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I. KVALITETSSYSTEM GENERELT
Alle helsevirksomheter er pålagt å drive kvalitetsarbeid

Referanse: Kvalitetsforskriften - Forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
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https://lovdata.no/forskrift/2016-10-28-1250


KONTINUERLIG 
PROSESS1. Planlegge (plan): 

Formulere mål og 
planlegge aktiviteter for 
å nå målene

2. Gjennomføre (do)
aktivitetene

3. Evaluere (study): Har 
tiltakene blitt 
gjennomført slik de var 
planlagt? Hadde de 
den ønskede effekten?

4. Korrigere (act) på 
bakgrunn av 
evalueringen, som fører 
til ny planlegging

Gjennomføre

EvaluereKorrigere

Planlegge
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DOKUMENTASJON

• God dokumentasjon en 
forutsetning for 
kvalitetsarbeid

• Må være skriftlig og 
tilgjengelig
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KVALITETSSYSTEM 
OG HMS?

• HMS: Redusere risiko for 
farer og ulykker. 
Arbeidsmiljø

• HMS en del av 
kvalitetsarbeidet

• Kvalitetsarbeid: Skal også 
sørge for Pasientsikkerhet
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KVALITETSSYSTEM OG 
STYRINGSSYSTEM

• Styringssystem: system for å styre en virksomhet -
sørge for at det er samsvar mellom målsettinger 
og planer og det som faktisk blir gjort i 
virksomheten

• Kvalitetssystem: et styringssystem som er spesielt 
innrettet på kontinuerlig kvalitetsforbedring

• Kvalitetsarbeidet må være integrert i 
styringssystemet

• Hege Gjessing: Målet må være at kvalitets- og 
forbedringsarbeid blir like vanlig som at vi 
pusser tennene
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KVALITETSSYSTEMET: HJELPER 
OSS Å HOLDE REDE PÅ
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II. HVOR LOVLYDIG ER DU?

- Klart vi følger loven hos oss!

10



LOVER

• Lov om aksjeselskaper (aksjeloven)
• Lov om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (Selskapsloven)
• Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)
• Lov om arkiv (arkivlova)
• Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp 

(pasientjournalloven)
• Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)
• Lov om endringer i spesialisthelsetjenesteloven m.m. (Finansieringsansvar 

for syketransport og reiseutgifter for helsepersonell)
• Lov om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven)
• Lov om folketrygd (folketrygdloven)
• Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)
• Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger 

(helseregisterloven)
• Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og 

omsorgstjenesteloven)
• Lov om legemidler m.v. (legemiddelloven)
• Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og 

diskrimineringsloven)
• Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven)
• Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)
• Lov om spesialisthelsetjenesten m. m. (spesialisthelsetjenesteloven)
• Lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven)
• Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten (helsetilsynsloven)
• Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven)
• Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 

brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)
• Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven)
• Lov om yrkesskadeforsikring
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FOR-
SKRIFTER

• Forskrift om behandling av personopplysninger 

(personopplysningsforskriften)

• Forskrift om elektrisk utstyr

• Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

• Forskrift om fastlegeordning i kommunene 

(fastlegeforskriften)

• Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter 

med kommunal driftsavtale

• Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr

• Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 

omsorgstjenesten

• Forskrift om medisinsk utstyr

• Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

• Forskrift om pasientjournal (journalforskriften)

• Forskrift om pasientskadelovens virkeområde og om 

tilskuddsplikt for den som yter helsehjelp utenfor den 

offentlige helse- og omsorgstjenesten

• Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i 

virksomheter (Internkontrollforskriften)

• Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og 

kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for 

biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)

• Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og 

arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften)

• Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og 

tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid)
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VEI-
LEDERE 
M.M.

