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Hovedformål: bidra til bedre kvalitet på behandlingen og redusere 
uberettiget variasjon i helsetilbud og behandlingskvalitet

- strukturert informasjon om hele behandlingsforløp – definerte sykdomsgrupper

- Informasjon om utredning, behandling, oppfølging og resultat 

- Gir kunnskap om uberettiget variasjon i helsetilbudet og kvalitet i helsetjenesten

Inneholder indikatorer som indirekte sier noe om kvaliteten på det området som måles: 
• Strukturvariabler (det som finnes - ressurser og organisering)
• Prosessvariabler (det som gjøres - eks. gitt behandling og utredningstid)
• Resultatvariabler (hvilket resultat oppnår vi - hvordan går det med pasienten)
• Balansevariabler (eks. komplikasjoner, uheldige hendelser, bivirkninger)

Medisinske kvalitetsregistre



Hva er kvalitetsforbedring?

Det retningslinjene 
seier at vi skal gjøre
= det vi tror vi gjør

Det vi faktisk gjør

Strukturvariabler 
Prosessvariabler
Resultatvariabler



• Utgangspunktet er et ønske om forbedring og utjevne forskjeller 
• Registerdata kan identifisere uønsket variasjon 

• Forskjeller i diagnostikk, behandling eller oppfølging 
• Forskjeller ved ulike behandlingssteder, for noen grupper, i Norge som helhet 

 Hvorfor er det store forskjeller?
 Hvorfor kommer noen dårlig ut?
 Hva er problemet?
 Hva gjør de som er best annerledes?
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Hvorfor kvalitetsforbedring?



Nasjonalt store 
individuelle variasjoner i 
tid fra pasient har fått sin 
diagnose til oppstart av 
sykdomsmodifiserende 
behandling.

Hvorfor kvalitetsforbedring?
1) Forbedringsmulighet i Norsk Multippel Sklerose Register og Biobank
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Prosentandel pasienter med HbA1c > 9% ved sykehuspoliklinikker i 2015.

Hvorfor kvalitetsforbedring?
2) Forbedringsmulighet i Norsk Diabetesregister for voksne 
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Hvorfor kvalitetsforbedring?
3) Forbedringsmulighet i Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi  
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Hvorfor kvalitetsforbedring?
4) Forbedringsmulighet i Nasjonalt register for leddproteser og 
Nasjonalt Hoftebruddregister

Andel sementerte/usementerte hemiproteser hos 
pasienter over 70 år i 2017 ved alle sykehus

Andel totalproteser med sementert 
lårbensprotese for kvinner over 75 år i 2017

23.10.2018



Kvalitetsforbedring i praksis 

• Registerdata har identifisert et forbedringspotensial

• Klinikkene må aktivt involveres - Det er her jobben må gjøres!
– Forbedringsteam 

• Danne seg en forståelse av problemet

• Man trenger verktøy / metode

• Ledelsesforankring helt avgjørende! 



Organisering: nivå
A multi-level perspective (Robert et al 2011) 

Siri Wiig, professor, Institutt for helsefag 



Servicemiljø 

Kvalitetsregister

Resurspersoner med 
kvalitetsforbedrings-
kompetanse 

LEDERE 

PASIENT 

Organisering: hvem 

Kinikere 



Skal drive forbedringsarbeidet framover
• Tverrfaglig og representativt 
• Tydelig fordelte roller

• Teamleder
• Kompetanse forbedringsarbeid
• Kompetanse i klinisk område som skal 

forbedres
• Leder med myndighet
• Måleansvarlig

• Være enig om formålet
• Ha tid til å møtes
• Knytte til seg lokal veileder

• Teamet kan endres underveis, men bør bestå 
av 5-7 personer

Organisering: Forbedringsteamet 



Pårørendetilfredshet i norske intensivavdelinger
-et kvalitetsforbedringsprosjekt 

• Godt samsvar mellom pårørende og pasienten sine opplevelser 
(K Stricker et al., ACTA 2011) 

• Pårørendetilfredshet er anbefalt kvalitetsindikator i intensivmedisin 
(DJ Murphy et al., Chest, 2015) 

• Ikke etablert som kvalitetsindikator i Norge ennå (pr. 19.05.2017)
• FS-ICU24 - verktøy for måling av pårørendetilfredshet 

• Initiativ frå SKDE med økonomisk støtte
• Støtte fra Legeforeningens kvalitetsfond



Oppstart av forbedringsarbeidet
• Hvordan? 

