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Fakultetets visjon
Etter endt grunnutdanning og turnustjeneste skal studentene kunne fungere selvstendig
som leger. Studenten skal i løpet av studiet, gjennom praktisk og teoretisk utdanning, og
gjennom kontakt med pasienter, ha:
• ervervet nødvendige kunnskaper og ferdigheter som grunnlag for senere spesialisering
innen alle spesialiteter og for å kunne gjennomføre turnustjenesten og deretter fungere
adekvat i helsetjenesten

• utviklet holdninger og arbeidsformer som avspeiler selvstendighet, evne til vitenskapelig
tenkemåte og ansvarsbevissthet
• kunnskap om og erfaring i samarbeid innenfor helsearbeidets viktigste områder
• utviklet de nødvendige holdninger og ferdigheter for livslang læring.
(kilde: UiO 1996, Overordnet mål for grunnutdanningen)

Helsetjenestenes visjon
Helsetjenester av god kvalitet kjennetegnes ved at de:
• er virkningsfulle

• er trygge og sikre
• involverer brukere og gir dem innflytelse
• er samordnet og preget av kontinuitet
• utnytter ressursene på en god måte
• er tilgjengelige og rettferdig fordelt.
(kilde: Sosial- og helsedirektoratet, Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring 2005-2015)
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KLoK visjon
Visjon for KLoK i medisinerstudiet UiO

Som fremtidige leger skal studentene ha lært seg grunnlaget for å utøve brukerorienterte
tjenester som deltagere i et tverrfaglig team, med vekt på kunnskapsbasert praksis og
kvalitetsforbedring, og se seg selv som aktør i en helhetlig helsetjeneste med store
ledelsesutfordringer.
Overordnet målfor KLOK i medisinerstudiet UiO
Studentene skal etter gjennomgått undervisning ha kunnskap om hva
kvalitetsforbedring, kunnskapshåndtering og ledelse i helsetjenesten innebærer. De skal forstå
betydningen av disse elementene hver for seg, men også hvordan de henger sammen i legers
praktiske yrkesutøvelse. De skal gjennom denne undervisningen tilegne seg grunnleggende
kunnskap, holdninger og ferdigheter som senere i yrkesutøvelsen setter dem i stand til kontinuerlig gjennom sitt profesjonelle liv - å evaluere og forbedre egen og andres praksis ved
å initiere kvalitetsforbedringsprosjekt, oppdatere egen kunnskap og å delta i
ledelsesutfordringer i helsetjenesten. Studentene skal utvikle holdninger og ferdigheter i å
samarbeide med pasient, pårørende og annet helsepersonell, både innenfor grupper og
innenfor en linjestruktur.

5

1 Sammendrag
Kvalitet og sikkerhet - Kunnskapsbasert medisin har i løpet av en generasjon vunnet
frem, og UiO innførte undervisning i kunnskapshåndtering alt i 1998. Rapporten "To Err is
Human" som ble utgitt av Institute of Medicine i USA, ble et vendepunkt for økt
oppmerksomhet om sikkerhet og kvalitet i helsetjenesten. Mange pasienter får ikke
behandling i tråd med retningslinjer, og hvert år påføres flere tusen pasienter skader i sitt møte
med norsk helsevesen. Tradisjonell fagkunnskap er ikke alene nok for god profesjonsutøvelse
i et komplekst og tverrfaglig helsevesen. Studentene skal i henhold til fakultetets overordnede
mål utvikle holdninger og arbeidsformer som avspeiler vitenskapelig tenkemåte, livslang
læring, og kunnskap om og erfaring i tverrfaglig samarbeid. Fremtidens leger må ikke bare ha
gode medisinsk kunnskaper og ferdigheter, men må ha system- og prosessforståelse, kunne
arbeide i tverrfaglige team, og være i stand til å dokumenter og levere tjenester som er
kunnskapsbaserte og trygge, og samtidig engasjere seg i å forbedre kvaliteten på tjenestene.

Ytre krav - Leger har tradisjonelt vist moderat entusiasme for systematisk å evaluere
og arbeide med kvalitet og sikkerhet i egen praksis , men kravene fra pasienter , myndigheter,
og andre har øket : Det forventes i dag at helsepersonell arbeider systematisk for å redusere
kvalitetssvikt og lukke avvik. Styrking av kvalitetsforbedringskunnskap i utdanningene er ett
av fem hovedtiltak i Sosial- og helsedirektoratets (SHDir ) sin nasjonale strategi for
kvalitetsforbedring i helsetjenestene (2005). Direktoratet anbefaler (2007) å implementere slik
undervisning i grunnutdanningen, styrke kompetanse hos lærere , gjøre forbedringsprosjekter i
studentenes praksisperioder , skape tettere samarbeid mellom utdanningene og helsetjenestene,
og å skape nasjonale pilotprosjekter - slik som ved UiO.

Mandat og organisering - Fakultetet vedtok 26.09.06 å etablere et 3-årig prosjekt for
"innføring av (..) Kunnskapshåndtering, Kvalitetsforbedringskunnskap og Ledelse i siste fase
av profesjonsstudiet ..." (heretter "KLoK"). Undervisningen skulle utgjøre ca 3 uker i studiets
integrerende 11. - 12. semester og undervisning tilknyttet 10. semesters praksis. PBL ble
fjernet til fordel for KLoK. (S)HDir støttet pilotprosjektet økonomisk for å være et nasjonalt
pilotprosjekt og bidra til nasjonal erfaringsutveksling. Et nasjonalt seminar for
erfaringsutveksling, der blant annet KLoK skal presenteres, organiseres av HDir med tentativ
dato 10. september 2009.

Undervisningen i KLoK - Opplegget som er utviklet gjennom prosjektet er basert på
"forgrunnsundervisning " (dedikert) og "bakgrunnsundervisning" (integrert i annen klinikk).
I 10. semester lærer studentene å observere hva som påvirker kvaliteten i praksis. De
følger et pasientforløp "med pasientens øyne", tegner flytskjema over tiltak og samhandling
og lærer systemforståelse . Studentene skal dokumentere pasientperspektivet og innhente et
kunnskapsgrunnlag for en klinisk problemstilling. De veiledes av lektorene i sykehusene. Før
utplassering introduseres de for kunnskap om bedring av kvalitet og sikkerhet i
helsetjenestene , repetisjon av kunnskapshåndtering , og introduksjon til helseledelse. Etter
ferdig praksis har de et oppsummerende seminar basert på læringsmålene.

I 11/12 semester lærer studentene å forbedre praksis. Små grupper av studenter (4-6)
utarbeider en prosjektbeskrivelse for et kvalitetsforbedringsprosjekt i en konkret
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praksissituasjon. De beskriver et problemområde, kunnskapsgrunnlaget for beste praksis,
metoden og indikatoren de evaluerer praksis med, og verktøy og strategier for forbedring.
I tillegg til disse to hovedsyklusene har studentene i 12. semester seminarer om
medisinsk usikkerhet og pasientsikkerhet, og tverrfaglig simuleringsøvelse om
kommunikasjon og samhandling i akuttsituasjoner etter BEST-modellen. De har to korte
introduksjonsseminarer i pasientsikkerhet og ledelse i 6. semester, og en uke med
kunnskapshåndtering i 7. semester.

Evaluering av implementeringsprosjektet - Prosjektet vil ved prosjektslutt ha levert
et undervisningsopplegg og -materiell (se under) i tråd med Fakultetets mandat. Prosjektet har
engasjert et bredt utvalg av lærere, internt og eksternt, som har nedlagt et stort arbeid. KLoK
har engasjert studenter og lærere til å delta i nettverksbygging, og studentene har bidratt på
møter og konferanser nasjonalt og internasjonalt. Denne rapporten dokumenter både innhold
og organisering av den undervisningen som tilbys studentene ved prosjektets avslutning. Av
særskilte utfordringer prosjektet har møtt underveis i utviklingen av et godt
undervisningsopplegg nevnes:
• UiO har små egne miljøer i kunnskapshåndtering og kvalitetsforbedringskunnskap, og for
sistnevnte finnes heller ikke et stort eksternt miljø. Helseledelse har liten aktivitet rettet
mot grunnutdanningen. Ingen ansatte ved UiO arbeider med KLoK på fulltid.
Undervisning basert på egen forskning og fagutvikling er liten.
• Siden KLoK skulle utvikle og implementere et uprøvd undervisningsopplegg, måtte
kritikk for å levere "uferdig" undervisning underveis påregnes. Likevel var det uheldig at
undervisning startet måneder før fagplanutvalg, leder og sekretær for KLoK var ansatt.
KLoK ble derfor "lyn-innført" for dette kullet før helheten var avklart og forankring blant
fakultetets ansatte var mulig. Både fagplanutvalget, ansatte og pilotkullene opplevde med
rette KLoK tidvis som et uklart fag. Dette førsteinntrykket fulgte prosjektet også utover
det første året.
• For få kliniske lærere ble rekruttert til å inkludere kunnskapshåndtering, ledelse og
kvalitetsforbedring i sin undervisning. Det har vært for få mentorer og forbilder for
studentene. De har møtt enkeltlærere uten tydelig kompetanse i disse fagområdene, og
endog noen generelt "i mot". De faglige og profesjonsetiske argumenter for KLoK er for
dårlig kommunisert til lærere - både av prosjektet og av fakultetsledelsen. Man mangler et
forum der hele lærerstaben ved fakultetet kan møtes/nåes av fakultetsledelsen.
• Andre fagområder som medisinsk etikk og adferdsfag, som naturlig relaterer seg til
profesjonell yrkesutøvelser slik som KLoK gjør, har ikke blitt integrert med KLoK.
• KLoK har i tråd med sitt mandat kun fokusert på undervisning, mens levedyktige
universitetsmiljøer og fag vil kreve at det i like stor grad bygges sterke forskningsmiljøer.
Evaluering av undervisningen - I dette siste året av prosjektperioden har de aller
fleste deler av undervisningen funnet en form og et innhold som får gode evalueringer av
studentene. Et variert utvalg undervisningsformer er tatt i bruk, og KLoK har introdusert
tverrfaglig undervisning og samarbeid i utdanningen. De fleste utfordringer har funnet sine
løsninger underveis, men innen de rammer prosjektet har arbeidet gjenstår det fremdeles
behov for endring på enkelte områder.
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• De første semestrene var evalueringene preget av frustrasjon - særlig i eksamensnære
perioder. Faget ble oppfattet som stort, (uventet) nytt og uklart. Fakultetets egne lærere
hadde ikke hørt om faget og ytret seg kritisk i samtaler med studentene. Det var en tydelig
endringsmotstand. Mye av studenters kritikk var berettiget, slik vi også har omtalt over,
og de spilte en viktig rolle i videreutviklingen av undervisningen.

