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Det retningslinjene  
seier at vi skal gjere 
= det vi trur vi gjer 

 
Det vi faktisk gjer 





The knowing – doing gap 

Clinical Procedure Landmark Trial Current Rate of Use 
(Year 2000) 

Flu vaccination 1968 55 % 

Thrombolytic therapy 1971 20 % 

Pneumococcal vaccination 1977 35.6 % 

Diabetic eye exam 1981 38.4 % 

Beta blockers after MI 1982 61.9 % 

Mammography 1982 70.4 % 

Cholesterol screening 1984 65 % 

Fecal occult blood test 1986 17 % 

Diabetic foot care 1993 20 %  

Balas EA, Boren SA. Managing clinical knowledge for health care improvement. In: Bemmel J, 
McCray AT, editors. Yearbook of Medical Informatics 2000: Patient-Centered Systems. Stuttgart, 
Germany: Schattauer Verlagsgesellschaft mbH; 2000:65-70. 



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 



System of profound knowledge 

W. Edward 
Deming 





Forbedringsmodellen 

1. Planlegge prosjektet  

2. Teste tiltak 





«Some is not a number, soon is not a time». 

 

«How much, by when» 

Hva er det vi ønsker å oppnå - 

målsetting 



• Resultatmål: Den direkte gevinsten for pasienten (eks. 

antall dager mellom fall på en avdeling, infeksjonsrate, 

andel reoperasjoner).  

 

• Prosessmål: Beskriver en konkret aktivitet, uttrykker 

om pasienten har fått den behandlingen han skal. Er 

konkrete prosedyrer utført (eks. andel sjekklister brukt, 

andel pasienter screenet, andel pasienter med daglig 

indikasjon for kateter) 

 

• Balanserte mål: 

 

Ulike typer mål 



Målinger! 

 

Statistisk prosesskontroll 

 

Ved å måle kontinuerlig, før, under og etter 

forbedringstiltak, får vi informasjon om endringen som er 

gjort skaper ønsket forbedring. 

Hvordan vet vi at endringen er 

en forbedring? 



Forskning Kvalitetsforbedring 

Før-  etter studier Måle underveis 

Mange observasjoner, mye 
data («just in case») 

Få obsverasjoner («just 
enough») 

Kontrollerte, randomiserte 
studier 

Tidslinjemålinger, SPC 

Resultat må kunne etterprøves Evaluere kontinuerlig 

Overvåka variasjon 



Dødelighet ved coronar by-pass kirurgi før og 

etter endret prosedyre 

Presentasjon av data som 

årsgjennomsnitt 

Ny prosedyre 



Presentasjon av data i tidsserie 



Antall pasienter 348

Gjennomsnittlig ventetid 48   minutter

Median ventetid 27   minutter

Minimum ventetid   6   minutter

Maksimum ventetid 103  minutter

Range 97   minutter

Standard avvik 18   minutter

VENTETID PÅ LEGE VED INNLEGGELSE

Gj.sn. ventetid på lege i mottakelsen

Planlagte innleggelser Avd N, X HF

EpiData Analysis Graph

Median: 40.00
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Tiltak: hvilke endringer kan vi 

gjøre som vil føre til en 

forbedring 



Hvordan gjennomfører 

vi tiltakene lokalt 

 

Metode for å teste 

hvordan endringene 

kan gjennomføres 

PDSA 
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Ved skrivebordet 

Den ”virkelige” verden 

Planlegge Planlegge Høring Planlegge Godkjenne 

Implementere 

Implementering – 

tradisjonelt? 

Reinertsen, Bisognano & Pugh (2008), modifisert av 
Christian von Plessen 
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Ved skrivebordet 

Den ”virkelige” verden 

Planlegge 

Teste og 
modifis
ere 

Godkjenne 

Implementere 

Implementering ved 

testing 

Teste og 
modifis
ere 

Teste og 
modifis
ere 



Hvorfor? 

• 2015: 14 % av pasienter med norske sykehus 
pådro seg minst en skade i løpet av oppholdet. 

• Internasjonal erfaring tilsier at halvparten av 
skadene kan unngås. 



1847 Studie ved UNN i 2015: prosedyre for rett 
håndhygiene bare fulgt i 19 % av 
observerte tilfeller  



Det må vi jo regne med….. 

Dette kan vi ikke leve med! 



• Vi må ha en kultur og et system som gjør at feil ikke fører til skader.  

 

• Hver og en av oss gjør relativt sjelden alvorlige feil, men alle gjør feil. Og selv 
små glipp vil kunne få alvorlige konsekvenser. 

 

• Det er 220.000 helsearbeidere i Norge. Gjør vi én eller flere feil i året blir det 
mange feil til sammen. 



https://www.youtube.com/watch?v=SCYghxtio
IY 
 

Forbedringsmodellen- 
3 minutters repetisjon 

https://www.youtube.com/watch?v=SCYghxtioIY
https://www.youtube.com/watch?v=SCYghxtioIY
https://www.youtube.com/watch?v=SCYghxtioIY