• Nasjonal styringsgruppe (prosjektgruppe)
• God og strukturert prosjektleder

• Hva?
• Være lokal, regional og nasjonal motivator
• Sende ut og purre på informasjon, Holde på tidsfrister
• Koordinere prosjektet og fremdrift, kalle inn til møter
• Sende ut mal for poster, lage fremdriftsplan

• Hvem?
• Representativ forankring: fag/ geografi/ profesjon/roller



Styringsgruppe
Leder: Britt Sjøbø, intensivspl / MSc, Haukeland universitetssykehus
• Reidar Kvåle, leder i Norsk Intensivregister / overlege /PhD, Haukeland 

universitetssykehus
• Ranveig Lind, intensivspl / PhD, Universitetssykehuset i Nord Norge
• Birgith Jørgensen Nerskogen,  Intensivsykepleier og avdelingsleder,  

Intensiv- og oppvåkningsavdelingen, Universitetssykehuset Nord Norge 
• Karl-André Wian, overlege, Sykehuset i Vestfold
• Hilde Valen Wæhle, PhD-stipendiat/ Rådgiver, FOU avd., Haukeland 

universitetssykehus
• Margot Bertheussen, brukerutvalget, Helse Bergen HF
• Marie Wåtevik, rådgiver, Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre
• Anita Farestveit, sekretær, Norsk intensivregister
• Vårinn Sandvær, rådgiver, SKDE
• Knut Dybwik, intensivspl / PhD, Nordlandssykehuset
• Hans Flaatten, overlege / professor, Haukeland universitetssykehus



Servicemiljø
(2) 

Styringsgruppe 
(12 stk)

Resurspersoner med 
kvalitetsforbedrings-
kompetanse 

LEDERE 

PASIENT/ PÅRØRENDE 

Organisering av prosjektet

Klinikere 

Nasjonal arbeidsgruppe 
(72 stk (2/avd)



19 Deltakeravdelinger

Tromsø
Harstad
Bodø
Namsos
Levanger
Trondheim
Kristiansund
Ålesund (2)
Bergen (2)
Haugesund
Stavanger
Tønsberg
Skien
Drammen
Oslo
Gjøvik
Lillehammer

6 fra lokalsykehus
8 fra 
sentralsykehus
5 fra 
regionssykehus



Organisering av prosjektet- og arbeidet
• Spre kompetanse om forbedringsmetodikk, målinger og 

implementering.

• Tilrettelegge for erfaringsutveksling, refleksjon og diskusjon om 
innsatsområde, tiltak, målinger og implementering.

• Dele erfaringer fra forbedringsprosjektet, utfordringer og 
suksesskriterier.

Implementering av KF-tiltaket



Praktisk gjennomføring: Effektiv møtevirksomhet

• Sett regler for hvert møte 
• (høyt under taket, én snakker om gangen, mobil/PC-bruk?)

• Tidsstyrt agenda i forkant, inkl. hensikt / forventet utfall av møtet
• Roller (rullerer): 

• Møteleder / ordstyrer / fasilitator (ikke en leders ansvar)
• Referent
• Tidsholder

• Vurder hvert møte: 
• 1-10
• WW (worked well)
• DD (do differently) 



Møtevirksomhet: Seven Step Agenda Form
1. Clarity Objective: 

2. Review Roles: 

Leader: Facilitator: 

Recorder: Timekeeper:

3. Review Agenda  

4. Work through agenda:

5. Review Meeting Record

6. Plan Next Steps

7. Evaluate

5 min.

Topic (what/why) Tool / Method (how/who) Time (min.)

1. 

2. 

3. 

10 min.



Vær uenig uten å være 
ubehagelig

Send agenda 24 timer 
i forveien. 

Spilleregler / Tips for effektive møter

Vær godt forberedt!

Ingen kommentarer eller
samtaler «på siden»

Del all relevant 
informasjon

Følg opp på epost innen 24 timer

Ingen
smarttelefoner

Hold dere til 
tema

Utfordre 
ideer, ikke 
mennesker

Den som tier, den samtykker

Ingen forstyrrelser

Start og avslutt møtet
til avtalt tid 

Møt opp 5 min. 
før møtet 
begynner

Vær kort og 
konsis

Ta med
penn og papir

Alle deltar    

Kilde: Kurs i prosjektledelse, Helse Bergen



Forbedringsprosessen

Identifisere 
problemet

Utvikle en 
strategi og 
forbedring

sideer 
TestingForstå 

problemet
Implementere 
og følge opp 

arbeidet



Identifisere problemet
Hvordan kan man med utgangspunkt i identifisert problemområde 
(registerdata) identifisere hvilket problem som skal adresseres lokalt?

