


Program for pasienttryggleik i Helse Vest 

• Forbetre pasienttryggleiken i sjukehusa på 
Vestlandet

• Byggje varige strukturar for 
pasienttryggleik

• Programmet har som mål å halvere talet
på skadar som kan unngåast innan
utgangen av 2018





Trygg 
gastro-
kirugi

Trygg ortopedi Trygge 
fødslar







Basiskunnskap i 
forbedringsmetodikk

Ledelse av 
forbedringsarbeid

Forbedrings-
kompetanse

Veileder 
kunnskap

Alle ansatte har grunnopplæring
- Kjennskap til hva pasientsikkerhet innebærer i 

egen enhet.
- Kjennskap til forbedringsmetodikk som metode for 

å implementere beste praksis og for forbedringer.

Alle ledere har grunnopplæring, samt  
kunnskap om forbedringsledelse
- Kunnskap om risiko i egen avdeling, «risikoledelse», 
kunnskap om verktøy

Alle klinikker har ansatte med 
forbedringsutdanning
- Forbedringskompetanse

Foretaket har ansatte med 
veilederkunnskap innen 
forbedringsmetodikk
- Forbedringskompetanse, kunne veilede 
forbedringsprosjekt, SPC

Kompetanse:
- Identifisere utfordringer
- Sette mål
- Forstå prosesser
- Forstå målinger
- Prøve ut tiltak  i liten 

skala

- Identifisere utfordringer
- Sette mål og etterspørre 

målinger
- Forstå målinger og resultat
- Iverksette tiltak og prøve ut i 

liten skala
- Forstå prosesser
- Skape kultur for kontinuerlig 

forbedring
- Kunne prioritere 

forbedringsprosjekter
- Kunnskap om teamdynamikk

- God kompetanse i 
forbedringsmetodikk

- Kunnskap om målinger og 
variasjon

- Dyp forståelse for 
forbedringsmetodikk

- Inngående kjennskap til 
SPC

- Gode veilederevner

KOMPETANSE I 
FORBEDRINGSKUNNSKAP





Pasientsikkerhet og HMS, to sider 
av samme sak?

Regionalt lederseminar om pasientsikkerhet 
og forbedringsmetodikk

Helle Schøyen, PhD
Klinikksjef, Klinikk psykisk helsevern voksne
Helse Stavanger HF og førsteamanuensis UiB



Pasientsikkerhet defineres i denne konteksten 
som korrekt og redusert bruk av tvang
• Psykisk helsevernloven med betydelig revisjoner i 2017
• Kompetansebasert lovverk og muligens på vei mot en 

«fusion law» for somatikk og psykisk helsevern

HMS – helse, miljø og sikkerhet for medarbeidere (og 
pasienter)

Avgrensninger

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Økt autonomi for pasienter med mål om å fremme større grad av frivillighetInternasjonalt så vel som nasjonalt villet utvikling drevet frem av pasientorganisasjoner både ift somatikk og psykisk helsevern



• Tvangsinnleggelse (§3-3 eller §3-2)
• Tvangsbehandling (medisiner og ernæring) §4-4
• Skjerming §4-3
• Tvangsmidler §4-8

– Innskrenking
– Beslag
– Undersøkelse rom, eiendeler, kroppsvisitasjon
– Mekanisk tvang
– Isolasjon
– Medisinering
– Holding

Ulike typer tvang iht psykisk 
helsevernloven



Dilemmaene
• Ved alvorlig psykisk lidelse og fravær av samtykke kompetanse og 

evne til å samarbeide om frivillig behandling kan tvangsinnleggelse 
og behandling være både god behandling og livreddende.

• Men lite og motstridene evidens for effekten av langvarig tvang.

• Liten tvil om at tvangsmidler er nødvendig å anvende i noen 
situasjoner i institusjoner som er satt til å ivareta mennesker i alvorlig 
livskriser, men det er også godt dokumentert at fysiske tvangsmidler 
kan påføre pasienter alvorlige fysiske og psykologiske traumer 
(Rakhmatullina, Taub et al. 2013) 

• Krav bør derfor stilles til alle med ansvar for tvang i forhold til psykisk 
syke pasienter.



mekaniske tvang – Variasjon  
«Rapport om tvang» IS-2452 2014
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Illustrerer variasjonen mellom helseforetakene som må oppfattes som ikke medisinsk begrunnet variasjon



mekaniske tvang –
«Rapport om tvang» IS-2452 2014. 

Kvalitetssikret av VG
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Illustrerer:Bortsett fra at dette er siste publisert nasjonale rapport med tall for 2014 så illustrerer bildet Betydelige feil i rapportenI tillegg viser nasjonale oversikter at utviklingen i tvang at det har vært liten nedgang til tross for ulike tiltak for myndighetenes sideDette er selvfølgelig et ansvar som både helsemyndigheter, ledere og fagfolk må ta på alvor for å skape en endring 



Systematisk arbeid ift mekanisk tvang  har gitt 
positive resultater i Helse Stavanger
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Fantastisk flinke medarbeidere som har jobbet systematisk og hver dag for å oppnå resultatene



• Frekvensen og alvorligheten av voldsepisoder rettet mot personalet i akutt 
avdelinger  internasjonalt så vel som i Norge er et pågående, alvorlig 
problem  (Moylan and Cullinan 2011, Staggs 2015, Staggs 2015; 
Landsnes & Sørensen, personlig meddelelse 2017). 