• Arbeidstilsynet

• Arbeidstilsynet: Melding av ulykke og alvorlig skade

• Arbeidstilsynet: Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade

• ASA 4313 for perioden 2017-2018

• Avtale mellom Legemiddelindustriforeningen og Den norske 

lægeforening om retningslinjer for samarbeid og samhandling 

mellom leger, Legeforeningen og legemiddelindustrien

• Demings sirkel (PDCA)

• Dialogmøte 1 - arbeidsgiveren

• Digital sykmelding – informasjon til arbeidsgivere

• Forsikringer for medlemmer av Legeforeningen

• Forsikringer for medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund

• Frivillig yrkesskadetrygd

• Gulfebervaksinatører. Godkjenning til 

kommunelegekontorene ved smittevernansvarlig 

kommunelege

• Hovedavtalen KS-området

• Hovedtariffavtalen KS-området

• Innmelding av private helsetjenester til Norsk 

pasientskadeerstatning

• Legeerklæring om dødsfall/melding om unaturlig dødsfall

• Meldeordninger

• Melding om uønsket hendelse i spesialisthelsetjenesten

• Melding om yrkesskade eller yrkessykdom

• Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) – veileder 

for helsepersonell

• MSIS-melding: Nominativ melding om smittsom sykdom

• MSIS-melding: Tuberkulose

• NEK 400: Elektriske lavspenningsanlegg

• Noklus

• Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og 

omsorgstjenesten (Normen)

• Normen Faktaark 02 – Styringssystem for informasjonssikkerhet

• Normen Faktaark 03 – Dokumenter i styringssystemet

• Normen Faktaark 04 – Kartlegge og klassifisere systemer

• Normen Faktaark 05 – Fastsette nivå for akseptabel risiko

• Normen Faktaark 06 – Sikkerhetsrevisjon

• Normen Faktaark 06b – Sikkerhetsrevisjon Sjekkliste for 

ivaretakelse av Normen

• Normen Faktaark 07 – Risikovurdering

• Normen Faktaark 11 – Nødprosedyrer

• Normen Faktaark 12 – Tilbakerapportering av resultater fra IT-

driften

• Normen Faktaark 13 – Oversikt over behandlinger av helse –

og personopplysninger i virksomheten

• Normen Faktaark 14 – Tilgangsstyring

• Normen Faktaark 16 – Etablering av løsning for 

meldingskommunikasjon

13Normen Faktaark 17 – Fysisk sikring av områder og utstyr

Normen Faktaark 18 – Sikring av bærbart utstyr

Normen Faktaark 19 – Tiltak for å hindre ondsinnet 

programvare

Normen Faktaark 21 – Sikkerhetskopi (backup)

Normen Faktaark 23 – Avtaler og tillatelser 

vedrørende forskning

Normen Faktaark 24 – Kommunikasjon over åpne 

nett

Normen Faktaark 25 – Lagringstid og sletting av 

helse- og personopplysninger

Normen Faktaark 27 – Retningslinjer for daglig 

informasjonssikkerhet (Mal for sikkerhetsinstruks)

Normen Faktaark 28 – Alternative tekniske løsninger 

for primærhelsetjenesten

Normen Faktaark 29 – Hjemmekontor

Normen Faktaark 30 – Sikring av mobilt utstyr utenfor 

virksomheten

Normen Faktaark 31 – Passord og passordhåndtering

Normen Faktaark 34 – Håndtering av lagringsmedia

Normen Faktaark 36 – Fjernaksess mellom leverandør 

og virksomhet

Normen Faktaark 37 – Sikkerhetskrav og 

sikkerhetsdokumentasjon i IKT-prosjekter

Normen Faktaark 38 – Sikkerhetskrav for systemer

Normen Faktaark 49 – Krav ved bruk av PKI ved 

ekstern kommunikasjon

Normen Faktaark 53 – Tiltak ved konvertering og 

bytte av EPJ

Normen Veileder i bruk av portalløsninger, sms og e-

post

Normen veileder: Samarbeid mellom virksomheter 

om felles journal

Norsk Elektronisk Legehåndbok

Og bedre skal det bli – Nasjonal strategi for 

kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten 2005–

2015

Om Adresseregisteret (NHN)

Oversikt over politidistriktene

Rammeavtalen mellom KS og Den norske 

legeforening om allmennpraksis i fastlegeordningen i 

kommunene

Rundskriv til folketrygdloven § 5-8 fysioterapi

Slik følger du opp sykmeldte

Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i 

helse- og omsorgstjenesten



1. HAR VIRKSOMHETEN 
ET STYRINGS-

SYSTEM?