1) MS 2) Voksendiabetes 

3) Fedmekirurgi

4) Hoftebrudd / Leddprotese



Identifisere problemet

• Finne ut hva man vil forbedre (i nasjonale prosjekt er gjerne målet 
satt, men man må finne ut av hvorfor det er slik – hva er problemet).

• Danne et forbedringsteam
• Se på hva man har av data
• Åpen dialog i teamet 

• Hva er utfordringene?
• Hva betyr noe?
• Hva mener man problemet er
• 3V-er: Hva er Viktig, Vanlig og Vanskelig

• Skape en felles forståelse av problemet
• Verktøy: Idémyldring på post-it lapper

• (f.eks. av flaskehalser) 



Forståelse av problemet
Forstå systemet du vil forbedre: 
- Hvordan fungerer det i dag?
- Hvor kan vi gjøre en endring?

Endringspsykologi: 
Forstå personene i 
systemet
- Hva motiverer?
- Hvem er ressurser?
- Hvem må overbevises?
- Hvem må være med?

Forstå variasjon – må gjøre målinger
- Alt vi kan måle varierer
- Tilfeldig / ikke-tilfeldig variasjon

Bygge kunnskap
- start ut og lær underveis!

23.10.2018



Forståelse av problemet 
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Forståelse av problemet 

Problemet /
Uønsket 
resultat

Organiserer 
de faktorer 
som er med 
på å gi et 
uønsket 
resultat

23.10.2018



Forståelse av problemet 

• Paretodiagram = Prioriteringsverktøy 
• Sorterer en mengde data etter antall forekomster (frekvens). 
• Kombinasjon av stolpediagram hvor stolpene er sortert fra venstre til høyre 

avtagende etter verdi, og et linjediagram med kumulativ frekvens. 

www.nagsigs.org

• Ofte skyldes 80 % av 
problemene 20 % av årsakene; 
80/20-regelen

• Ved å finne og gjøre noe med 
de årsakene som skaper flest 
problemer og feil, får man mest 
effekt av forbedringstiltakene  

23.10.2018
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Kartlegging av «dagens praksis»

• Ulike størrelser på intensivavdelingene
• Ulik bemanning
• Ulike besøkstider og praktiske tilbud til pårørende
• 1 avdeling har ikke venterom for pårørende…
• 2 avdelinger har ikke tilgang på enerom

• 17 av 19 har ikke retningslinjer for samtaler med pårørende
• 1 av 19 avdelinger har regelmessig undervisning/trening i 

kommunikasjon
• Ingen gir strukturert oppfølging av pårørende etter 

utskrivelse….. 



Fasiliteter for pårørende



Katrine Sunde, Helse Bergen



Hvor ofte snakket sykepleierne med deg
om din nærmestes tilstand?
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Svært ofte Ofte Av og til Sjelden Aldri Ikke relevant



Hvor ofte snakket legen med deg om din 
nærmestes tilstand?
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Svært ofte Ofte Av og til Sjelden Aldri



Felles forbedringstiltak

Strukturere kommunikasjonen 
med pårørende

→  «samtaleguide» 

Lokale prosessmålinger:
• Første samtale med pårørende 

innen 24 timer

• Plan for oppfølgingssamtaler

• Oppsummeringssamtale før 
utskriving fra intensivavdelinga

• Dokumentasjon av samtalene i 
journal



Forbedringsmodellen (PDSA)

1. Planlegge 
prosjektet 

2. Teste tiltak

1.         2.



Hva er målet for prosjektet? Tydelig og målbart! 
Hvor mye, for hvem, innen når?

Nasjonale kvalitetsforbedringsprosjekter:

- Målene er satt nasjonalt før man starter

- Avdelingene må 
- sette seg delmål
- identifisere og teste ut tiltak som kan 

bidra til at man når den nasjonale 
målsetningen.

Forbedringsmodellen (PDSA)



Utvikle strategi og forbedringsideer
Mål for prosjektet - Smarte mål



En forandring er ikke nødvendigvis en forbedring. 
For å vite om man gjør det bedre eller ikke må man ha 
målinger å følge underveis.
Sier noe om man er på rett vei. 
Kan bidra til motivasjon. 

Forbedringsmodellen (PDSA)

Resultatmål: 
Sier noe om vi nærmer oss målet eller omvendt
- Andel pasienter som har startet med behandling
Prosessmål: 
Sier noe om vi klarer vi å gjennomføre de tiltakene vi 
mener vil ha effekt (målbare tiltak). 
- Andel som har møtt til kontroll? 
- Andel som har mottatt informasjonsskriv?
Balansemål:
Endringene kan få konsekvenser for andre områder
- Sykefravær



Hvilke endringer kan vi gjøre som vil føre til 
forbedringer? → Forbedringsideer 

Forbedringsmodellen (PDSA)



Pårørendetilfredshet:
nasjonalt mål

• Mål: etablere en standard for pårørendetilfredshet i 
norske intensivavdelinger.