• Dette er et alvorlig arbeidsmiljøproblem (Bjorke-Bertheussen 2018). 

• Voldsutøvelse er gjerne også en stor ekstrabelastning for pasientene når 
de gjenvinner sitt vanlige funksjonsnivå. 

• Vold og trusler medfører økt sannsynlighet for bruk av alle typer 
tvangsmidler.

• Det kan være vanskelig å ta inn over seg kreftene som er i sving for de 
som ikke jobber i akutt psykiatrien…..

Vold og trusler i akutt 
avdelinger



BVC* 
Historiske 
risikofaktorer for 
voldelig atferd** 

Beskrivelse 
av score 

Responstype Symptomatologi/beskrivelse Ventetid 
etter 
innkomst 

Prosedyre for mottak 

5 
Tidligere voldsatferd 
-Tidlig debut av volds- 
handlinger. 
-Rusmisbruk 
-Kjent psykoselidelse 
med dårlig 
behandlingsrespons 
-Kjent impulsivitet 
-Emosjonell  ustabil  
-Tidligere vilkårsbrudd 
-Problemer med sosial 
ti lpasning 
-Ustabil itet i  forhold 

Klar fare for 
seg selv 
og/eller 
andre 
 
 
Høy risiko 
for 
utagering 
nærmeste 
døgn 

Pasienten 
hospitaliseres 
umiddelbart 

-Behov for politiassistanse for å 
komme til  lege/innleggelse 
-Uttalte planer om å skade/el 
skadet noen 
-Uttalt agitasjon 
-Verbale eller fysiske trusler 
-Forsøk på alvorlig villet 
egenskade 
-Forvirring 
-Pasient er ute av stand ti l  å 
samarbeide 

Lege er ved 
AMC2 ved 
innkomst 

Mottagende lege/avd ansvarlig spl 
-Vurdere behov for økt bemanning av 
miljøpersonale ved innkomst 
-Vurdere behov for politiassistanse ved innkomst 
og samtale 
Miljøpersonale 
-Pasienten følges ti l  rom i påvente av innkomst-
samtale, ikke være i  fellesareal 
-Pasienten observeres kontinuerlig i  påvente av 
innkomstsamtale 
-BVC-skjema skal følge pas under innleggelse 
Mottagende lege 
-Vurdere medikasjon ved sterk uro 
- Informere bakvakt om mottak  

4 

3 
Tidligere trusler 
-Tidligere straffbare 
handlinger unntatt 
vold 
-Vært utsatt for vold 
-Tidligere suicidal 
forsøk 
-Kjent psykoselidelse 
-Kjent kognitiv svikt 
-Problemer med sosial 
ti lpasning 

Mulig fare 
for seg selv 
og/eller 
andre 
 
Medium 
risiko for 
utagering 
nærmeste 
døgn 

Pasienten 
hospitaliseres 
innen 2 timer 

-Plan for å skade seg selv eller 
andre 
-Agitasjon, svekket impulskontroll 
-Økende symptomer ti l  psykose 
(påtrengende eller bisarr atferd, 
hallusinose, tankeforstyrrelser, 
vrangforestil l inger) 
-Alvorlig mani eller depresjon 
-Ambivalens ti l  
behandling/innleggelse 

Innen 1 
time 

Miljøpersonale 
-Pasienten har hyppig ti lsyn i  påvente av 
innkomstsamtale, 10 min intervall  
-Pasienten kan oppholde seg på rom/venterom 
-Pasienten skal ikke ha utgang 
-Ved økende forvirring/agitasjon ti lkalles lege 
umiddelbart 
-BVC skjema skal følge pasienten under 
innleggelse 

2 

1 
 Lav fare for 

seg selv 
og/eller 
andre 

Pasienten 
hospitaliseres 
innen 8 timer 
evnt pol kl 
vurdering 

-God innsikt i  egen l idelse 
-Akutt krise/belastning 
-Depresjon 
-Forverring av kjent l idelse 
-Behov for medisinering av kronisk 
l idelse 
-Causa sosiale 

Innen 2 
timer 

Miljøpersonale 
-Pasienten kan oppholde seg på rom eller i  felles 
areal i  påvente av innkomstsamtale 
-Ved økende forvirring/agitasjon ti lkalles lege 
umiddelbart 
-Utgang vurderes i  samråd med mottagende lege 

0 

 

Forebygging starter før innleggelse

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Alt helsepersonell i psykisk helsevern er kjent med risikoen forbundet med å jobbe med pasienter i akutte kriser som er forvirrede, psykotiske, agiterte og desperate. Terapeutisk mestring av aggresjon (TMA) er systematisert opplæring i å forstå og forebygge alvorlige voldelige hendelser, samt gjennomføre tvangstiltak på den mest skånsomme måten.Forebygging starter allerede når pasienten meldes innlagt



Øvrige tiltak
• Mye og jevnlig undervisning alt personell
• Tett dialog med alle ledere og vedtaksansvarlige
• TMA
• Register
• Endret tilnærming til pasienter med emosjonelt ustabil 

personlighetsforstyrrelse
• Hospitering på Lovisenberg
• Forbedringsprosjekt på tvang

– Tilpasset informasjon
– Kartlegging og involvering i voldsrisikovurdering
– Gode overganger
– Tavlemøter