• Nå får det meste av undervisningen positive evalueringer med høy skår for godt forberedt
undervisningen og studentene ser nytten for legeyrket. Tverrfaglig simuleringsøvelse er
populært. Et krympende knippe "protestevaluerer": De kan aldri tenke seg at de vil ha
bruk for kunnskapshåndtering, kvalitetsforbedringskunnskap eller lederegenskaper i sitt
fremtidige virke som lege.
• Rett balanse mht obligatorisk undervisning er ikke funnet. Særlig før oppgavene i 10. og
11. semester undervises grunnlaget for å kunne gjennomføre oppgavene. Studenter som
ikke har møtt på undervisning far høyt frustrasjonsnivå mht KLoK. Det har vært diskutert
om ikke denne delen av den grunnleggende undervisningen bør gjøres obligatorisk.
• Mest negative er studentene til at det skriftlige oppgavearbeidet i 11/12 semester er for
nært eksamen. Noen undervisningsdager KLoK er tildelt må flyttes for å løse dette. De
første kullene manglet eksempler på beståtte oppgaver og brukte langt mer tid enn ønsket.
Tydeligere instruksjoner og publiserte tidligere besvarelser i Duo (Digitale utgivelser ved
UiO) har hjulpet på dette.
• Manglende integrering av KLoK i annen klinisk undervisning gjør det vanskelig for
studenter å se slik profesjonsutøvelse som en naturlig del av deres fremtidige virke.
Studentene etterlyser jevnlig mer kliniske eksempler på god og evaluerende praksis.
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2 Anbefalte tiltak
Vi anbefaler fakultetet å videreføre hovedmomenter fra KLoK.
• Kunnskapshåndtering, kvalitetsforbedringskunnskap og ledelse har naturlige
fellesarenaer, men er ingen avgrenset helhet som ekskluderer øvrige elementer i
profesjonsutøvelse, så som medisinsk etikk og adferdsfag. Det bør etterstreves å skape
et helhetlig fokus på profesjonell yrkesutøvelse som kan løpe gjennom hele
studietiden, og de ulike elementene i dette må samordnes. Internasjonale eksempler på
slik helhetlige curricula i profesjonsutøvelse bør konsulteres.
• Undervisning i emner som omfatter kunnskapshåndtering, kvalitetsforbedringskunnskap og ledelse kan gjennomføres med hovedtrekkene fra KLoK.
(Re)evalueringene av disse elementene bør fortsette og forbedres. Disse
undervisningsmodulene må videreutvikles med en tydeligere integrering med
eksisterende kliniske fag.
• Fakultetets kliniske undervisning må utfordres til å la kunnskapshåndtering,
kvalitetsforbedringskunnskap og ledelse komme tydelig frem i deres undervisning.
• Fakultetet bør etablere en arena for å samle sine lærere hvor nye temaer som dette, og
ledelsens prioriteringer, diskuteres og formidles.
• Enkelte dager/timer i slutten av 12. semester må flyttes frem slik at skriftlige
besvarelser avsluttes tidligere.
• Deler av den grunnleggende KLoK undervisningen bør gjøres obligatorisk, for å gi
alle studentene det nødvendige grunnlag for etterfølgende oppgaveløsning.
• En videreføring av undervisningen som er samlet under KLoK-paraplyen må legge til
grunn at fakultetet skal ha forskningsbasert undervisning. De tre fagområdene som har
blitt samlet i KLoK er betydelig etterspurte vekstområder for forskning, og ekstern
finansiering av enkelte stillinger bør være mulig. Forskningsbasert undervisning vil
bety:
o Minst to Il-stillinger innen kunnskapshåndtering må videreføres, avtaler med
Kunnskapssenteret må etableres/videreføres. Finansieringskilder må avklares.
o Minst to 11-stillinger i helseledelse innen temaer knyttet til grunnutdanningen
må etableres/videreføres. Den rolle fakultetets fagmiljø innen helseledelse skal
ha overfor grunnutdanningen, må tydeliggjøres og videreføres.
Finansieringskilder må avklares.
o Det nåværende fagmiljøet innen forbedringskunnskap har lav
forskningsaktivitet og er meget sårbart. Minst en full stilling med tilknytning
til de kliniske miljøene innen allmennmedisin eller spesialisthelsetjenesten i
sykehus, og minst to 11-stillinger i de aktive kvalitetsforbedringsmiljøene ved
universitetsklinikkene eller innen allmennmedisin / samfunnsmedisin må
opprettes/videreføres. Finansieringskilder må avklares.
• Den administrative koordinering av undervisning, håndtering av skriftlige oppgaver og
eksamensavvikling for fagelementer fra KLoK krever større ressurser enn en
frittstående 20 % stilling, og bør samordnes med andre emner knyttet til
profesjonsutøvelse.
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3 Bakgrunn
3.1 Forutsetninger og vedtak fra Fakultetet og SHDir
3.1.1 Mandat fra UiO - innføre undervisning i KLoK
Etter innstilling fra utvalget "Integrert undervisningsopplegg for Kvalitetsforbedring,
Kunnskapshåndtering og Ledelse (KKL) i 10, 11 og 12. semester ved grunnutdanningen i
medisin ved Universitetet i Oslo" avgitt august 2006 vedtok Fakultetsstyret den 26. september
2006 enstemmig at:
"KKL - Kunnskapshåndtering, Kvalitetsforbedringskunnskap og Ledelse innføres som eget undervisningsfag i medisin. Implementering av faget organiseres som
et prosjekt i en treårs periode. Fakultetsledelsen får ansvar for at prosjektet får en
hensiktsmessig organisering og finansiering. Prosjektet omfatter først og fremst de
elementer som skal inngå i 10-12 semester, men forutsettes å holde kontakten med de
undervisningselementer som ligger tidligere i studiet. Det forutsettes at opplegget
bearbeides videre med sikt på forankring i de aktuelle semestre. Faget, og
organiseringen av det, gjøres til gjenstand for evaluering etter tre år."

3.1.2 Omfang og tidsmessig plassering i studiet fra UiO
Omfanget av undervisningen ble gitt i mandatet fra studiedekan til overnevnte utvalg
den 02.11.04. Utvalget ble bedt om å utarbeide et opplegg som tilsvarte ca. 3
undervisningsuker (15 x 3 timer formell undervisning) i 11.-12. semester. Denne tiden skulle,
ifølge mandatet fra studiedekan frigjøres først og fremst ved at de til sammen 8 PBL
oppgavene ble tatt ut av disse to siste semestrene, men også ved å inkorporere tid som ble
brukt til beslektede emner, som medisinske usikkerhet og pasientsikkerhet. Utvalgets
innstilling, og som ble forelagt fakultetsstyret inneholdt en detaljert timeplan over bruk av
tidsressurser i semestrene.
I utvalgets mandat ble det fremhevet at KKL opplegget skulle bygge på og være en
videreføring av det som var etablert eller planlagt tidligere i studiet når det gjelder
kunnskapshåndtering og kvalitetsforbedring. Tidsmessig ble KKL plassert i 11./12. semester
for å være del av den siste, integrerende, kliniske del av studiet nær knyttet opp til den
praktiske yrkesutøvelse som lege. Opplegget ble senere utvidet til også å gjelde 10. semester,
grunnet den 12 uker lange praksisperioden på lokalsykehus og i allmennpraksis. I
Fakultetstyrets vedtak er KKL undervisningen formelt lagt til 10. og 11./12. semester.
Navnet ble av praktiske grunner endret fra KKL til KLoK i prosjektperioden.

3.1.3 Økonomiske og personalmessige rammer fra UiO
Det var en pedagogisk hovedtanke at KLoK temaene i størst mulig grad skulle
integreres i den eksisterende kliniske undervisningen utført av fakultets egne lærere. Dette
medførte at utvalget så for seg behov for å motivere, rekruttere og utvikle lærekrefter på ulike
nivåer:

• Noen få akademikere med relevant kompetanse innen ledelse, forbedringskunnskap og
kunnskapshåndtering, med ansvar for planlegging, opplæring av resten av lærerstaben og
enkelte temaforelesninger.
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• Et korps av klinikere med spesiell interesse for KLoK, som skulle være inspiratorer og
nøkkelpersoner inn mot de kliniske miljøene i de aktuelle semestrene. Disse skulle
rekrutteres fra fakultetets ansatte.
• En generell oppdatering av fakultetets kliniske lærerstab, spesielt de involverte i 10-12
semester undervisningen, om hvor og hvordan KLoK kan integreres i den allerede
eksisterende undervisningen.
Dette medførte at det ble anslått et behov for 4-5 akademisk kompetente personer i
vitenskaplige stillinger knyttet til de ulike universitetsmiljøene, men "øremerket" KLoK
prosjektet. Det ble i innstillingen foreslått at disse stillingene kunne finansieres av
universitetet selv, som nye stillinger eller ved at ansatte fristilles til dette arbeidet, eller som
nye, eksternt finansierte, da som regel II'er stillinger. Det ble anbefalt at studiedekan utpekte
og at det ble ansatt en prosjektleder med minimum førsteamanuensiskompetanse i en 20 %
stilling i treårsperioden for å lede implementeringen av KLoK prosjektet.
Det er i prosjektperioden ansatt en prosjektleder i en 20 % stilling lønnet av fakultetet.
Det er videre ansatt en 11-stilling (20 %) med eksterne midler fra Nasjonalt kunnskapssenter
for helsetjenesten (kunnskapsformidling), en universitetslektor stilling i 20 % knyttet til
kunnskapsformidling og en førsteamanuensisstilling (20 %) knyttet til ledelse. Begge disse
stillingene er for fem år og finansieres av fakultetets ordinære budsjett. Driftsbudsjettet,
inklusive lønn til prosjektsekretær i 20 % stilling, belastes bevilgningen fra SHDir.
Det blir nedlagt et betydelig arbeid i forbindelse med KLoK-prosjektet som ikke
kommer frem i budsjettene, fra fast ansatte ved fakultetet, og da særlig ved Institutt for
allmenn- og samfunnsmedisin, og fra de 10 universitetslektorene som er knyttet til sykehus i
Helse SørØst hvor studentene er utplassert.