• Målinger: pårørendetilfredshet score (FSICU24)

• Tiltak: Innføring av strukturerte pårørendesamtaler



Pårørendetilfredshet: 
lokale mål

• Mål: Nærmeste pårørende til alle pasienter skal få tilbud om 
innkomst samtale med lege + intensivsykepleier innen 12 (24) 
timer etter innleggelse i intensivavdelinger

• Målinger: Prosessindikatorer 
1. Antall gjennomførte samtaler / antall samtaler som ideelt burde vært gjennomførte.
2. Plan for oppfølgingssamtaler: Er plan journalført? (ja / nei) 
3. Tilbud om oppsummeringssamtale før utskriving fra intensivavdelingen:  antall gjennomførte 

samtaler / antall samtaler som ideelt burde vært gjennomførte.
4. Samtalene skal dokumenteres i journal: antall dokumenterte samtaler / antall samtaler som burde 

vært dokumenterte.

• Tiltak: Innføring av strukturerte pårørendesamtaler



Påvirkningsdiagram

Kartlegge forbedringsideer
Påvirkningsdiagram (Driver diagram)

Tiltak       PDSA

Viser målet og hva som skal til for å nå dette

Hjelper oss å forstå systemet vi skal forbedre

Verktøy for diskusjon og prioritering av tiltak 



Bilde lånt av Synnøve Serigstad i  Pasientsikkerhetsprogrammet i Helse Vest

Kartlegge forbedringsideer
Påvirkningsdiagram (Driver diagram)
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Nærmeste pårørende 
til alle int. pasienter 

skal få tilbud om 
inkomst samt. med 

lege+ int.spl, innen 12 
(24) timer etter innl. i 

intensiv avd. 

Informasjon

Strategisk agenda 
for opplæring

Info mail

Fast agenda; 
personal møter

Påminnere
«Pop-Up» i 
elektronisk 

kurve

Tavlemøter

Resultat tavle 
(feedback)

Ledelsesforankring

Mal for mandat 
(prosjekt/ leder)

Definere
Ressursbehov

Hvem?
Hva?
Når?

Mål                  Primærdrivere       Sekundærdrivere     Tiltak



Oversikt over tiltak som ble brukt
• Tverrfaglige arbeidsgrupper
• Info-møter
• E-post (info)
• Lommeguide
• Undervisning
• Feedback
• Tavlemøter

23.10.2018
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• Påminner
• Plakat
• Prosedyre
• Akademisering
• Tilrettelegge 

dokumentasjon
• Prosessmåling

Katrine Sunde, Helse Bergen



Prioritering av tiltak - Verktøy
Først: 
1) Idémyldring → gruppering → liste over konkrete forbedringsideer
2) Påvirkningsdiagram → liste over forbedringsideer

→ Ideer må systematiseres og konkretiseres.

Deretter: 
1) Multi-voting: 

Hver person får 10 stemmer hver til å fordele på idéene 
– kort ned listen til topp 5 idéer, deretter videre til 2 og så 1. 

2) Rangering: Hver person rangerer ideene fra best (1) til «verst» (5). 
Summerer opp og starter med ideen som har fått lavest sum. 

3) Prioriteringsmatrise! 

23.10.2018



Tiltak

Prioritering av tiltak - Prioriteringsmatrise

Prioritere de tiltak som vil ha en høy 
effekt og stor gjennomføringsevne



Bilde lånt av Synnøve Serigstad i  Pasientsikkerhetsprogrammet i Helse Vest

Prioritering av tiltak - Prioriteringsmatrise



1. Planlegge 
prosjektet 

2. Teste tiltak

Testing av tiltak 
PDSA 



Plan

DoStudy

Act

Påvise og definere 
behov for forbedring

Hensikt, planlegg prosessen 
(hvem, hva, 

hvor, når, hvor lenge?)
forberedelser

Gjennomfør planen – test ut!
Dokumenter problemer og
uforutsette observasjoner

Følg med på dataene – mål!

Analyser og vurder  
data/resultater

Sammenlikn data med
forventede resultater
Tid for refleksjon -

Hva har vi lært?

Lær fra arbeidet 
Hvilke justeringer må gjøres?

I større skala?