Vold og trusler i spesialisthelsetjenesten; 
dokumentasjonsgrunnlaget

• Totalt 24 000 §3-3 meldinger i 
perioden 1.7.2012-31.1.2013; 385 
handler om vold og trusler

Blant de fem mest utsatt 
bransjene er helse og sosial som 
sykehus, psykiatri, sosiale tjenester, 
barnevern og hjemmetjeneste



KPHV antall HMS-ansattskader
Fordelt på år 2013 - 2017
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KPHV antall HMS-ansattskader 
Fordelt på alvorlighet år 2013 - 2017 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Økning i mindre alvorlige og alvorlige ansatt skader siden 2013. Må se nærmere på. Vet ikke om dette er uttrykk for registreringspraksis, reduksjon i døgnplasser, redusert bruk av tvang, endring i lovverk eller andre ting. Det som faktisk er bekymringfullt at myndighetene ikke har samme fokus på dette som på tvang



Faglige prosedyrer og 
avviksbehandling 
• Betydelig «ryddejobb» gjennomført ift EQS 
https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/your_menu.pl?pid=hst

• Skadeutvalg som behandler alle de alvorlige HMS 
hendelsene, men også ser på mindre alvorlige i en 
sammenheng

• Kvalitetsutvalg som behandler alle de alvorlige 
pasientsakene, men også ser på mindre alvorlige i en 
sammenheng

• Hendelsesanalyser

https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/your_menu.pl?pid=hst


Implementing Patient Safety 

Professor Nick Sevdalis PhD

Professor of Implementation Science & Patient Safety   
Director, Centre for Implementation Science 
Academic Director (joint), Acute Care – Mental Health Clinical Academic Group, King’s Health Partners  
Chief Editor, BMJ Simulation & Technology Enhanced Learning; Associate Editor, Implementation Science

nick.sevdalis@kcl.ac.uk 
@NickSevdalis



The interface of 3 fields 

Improvement 
Science

Implementation 
ScienceToday! 

Scientific approach to achieving 
better patient experience & 
outcomes through changing 
provider behaviour & organisation, 
using systematic change methods 
& strategies

Scientific study of methods to 
promote the uptake of research 

findings into routine healthcare –
practice or policy

Patient 
Safety 
Science

Scientific approach to the 
prevention, avoidance and 

amelioration of adverse outcomes 
or injuries to patients stemming 

from the healthcare process



Lecture outline   
• Why focus on implementation science – a personal journey 

through surgical safety  

• Why do we need a science of implementation?
• Implementation outcomes
• Implementation strategies  

• Discussion
• Applications to your own work? 
• Strategic thinking: from small scale improvement to large 

scale sustainable change 



Getting started
• Quality: the degree to which health services for individuals and populations 

increase the likelihood of desired health outcomes and are consistent with 
current professional knowledge

• High quality care is
– Safe 
– Timely 
– Effective 
– Efficient 
– Patient-centred 
– Equitable 

• Quality improvement: better patient experience and outcomes achieved 
through changing provider behaviour and organisation through using a 
systematic change method and strategies

Health Foundation. Quality Improvement Made Simple. 2013



Evidence is king – we just 
need to develop & apply it 

to improve care!





The story of the WHO Surgical Checklist



The first study (2009) 

• Major complication rate 
decreased 36%

• Mortality decreased 47%

• Post-op infection decreased 
48%



Further evidence: Norwegian RCT 



Within weeks of the publication in the UK…

• National policy

• All hospitals were asked to 
implement the checklist 
within 12 months  

• Hospitals+specialities urged 
to adapt it to their needs 



Largest study to date (2014) 

Pre-checklist (N=109,341)

30-day mortality = 0.71%
Complications risk = 3.86% 

Post-checklist (N=106,370)  

30-day mortality = 0.65%
Complications risk = 3.82% 



Largest study to date (2014) 

Pre-checklist (N=109,341)

30-day mortality = 0.71%
Complications risk = 3.86% 

Post-checklist (N=106,370)  

30-day mortality = 0.65%
Complications risk = 3.82% 

“The likely reason for the failure
…is that it was not actually used”



Implementation at frontline?



Strategic implementation? 

“It just appeared…”
“Our chief exec 
had a bee in their 
bonnet and it was 
‘no you will do 
this’…”“It was sth they were 

just doing one day”

“There was no discussion 
or introduction or 
anything. Typical.”



Poor implementation = Loss of effectiveness? 

Annual data summary, 2015-16

Event type N
Wrong site surgery 179
Retained foreign object post-procedure 107
Wrong implant / prosthesis 59
Misplaced naso- or oro-gastric tubes 40
Wrong route administration of medication 25
Overdose of insulin due to abbreviations or incorrect device 11
Other never events 21
TOTAL 442



Guidelines are useful – but implementation?

+ Policy-level support & endorsement 

- How do we know an implementation is 
actually working?

September 2015



Another intervention: Skills training



Evidence 

18% decrease in observed mortality (vs 7% 
in controls)

(2006-08; 74 vs 34 VA hospitals; 
N=182,409)

Substantial training programme
 2 months preparation
 1 day on-site team training session –

incl skills and checklists, telephone 
coaching/F-UP for 1 year 



Implementation of training modules?