3.1.4 Forutsetninger og støtte fra SHDir
SHDir støttet, etter søknad fra fakultetet prosjektet med kr 500 000,- i 2005 og med kr
300 000,- i 2006. I tildelingsbrevet for 2006 heter det;
"... prosjektet på en god måte understøtter "Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling
i helsetjenesten" - der "Styrking av forbedringskunnskapens plass i utdanningene" står
sentralt. Utviklingsprosjektet vektlegger læring som prosess, med undervisningen som
"røde tråder" gjennom hele studiet samtidig som det understøtter betydningen av
praksisbasert læring gjennom sin pedagogiske utforming." Direktoratet anbefaler videre
at prosjektet "... tilstreber samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner i
prosjektperioden, slik at innsatsen bidrar til å fremme integrering av denne tilnærmingen
i aktuelle studieplaner."
12006 fikk fakultetet tillatelse til å overføre kr. 1.085.041 fra prosjektet "Studietilbud i
helseledelse for cand. med. studenter som må vente på turnusplass" til KLoK prosjektet.
Samlet har SHDir støttet UiO med 1,9 millioner kroner i prosjektperioden 2005-2009.
Prosjektet arrangerte i 2006 et halvdagsseminar på Gardermoen om
kunnskapshåndtering, kvalitet og ledelse i medisinerstudiet med representanter fra de tre
andre medisinske fakultetene. Det ble der konkludert med at tiden da ikke var moden for et
felles, nasjonalt prosjekt omkring denne problemstillingen.
Et nasjonalt seminar for erfaringsutveksling, der blant annet KLoK skal presenteres,
organiseres av HDir med tentativ dato 10. september 2009.
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3.2 Det faglige grunnlaget for innføring av KLoK
Helsetjenesten er kompleks med stort behov for kontinuerlig kunnskapsoppdatering,
forståelse av ledelse og samhandling, og vedvarende oppmerksomhet om kvalitet og
pasientsikkerhet. Kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitetsforbedring er alle områder med
eget, fagspesifikt innhold. Samtidig overlapper disse arbeidsformene i stor grad i selve
yrkesutøvelsen. Det er disse fellesnevnere som er forsøkt samlet i KLoK-prosjektet.

Fra samfunnets og helseprofesjonenes side, både nasjonalt og internasjonalt, har det de
siste tiår vært fokusert på behovet for utdanning innen kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet,
men lite oppmerksomhet har vært viet dette innen den medisinske grunnutdanning. KLoK er
derfor et foregangsprosjekt, også i internasjonal sammenheng. Det ble tidlig i prosjektet
etablert kontakt med universitetsmiljøer i USA (Harvard, Dartmouth og Mayo) og ved
Karolinska Institutet i Sverige, hvor tilsvarende utviklingsarbeid finner sted. Betydelig
oppmerksomhet og nettverksbygging rettes nå mot denne delen av profesjonsutdanningen ved
mange internasjonalt anerkjente medisinske fakulteter.

3.2.1 Kunnskapshåndtering
Spesialisering, videre- og etterutdanning og andre vanlige måter å bidra til faglig
oppdatering på har etter hvert blitt utilstrekkelige i alle fag og i alle land. Kunnskapsbildet
endres stadig, mengden av ny forskning er stor, praksis er ofte bestemt av tradisjoner og
meninger og det er store og usystematiske forskjeller i tjenestetilbudet. Oppfordringen om
kunnskapsbasering av praksis (evidence based medicine) kom på 1990-tallet sammen med
forsøk på å organisere kunnskapsgrunnlaget bedre (bl.a. i form av bibliotek med oppsummert,
oppdatert og kvalitetsvurdert forskning). Samtidig har man sett teknologiske framskritt i
måten man arkiverer og deler kunnskap på (bl.a. gjennom Internett). Alle disse trendene løper
sammen i et tydelig behov for kompetanse blant legene i kunnskapshåndtering. De må kunne
identifisere informasjonsbehov, søke effektivt etter forskningsbasert informasjon, kritisk
vurdere det de finner, summere opp resultatene fra all forskning om et bestemt spørsmål, og
integrere forskning med annen informasjon som er viktig for å treffe en beslutning om en
enkelt pasient eller om endring av praksis for en avdeling.

3.2.2 Ledelse
I utgangspunktet var tanken at studentene i løpet av studiet skulle få oversikt over
hvordan helsevesenet er bygget opp, hvilke systemer og hvordan finansieringen fungerer og
hvordan både formell og uformell ledelse utøves i helsevesenet. Studentene vil relativt tidlig i
sin yrkesaktive tilværelse, i kraft av sin utdannelse, både utøve og praktisere ledelse. Ingen
systematisk undervisning har blitt gitt i dette emnet tidligere og det er antatt at behovet for en
teoretisk basis er til stede.
Alle leger vil møte ledelsesutfordringer i sitt arbeid, enten det er i form av å lede eller å
bli ledet, og via medarbeidere og pasienter. Det er i samhandling med andre mennesker,
profesjoner og systemer at helsearbeid utføres. I dag må ledere i mye større grad inngå
"partnerskap" med sine medarbeidere enn tidligere. Lederen må endre det tradisjonelle fokus
fra "orden og kontroll" til en lederrolle mer bestående av å sikre ansvarlighet og
myndiggjøring av medarbeidere med fokus på å støtte, veilede og å trene. Å lede alt fra små
kunnskapsbedrifter, slik som det individuelle lege-pasient-forholdet og mikrosystemer rundt
pasienten, til de større mer komplekse organisasjoner krever innsikt og kompetanse både på
det kliniske fagområdet og om ledelse og samhandling. Det er også lederens oppgave å sørge
for at forbedringskunnskap og oppdatert kunnskapshåndtering blir en integrert del av det
grunnlaget virksomheten hviler på.
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3.2.3 Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet
Professor Peter F. Hjort estimerte i 2004 at det årlig skjer ca 2.100 dødsfall i norske
sykehus grunnet "uheldige hendelser" og at om lag halvparten av disse kunne vært unngått
ved større fokus på kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Det er beregnet at kvalitetsbrudd
påfører helsevesenet 1,6 - 2,2 milliarder kroner i ekstra kostnader hvert år.
SHDir og Legeforeningen har hatt et betydelig engasjement i denne saken, og vært viktige
premissleverandører og bidragsytere til utvikling av KLoK-prosjektet ved UiO.Sosial- og
helsedirektoratet utarbeidet i 2005 en nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og
helsetjenesten "... og bedre skal det bli!". Det blir der fremhevet at forbedringskunnskapens
plass må styrkes også i den medisinske grunnutdanningen. Dette ble anbefalt gjort ved å
styrke kompetansen i forbedringsarbeid og metoder hos lærere, gjennomføring av
forbedringsprosjekter som del av studentenes praksisperioder og ved tettere samarbeid
mellom utdanningsinstitusjonene og tjenestene. Dette ble fulgt opp med økonomisk støtte fra
SHDir til utvikling av KLoK prosjektet.
Den norske legeforening har i flere år arbeidet med å innføre kunnskap og ferdigheter i
kvalitetsforbedring i helsetjenesten som del av legers videre- og etterutdanning. Fra 1998 har
Legeforeningen organisert nasjonale forbedringsnettverk (såkalte "gjennombruddsprosjekt"),
som er en metode for system og prosessforbedring som forener medisinsk kunnskap og
forbedringskunnskap, utviklet av Institute for Healthcare Improvement (IHI) i Boston, USA.
Legeforeningen har opparbeidet et betydelig internasjonalt nettverk omkring utvikling,
implementering, undervisning og forskning relatert til kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.
Legeforeningen stilte sin del av dette nettverket, samt faglig ekspertise fra fagpedagog Åse
Brinchmann-Hansen og fagdirektør Hans Asbjørn Holm til rådighet for KLoK-prosjektet.

4 Implementering av KloK-undervisning
4.1 Hovedtrekk ved undervisningen
4.1.1 KLoK som forgrunns- og bakgrunnsundervisning
Evidensbasert kunnskap og undervisning i oppdaterte retningslinjer blir undervist i alle
kliniske fag. Gjennom undervisningen i kliniske fag far studentene en implisitt
systemforståelse av at retningslinjer er i stadig endring, og at oppdatering er et krav for å
drive faglig forsvarlig. Noen fagområder presenterer også data fra kvalitetsforbedringsarbeid,
uten å forklare direkte hvordan denne er initiert eller at det er kvalitetsforbedring.
Eksempelvis viser akuttmedisinske forelesninger i 12. semester hvilke tiltak de har foretatt for
å redusere tid fra symptomer på hjerteinfarkt til trombolytisk behandling. Emnene som inngår
i KLoK blir i den sammenheng bakgrunnsundervisning.
Imidlertid vil studentene best gjenkjenne dette som kvalitetsforbedringstiltak og se
enkelttiltakene som en del av en systematisk tilnærming til kvalitet i helsetjenestene dersom
de har lært kjernebegreper fra kvalitetsforbedringstiltak i forgrunnsundervisning. I slik
forgrunnsundervisning lærer studentene for eksempel at et kvalitetsforbedringstiltak skal ha et
tallfestet mål til en angitt tid ("redusere tid fra symptomer på hjerteinfarkt til oppstart av
trombolytisk behandling med 30 % innen 2 år"), og dermed selv bli i stand til å sette tydelige
og oppnåelige kvalitetsmål i egen praksis.
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4.1.2 To trinn i en læringsspiral : Observere og endre
I KLoK-undervisningen lærer man gjennom to trinn: I 10. semester lærer studentene å
observere kvalitetsarbeid eller forbedringsområder under utplasseringen. 111/12. semester
løftes studentene et trinn videre til å kunne planlegge endringer i helsevesenet.

