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Alle i helsevesenet har to jobber 

å gjøre jobben 
og gjøre den bedre.

Paul Batalden
Dartmouth Institute



Kompetansebehov i forbedringsarbeid

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten



Forbedringsarbeid i en organisasjon



Ulike metoder
- fra Deming til andre forbedringsmodeller

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Plikt til å:
• Planlegge
• Gjennomføre
• Evaluere
• Korrigere

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-10-28-1250


Ulike forbedringsmetoder

Modell for kvalitetsforbedring
Fhi (Kunnskapssenteret for helsetjenesten)

SiV-metoden forbedringsarbeid
Sykehuset i Vestfold

Forbedringsmodellen
I trygge hender 24/7 (Hdir)

https://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/metoder-og-verktoy/modell-for-kvalitetsforbedring
https://pasientsikkerhetsprogrammet.no/Forbedringskunnskap/Forbedringsarbeid/forbedringsmodellen


Forbedringsarbeid i praksis

Ytre faktorer/forhold
• Ny viten/praksis
• Endrede organisatoriske forhold
• Endrede økonomiske betingelser
• Etc.



• Eksempel fra Koronaveilederen - Ustrukturert prosess



Inkrementell eller radikal forbedring

Innovasjonsmetodikk



• Eksempel med forvaltning for å gi god kvalitet på kliniske kodeverk.
• Flere forbedringsarbeid i et prosjekt?



Hva er god kvalitet i helsetjenesten?

Kvalitetsstjerna; Helsebiblioteket

https://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/metoder-og-verktoy/modell-for-kvalitetsforbedring


Hva kan et kvalitetsforbedrings-
arbeid være?
• oversikt over utstyr, bygninger, og andre forhold som kan belyse omfanget og innholdet i virksomhetens oppgaver

• resultater av lokale brukertilfredshetsundersøkelser

• dokumentasjon av kliniske resultater

• klager, pasientskader, avvik og uønskede hendelser

• økonomirapporter

• HMS-kartlegginger

• oversikt over demografi og sykdomsforekomst i pasient- og brukergrunnlaget

• nasjonale kvalitetsindikatorer og kvalitetsregistre

• resultater av nasjonale brukertilfredshetsundersøkelser

• informasjon fra kommunens fagsystemer







• Eksempel Tavlemøter som hjelpemiddel i omstillingsprosessen
• Benyttet materialer fra Pasientsikkerhetsprogrammet



SMARTE mål
Spesifikt

• Klar, konkret, entydig angivelse av forventet resultat, - tallfestet (kunne måles).
Målbart

• Man skal kunne vite når målet er oppnådd.
Atraktivt

• Være utfordrende, gi mulighet for egenutvikling, inspirere til nytenkning.
Realistisk

• Oppnåelig i forhold til andreoppgaver og ressurser
Tidsbestemt

• Angi når resultatet skal være nådd
Enighet

• Enighet om målet, forankring i gruppen og hos problemeier



Skriv i chatten

«Hva er målet i forbedringsarbeidet dere har 
jobbet med i det forberedende arbeidet?»



S Spesifikt

M Målbart

A Attraktivt

R Realistisk

T Tidsbestemt

E Enighet

SMARTE mål



Verktøy til fase 1

• Aktørkartlegging
• SMARTE mål
• Modell for vedvarende forbedring
• Fokusgruppeintervju
• Spørreskjema – se spørreskjemabanken for validerte skjemaer





Tilfeldig eller ikke tilfeldig variasjon ?

1. Tilfeldig variasjon: naturlig egenskap ved 
en prosess.
• Eksempel ventetid legevakt

2. Ikke-tilfeldig variasjon (spesiell): resultat 
av spesielle årsaker som ikke er iboende i 
prosessen. 

Kan være både ønsket og uønsket



Oppgave -Driverdiagram



Husk finne/utvikle forbedringsforslag

• Innføring av et nytt behandlingstilbud: Etablering av luftveislegevakt

• Ide-dugnad i ALU. Fremkom ulike forslag til modeller for kommunal 
luftveislegevakt.



Verktøy til fase 2

• Kartlegging av dagens praksis, Flytskjema
• Anerkjennende intervju (AI)
• Sjekkliste og skåringskjema
• Fokusgrupper
• Statistisk prosesskontroll (SPC)
- Hendelsesanalyse
- Brukerundersøkelse
- Driverdiagram
- Feedbackmøte
- Rotårsaksanalyse
- Ide dugnad

https://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/metoder-og-verktoy/flytskjema
https://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/metoder-og-verktoy/appreciative-inquiry-ai
https://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/metoder-og-verktoy/sjekkliste-og-skaringsskjema
https://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/brukermedvirkning/fokusgruppeintervju
https://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/metoder-og-verktoy/hva-er-statistisk-prosesskontroll




Innføre ny praksis 

The Rogers Adoption Curve



Eksempel
• Flere uønskede hendelser Oxynorm

mikstur gitt intravenøst
• Ikke benyttet perorale sprøyter
• Tilsvarende hendelser ved andre HF

Forslag til forbedringstiltak:
Fysiske barrierer som forhindrer feil bruk



Eksempel forts.
Utarbeidelse av læringsnotat

Tiltak for implementering:
• Sak i Legemiddelkomitéen, PSU, klinikkenes kvalitetsutvalg og i 

aktuelle kvalitetsråd
• Informasjon på intranett
• E-post til klinikkene fra fagdirektør
• Presentasjon av utstyr fra leverandør
• Oppfølging av ledere
• Favorittliste i innkjøpssystemet
• Oversikt over hvem som har bestilt utstyr
• Tilbakemelding fra seksjoner til avdelingssjefer om hvem som har 

etablert rutiner for bruk av adapter og perorale sprøyter

Videre arbeid:
• Deling i HSØ

http://ton-web-01/eknet/docs/pub/dok25735.pdf


Verktøy til fase 3

• Fiskebeindiagram
• Nominell gruppeteknikk
• Kafedialog
• Kommunikasjonsplan
• Småskalatesting
• Paretoanalyse
• Sjekkliste og skåringskjema
• Statistisk prosesskontroll 





Kontrollere vs. studere



Verktøy til fase 4

• Fokusgruppeintervju
• Spørreskjema
• Sjekkliste og skåringskjema
• Statistisk prosesskontroll

https://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/brukermedvirkning/fokusgruppeintervju
http://www.kunnskapssenteret.no/verktoy/sporreskjemabanken
https://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/metoder-og-verktoy/sjekkliste-og-skaringsskjema




Verktøy til fase 5

• Modell for 
vedvarende 
forbedring



• Eksempel endring av behandling
• Hvordan sikre videreføring ved turnover?



Forløpsgjennomgang

https://vimeo.com/366270738

https://vimeo.com/366270738