Phase I: 
Basic skills &

tasks

Phase II: 
Advanced 

procedures

Phase III: 
Team-based 

skills



Problematic…

Phase I: 
Basic skills &

tasks

Phase II: 
Advanced 

procedures

Phase III: 
Team-based 

skills

Adoption rates: 

Ph.I--36%
Ph.II--19%

Ph.III--16%





Barriers to achieving improvement: evidence 

Health Foundation. What’s Getting in the Way? Evidence Scan. 2015



From ‘knowing’ to ‘doing better’

Haynes B, Haines A, BMJ 1998;317:273-6





Gap between research and services



17 YEARS

Slote Morris et al, J R Soc Med 2011;104:510-20

Gap between research and services



Closing the gap: Implementation science 
• The scientific study of methods to promote the uptake of 

research findings into routine healthcare in clinical, organisational 
or policy contexts 

[Implementation Science journal website]

• It supports innovative approaches to identifying, understanding, 
and overcoming barriers to the adoption, adaptation, 
integration, scale-up and sustainability of evidence-based 
interventions, tools, policies, and guidelines

[NIH, 2015]



Implementation 
research within 
translational 
continuum 



A tale of two worlds…

• Intention to maximise 
intervention efficacy 

• Careful selection of patients 

• Specialised+trained
researchers implementing & 
measuring  

• Research funds 

• Intention to achieve 
sustainable delivery

• Widespread adoption/scale-up 

• Generalist practitioners, often 
no further training, no ad hoc 
measurement     

• Service delivery funds 
(limited)

Research world Health services



Fidelity: a point of tension? 

With high fidelity 

As intended 

To ensure effect & 
causal attribution 

Adapted to need 

As applicable 

To ensure 
sustainability

Intervention 
implementation

Castro et al, Ann Rev Clin Psychol 2010;6:213-39

Developers Implementors



Implementation success  

I = fE + IO’s

• I = Implementation success

• E = Effectiveness of the intervention being 
implemented

• IO’s = Implementation factors
Proctor et al 2010



Implementation 
outcome Definition 

Acceptability Perception amongst stakeholders new intervention is 
agreeable 

Adoption Intention to apply or application of new intervention 

Appropriateness Perceived relevance of intervention to a setting, 
audience, or problem 

Feasibility Extent to which an intervention can be applied 

Fidelity Extent to which an intervention gets applied as 
originally designed / intended 

Implementation 
costs

Costs of the delivery strategy, including the costs of 
the intervention itself 

Coverage Extend to which eligible patients/population actually 
receive intervention 

Sustainability Extent to which a new intervention becomes routinely 
available / is maintained post-introduction



Outcomes, outcomes…! 

Proctor et al, 2011

Implementation 
outcomes

Service 
outcomes

Patient / service user 
outcomes



Outcomes, outcomes…! 

Proctor et al, 2011

Implementation 
outcomes

Service 
outcomes

Patient / service user 
outcomes

Was it applied as 
intended or 
designed?

What happened 
to the service 
as a result?

What happened to the 
patients or service 
users as a result?



Outcomes, outcomes…! 

Proctor et al, 2011

Implementation 
outcomes

Service 
outcomes

Patient / service user 
outcomes

Was it applied as 
intended or 
designed?

What happened 
to the service 
as a result?

What happened to the 
patients or service 
users as a result?

Acceptability, adoption, 
appropriateness, 
feasibility, fidelity, 
costs, coverage, 

sustainability 

Safety, timeliness, 
efficiency, patient-

centredness, equity, 
etc; unintended 

consequences (e.g. 
workload)

Survival, mortality, morbidity, 
PROMs, PREMs, satisfaction, 

etc



Implementation of complex interventions

[Moore et al, BMJ 2015;350:h1258]



Implementation strategies
Methods or techniques used to enhance the adoption, 
implementation, and sustainability of a clinical programme, practice 
or intervention 

Examples include: 
- Adaptation & tailoring of interventions to local setting
- Clinical/service stakeholder engagement (e.g. champions, train-the-trainers)
- Training & education 
- Patient/service user engagement
- Audit and feedback 

Choose and tailor strategies depending on the 
context of the service to be improved 



A note on enthusiasm…
An individual clinical champion’s enthusiasm for integrated services 
is a good strategy for early adoption – but a rather poor strategy for 
longer term sustainability

Ergina et al, BMJ 2013;346:f3011



Stakeholders in implementation 

Implementers

Policy-makers 

Patients & 
Service users

Researchers 
&  Academics

Funders 



Stakeholder engagement: pragmatic approach

Pannick et al, BMJ Qual Saf 2016;25:716-25.



Contextual factors
Factors or attributes that can facilitate or act as a barrier to 
implementation efforts

Why do we care? 
- Success of introducing an integrated service, especially across sites, 

depends on contextual factors
- Examples: culture, organisational readiness for change

How do we assess? 
- Qualitative interviews (cover senior leaders, middle managers and frontline)
- Validated scales (numerous available)
- Ethnography 



Implementation theories & frameworks  

- Process models 
- Stages and phases of translating evidence into practice 

- Determinant frameworks 
- Barriers and enablers of implementation outcomes 

- Classic theories
- Psychology: Social cognition, theories including cognitive processes, behavioural 

decision theory, and more  

- Implementation theories 
- Adapted specifically for implementation

- Evaluation frameworks 

How and why does an intervention work – or not?