O b server e

Delta 1 endre

Pasienten
Pacivri flyt
Teamarbeid
Mikrosystemer

Gruppearbeid / ledelse
Identifisere forbedringsmuligheter
Finne kunnskapsgiinn'aget
Monitorere og evaluere 1^raksi;

Relnirigslinjer

Prasjektpbnleggiiy

P asie'nt;nntlytA SR

Kinnskar vs. Praksis

Kunnskap
Ledelse
Kvalitet

Kvalitet i praksis
Organisering

Ledelse
Retn ngslinjer
Evaluering

Pasienten
Pasientflyt

Kvalitet
Indikatorer

Relniri^alinjer
Team rbeid
rCunnskap vs.

Enijrlny
Forberjiicg
TeamCtlelse

Praksis

Eviden-L isis
Prosess

10. semester 11 . semester

Overlevelse
Simulering i akuttmedisin
Pasients!kkrhet
Prioriter r or
Når alt har gått galt
Fortsatt forbedring

12.semestr

4.2 Typer undervisning:
4.2.1 Seminarer
Seminarene skal gi en mest mulig helhetlig behandling av sentrale temaer. Det er en
forutsetning at undervisningen ikke bare gis i form av forelesninger, men er kombinert med
studentaktiviserende tiltak (praktiske øvelser/ presentasjoner forberedt av studenter/
gruppearbeid/ summegrupper/ diskusjoner i plenum).
• 110. semester er introduksjonen til KLoK utformet som et seminar med
studentaktiverende øvelser. Etter utplasseringen er det studentforberedte presentasjoner i
et oppsummerende seminar.

• I 11. semester er introduksjonen til gruppeoppgaven i KLoK seminarer med
studentdiskusjoner over holdningsdannende spørsmål som "hvordan velge en leder?"
"Hvilke egenskaper forventer vi av en leder?"
• 112. semester er medisinske feil-uken seminarer med gruppediskusjoner knyttet til en
fatal feil-video og diskusjon omkring etikk og diskusjoner med journalister som har
helsestoff som sitt spesiale.
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4.2.2 Oppgaveløsing - aktiv læring
Fra det opprinnelige KKL-utvalget ønsket man å gi undervisning i tråd med moderne
pedagogiske prinsipper om studentinvolvering, erfaringsbasert undervisning og aktiv læring.
Konkrete eksempler på aktiv læring i KLoK:
1) 110. semester introduksjonsseminaret jobber studentene med et virkelig pasientkasus
med fatal utgang, der en medisinstudent i utplassering var involvert i en av
prosedyrene som ble galt utført.
2) 110. semesters praksisperiode i sykehus gjennomfører studentene flere KLoKoppgaver der primærfokus er å observere systemer og prosesser i sykehuset de
hospiterer ved.
3) 110. semester praksisperiode i primærhelsetjenesten gjennomfører studentene enkle
spørreskjemaundersøkelser (StudPEP, basert på EUROPEP) blant sine pasienter for å
få tilbakemeldinger etter selvstendige konsultasjoner.

4) 110. og i 11. semester utfordres studentene til å finne oppdaterte svar på medisinske
spørsmål via systematiske søk.
5) I gruppeoppgaven i 11.-12. semester velger studentene en leder og kommunikasjonen
mellom KLoK veilederne og studentene går via gruppeleder.
6) Studentene velger i gruppeoppgaven et kvalitetsforbedringsprosjekt og får
tilbakemeldinger på prosjektplanen de utformer.

4.2.3 Student-BEST : Tverrfaglig simulering for kommunikasjon,
samhandling og ledelse
KLoK har opprettet et tverrfaglig samarbeid med videreutdanning i anestesisykepleie
ved Høgskolen i Oslo, BEST-nettverket og Legeforeningen. Målet for samarbeidet er å
opprette et undervisningstilbud for studenter fra flere profesjoner, hvor man trener på å
samhandle, kommunisere og utøve ledelse i en stressende akuttsituasjon. I BEST (Bedre og
Systematisk Traumetrening) simulerer helseutøvere som jobber sammen til daglig i egne
akuttstuer. I Student-BEST har vi trent i Høgskolens Øvingspost eller i Simuleringssenteret på
Ullevål.

Vi har hatt muntlig og skriftlige evalueringer i etterkant av dagen. Undervisningen har
fatt svært gode tilbakemeldinger:
"Veldig lærerikt å være oppe i akuttsituasjonen, se hvordan man blir påvirket av stresset
og se hvor viktig det er å følge prosedyrer. Veldig ålreite debrifinger, fint å se hvordan
vi ble enig om å forbedre, faktisk ble bedre."
Student-BEST har blitt gjennomført høsten 2007 og høsten 2008. Vi har hatt frivillig oppmøte
med bindende påmeldinger. Simuleringene har blitt gjennomført med enkle Anne-dukker og
med avanserte SimMan-dukker. Studentene har eksempelvis måttet håndtere nedsatt
bevissthet, høy smerte, hjertestans, nedkjøling og traumer.
Ansvarlige for akuttukene i 12. semester, Petter Andreas Steen og Erik Fosse, har deltatt
i denne delen av KLoK-undervisningen. De ønsker å beholde simuleringen i sin nåværende
form, men i større skala - altså som en obligatorisk undervisning for alle medisinstudentene i
akuttukene. Oppgraderingen fra et frivillig tilbud til en obligatorisk øvelse for alle er
påbegynt.
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4.3 Utvikling av undervisningen
Alle deler av undervisningen har gjennomgått revisjoner etter tilbakemeldinger fra
pilotkullet og senere kull. De største revisjonene fra den opprinnelige undervisningsstrukturen
inkluderer:
• Introduksjonsseminaret i 10. semester. Det ble nødvendig å aktivisere studentene
i pasientsikkerhetsspørsmål. En time ble viet til gruppeoppgaver. Det ble også
nødvendig å forberede studentene bedre på oppgavene de skal løse i
praksisperioden. En time ble derfor viet til oppgavegjennomgang.

• Etterundervisningen i 10. semester. Studentene rekrutteres ved at
universitetslektorer på sykehus anbefaler noen av sine studenters oppgaver som
egnet til diskusjon og refleksjon. Undervisningsansvarlige for alle tre
fagområder har vært til stede. Disse har spisset etterundervisningen ved å sørge
for at læringsmål for etterundervisningen er klarere formulert, og at
læringsmålene blir tydeliggjort - enten av studentene selv, eller av lærerne som
leder seminaret. Dette sikrer at etterundervisningen er med å forberede
studentene til eksamen.
• Oppgavene i 10. semester. En av de tre oppgavene studentene hadde i
praksisperioden var å vurdere kvalitets- og læringsmiljøet i avdelingen de
hospiterte . Studentene på etterundervisningen har forevist svært spennende
resultater på denne oppgaven og bidratt til gode refleksjoner . Studenter har også
forevist lokale avdelinger disse oppgavene, og fått positive tilbakemeldinger
blant annet av sykehusledelsen . Noen sykehus har imidlertid nektet studentene å
foreta slike spørreundersøkelser, ettersom det kunne virvle opp negative
strømninger uten noen lokal plan for etterhåndtering . Denne oppgaven ble derfor
omarbeidet i 2009.
Oppgaven i kunnskapshåndtering var i utgangspunktet en gruppeoppgave der
man skulle vurdere en lokal retningslinje etter en sjekkliste utarbeidet av
kunnskapssenteret. 12009 ble oppgaven KUPmester presentert for studenter og
lærere . Dette innebærer bruk av e-læringsressurser for å gi en grundig innføring i
"kunnskapssirkelen" - der man avdekker kunnskapsbehovet, formulerer
kunnskapsspørsmål, lager et robust kunnskapssøk , kritisk vurderer den
forskningsbaserte kunnskapen , vurderer kunnskapen opp mot verdier,
preferanser og erfaring og setter kunnskapen ut i praksis . Med KUPmester blir
oppgaven individuell , ikke gruppebasert.

Oppgaven med å tegne et flytdiagram over et pasientforløp er blitt revidert og
spisset i 2009 . Studentene blir nå bedt om å se spesifikt på områder i et
pasientforløp som har kvalitetsmessige utfordringer , slik som
henvisningsskrivet , kurveføringen, innledningen til kirurgi , epikrisens innhold,
epikrisetid.
• Oppgaven i 11 - 12. semester . For pilotkullet var det utydelig hvordan oppgaven
skulle utformes . Noen satte i gang med målinger i en sykehusavdeling, andre
vektla mer patologien bak helseproblemet de ville avhjelpe med
kvalitetsforbedringsprosjektet de hadde i tankene. Det ble nødvendig å lage en
konkret 15 -punkts mal på hvordan oppgaven skal løses. Dette er analogt til
hvordan BMJ-tidsskriftet Quality and Safety in Health Care har laget
retningslinjen SQUIRE for kvalitetssikret publisering av forbedringsprosjekter.
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Det oppsto også et ønske om å kunne bruke studentenes arbeider ute i
klinikkene. Høsten 2008 ble gruppeoppgavene publisert i databasen DUO, der
de er tilgjengelig med søkeordet KLoK. Studentene ble også fra høsten 2008
bedt om å levere sammen med oppgaven en 6-bilders powerpoint presentasjon
basert på sine sammendrag. De to siste endringene ble innført på kort varsel og
ble fra studentenes side sett på som stressende merarbeid, til gagn for andre enn
dem selv. Våren 2009 har både publisering av gruppeoppgavene i DUO og
innlevering av powerpoints funnet sin form og studentene virker mer fornøyde.
Studentene uttrykte også bekymring for om en students dårlige innsats skulle
gjøre at hele gruppa strøk, eller at en student skulle få bestått etter resten av
gruppas innsats. Det ble derfor nødvendig å innføre kjøreregler for godkjent
gruppedeltagelse.

4.4 KLoK-veilederen
KLoK-veilederen ble utviklet som et supplement til skriftlig utforming av oppgavene
studentene skulle løse. Kunnskap shåndteringsmiljøet har en ferdig utarbeidet bok som er
deres "pensum", mens dette ikke foreligger for ledelse. Kvalitetsforbedring har i høy grad
basert seg på "Kom i gang!" av Ada Schreiner, tilgjengelig fra Legeforeningens hjemmesider.

