktiviteter og at 

medarbeiderne i virksomheten 

medvirker til dette.

§3 Ansvaret for styringssystemet



Risikovurdering og risikomatrise
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https://www.byggordboka.no/static/upl
oads/MIM/aoo0baNu.png
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Kvalitet og kvalitetsmåling

• Kvalitet kan ikke måles direkte
• Kvalitetsindikatorer
• Process + Structure = Results
• Balansert sett av indikatorer for å måle 

kvalitet
• Datakvalitet viktig og vanskelig
• Valg av indikatorer; hva skal de brukes til?
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Definisjon; 
• Kvalitetsindikator (antyde egenskap)

– En målbar variabel som gir informasjon om et 
fenomen (for eksempel kvaliteten av en 
behandling), som vanligvis ikke lett lar seg måle 
direkte

• Observerbart fenomen som viser tilstanden til 
et annet ikke-observerbart fenomen



Målinger

• Kvalitetsindikatorer
– For å følge med på tjenestene

• Forsvarlighet vs kvalitet?
– For å gi befolkningen opplevelse av trygghet
– For at brukerne skal ha noe å velge ut fra  

helsenorge.no
– For at helseministeren skal bli gjenvalgt
– For å forbedre tjenestenes kvalitet
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The power of visualisation
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Status 2011 i Norge  - jfr media….





https://www.fhi.no/publ/2017/kvalitetsindikatoren-30-
dagers-overlevelse-etter-sykehusinnleggelse.-result/
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Prosessindikatorer

• hvilken behandling ble gitt?
• egenskaper ved behandling
• måles uavhengig av virkning
• bare hendelser som 

behandler/helsetjeneste har 
kontroll over

eksempel:
andel hjerteinfarktpasienter 
som får PCI innen 90 min 
etter innkomst

Resultatindikatorer

• hvilken effekt hadde 
behandlingen på pasientens 
helsetilstand?

• måles uavhengig av 
behandling

eksempel:
andel hjerteinfarktpasienter 
som er i live etter 30 dager



Resultatindikatorer

er de viktigste (diskutabelt)

• harde utfallsmål: dødelighet, uføretrygding, 
kriminalitet

• funksjonsmål: GAF-skår (Global assessment
of functioning), Bartels-indeks (ADL)

• pasientrapportert kvalitet: tilfredshet, 
livskvalitet



Potensielle feilkilder

• Kodeforskjeller – eks hjerteinfarkt, 
• Pasienter som får strålebehandling – er de 

sykere?
• Er metoden følsom for koding av 

komorbiditeter?
• Innleggelses-praksis (forskjellig «N»)
• Andre?



Reliabilitet (statistisk sikkerhet)

• Må ta hensyn til statistisk usikkerhet 
– hypotesetesting, konfidensintervaller osv

• Løsbart i prinsippet, men:
– Vi må ha store nok datamengder til å trekke sikre 

konklusjoner
– (spesielt ved sjeldne utfall)



Eksempel: 
hvordan måle 
diabetesbehandlingen 
i 
primærhelsetjenesten
?

• Prosessmål:
– Årlig øyeundersøkelse
– Årlig fotundersøkelse

• Intermediære 
utfallsmål:

– HbA1c 
– Blodtrykk
– Lipider

• Utfallsmål:
– Livskvalitet
– Fotamputasjoner
– Sykelighet, dødelighet



I forbedringsprosjekter: SMARTE mål

• Spesifikke
• Målbare
• Ansporende
• Realistiske
• Tidsbestemte
• Enighet

• How much by when?
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Endringskultur, ledelse

• Må få frem både vilje, kompetanse og 
gjennomføringskraft til endring og forbedring

• Forståelse for og evne til systemtenking
(«every system…»

• Ledelse  - både for å vise vei og for å støtte 
prosesser initiert «nedenfra»

• Initiere, inspirere, motivere, vektlegge, følge 
opp
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Systemtenking
• Alt henger sammen med alt…
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Prioriteringer
Kompetanse

Kunnskap

Holdninger Handlings-
mønstre

Rutiner

Kultur

Ledelse
Arbeidsmiljø



Likheter og  forskjeller

• Endringsledelse  (Kotter)
– https://www.youtube.com/watch?v=2Yfrj2Y9IlI

• Kvalitetsforbedring
– https://www.youtube.com/watch?v=jq52ZjMzqyI
– Dr Mike Evans

https://www.youtube.com/watch?v=2Yfrj2Y9IlI
https://www.youtube.com/watch?v=jq52ZjMzqyI


Kotters 8 trinn
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Å skape en kultur for kontinuerlig 
forbedring

• Hard arbeid
• Dedikert ledelse
• Kvalitets-fokus på 

alle nivåer
• «det en gir 

oppmerksomhet får 
en mer av»
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Hearts and minds….
• For å få folk inspirert og med som leder –

eller som kvalitetsforbedrer – må du 
appellere både til hodet og til hjertet!



eller kanskje heller sånn…



Vilje til kvalitetsarbeid

• - systemtenkingsholdning
- en trenger ikke være dårlig for å bli bedre!
– hele tiden noe som kan bli litt bedre
– Inspirere, engasjere til forbedringsarbeid 
– Motivere, appelere til  medarbeidernes verdier og 

«hva er viktig for deg»
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Forbedringsvisitt som ledelsesverktøy
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Forstå 
proble
met

Sett 
samme
n 
teamet

Sett 
mål for 
arbeid
et

Lag et 
sett 
med 
indikato
rer

Identifise
r og 
priortier
tiltak

Test 
tiltaket i 
lokal 
kontekst

Implem-
enter og 
følg opp

Gangen i et forbedringsarbeid



Noen verktøy i prosessen

• Fiskebensdiagram
• Prosesskartlegging
• For målinger: statistisk prosesskontroll

• http://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbed
ring/metoder-og-verktoy/

http://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/metoder-og-verktoy/


Ting tar tid

forandring

tid

Lederes og 
konsulenters 
forventninger

Reell 
forbedring



Snakk om forbedring!
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Hvorfor jobbe med kvalitet og 
kvalitetsforbedring?
• Noen personlige grunner til at du tenker dette 

er/kan være sentralt for deg som leder
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Lykke til med jobben – vi blir aldri ferdige!
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