In practice 
- Successful implementation of patient safety interventions can benefit from:

- Establishing shared understanding 
- Reviewing systemic/organisational, team-based and individual 

requirements 
- Engaging with service providers and users, early on
- Engaging with managers at all levels 
- Optimising implementation factors: acceptability, appropriateness, fidelity, 

etc
- Considering costs early on
- Developing an implementation strategy 
- Building on enthusiasm but not relying on it long-term 



Bridging improvement & implementation research
- Two statements, for reflection and debate:

- We cannot achieve sustainable and scalable improvement without 
good understanding of implementation factors 

- We cannot deliver high quality improvement research without good 
measurement of implementation factors 



If you are interested: July 17th – 19th 2018

clahrcshortcourses@kcl.ac.uk

mailto:clahrcshortcourses@kcl.ac.uk




Ledelse av kvalitet og pasientsikkerhet
– i dag og framover

Inger Cathrine Bryne
adm. direktør

9. mars 2018





Hva skal til for at vi kommer hit? 





Nasjonale føringer: 
verdigrunnlag og lederkrav

• Respekt i møte med pasient, pårørende 
og medarbeidere 

• Kvalitet i prosess og resultat
• Trygghet for tilgjengelighet og omsorg

•Helhetstenkende 
•Ansvarlig 
•Endringsvillig 
•Handlekraftig 
•Kommuniserende 
•Inspirerende 





Det nye er
metodikken og  systematikken!

2011

Pasient-
sikkerhets 
kampanjen

Pasientsikkerhets 
programmet

2014
2018

HMS, kvalitet og 
pasientsikkerhet



Helhetlig 
vurdering 
av kvalitet

Ledelses-
vurdert 
kvalitet

Pasient-
vurdert 
kvalitet

Faglig 
kvalitet

Øvretveit 1992



Det største potensialet ligger 
i at  alle medarbeidere tenker 
pasientsikkerhet og 
forbedring hver dag!

Suksessfaktor



Pasientsikkerhet…og økonomi 



Bryr du deg?

Verdier
System
Kunnskap
Vilje
Evne



Satsingsområder i samsvar med styringsmål
Og, statsrådens forventninger til 
foretakene
Kultur for kvalitetsforbedring er 
nødvendig
• Systematisk arbeid 
• Lederansvar
• HMS, pasientsikkerhetsarbeid og 

åpenhet i sammenheng
• Samordnede undersøkelsen av 

pasientsikkerhetskultur, 
arbeidsmiljø og HMS i 2018 

Mål pasientsikkerhetsprogrammet:
Unngå unngåelige pasientskader 
Bygge varige systemer for pasientsikkerhet
Forbedre pasientsikkerhetskulturen



Strategi Pasientbehandling

Ledelse Medarbeidere



Noen eksempler fra Stavanger 
universitetssjukehus 



Klinisk ledelse i team
«å ta ansvar for kliniske beslutningsprosesser, gitt din rolle i et team til enhver tid, 
som adresserer fire viktige operasjonelle verdier i møte med pasienten –

1. Tillit, (i teamet)
2. Kvalitet, (kontinuerlig forbedring)
3. Responsivitet (pasienter, myndighetskrav)  
4. Effektivitet (ressurs styring)»

• Kurs basert på:
– Generiske kunnskaper, 

ferdigheter og holdninger
– Avdelings spesifikke case
– Teori, Simulering, Refleksjon

• SUS, SAFER, UiS



Improving door-to-needle times: 
Stroke thrombolysis in under 15-minutes 



Tidlig oppdagelse av forverret tilstand 
MIT (Mobilt intensiv team) er under innføring i Helse Vest 
NEWS (National Early Warning Score), monitorerings- og 
varslingsverktøy i Meona



Måling «ut før 13.00»- Mottaksklinikken pr. 
28.02.2018
Ny median beregnet 31.10.17 (Måleperiode 31.7. – 31.10) 

8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
18,00%
20,00%
22,00%
24,00%

30.08.16 30.10.16 30.12.16 28.02.17 30.04.17 30.06.17 31.08.17 31.10.17 31.12.17 28.02.18

Andel ut før 13

Median

Tiltak 1:

30.09.17 15.10.17 30.10.17 14.11.17 30.11.17 15.12.17 31.12.17 15.01.18 30.01.18 14.02.18 01.03.18
Totalt antall utskrevet 639 564 675 595 698 551 681 546 688 568 592
Antall ut før 13.00 125 104 100 128 114 118 122 106 137 96 102
Andel ut før 13 19,56 % 18,44 % 14,81 % 21,51 % 16,33 % 21,42 % 17,91 % 19,41 % 19,91 % 16,90 % 17,23 %
Median (ny) 18,49 % 18,49 % 18,49 % 18,49 % 18,49 % 18,49 % 18,49 % 18,49 % 18,49 % 18,49 % 18,49 %



Måling «ut før 13.00» 4H – Gastro
Ny median beregnet 15.12.17 – Måleperiode 31.7. – 15.12.