KLoK-veilederen har vært gjenstand for flere revisjoner underveis. En del teoristoff er
tatt ut, og det er lagt vekt på å tydeliggjøre fagets formål og studentenes oppgaver. Som en del
av vår egen undervisningsplanlegging har den siste versjonen inneholdt sammendrag og
målbeskrivelser for hver undervisningsbolk.

4.5 Oppmøte
I tråd med prinsippene for Oslo96 er oppmøte til undervisningen frivillig og basert på
ansvar for egen læring. KLoK-faget er lagt til studienes siste del, da er studentene blitt mer
forelesningskresne og mer eksamensrettede i innsatsen. KLoK var opprinnelig ikke et
eksamensfag. Før KLoK ble et eksamensfag møtte mellom 20 og 60 % av kullet til
forelesninger og seminarer. Dårlig oppmøte har vært en stor utfordring for gjennomføring av
obligatoriske oppgaver senere i KLoK-undervisningen, både i 10. og i 11./12. semester, selv
om introduksjonsseminarene før oppgavene generelt har hatt blant de bedre oppmøtene.

4.6 Innføring som eksamensfag
Eksamensoppgavene er "the tail that wags the dog", altså styrende for studentenes
innsats. Etter en del interne diskusjoner ble det derfor avgjort at KLoK skulle arbeide for å
legge inn deloppgaver i andre eksamensfag.
10. semester eksamensoppgaver
10. semesterledelsen og eksamenskommisjonen har vært meget velvillige i forhold til å
inkludere spørsmål fra KLoK-undervisningen i sine eksamenssett.
Fagplanutvalget har nedsatt eksamenskommisjoner som har laget eksamensforslag til
studentene. Det har vært av avgjørende betydning at sensorveiledningen er lettfattelig og
entydig, ettersom de som retter eksamensoppgavene ikke nødvendigvis kjenner KLoK-faget.
Gruppeoppgaven i 11. og 12. semester
Hver gruppes oppgave må få karakteren "Bestått" for at gruppens medlemmer skal få gå
opp til embedseksamen. Studentgruppene får hjelp til å oppnå "Bestått" ved at de kan få
veiledning underveis på sin valg av oppgave, valg av kvalitetsindikator, valg av tiltak. Malen
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for besvarelsen har også bidratt til forenkling av strukturen, omfanget og den enkelte students
bidrag (se veilederen).
Hvert semester har fagplanutvalgets medlemmer fra de tre fagområdene organisert en
sensorgruppe. Denne har kommunisert via e-post internt og til studentgruppens leder.
KLoK som eksamensfag i 12. semester

Imidlertid ble studentene svært fokusert på å få gruppeoppgaven ut av hendene, slik at
de kunne konsentrere seg om eksamensfagene. Fagplanutvalget tok kontakt med
eksamenskommisjonen i 12. semester. Som i 10. semester var eksamenskommisjonen
velvillig til innsending av oppgaver, og KLoK er kommet inn i rutinene for utarbeidelse av
eksamensoppgaver.
KLoK-stasjon på OSCE-eksamen
Det medisinske fakultet ønsker å endre nåværende eksamensform fra tradisjonell
skriftlig embedseksamen og fire-stasjons muntlig eksamen, til 18-stasjons OSCE-eksamen.
KLoK er invitert til å lage eksamensoppgave til en av disse stasjonene, og en test av OSCE
eksamen vil gjennomføres denne våren. FPU har opprettet eksamenskommisjoner som
utarbeider OSCE-oppgaver.
Erik Fosse fra akuttmedisinske uker har imidlertid ønsket å bruke samhandlingstema fra
Student-BEST- undervisningen i den OSCE-stasjonen han har ansvaret for. Integreringen av
KLoK opp mot kliniske fag har dermed så langt vært vellykket overfor akuttukene.

4.7 Sammendrag av undervisning i 10. Semester
(Her er gjengitt den informasjonen som legges ut på "Mine Studier" for hver enkelt
undervisningsmodul i KLoK)

Introduksjonsdag for 10. semester
Undervisningsansvarlig Per Hjortdahl

KLoK er et nytt og sammensatt fagområde som består av kunnskapshåndtering, ledelse
og kvalitetsforbedring. Denne introduksjonsdagen brukes til å klargjøre KLoK-begrepet og å
vise hvordan KLoK er integrert i alle de kliniske fagene som undervises på lokalsykehus og i
allmenn- og samfunnsmedisin i dette semesteret.
Nytten av KLoK viser vi ved å la dere drøfte et innleggelsesforløp hvor det blir tatt flere
gale avgjørelser, deretter å formulere læringsmål slik det gjøres i PBL-undervisningen, for så
å diskutere mulige KLoK-løsninger i plenum.
Siste time gjennomgås 10. semesteroppgavene som skal løses i praksisperioden i
sykehus og i allmennpraksis. Du far utdelt en veileder som gir bakgrunnsinformasjon om
fagområdet og som beskriver kravene til oppgaveløsningen i detalj.
Etter denne undervisningen skal du:
1. Ha blitt presentert for KLoK-fagets bakgrunn og intensjoner
2. Begynt å se etter prosesser, systemer, forløp, håndtering av uønsket hendelse og
ansvarslinj er i en oppgave om pasientflyt i sykehus

3. Vite hvilke oppgaver du skal løse i praksisperioden i sykehus og i allmennpraksis.
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Ledelse som fag. Kan leger lede og ledes? Solorytter eller samhandling?
Profesjonsroller og ledelse i helsetjenesten.
Undervisningsansvarlig: Gudmund Nordby.
110. semester er det to forelesninger i emnet ledelse.
Kort gjennomgang av lederutvikling, lederegenskaper og den medisinskfaglige
kontekst. Behovet for utvikling, synliggjøring, legitimitet, koordinering, ressurser, kontinuitet
og endring omtales.

Ledelse handler bl a om å håndtere dilemmaer og evnen til å balansere motsetninger
over tid. Adizes ledelsesteori - som deler ledere inn i Produsent -, Administrator - ,
Entreprenør - og Integrator - rolle, går ut på at ikke alle ledere er "utstyrt" med de samme
egenskaper, men at man kan bli bedre ved å være bevisst sine svake og sterke sider. Skillet
mellom administrasjon og ledelse gjennomgås.
Ledere må ha kjennskap til og bidrar både til den formelle og den uformelle
organisasjonskultur innen "sin" bedrift. Enkelte kjennetegn blir gjennomgått og
eksemplifisert. Ett eksempel kan være hvordan konflikter løses. Typer av konflikt,
kjennetegn og årsaker til konflikt blir og berørt.
Bruken av team har økt i arbeidslivet og påvirker måten organisasjoner ledes på.
Definisjon av team, ulike typer team, teameffektivitet, retningslinjer for målstyring, resultater
og forutsetninger for at team skal være vellykkede er sentrale tema. Gruppeprosesser,
prestasjonsfremmende forutsetninger og enighet om hvilke resultater som skal skapes er de
overordnete faktorer for at team skal fungere effektivt.
Etter denne undervisningen skal du kunne:
1. reflektere rundt lederegenskaper og hvorfor selvinnsikt i lederskap er viktig
2. ha en formening om faglig ledelse i en medisinskfaglig kontekst
3. forskjell mellom formell og uformell ledelse
4. hvilke krav som stilles til velfungerende team

Les lokale retningslinjer med nye briller
Undervisningsansvarlig: Arild Bjørndal
Hva preger praksis? Hvem avgjør faglige valg? På basis av hva? Helsetjenesten er i en
viss forstand en million møter hver dag, mellom helsepersonell og pasienter. I mange av de
møtene treffes det viktige beslutninger om liv og helse. Hva avgjør slike faglige valg? Ingen
kan ha alle de "riktige" svarene i hodet til enhver tid. Hva annet enn eget hode er det man
støtter seg på dersom en lege er i tvil?
Pasienter som møter deg når du er ferdig, har krav på å komme til et møte med den
beste tilgjengelige kunnskap i verden. Hvordan har du tenkt å leve opp til det ansvaret? Anser
du det for en individuell eller kollektiv utfordring?

Tidligere kull har til dels kommet tilbake hoderystende over mengden av utfordringer
og mangelen på løsninger med hensyn på å håndtere kunnskapsgrunnlaget for viktige
beslutninger i praksis. Hvordan kan du ta på deg kritiske og konstruktive briller, og lete etter
muligheter for forbedring og fornying i praksisperioden, som du kan ha nytte av i ditt eget
faglige liv senere? Det handler denne forelesningen om.
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Etter denne timen skal du:
1. kunne definere kliniske retningslinjer
2. skjønne forskjellen på gode og dårlige retningslinjer
3. være nysgjerrig på hvordan sykehus og legepraksiser løser sine fundamentale
oppdateringsproblemer
4. være forberedt på oppgaven i kunnskapshåndtering dere skal løse under utplasseringen
5. være forberedt på spørsmål om kunnskapshåndtering til eksamen

KLoK oppsummeringsdag for 10 . semester
Undervisningsansvarlig Per Hjortdahl
Dere har brukt verdifull tid på å løse oppgaver ute i praksisperioden. Etter
praksisperioden vil noen studenter presentere for sitt eget kull hva de lærte gjennom å løse
oppgavene de valgte.
Dere vil se hvordan kvalitet kan dokumenteres ved hjelp av internkontroll i
primærhelsetjenesten.
Etter denne undervisningen skal du:
1. Forstå hvorfor og hvordan man tegner flytskjema
2. Forstå hvilke elementer som er vanlige utfordringer for god kvalitet i helsetjenester i
sykehus og i primærhelsetjenesten
3. Forstå hvordan samhandlings- og læringsklima i et mikrosystem er påvirket av
ledelsen, og hvordan det påvirker kvaliteten på helsetjenesten
4. Kjenne viktige ferdigheter for å kunne utøve kunnskapsbasert praksis
Eksamensrelevant pensum er:
- Veilederen i KLoK, med kildehenvisninger
- Kom i gang, av Ada Schreiner
- Kunnskapshåndtering i helsevesenet, av Bjørndal, Flottorp og Klovning
- Handouts og artikler delt ut under seminarene og forelesningene