• Kvalitetsforskriften §3: «den som har det overordnede 
ansvaret for virksomheten (…) sørge for at det etableres 
og gjennomføres systematisk styring av virksomhetens 
aktiviteter i tråd med denne forskriften (…) 
Styringssystemet (…) skal tilpasses virksomhetens 
størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold og ha det 
omfang som er nødvendig. (…) Hvordan pliktene etter 
denne forskriften etterleves, skal dokumenteres i den 
form og det omfang som er nødvendig ut i fra 
virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. 
Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og 
tilgjengelig.»
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2. HAR VIRKSOMHETEN ET 
SYSTEM FOR 

AVVIKSBEHANDLING?

• Kvalitetsforskriftens § 6 pkt. g) omfatter også å «ha 
oversikt over avvik, herunder uønskede hendelser, 
evalueringer, klager, brukererfaringer, statistikk, 
informasjon og annet som sier noe om virksomheten 
overholder helse- og omsorgslovgivningen, inkludert om 
tjenestene er faglig forsvarlige og om virksomheten 
arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasient-
og brukersikkerhet.» 

• § 8 handler om plikten til å evaluere, som blant annet 
innebærer å «gjennomgå avvik, herunder uønskede 
hendelser, slik at lignende forhold kan forebygges».
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3. BRUKES 
ERFARINGER FRA 

PASIENTER, BRUKERE 
OG PÅRØRENDE

• Kravet om å registrere 
brukererfaringer er nevnt i § 6. I § 8
står det også at plikten til å 
evaluere omfatter å «vurdere 
virksomheten på bakgrunn av 
pasienter, brukere og pårørendes 
erfaringer»

16

0

10

20

30

40

50

Brukererfaringer

Brukererfaringer

https://lovdata.no/forskrift/2016-10-28-1250/§6
https://lovdata.no/forskrift/2016-10-28-1250/§8


4. HVORDAN ER 
ORGANISERINGEN AV 

VIRKSOMHETEN 
DEFINERT OG 

BESKREVET?

• Kvalitetsforskriften § 6 krever at virksomheten har 
oversikt over og beskrivelser av «(…) oppgaver, 
aktiviteter og organisering. Det skal klart fremgå 
hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt og 
hvordan det skal arbeides systematisk for 
kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet i 
virksomheten».
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5. GJENNOMFØRES 
DET RISIKO-

VURDERINGER FOR Å 
AVDEKKE FARE FOR 

SVIKT?

• Kvalitetsforskriftens § 6 definerer at plikten til å 
planlegge innebærer å «ha oversikt over områder i 
virksomheten hvor det er risiko for svikt eller mangel på 
etterlevelse av myndighetskrav og områder hvor det er 
behov for vesentlig forbedring av kvaliteten på 
tjenesten og pasient- og brukersikkerheten», samt å 
«planlegge hvordan risiko (…) kan minimaliseres og 
særlig legge vekt på risikofaktorer forbundet med 
samhandling internt og eksternt»
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6. FINNES DET EN 
SAMLET OVERSIKT 

OVER REGELVERKET 
SOM GJELDER FOR 

VIRKSOMHETEN?

• Kvalitetsforskriften § 6 sier at virksomheten skal «ha 
oversikt over relevant regelverk, retningslinjer og 
veiledere», samt «sørge for at medarbeidere i 
virksomheten har nødvendig kunnskap om og 
kompetanse i det aktuelle fagfeltet, relevant regelverk, 
retningslinjer, veiledere og styringssystemet».
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III. DET FINNES HJELP Å FÅ!
Kvalitetsstyringssystemer for helsetjeneste
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TRINNVIS

• TrinnVis er en webtjeneste som hjelper 
helsevirksomheter å drive systematisk kvalitetsarbeid i 
tråd med Internkontrollforskriften.

• TrinnVis er laget av helsearbeidere for helsearbeidere 
og ser derfor problemstillingene fra et praktisk ståsted. 
TrinnVis er utviklet av allmennlegene Regin Hjertholm og 
Janecke Thesen samt fysioterapeut Britt Strømme i 
samarbeid med designere og utviklere.