0,00%
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35,00%

40,00%

30.08.16 30.10.16 30.12.16 28.02.17 30.04.17 30.06.17 31.08.17 31.10.17 31.12.17 28.02.18

Gastroseksjonen - 4H

Andel ut før 13

Median

Oppstart - undervisning

To tavlemøter

30.09.17 15.10.17 30.10.17 14.11.17 30.11.17 15.12.17 31.12.17 15.01.18 31.01.18 14.02.18 01.03.18
Totalt antall utskrevet 65 47 65 46 73 47 46 48 72 55 58
Antall ut før 13.00 20 16 13 12 20 16 17 11 23 11 12
Andel ut før 13 30,77 % 34,04 % 20,00 % 26,09 % 27,40 % 34,04 % 36,96 % 22,92 % 31,94 % 20,00 % 20,69 %
Median 8,89 % 30,48 % 30,48 % 30,48 % 30,48 % 30,48 % 30,48 % 30,48 % 30,48 % 30,48 % 30,48 %



Reduksjon av mekanisk tvang
AMC2. Ant. beltelegginger pr mnd



0% 20% 40% 60% 80% 100%

1. Er ansvarsgruppemøte avholdt innen 3 uker etter at…

2.  Er det laget en plan for oppfølging frem til…

3.  Er individuell plan påbegynt?

4. Ble det gjennomført forvernsamtale på Rogaland A-…

5.  Er det blitt laget kriseplan?

6. Er det gjennomført informasjonssamtale til pårørende?

7. Har pasient fått møte en beboer i fase 3 – 4 eller en …

8. Har pasient fått oppfølging mens han/hun var innlagt…

9. Har pasient hatt opphold på stabilisering før…

Baseline Fortløpende

Forbedringsprosjektet Veksthuset
Mål: 85% av alle henviste pasienter innlegges til planlagt tid

Nye tiltak utprøves etter dialog med nåværende og tidligere brukere 





Dialog og tett samarbeid med 
kommunene om framtidens 
helsetjenester er avgjørende! 

Vi er del av en større 
helhet



Styrke kultur for endring og forbedring 

Kontinuerlig arbeid med gode forbedringsprosjekter med 
utgangspunkt i PASIENTSIKKERHET/ØKONOMI/KVALITET gjennom 
hele året 



Kva krever dette av ledere? 
• Strukturere og tilrettelegge i 

tråd med verdigrunnlag
• Endring genereres av gode 

ideer i fagmiljø
• Bottom up prosess 
• Ikke selv ha monopol på gode 

løsninger
• Risiko for tap av legitimitet?  
• …ledelsesansvar å bygge 

autovern på begge sider



1: Start prosjekt 
«Konferansetelefon»

2: Forprosjekt/ info andre HF
3: Forprosjektmøte: 

definering av 
målsettinger

4: Prosjektgruppemøte 1 &2

5: PKO-møte

6: Time – out / 
reevaluering: Ny 

kurs

Veien til nå



1. tiltak:

Mulige tiltak

Konferansetelefon for planlegging av ØH 
innleggelser til mottaksklinikken



Forbedringsprosjekt: 

Mulige tiltak

Bedre kommunikasjon for optimale ØH 
pasientforløp til alle somatiske klinikker



• Alle klinikker 
• Etablert flere dagposter i 2016 og 2017
• I dag åpner kardiologisk dagpost, 3G 

Fra døgn til dag 



P-18 Kvinneklinikken
Framtidige barseltjenester i SUS sitt opptaksområde. 
MÅL:
1. Gjennomsnittlig liggetid for kvinner etter fødsel skal være 

maksimum på samme nivå som gjennomsnittet av 
universitetssykehusene i Norge innen utgangen av 2018. 

2. Kommuner og SUS samarbeider godt om en trygg og forutsigbar 
utskrivelse for familien etter fødsel. 



P–18 Psykisk helsevern barn, unge og 
rusavhengige 
Samhandlingsprosjekt med BUFetat region Vest og kommunalt 
barnevern i Stavanger, Sandnes og Strand kommune

Stavanger kommune har ca. 40 barn/unge som 
de må gjøre hastevedtak på i året, Sandnes har 
ca. 25 og Strand ca. 15. 
Å få tett og rask oppfølging i disse sakene der 
en kan arbeide bredt for å sikre gode 
vurderinger som kan gi riktige tiltak.



Hvite biler 

P–18 Prehospital klinikk

• Bedre kvalitet på transporttilbud for 
pasientene 

• Bedre ressursutnyttelse pasienttransport
• Avlaste og øke kapasitet i ambulansetjenesten



Pasienter og befolkning former nytt innhold i SUS sitt Dagtilbud mot 2023

10-15 intervju, med
pasienter

Halvdagsobservasjon på
10 ulike seksjoner som 

tilsammen gir et godt bilde
av hva dagtilbudet består av.

Workshop med 
arbeidsgruppen



Kort vurdering

Like, langvarige 
tjenester

Grundig vurdering

Tilpassede tjenester med sluttdato

2017

2020

Tjenestedesign
Bruker

Bruker

Sønstabø 2018



SUS2023 Organisasjonsutvikling skjer i tre overordnede arbeidsstrømmer 

Døgntilbudet SUS
2

Brukere som medspillere i nye 
og gode løsninger for døgn- og 
akuttsykehuset på Ullandhaug

1

Dagtilbudet SUS

Brukere som medspillere i nye 
og gode løsninger for 
dagbehandling og poliklinikk i 
SUS

3

Felles tverrgående 
tema

Effektive pasientforløp, 
forberedte ledere og 
medarbeidere med 
endringskraft, SUS i et globalt 
perspektiv, god 
bemanningskabal og kontroll 
på risikostyring i arbeidet



Kan vil tilby vår befolkning og samarbeidspartnere i Sør-Rogaland 
en komplett virtuell løsning? 