Planlegg og start en ny syklus

Referanse: The Improvement Guide – A Practical Approach to 
Enhancing Organizational Performance (Langly, Nolan et al)

Hva skal måles, hvordan, 
av hvem



• Planlegg og prøv ut tiltak nr. 1 i liten skala først
• 1 skift, 1 spl, 1 lege, 1 pasient
• Studer: Hvordan gikk det? 
• Act: Skal man endre på noe? 

• Deretter teste igjen – evt. oppskalere (flere pasienter / ansatte)
• Teste ved ulike forutsetninger: døgnvariasjon / helg / helligdag / ferieavvikling

• Metoden gjør det lett å komme i gang
• Dokumenter hva man gjør og erfarer!
• Dersom det ikke fungerer som forventet – ingen skade skjedd!

Syklus Plan Do Study Act

Baseline

Syklus 1

Syklus 2

Syklus 3

Testing av tiltak: PDSA – hvordan starte?  



Illustrasjonsfoto: www. wikipedia.org

Implementering og oppfølging av arbeidet  



Forbedringsprosessen 
Oppsummering av verktøy

Identifisere 
problemet

Utvikle en 
strategi og 
forbedringsi

deer 
TestingForstå 

problemet
Implementere 
og følge opp 

arbeidet

Danne et team

Skape felles forståelse 
av problem 

Åpen dialog i team

Utgangspunkt i register-
data – problem lokalt?

Idémyldring 

(Forstå konteksten 
(MUSIQ))

Samle 
informasjon

Kartlegging 5P

Flytdiagram

Fiskebeins-
diagram

Paretodiagram

(Scatter plot)

Lage mål og 
målinger

Påvirknings-
diagram 

(Kreative 
metoder)

PDSA

Måle data over 
tid 
(seriediagram / 
kontrolldiagram)

Manualer 

Kvalitetskontroll

Revisjoner

Benchmarking

Effektive møter



Utfordringer 
• Kunnskap om kvalitetsforbedring…..     

• Teori / metodikk
• «Statistisk prosesskontroll»      

• Ledelsesforankring»  
• Endringer i 

arbeidsprosesser- og rutiner



Sluttevaluering
Nasjonalt
• Deltakeravdelingene var representativefor det samlete intensivmiljøet 

i Norge (for de vanligste variablene). 
• Pårørendetilfredshet målt med FS-ICU24, kan fungere som standard, 

eller benchmark, ved framtidige nasjonale målinger.

Lokalt
• 7/18 avdelinger utført prosessmålinger.
• 2 avdelinger skal foreta ny forbedringsmåling i 2017, plan om 

utvidelse av prosjektet, med systematisk oppfølging av pårørende 
etter intensivoppholdet. 



Læringspunkt og gode råd: 

• Sikre lokal ledelsesforankring
• Bruk tavlemøter
• Skriv prosjektdagbok
• Strategisk sammensetning av lokal arbeidsgruppe
• La alle i lokal arbeidsgruppe få delta på nasjonale samlinger
• Bruk enkle prosessmålinger fremfor komplisert statistikk 
• Ikke ta for gitt at alle har kunnskap om forbedringsarbeid…..
• Ha fokus på det positive arbeidet- og feire delmål!
• Tenk «resirkulering» av faglig påfyll

Katrine Sunde, Helse Bergen



• Forbedringsarbeidet gis plass og kommuniseres kontinuerlig med hele 
arbeidsteamet, samt med ledelsen

• Sammenbindende funksjon (gruppeleder e.l.) – forhindrer at arbeidet stopper opp

• Strukturert arbeid og verktøy
• Pasientmedvirkning (pårørende)
• Eierskap og delaktighet – teamet kjenner at de «eier» forbedringsarbeidet

• Disiplin til å delta i teammøtene og fullføre plan/tiltak i arbeidet

• Effektive og strukturerte møter
• Små skritt om gangen – delmål
• Måle forandringer under arbeidets gang

• Samarbeid og arbeidsglede

Forutsetninger for å lykkes med forbedringsarbeid

23.10.2018



Kvalitetsforbedring vs. forskning

Forskning Kvalitetsforbedring
Virksomhet som utføres med 
vitenskapelig metodikk for å skaffe til 
veie ny kunnskap om helse og sykdom

Tar i bruk kunnskap framskaffet 
gjennom forskning for å oppnå den 
beste kvalitet på helsetjenestene

23.10.2018



• Hva kvalitetsforbedring er.
• Hvorfor drive med kvalitetsforbedring.
• Hvordan praktisk kvalitetsforbedring kan utføres.

23.10.2018
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Oppsummering – hva har vi lært?



LYKKE TIL MED 
ARBEIDET!

23.10.2018



Takk for oss!

23.10.2018
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