21

0

20

40

60

JaJa, men manglerNei

Styringssystem

Styringssystem



TRINNVIS – HVA KOSTER 
DET

Personer Pr. år

1-3 kr       3 060 

4-8 kr       6 180 

9-15 kr     10 560 

16-30 kr     17 640 

• Etableringsgebyr kr. 2.000

• Rabattpriser (disse) for 
medl. av Legeforeningen
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TRINNVIS

• Start Trinnvis

• Først: Ei arbeidsgruppe som bygger grunnmuren

• Seinere: Fordel roller og oppgaver

• Involver hele medarbeidergruppen
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TRINNVIS – SJEKK UT HVA 
DU TRENGER

• TrinnVis – noen kommuner har andre systemer som gjør 
noe av jobben

• Risk Manager, Compilo

• Avviksbehandling, personalhåndtering  ivaretas noen 
ganger i andre systemer
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SKIL

• https://www.skilnet.no/kurs-2/

• Grunnkurs i Kvalitetsarbeid for Legekontor (GKL)

• E-læringskurs - 3 poeng
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https://www.skilnet.no/kurs-2/


PROSEDYRE-
HÅNDBØKER

• Norsk Elektronisk legehåndbok

• Legevakthåndboken

• Rutine for legemiddelhåndtering: Digi-Pro Helse
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8. KJENNER DU TIL 
MEDRAVE4 –

STATISTIKKPROGRAM FOR 
ELEKTRONISK JOURNAL?
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KOLS-OVERSIKT

28



DIABETESPASIENTER
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KORONARPASIENTER
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POLYFARMASI: > 10 
LEGEMIDLER 
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KONTAKTSTATISTIKK
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PASIENTSAMMENSETNING

33



BESØKSSTATISTIKK
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HAR VIRKSOMHETEN DIN 
PROSEDYREKONTROLL OG 

VEILEDNING I REGI AV 
NOKLUS?

• Norsk kvalitetsforbedring 
av 
laboratorieundersøkelser
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IV. BRUKER-
ERFARINGER: 
ET EKSEMPEL

Erfaringer med fastlegen
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ERFARINGER MED 
FASTLEGEN: UNDERSØKELSE 

OM PASIENTTILFREDSHET
• «Ferdiglaget opplegg» fra 

Folkehelseinstituttet

• Spørreskjema, 
registrerings- og 
analyseeverktøy

• Bare å sette i gang!

• I framtida: Vil FHI gjøre 
dette for alle 
fastlegekontorer? HOD ber FHI 

om å gjennomføre en undersøkelse av 
brukeres erfaringer med 
fastlegeordningen og ev. deres 
vurdering av resultat av 
behandlingen/oppfølgingen de har fått 
hos sin fastlege. 
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ANALYSE

• Svarene sammenliknet med et referansemateriale fra 
hele landet

• 6 hovedområder:
1. Pasientsikkerhet

2. Mestring

3. Samhandling

4. Øvrige ansatte

5. Legen
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HOVEDRESULTATER 2018

39

58

84

79

74

75

81

63

79

79

74

66

90

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Tilgjengelighet

Legen

Øvrige ansatte

Samhandling

Mestring

Pasientsikkerhet

Indikatorer sammenlignet med referansematerialet

Referansemateriale Mine data



TILGJENGELIGHET 2018
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ORGANISERING OG 
ØVRIGE ANSATTE
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V. SUMMEGRUPPER
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VI DELER MED 
HVERANDRE

• Ta med en prosedyre, 
rutinebeskrivelse, 
sjekkliste, 
pasienttilfredshetsunder
søkelse eller annet som 
du har godt kjennskap 
til eller har vært med på 
å utvikle

• Summegruppe: Korte eller lange 
samtaler (fra 1 – 5 min.) parvis om et 
tema eller spørsmål som møteleder 
har stilt

• Noen av svarene deles i plenum
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ESBEN SELMER BUHL: 

DIABETESEBEHANDLING
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ELLE HEATTA-SPEICHER:

GYNEKOLOGISK 
UNDERSØKELSE 
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HUZAIFA MADLANI:

INTERNKONTROLL EVJE 
LEGEKONTOR
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VI. OPP-
SUMMERING 

OG 
AVSLUTNING
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