Video
(Sanntid)

Chat
(Sanntid)

Digital 
dialog

Pasient
-data 

(eks.sensor)

Pas. 
Info

(eks selv-
utfylt) Diagnose

Info

Vi må ut av Norge – og til 
Finland – for å høste 
helsepersonell sine erfaringer 
med slike komplette løsninger





Takk for oppmerksomheten!



Krasjkurs i forbedringskunnskap



«Tradisjonell» 
forbedring av 

helsetjenesten

Forbedringskunnskap
-system
-variasjon
-psykologi
-erfaringslæring

Kontinuerlig 
forbedring av 

helsetjenesten

Profesjonskunnskap
-fagkunnskap
-ferdigheter
-verdier

+

Stoltz & Batalden 1993



Primus non nocere

Hippokrates 
400 f.kr



Og grand old lady
Sykepleien.no 
19.2.18



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

Det vi faktisk gjør





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



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.



System of profound knowledge
- for å forstå problemet vårt

W. Edward 
Deming





“Every system is 
perfectly designed to 
get the results it gets.”



Alt varierer!
Når er variasjonen 
tilfeldig og når er den 
ikke-tilfeldig?







Vilje

EvneIdeer

Ønske om å endre 
noe til det bedre.

Utvikle ideer om hva 
vi skal gjøre for at 
prosesser og utfall 
skal bli bedre

Kunnskap, teknikker, 
verktøy. Tid og 
mulighet. 

Primære drivere for forbedring



Forstå systemet Forstå menneskene Forstå variasjon Bygg kunnskap

• Systemtenkning 
• Ulike deler er 

gjensidig avhengig

• Teamsammensetning
• Roller
• Hva motiverer 
• Hva fjerner barrierer? 

• Gjør vi det vi skal?
• Mål framskritt
• Mål resultat
• Studer variasjonen

• Prøve ut og høste 
erfaring

• Refleksjon  
• PDSA-tenkning



Forbedringsmodellen – for å løse 
problemet vårt

1. Planlegge prosjektet 

2. Prøve ut tiltak





Hva er det vi 
ønsker å oppnå -
målsetting

• «How much, by when»

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

Hver enkelt enhet må sette mål for 
eget forbedringsarbeid. 



Ulike typer mål

Resultatmål: Den direkte gevinsten for pasienter. Knytter seg til 
målsettingen vår.

«100 % av pasientene vår skal ha en god opplevelse av
Utskrivningsprosessen innen 31.12.18»

Prosessmål: Beskriver en konkret aktivitet, uttrykker om 
pasienten har fått den behandlingen han skal. Knytter seg til 
endringene våre.

«80 % av de tiltakene i sjekklisten for god utskrivelse skal være 
gjennomført for 100 % av pasientene innen 31.12.18.»



Balanserte mål



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



Presentasjon av data som årsgjennomsnitt

Dødelighet ved coronar by-pass kirurgi før og 
etter endret prosedyre

Ny prosedyre

År 1
År 2



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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Målinger, tydelige 
operasjonelle definisjoner
• En uke= mandag-søndag?  Mandag-fredag? Bare dagvakter? 

Etc.

• Drop out= ikke møtt til en time? Ikke møtt i løpet av tre 
måneder? 

• Fall= alle fall? Fall med skade? Assistert fall??



Tiltak: hvilke endringer kan vi gjøre som vil føre til en 
forbedring?



PDSA
• Hvordan gjennomfører vi tiltakene 

lokalt

• Metode for å prøve ut hvordan 
endringene kan gjennomføres





• La oss prøve dette!
• Gjennomfør planen: Gjør 

det dere har bestemt skal 
prøves/endres

• Dokumenter problemer
• Dokumenter målinger
• Start analyse så snart dere 

kan

• Virket det?
• Fulgte vi planen? Gjorde 

alle det som planen sa?
• Fikk vi det resultat vi 

trodde vi skulle  få?
• Har vi gode nok 

data/målinger

•Hva vil skje om vi gjør 
dette annerledes enn 
i dag?

•Hvem
•Hvor
•Når
•Hvordan
•HVA SKAL VI GJØRE?

•Hva nå?
•Må vi endre på noe? 
•Gikk det så bra at vi kan si oss 
ferdige og at  dette nå virker 
og er på plass?
•Må vi justere denne for å få 
det til?
•Hvis du må gjøre endringer så 
lag en ny PDSA sirkel

Act Plan

DoStudy





PDSA øvelse

Thecliparts.com

• Prosessen som skal forbedres: alle, minus en 
person, rundt hvert bord skal skrive navnet 
sitt på postitlappen på kortest mulig tid. 

• Den ene personen som ikke skriver navn skal 
være måleansvarlig.

• Kvalitetssjef

• Gjennomført minst 5 pdsa, og noter ned 
tidene.





Driverdiagram

Driverdiagram



• Hjelper oss å forstå systemet vi skal forbedre.
• Driverdiagrammet synliggjør systemet vi skal forbedre.
• Mer presist: det viser målet og hva som skal til for at vi 

skal nå målet.
• Driverdiagrammet brukes til å synliggjøre mål og tiltak på 

en måte som gjør det lettere å diskutere og prioritere 
tiltakene.