4.8 Sammendrag av undervisning i 11. - 12. semester
Introduksjon til KLoK-undervisningen i 11.-12. semester
Undervisningsansvarlig Pål Gulbrandsen

Introduksjonen har tre hovedformål:
• En kort oppsummering av tidligere KLoK-undervisning ved hjelp av studentene
• Presentasjon av semesteroppgaven, faglige og formelle krav
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• Bevisstgjøring om teamarbeid og betydningen av systemer
KLoK-oppgaven i 11.-12. semester gjennomføres i en gruppe du ikke selv har valgt.
Arbeids- og eksamensformen forutsetter til dels utfordrende gruppearbeid, og det er derfor en
ulempe for enhver gruppe ikke å være godt (helst fullstendig) representert på introduksjonen.
Etter denne undervisningen skal du kunne:

1. Reflektere over forhold som bidrar til forbedring eller forverring av kvalitet på
medisinsk behandling
2. Begynne planleggingen av KLoK-oppgaven sammen med dine medstudenter

Praktiske verktøy til kvalitetsforbedring
Undervisningsansvarlig: Frederik Frøen
Denne undervisningsbolken bygger på de erfaringer som du har hatt i utplasseringen i
10. semester og løsningen av oppgaver i KLoK der. Det forutsettes nå at du kjenner til de
grunnleggende prinsippene i utarbeidelse av flytdiagrammer, kan innhente et
kunnskapsgrunnlag, evaluere faglige retningslinjer, og har gjort deg en del tanker om
helsevesenets oppbygning og hvordan det bidrar både med muligheter og trusler i forhold til
tverrfaglig samarbeid, kvalitet og sikkerhet. Kanskje har du i ditt møte med sykehuset sett
eksempler på spesielt god kvalitet, eller opplevd tjenester som du tror kunne vært sikrere eller
bedre?

I undervisningen vil du få introduksjoner til noen av de mest grunnleggende prinsippene
innen kvalitetsforbedring, og noen av de viktigste verktøyene du nå vil trenge for å kunne løse
gruppeoppgaven (og kvalitetsforbedringsoppgaver senere i karrieren) på en effektiv måte. En
forståelse av hva kvalitet innebærer, og hvordan vi faktisk kan måle det på en meningsfylt
måte, velge ut de viktigste, og følge dem rasjonelt over tid, er et nødvendig grunnlag for å
kunne finne forbedringsmuligheter og dokumentere forbedring av de tiltak man igangsetter.
Etter denne undervisningen skal du kunne:
1. Diskutere ulike mål for kvalitet i helsetjenestene, og vurdere egenskaper ved en
kvalitetsindikator.
2. Kjenne til grunnleggende prinsipper i valg av forbedringsmål ved bruk av
Paretodiagrammer og en syklisk "PDSA"-tilnærming til kvalitetsforbedring

3. Forstå kilder til, og tolkning av variasjon i kvalitetsmålinger, og kjenne til
grunnleggende begreper i statistisk prosesskontroll.

Veiledning til oppstart av gruppeoppgave i KLoK
Undervisningsansvarlig: Frederik Frøen

Dette seminaret bygger på den foregående undervisningen om praktiske verktøy til
kvalitetsforbedring, og har som målsetning å gi grunnlaget for en effektiv og god oppstart og
gjennomføring av gruppeoppgaven i KLoK. Ved gjennomgang av noen av de beste tidligere
besvarelsene på gruppeoppgavene eksemplifiseres hvordan gode valg av tema, tiltak og
indikatorer har skapt gode løsninger. Flere eksempler fra nasjonalt og internasjonalt
kvalitetsarbeid presenteres. Gjennom en "brainstorming" i gruppene skisseres forslag til
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løsning på gruppeoppgaven for alle gruppene, og vi diskuterer hva som er særlig egnede
oppgaver - hva som er enkelt, og hva som er komplisert. Vi gjennomgår malen for
oppgavebesvarelse og uthever de viktigste momentene, erfaringsmessige fallgruver, og
diskuterer strategi for effektiv løsning av oppgaven.
Før du kommer til seminaret er det en fordel om du har vurdert, enten for deg selv eller
sammen med gruppen, om du vet om et fagområde du kunne tenke deg å skape forbedring i?
Har du et konkret eksempel fra en avdeling du kjenner? Har du tenkt på hva som ville vært en
forbedring? Hva slags tiltak kunne skapt denne forbedringen? Hvordan ville du måle om
tiltaket virket?
Etter denne undervisningen skal du kunne:
1. Forstå sammenhengen mellom valg av forbedringstema, forbedringsmål og
kvalitetsindikator til gruppeoppgaven.
2. Kjenne til viktige tematiske områder, og interesserte fagmiljøer for veiledning som er
særlig aktuelle for gruppeoppgaven.
3. Legge en strategi for rask og effektiv løsning av gruppeoppgaven.

Hvordan kan jeg forbedre min egen (og min egen organisasjons) bruk av
kunnskap?

Undervisningsansvarlig: Arild Bjørndal
Denne dagen trener vi på kunnskapshåndtering i forhold til noen konkrete kliniske
spørsmål. Vi bygger videre på kursinnhold fra 7. semester og forbereder dere også på KLoKoppgaven i 11. - 12. semester og eksamensspørsmål. I fokus er:
• Hvordan hente ut konkrete og viktige spørsmål fra et klinisk scenario?
• Hvordan hente ut og vurdere informasjon - raskt?
• Hvordan avklare om det foreligger et gap mellom det vi vet og det vi gjør i klinikken?
I andre delj obber vi sammen for å identifisere måter å tette slike gap på. Da er vi
opptatt av å designe mulige prosjekter for kvalitetsforbedring.
Etter denne dagen skal du:
1. raskt kunne konkretisere og prioritere spørsmål hentet ut fra et klinisk scenario
2. løse opp scenariet med kunnskap du har hentet inn
3. legge en plan for en kunnskapsbasert måte å påvirke egen organisasjon på
4. forstå hva vi krever av kunnskapshåndtering i KLoK-oppgaven

5. være godt forberedt på spørsmål om kunnskapshåndtering i avsluttende eksamen

Endringsledelse - hvordan få til endringer
Legen som leder og ledet.
Undervisningsansvarlig: Gudmund Nordby

Noen av ufordringene ved ledelse er å lede kunnskapsrike medarbeidere,
organisasjonslojaliteten har blitt mindre, det stilles andre krav med bla høyere
effektivitetspress, tidsklemma, mer krevende eiere og krav om stadig omstillinger. I denne
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forelesningen gjennomgås en del årsaker til at både organisasjoner og enkeltindivider
motsetter seg endring, hvilke verktøy man kan benytte seg av for å lindre "endringssmerten",
men også hvordan endring påvirker prestasjon både på individ og organisasjonsnivå.
Konfliktteorier berøres.
Gode samarbeidsrelasjoner preges av effektiv kommunikasjon, omsorg, vennlighet,
behjelpelighet, koordinering av innsats, arbeidsdeling, oppgaveorientering, høy produktivitet,
tro på egne ideer og sterk tro på felles oppfatninger og verdier, villighet til å øke andres makt
etter behov og at konflikterende interesser blir oppfattet som felles problem som må løses
kollektivt.
Etter denne undervisningen skal du kunne:
1. reflektere over hva som ligger bak motstand mot endring
2. forstå hvorfor og hvordan endring påvirker ytelse/prestasjon
3. formidle enkle grep for å redusere endringssmerte
4. fremlegge hva som preger gode samarbeidsprestasjoner

Halvdagsseminar - Hva kan jeg gjøre for faglig kvalitet der jeg jobber?
Undervisningsansvarlig: Per Olav Vandvik
Seminaret innebærer en blanding av forelesninger og forskjellige former for
studentaktivitet. Alt stoffet denne dagen har direkte relevans for gjennomføring av
gruppeoppgaven.
Det gis en rekke konkrete eksempler på problemer med kvaliteten på arbeidet i
helsetjenesten. Dere involveres i en diskusjon om hvorfor det er slik og hva som kan gjøres
med dem. Dere presenteres også for eksempler på vellykkede og mislykkede forsøk på å
bedre kvaliteten.
Sentrale begreper i nyere studier av og diskusjoner om helsetjenesten er
pasientsikkerhet og pasientsikkerhetskultur. Dere vil lære disse begrepene å kjenne og noe om
hvordan de kan måles. Et praktisk kvalitetssikringsverktøy gjennomgås.
Det er vanskelig å arbeide i team uten å kjenne seg selv. Dette læres først og fremst i
arbeid, men under seminaret vil det bli gitt oppgaver som fungerer som innfallsport. Legens
plass i ulike sammenhenger, private, profesjonelle og arbeidslivsmessige, blir trukket frem.
Det legges opp til en diskusjon om hvordan din personlighet, levde liv, og sosiale og
kulturelle normer virker i møtet med faglige krav, produktivitets- og prioriteringskrav og
lover og regler. Det gis innblikk i betydningen av personlig sårbarhet for utøvelsen av yrket.
Videre gjennomgås betydningen av posisjon, makt og innflytelse for atferd og hvordan

det setter grenser for hva som er akseptabelt og hva som er virkningsfullt. Alliansebygging,
argumentasjon og manipulasjon diskuteres. Hovedteorien om hvordan voksne handler når de
ikke far det som de vil presenteres.
Det beskrives hvordan det å være faglig aldri bare handler om å gjøre det som faglig sett
er rett. Etiske og pragmatiske valg og relasjonelle forhold er alltid en del av prosessen.
Hvis studentene ikke har valgt ledere ennå til oppgaven sin, foretas valgene til slutt i
seminaret under drøfting av premissene for valgene.
Etter denne undervisningen skal du kunne:
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1. Reflektere over dine personlige egenskaper og hvordan de påvirker din holdning til
kritikk og behov for endring, og din evne og vilje til å kritisere og foreslå endring
overfor andre
2. Kjenne noen av de mest typiske kvalitetsfeil vi ser i helsetjenesten og eksempler på
initiativer for å endre på dette

