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Filosofien bak kvalitetsbegrepet

Fortell meg hvem du er, så skal jeg forklare deg 
hva kvalitet er...



Kvalitet – pris



Kvalitet - kostnad
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Hofteproteser



Operasjonskostnad



Kvalitetssystem?

Hvis alle gjør jobben sin, trenger vi ikke 
noe kvalitetssystem!



Kvalitetens historie



Kvalitetens historie

• King John of 
England
– 1199 – 1216
– Ansatte 

kontrollører på 
eiketømmeret som 
skulle brukes på 
fregattene



Middelalder – laugsvesen



Før den industrielle revolusjon

• Håndverkeren 
kunne kontrollere 
alle trinn i 
tilvirknings-
prosessen



Den industrielle revolusjon

• Arbeideren mister 
kontroll på 
prosessene i 
tilvirkningen



Samlebåndet

• Henry Ford 
• - Kvalitet ved å 

standardisere



Første verdenskrig

• Stor 
masseproduksjon
– Ufaglært arbeidskraft
– Akkord



Formenn

• Oppdeling av 
arbeidsgrupper
– Ledes av formenn



• Store inspeksjons-
avdelinger med 
eneste oppgave å 
følge med at 
formennene klarte å 
opprettholde fastsatt 
standard

Mellomkrigstiden



Annen verdenskrig

• Stor produksjon
– Innføring av stikk-

kontroller
• Feilvare - statistikk



Etterkrigstiden

• Eksport av 
amerikansk 
kvalitetsteori til 
Japan

• Nye begreper 
utvikles
– Kvalitetssikring
– Kvalitetskontroll
– Kvalitetssystem

• Overføring av 
tankesett fra industri 
til andre fagområder General Douglas McArthur



Kvalitet som verktøy

• Kvalitetssikring
• Planlagte og systematiske tiltak som iverksettes for 

at produktet holder det som forventes

• Kvalitetssystemer
• Metoder for å systemer for å ivareta kvalitetskrav

– (Plan –Do –Check – Act   «PDCA») 

• Kvalitetskontroll
• Systemer som sikrer at en vare eller tjeneste holder 

det som forventes



Norsk Standard

Kvalitetssikring  
lAlle de planlagte og  systematiske tiltak som er 

nødvendige for å få tilstrekkelig tiltro til at et produkt 
eller tjeneste vil tilfredstille  angitte krav til kvalitet.



Hva forventer man å få?

• Maskin som virker
– IBM kompatibel?



Hva forventer man å få?

• Steinsvans
– Sagkrakk
– Løftebord
– Pallegaffel
– Pasientbåre



Hva forventer man å få?

• Programvare



Hva er kvalitet?

• Å få det man forventer
• Å få noe utover det man forventer
• Riktig første gang, hver gang
• Bedre enn minimumsstandard
• Mangel på skade en vare eller tjeneste 

påfører samfunnet
• Mangel å organisert misnøye



Å måle ting som ikke kan måles

• Hva er et godt 
ekteskap?



Seksuelt samkvem?



Gaver?



Viktige gjøremål



Forholdet til guddommen



Hva er et godt liv?
• Hvordan overfører 

man industriens 
verktøy til andre 
"myke" 
virksomheter?
– Revisjon
– Byråkrati
– Advokat
– Helse
– Pleie
– Omsorg



Kvalitet?

• Helheten av egenskaper en enhet har til å 
tilfredsstille uttalte og underforståtte behov

• Svarer til forventingen
• Passe til planlagt funksjon/bruk
• Fravær av mangler
• Planlagte og systematiske tiltak for å møte 

brukernes behov



Hvordan tenker man i 
kvalitetsarbeidet?



Hvordan tenker man i 
kvalitetsarbeidet?



ROS – Risiko Og Sårbarhet



Hvordan tenker man i kvalitetsarbeidet?

• Hvilke kompromier kan man tåle?

– Hvilke hensyn er viktigst
• Farger 
• Tidsbruk
• Økonomi



Hvordan tenker man i kvalitetsarbeidet?

• Resultater:
– Loggføre sokker inn – sokker ut
– Hjelpemidler

• Sokkeklyper
• Vaskeposer

– Én type sokker i én farge
• Kutte kontrollen



Hvordan måle kvalitet?

• Spør den det gjelder
– Feilkilde: De svarer det de tror du vil høre

• Spør omgivelsene
– Feilkilde: De svarer det de tror brukeren mener

• Brukerundersøkelser kan være ett element



Hvordan måle kvalitet?

• Registrere liggesår
– Feilkilde: Mange 

kommer med liggesår fra 
sykehuset

• Registrere 
sårinfeksjoner
– De fleste infeksjoner 

importeres fra andre 
helseinstitusjoner.

Registrere 
saksbehandlingstid
Feilkilde: Mange 

forsinkelser skyldes 
ikke legekontoret

Registrere variasjon 
i utbetalinger
Feilkilde: Endringer 

skyldes samfunns-
messige forhold og 
ikke NAV

Statistikk kan være ett element



Hvordan måle kvalitet

• Avviksregistrering
– Avvik

• Alt som ikke er som forventet

– Forbedringsområder
• Ikke reglementerte resultater, men som ikke har 

medført skade eller effektivitetstap



Hvordan måle kvalitet?

• Registrere svartid på 
henvisninger

• Registrere svartid på telefon
• Registrere tid fra pasienten 

kommer til man får tak i 
tilstrekkelig medisinsk 
informasjon om pasienten

• Registrere sykelighet og 
sammenstille det med levetid

• Måle sykmeldingspraksis
• Måle kvaliteten på 

henvisninger
• Brukerundersøkelser
• ???



TrinnVis



Hovedtrekk i kvalitetsarbeidet

• Kontinuerlig 
revidere rutiner
– Handlingen 

former rutinen, 
ikke omvendt



Kvalitetsarbeidet

• Dynamisk rullerende prosess som involverer 
alle nivåer i virksomheten

• Blir aldri sluttført
• Er i sin natur slik at alle endringer i 

virksomhetens arbeidsmetoder fanges opp
• Er avgjørende for trivselen for så vel leger, 

ansatte og pasienter



SMART

S = Spesifikk (hva, hvorfor og hvordan?) 
M = Målbar (dersom du ikke måler, kan du ikke  

styre det) 
A  = Akseptabel (bestemt av medarbeidere) 
R = Relevant (i henhold til mål) 
T = Tidsbegrenset (skaper klare forpliktelser) 



Kvalitetsarbeidet

Viktigst av alt:

Bestemme seg for hva som er viktig!


