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Hva er kvalitetsforbedring?

Det retningslinjene 

seier at vi skal gjøre

= det vi tror vi gjør

Det vi faktisk gjør

Strukturvariabler 

Prosessvariabler

Resultatvariabler



Ønske om forbedring og utjevne forskjeller

Registerdata kan identifisere uønsket variasjon 

• I diagnostikk, behandling eller oppfølging 

• I etterlevelse av retningslinjer / prosedyrer

• For ulike behandlingssteder / pasientgrupper  

Tilnærminger

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?
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• Bruk av registerdata til 
forbedringsarbeid

• Økonomisk støtte til 
forbedringsprosjekt

• Godt samsvar mellom pårørende og 

pasienten sine opplevelser Stricker et al., 

ACTA 2011

• Pårørendetilfredshet er anbefalt 

kvalitetsindikator i intensivmedisin 

Murphy et al., Chest, 2015

• Ikke etablert som kvalitetsindikator i 

Norge ennå (pr. 5.10.2018)

• FS-ICU24 - verktøy for måling av 

pårørendetilfredshet 

Pårørendetilfredshet i norske intensiv avd.

SKDE



Kvalitetsforbedring vs. forskning

24.06.2019

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



Organisering: nivå

A multi-level perspective (Robert et al 2011) 



Servicemiljø

(2) 

Styringsgruppe 

(12 stk)

Resurspersoner med 

kvalitetsforbedrings-

kompetanse 

LEDERE 

PASIENT/ PÅRØRENDE 

Organisering av prosjektet

Klinikere 

Nasjonal arbeidsgruppe 

(72 stk (2/avd)



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



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



Forbedringsprosessen

Identifisere 
problemet

Utvikle en 
strategi og 
forbedring

sideer 

Testing
Forstå 

problemet

Implementere 
og følge opp 

arbeidet



Identifisere problemet

• Finne ut hva man vil forbedre – felles forståelse av 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

• Verktøy: Idémyldring på post-it lapper
• (f.eks. av flaskehalser) 



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….. 
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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!
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Forståelse av problemet 



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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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



Organisering av forbedringsarbeidet

• 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



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)



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)



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 
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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

• Lommeguide

• Undervisning

• Feedback

24.06.2019
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• Påminner

• Plakat

• Prosedyre

• Akademisering

• Tilrettelegge 
dokumentasjon

Foto: Katrine Sunde, Helse Bergen



Prioritere de tiltak som vil ha en høy 

effekt og stor gjennomføringsevne

Prioritering av tiltak - Prioriteringsmatrise

Tiltak



1. Planlegge 

prosjektet 

2. Teste tiltak

Testing av tiltak 
PDSA 



PDSA-sirkel/småskalatest

Tiltak / endring 

Hvilken tiltak/endring ønsker vi å teste? (spørsmål nr 3 i forbedringsmodellen)

Arbeidshypotese (Hvis A, så B)

Hvilket svar forventer vi?

Test nummer

Planlegg både testen og 

innsamling av informasjon
• Hva? 

• Hvem?

• Hvor ?

• Når?

• Hvordan?

Neste skritt besluttes
i. Testen er vellykket: Test 

hypotesen på flere   og/eller 

under andre omstendigheter 

eller betingelser.

ii. Testen er delvis vellykket : 

Endre eller juster hypotesen.

iii. Testen er ikke vellykket: 

Forkast hypotesen og utarbeid 

en ny hypotese.

Analyser og lær
• Sammenlign resultatet av 

testen med 

arbeidshypotesen

• Gikk det som forventet? 

Hva gikk  ikke som 

forventet? Hvorfor?

• Hva lærte du?  

Utfør testen
• Kan det planlagte gjennomføres?

• Beskriv hva som faktisk skjedde 

under  testen, og eventuelle 

uforutsette problemer og 

hendelser 

• Noter eventuelle resultater eller 

data som er samlet inn i 

forbindelse med testen 

P

DS

A



Illustrasjonsfoto: www. wikipedia.org

Implementering og oppfølging av arbeidet  



Forbedringsprosessen 
Verktøy i de ulike fasene

Identifisere 
problemet

Utvikle en 
strategi og 
forbedringsi

deer 

Testing
Forstå 

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

Foto: Brit Sjøbø, Helse Bergen

Foto: Katrine Sunde, Helse Bergen



Sluttevaluering

Nasjonalt

• Deltakeravdelingene var representative for det samlete 
intensivmiljøet i Norge.

• 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. 



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) 



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



Læringspunkt og gode råd: 

• Lokal ledelsesforankring

• Bruk tavlemøter / effektive møter

• 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

• Tenk pasient- og brukermedvirkning

Katrine Sunde, Helse Bergen

Sluttrapport fra prosjektet

https://helse-bergen.no/seksjon/intensivregister/Documents/Forskning,%20studier/Prosjektdokument%20-%20familietilfredshet/Sluttrapport%20revidert.pdf


«Every system is perfectly designed to get the results it gets» 

Paul Batalden, M.D.

Takk til prosjektstyringsgruppen v/ Brit Sjøbø for raus deling av ppt. slides

Takk for oss! 
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