3. Reflektere over krefter i helsesystemet som står i veien for eller bidrar til endring og
hvilke mekanismer som styrer handlingsmønstre
4. Kjenne innholdet i begrepene pasientsikkerhet og pasientsikkerhetskultur og et
praktisk kvalitetssikringsverktøy innen dette feltet
5. Vite hvem som er gruppelederen din

Veiledning i gruppeoppgaven i KLoK
Undervisningsansvarlig: Frederik Frøen
Denne veiledningssesjonen er et tilbud til de gruppene / gruppeledere som ønsker
veiledning i tilknytning til den obligatoriske prosjektbeskrivelsen som skal leveres i KLoK.
Veiledningen bygger på introduksjonsdagen, og er et supplement til den skriftlige
tilbakemelding dere har fått på innleverte prosjektplaner. Erfaringsmessig vil de fleste
gruppene nå ha en del konkrete tanker om problemstillinger de kunne tenke seg å lage en
prosjektbeskrivelse til. Som forberedelse til denne veiledningen er det en fordel om gruppene
har tenkt frem svar (aller helst bør svaret inkludere "ja"):
1 - Har dere funnet et konkret problem der det er et avvik mellom hva man gjør og hva
kunnskapsgrunnlaget forteller at vi burde gjøre?
2 - Har dere funnet et kunnskapsbasert og praktisk gjennomførbart tiltak?
3 - Har dere funnet en måte å implementere tiltaket på som også er kunnskapsbasert?
4 - Har dere funnet en indikator der det er en kunnskapsbasis for sammenheng med
kvalitet. Oppfyller indikatoren de grunnleggende krav vi stiller til en indikator? Egner
indikatoren seg til å monitorere og evaluere tiltaket?
5 - Har dere vurdert hvem som skal involveres, og hvordan dette skal gjøres?
Vel møtt til veiledningen!

Medisinsk usikkerhet , utilsiktede hendelser, pasientsikkerhet
Undervisningsansvarlig: Per Hjortdahl, Reidun Førde

Dette todagers seminaret er et "overlevelseskurs" eller en forberedelse til deler av den
virkeligheten dere som turnuskandidater og ferdige leger kommer til å møte om kort tid.
Det handler om hvordan best takle usikkerhet, utilsiktede hendelser og medisinske feil.
Seminaret tar for seg pasientens-, legens- og samfunnets perspektiv. Dette gjøres ved
video, kasuistikker og diskusjon. Det er oversiktsforelesninger om forståelsen av medisinske
feil og om varsling "Når kritikkverdige ting foregår. Hvordan skal man si ifra?"

Formalaspektene og jussen blir belyst fra Helsetilsynets med fokus på "Hva skjer når
Helsetilsynet kommer". Hvordan og hvorfor avvik skal registreres - "Straff eller læring" - blir
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behandlet av Nasjonalt kunnskapssenter. Medisinske feil blir belyst fra Pasientombudet
ståsted og "Når pasienten skal ha erstatning" blir behandlet av Norsk Pasientskadeerstatning.
Når skaden først har skjedd, hva gjør vi da? "Medienes rolle ved feilbehandling. Hva kan
journalister lære leger" blir tatt opp av en erfaren journalist og seminaret avsluttes med
informasjon og diskusjon fra legeforeningen "Leger i nød . Støttefunksjoner når noe går galt".
Etter denne undervisningen skal du:
1. Forstå at det å leve med usikkerhet er en av de innebygde utfordringene ved legeyrket
2. Ha diskutert ulike måter å møte denne utfordringen
3. Forstå at utilsiktede hendelser er en integrert del av all klinisk medisin og at alle leger
kommer til å møte dem i større eller mindre grad
4. Kjenne til pasientens-, legens- og samfunnets perspektiv og krav når det gjelder
utilsiktede hendelser . Være inneforstått med myndighetskravene
5. Forstå sammenhengen mellom å lære av egne feil , pasientsikkerhet og kontinuerlig
kvalitetsforbedring
6. Ha fått noen råd, håndgrep om hvordan møte pressen i slike situasjoner
7. Vite hvilke støttefunksjoner som er tilgjengelig for oss som leger når stresset blir for
stort, eller feilen har skjedd.

Simulering, Student-BEST
Undervisningsansvarlig: Per Hjortdahl
I timene merket Student-BEST simulering skal du ta imot "pasienter" som kommer
skadet til "akuttmottak", og skal stabiliseres. Du arbeider i et tverrfaglig team med
medisinstudenter og anestesisykepleierstudenter. Samhandlingen i teamet, kommunikasjonen
underveis og ledelsen dere utøver/følger i stressede situasjoner vil bli observert av en
instruktør. Etter hvert pasientmottak har vi debrifing hvor studentene kan komme med sine
reaksjoner og tanker om forbedring, slik at teamet kan ha en kvalitetsforbedring til neste
pasientmottak. Prinsipper for å gjennomføre simulering lokalt, slik BEST-trening
gjennomføres i norske sykehus, blir gjennomgått. Grunnleggende undersøkelse og behandling
av akuttpasient repeteres, men det akuttmedisinskfaglige er i denne sammenheng ikke i
hovedfokus. Hovedlæringsmålene for dagen er samhandling, ledelse og kommunikasjon.
Etter denne undervisningen skal du:
1. Lære å lede og / eller bli ledet i et akutt-team
2. Kjenne til hvordan du selv kommuniserer og samhandler under stress
3. Erfare hvordan debrifing etter simulering er avgjørende for læring
4. Forstå sammenhengen mellom simulering og kvalitetsforbedring

5. Ha testet dine kunnskaper i akuttmedisin i en praktisk øvelse, uten at pasienten dør.
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5 Organisering av KLoK-prosjektet
5.1 Fagplanutvalget og administrativ forankring
Implementeringen av undervisningsfaget KLOK er organisert som et prosjekt i en
treårsperiode (2007-2009). Prosjektgruppen er organisert som et Fagplanutvalg.
Fagplanutvalget er administrativt underlagt Fakultetssekretariatet. Prosjektleder er ansatt ved
Institutt for allmenn og samfunnsmedisin i en 1/5 stilling. Det er ansatt en prosjektsekretær av
Fakultetssekretariatet i 1/5 stilling for fagplanutvalget. Både prosjektleder og prosjektsekretær
har arbeidssted på Institutt for allmenn og samfunnsmedisin (IASAM).

5.1.1 Fagplanutvalgets medlemmer og representativitet
Fagplanutvalget består av en leder, to representanter foreslått av hver av de tre
fagområdene og representanter for studentene.
Tilknytning
førsteamanuensis, IASAM / avd.dir., seniorforsker,
Folkehelseinstituttet
professor, Kunnska ssenteret / IASAM
overlege, Nevrologisk avd., Rikshospitalet / forsker,
Allmennmedisinsk forskningsenhet, IASAM
førsteaman. Fakultetsdiv. Akershus Universitetsdivisjon

f.o. m

t.o.m

01.01.07

31.12.09

01.01.07
01.01.08

31.12.09
31.12.09

01.01.07

31.12.09

01.01.07

31.12.09

01.01.07
01.01.07
vår 2007
30.03.09

31.12.09
31.07.08
31.12.09
31.12.09

Per Olav Vandvik

professor, Sykehuset Telemark
universitetslektor, Kunnskapssenteret / IASAM
førsteamanuensis, HELED
pasientsikkerhetssjef, Kvalitetsenheten, Akershus
Universitetssykehus
førsteamanuensis, Kunnskapssenteret / IASAM

01.11.08

31.12.09

{Lars Erik Kjekshus}

HELED

01.01.07

vår 2007

{Hans Olav Melberg}
Elin E. Augustdottir
Sarah Frandsen Gran
Anna Kosto oulous
Jo-Inge Myhre
Hanne Valeur

HELED
studentrepresentant
studentrepresentant/forsker/turnuslege
studentrepresentant
studentrepresentant
studentrepresentant
masterstudent i helseledelse

01.01.07

vår 2007

01.01.07
01.10.08
01.01.07
vår 2007

31.12.09
31.12.09
31.12.09
.31.12.08
31.03.08

masterstudent i statsvitenskap

14.04.08

31.12.09

Medlem

Frederik Frøen
(leder)
Arild Bjørndal
Jan C. Frich
Pål Gulbrandsen
Per Hjortdahl

Geir Hoff
Gro Jamtvedt
Gudmund Nordb
Helge Svaar

Morten Lycke Nielsen
(sekretær)
Siv Le Page
(sekretær)

rofessor, IASAM

{ } = med i deler av utvalgets arbeid
Randi Gerd Øverland, rådgiver ved Med. Fak adm har bidratt administrativt og med
rådgivning.

5.1.2 Arbeidsform og møtevirksomhet
Fagplanutvalget har i hele prosjektperioden hatt 2-timers møter 1 gang pr. måned, samt
et heldagsseminar ved oppstart av hvert semester. Det har vært diverse møteaktiviteter i
nedsatte undergrupper.

5.2 Økonomi
KLoK-prosjektet har fått prosjektmidler fra Shdir og det har fått midler fra UiO.
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5.2.1 Shdir midler
Forklaring til budsjett og regnskapsrapport for Shdir midler til KLoK-prosjektet
Prosjektets saldo per 1.1.2007 var kr. 1.085.041
SHDiR midler
Deltiltak
Midler til disposisjon
1. Lønninger
2. Overhead
3. Seminarer for FPU
4. Kurs, seminarer for studenter og lærerer
5. Prosjekt, studenter
6. Ekst. underv. / utvikling av underv.materiell
7. Erfaringsutveksling og fagutvikling
med andre universiteter og høyskoler
8. Ekstern og intern evaluering
9. Diverse
10. Simulering
Sum forbruk
Resultat

Budsjett Reg nska p Budsjett Reg nskap Budsjett Reg nskap
2007
2007
2008
2008
2009
2009
-1 085 041 -1 085 041
-819 698
-819 698 -581 367
-581 367
124 000
180 246
105 000
99 755
110 250
43 259
25 200
23 941
0
26 460
30 000
0
30 000
13 138
30 000
20 000
34 485
80 000
91 287
80 000
6 000
900
6 000
8 945
0
68 750
54 000
0
6 453
0
40 000
5 000

0
0

50 000
10 000

0
0
1 265

293 750
-791 291

265 343

360 200

238 331
-581 367

-819 698 , -459 498 ,

184 657
0
50 000
100 000
581 367
0

Kommentarer: Lønnsposten i 2007 omfatter både lønn til prosjektsekretær og til Hans Asbjørn Holm som
var engasjert som seniorrådgiver i 6 mnd i 2007. Deltiltak 7, Erfaringsutveksling. Det planlegges et større
erfaringsutvekslingsseminar i 2009..