Driverdiagram



Driverdiagram



Kalorier inn

Mengde mat og 
drikke

Lage ukemeny

5 -2 dietten

Type mat og 
drikke

Melde meg inn i 
VG sin vektklubb

Kalorier ut Trening

Kjøpe joggesko

PT

MÅL
23.6.18 Primære 

drivere

Sekundære 
drivere

Tiltak

Måling

Måling

Måling

Måling

Måling



MÅL
Primær 
driver

Sekundær 
driver

Tiltak

Trygg utskrivelse!



MÅL

NB! Husk: 
How much
by when

MÅL



TILTAK

MÅL



GRUPPÈR

MÅL Primær driver Sekundær 
driver

Tiltak
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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





Hva er 
forbedringstavler og 
hva kan vi få ut av 
dem?



Hva er en forbedringstavle?

• Verktøy for tverrfaglig dialog om forbedringsarbeid
• Synliggjøre og bruke resultater fra pågående arbeid
• Arena for kontinuerlig forbedring i hverdagen
• Tilpasses de ulike enhet – hva er viktig hos oss?
• Bidrar til at man i fellesskap kommer finner, prioriterer, 

tester og vurderer forbedringsideer

FORBEDRINGSMETODIKKEN I PRAKSIS!







Eksempel på forbedringstavle
Krever

oppfølging
OKFokusområde Forbedrings-

idéer

Handlingsplan

Prioriteringsmatrise

Lav Høy

Lav

Høy

Evne til å
gjennomføre

Ef
fe

kt
Andre utfordringer  
- fra ansatte, andre avdelinger, pasienter og pårørende

Forbedrings-idé Ansvar Start 
utprøv

Status 





• Når! 
• Hvor! 
• Hvem! 
• Hvordan! Før, under og 

etter møtene
• PDSA av tavlemøte!

Lag møteregler



Noen suksesskriterier 
• Lederinvolvering 
• Tverrfaglig forbedringsområde 
• Gjennomføre møte selv om få deltagere 
• Hold definert tidsramme 
• Ikke et informasjonsmøte - bruk «hele» tavla!  
• Bruk handlingsplanen aktivt – hvordan gikk utprøvingen? 
• Innhent nye forbedringsforslag 
• Småskalatest målinger også 



Kartlegge nå-situasjonen ved innkomstsamtale

Spør pasienten: Hva er viktig for deg ved utreise og den 
første tiden etter oppholdet?

Gi god skriftlig informasjon som understøtter muntlig 
informasjon (endringer i LM, opplæring, plan for oppfølging)

Bruke sjekkliste 
for utskrivning

Formidle viktig 
informasjon til 
samhandlings-
partnere i tide

Kontroller at alle nødvendige tiltak er gjennomført før utreise

Sikre trygge 
utskrivelser ved 
SUS innen 2019

Gjennomføre 
strukturert 

utskrivnings-
samtale

Starte planlegging 
av utskrivelse ved 

innkomst

Innhent LM-informasjon og samstem LM-listen i samråd med 
pasient evt pårørende

Driverdiagram – tiltakspakke for trygg utskrivelse

Bruk kommunikasjonsmetode for å sikre forståelse.

Undersøk pasientens opplevelse og be om forbedringsinnspill

Informasjon (plan for oppfølging, hva som er viktig for 
pasienten, LM-endringer) videreformidles til relevante 
samhandlingspartnere

Spør pasienten: Hva er viktig for deg?
Bruk brosjyren Bare spør! Oppfordre til spørsmål og notater

Involvere 
pasienten i 

behandlings-
forløpet

Bruk brosjyren Bare spør! Oppfordre til spørsmål og notater

Gi forventet utskrivningsdato til pasient så tidlig som mulig



Starte planlegging 
av utskrivelse ved 

innkomst

Involvere 
pasienten i 

behandlings-
forløpet

Gjennomføre 
strukturert 

utskrivnings-
samtale

Bruke sjekkliste for 
utskrivning

Formidle viktig 
informasjon til 
samhandlings-
partnere i tide

Starte planlegging 
av utskrivelse ved 

innkomst

Involvere 
pasienten i 

behandlings-
forløpet

Gjennomføre 
strukturert 

utskrivnings-
samtale

Bruke sjekkliste for 
utskrivning

Formidle viktig 
informasjon til 
samhandlings-
partnere i tide

Starte planlegging 
av utskrivelse ved 

innkomst

Involvere 
pasienten i 

behandlings-
forløpet

Gjennomføre 
strukturert 

utskrivnings-
samtale

Bruke sjekkliste for 
utskrivning

Formidle viktig 
informasjon til 
samhandlings-
partnere i tide



Starte planlegging 
av utskrivelse ved 

innkomst

Involvere 
pasienten i 

behandlings-
forløpet

Gjennomføre 
strukturert 

utskrivnings-
samtale

Bruke sjekkliste for 
utskrivning

Formidle viktig 
informasjon til 
samhandlings-
partnere i tide

Starte planlegging 
av utskrivelse ved 

innkomst

Involvere 
pasienten i 

behandlings-
forløpet

Gjennomføre 
strukturert 

utskrivnings-
samtale

Bruke sjekkliste for 
utskrivning

Formidle viktig 
informasjon til 
samhandlings-
partnere i tide

Starte planlegging 
av utskrivelse ved 

innkomst

Involvere 
pasienten i 

behandlings-
forløpet

Gjennomføre 
strukturert 

utskrivnings-
samtale

Bruke sjekkliste for 
utskrivning

Formidle viktig 
informasjon til 
samhandlings-
partnere i tide
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