5.2.1.1 UiO midler
Fakultetet har fordelt kr 100 00 pr.år 2007-2009 til driftsmidler til KLoK-prosjektet ved
IASAM. Fakultetet har overført lønnsmidler til IASAM for prosjektleder og en 11-stilling
knyttet til kunnskapsformidling og overført lønnsmidler til HELED til en II-stilling knyttet til
ledelse.
UiO midler lønn og drift
Deltiltak
Midler til disposisjon
Lønninger 3 x 20 % stillinger
Driftsmidler
Sum forbruk
Resultat

Budsjett Reg nskap Budsjett Reg nskap Budsjett Reg nskap Total
2007
2007
2008
2008
2009
2009
-469 000
-469 000 -465 000
-465 000 -468 000
-468 000 -1 402 000
350 000
1000001
450 000
-19 000

264 200
1
264 200
-204 800

350 000
100 000
450 000
-15 000

302 500
92 164
394 664
-70 336

350 000
100 000
450 000
-18 000

566 700
92 164
658 864
-743 136

Kommentar: Driftsmidlene har dekket utgifter til seminarer for FPU, simulering, undervisningsmateriell og
undervisning.

5.3 Fagmiljø , lærerutvikling og studentnettverk
5.3.1 Fagmiljø for kunnskapshåndtering
Kompetanse i kunnskapshåndtering er en forutsetning for kunnskapsbasert praksis som
er et hovedfokus for miljøet ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Dette miljøet
har gjennom en rekke bistillinger tette bånd med Universitetet i Oslo og de andre
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universitetene. Undervisning i kritisk vurdering av forskning o.l. foregår ved alle lærestedene,
men så vidt vi vet er det bare ved UiO at kunnskapshåndtering er et eget fag.

5.3.2 Fagmiljø for ledelse
Oppbygging og finansiering av helsetjenesten, samt ledelse av denne, er hovedinnholdet
i den undervisningen som gis av Institutt for helseledelse og helseøkonomi ved UiO.
Institutt for helseledelse og helseøkonomi driver forskning, gir utdanning og utvikler
kompetanse av høy kvalitet innenfor helseøkonomisk forskning og analyser av organisering
og ledelse i helsetjenesten. Ansatte ved instituttet har gjennom årene bidratt i flere offentlige
råd og utvalg innenfor sine fagområder, og har bygget opp et viktig tverrfaglig
forskningsmiljø.
Virksomheten ved Institutt for helseledelse og helseøkonomi (HELED) startet i 1986
med et kandidatstudium i helseadministrasjon. Instituttet tilbyr i dag tre studieprogram; et
bachelorprogram i helseledelse og helseøkonomi, et toårig engelskspråklig masterprogram og
det erfaringsbaserte masterprogrammet i helseadministrasjon

5.3.3 Fagmiljø for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet
Det er ikke noe spesielt fagmiljø ved fakultetet som har hovedansvar eller "enerett" på
kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, det ligger implisitt i alle kliniske fag. Institutt for
allmenn- og samfunnsmedisin (IASAM) og seksjon for allmennmedisin har imidlertid tatt en
spesiell interesse i KLoK-prosjektet. Dette er begrunnet med fagets bredde og stadig behov
for kunnskapsoppdatering og en fagutøvelse nær knyttet opp til klinisk kommunikasjon og
samhandling, både med pasienter og med andre yrkesgrupper. Allmennpraktikeren sitter også
ofte relativt isolert i sin praksis, kontinuerlig kvalitetsforbedring og kvalitetssikring er derfor
en spesielt viktig del av fagutøvelsen.
Det allmennmedisinske akademiske miljøet ved UiO er seg bevisst disse utfordringene
og vier denne delen av profesjonsutøvelsen spesiell oppmerksomhet i sin administrasjon,
undervisning og forskning. Det undervises nå i kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i 6.
semester, 10. semester og 11. og 12. semester. Det skal dog bemerkes at det ikke er noen
øremerkede stillinger knyttet til KLoK ved IASAM/seksjon for allmennmedisin. Det er heller
ingen øremerkede stillinger knyttet til kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i KLoKprosjektet.
I universitetsklinikkene i regionen er det også store miljøer innen klinisk
kvalitetsforbedringsarbeid, men disse har ingen universitetstilknytning annet enn gjennom
enkeltleger som har universitetstilknytning i annen sammenheng.

5.3.4 Studentengasjement og nettverk
Det har vært studenter med både i planleggingen av faget KLoK, og i det senere
Fagplanutvalget som har stått for implementeringen. Studentene har spilt en aktiv rolle hele
tiden, og representert UiO både i nasjonale og internasjonale fora.
• I KKL-utvalget som produserte den endelige innstillingen til faget KLoK, satt det to
studentrepresentanter, som var aktive i utvikling av læringsmål, og også hvordan faget
skulle undervises.
• I hele prosjektperioden, 2006-2009, har det sittet minst to studentrepresentanter i
Fagplanutvalget, fra 2007 har en av disse hatt KLoK-undervisningen parallelt med
deltagelse i utvalget.
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• En av studentene har værtmed på å holde deler av KLoK-undervisningen i 10.
Semester.
• I Student-BEST, som er et tverrfaglig undervinsingsprosjekt mellom UiO og HiO, har
studentrepresentantene vært delaktige i organisering og utførelse av undervisningen,
blant annet som instruktører og ansvarlig for logistikk.
• Det har vært studenter med på å presentere KLoK både ved AMEE-konferansen i
Trondheim i 2007 (Association of Medical Education in Europe), ved
Helsedirektoratets "Og bedre skal det bli"-konferanse i 2007, og på BMJ og IHI sitt
International Forum on Quality and Safety in Health Care i Paris 2008, og Berlin
2009, samt IHI sitt National Forum on Quality and Safety in Health Care i Nashville i
2008.
• BMJ-Group ønsker å få et økt fokus på kvalitetsforbedringens plass i utdanningen, og
har arbeidet aktivt for å få et eget opplegg for studenter og læreren inn på sin årlige
konferanse på kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Dette har til nå blitt
gjennomført to ganger, og en student fra Fagplanutvalget har vært nasjonal
koordinator fra Norge, samt deltatt i planleggingen av opplegget.

6 Utadrettet virksomhet
Fagplanutvalget har hatt, og videreutviklet, et bredt nasjonalt og internasjonalt nettverk i
tilknytning til utviklingen av undervisningsopplegget for UiO. Særlig har Hans Asbjørn
Holm (Legeforeningen, senere HDir) og Per Hjortdahl brakt kontakter inn til gruppen,
gjennom mangeårige relasjoner til nettverkene for implementering av tilsvarende
undervisning i USA. KLoK-prosjekter har blitt fulgt med interesse fra en rekke
utenlandske institusjoner, blant annet fra kolleger ved de medisinske fakultetene ved
Linkoping, Jonkoping og Karolinske Institutet. KLoK arrangerte seminar i Oslo i
september 2008 med representanter fra de medisinske fakultetene i Linkoping og
Jonkoping med temaet erfaringsutveksling - hvordan implementeres slike fag i svensk
medisinerutdanning og i norsk medisinerutdanning?
Medlemmer av fagplanutvalget har bidratt til tverrfaglig undervisning og utarbeidelse
av forskningsprotokoller som representanter for KLoK bl.a. ved Høgskolen i Oslo, og
har deltatt og bidratt ved en rekke møter og konferanser nasjonalt og internasjonalt,
inkludert: Health Professionals Education Collaborative Meeting, Institute for
Healthcare Improvement, USA april 10-12, 2007. International Forum for Quality and
Safety in Health Care. Barcelona april 18-20, 2007. International policy workshop:
Educating for quality and safety in health care - New directions in Medical Education.
London 24-25 april 2007. Kurs i BEST-instruksjon. Bergen 2-4 mai, 2007. Kurs i
Kunnskapshåndtering. Hankø 4-8 juni, 2007. The Association for Medical Education in
Europe 2007. Trondheim august 25-29, 2007 (presentasjon).... og bedre skal det bli!,
SHDir-konferansen, okt. 2007 (presentasjon av KLoK). Forbåttringskunskap på
grundutbildningsnivå. Futurum Jonkoping, nov. 2007 (presentasjon av KLoK). Norsk
Forum for Kvalitet i Helsetjenesten, mars 2008. International Forum for Quality and
Safety in Health Care, Paris, 22-25 april 2008. Ready for the future - Defining European
healthcare through innovation and quality. EU-konferanse i Kransjka Gora, Slovenia,
(presentasjon av KLoK), 5-7 juni 2008. Pasientsikkerhetskonferansen, sept. 2008.
International Forum for Quality and Safety in Health Care, Nashville 8-11 desember
2008. International Forum for Quality and Safety in Health Care, Berlin, mars 2009.
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7 Samarbeid og integrering
Suksess for KLoK er avhengig av at studentenes oppfatter KloK som en naturlig og
integrert del i resten av profesjonsutdannelsen. Dette forutsetter at lærerne har den samme
oppfatningen, at de har evne til å formidle dette, og at de gjør det.
En av de største utfordringene for KLoK ligger fortsatt i å få til samarbeid med og
integrering i de klinisk akademiske miljøet som bærer hovedansvaret for den kliniske
undervisningen. Når KLoK skal inn i undervisningsplanen, må noe ut. Dette har falt noen i
lærerkollegiet tungt for brystet. Det må erkjennes at en del av kollegiet ikke har vært modne
for KLoK og at fagplanutvalget i KLoK ikke har maktet å overbevise tvilerne om behovet for
KLoK. Løpende debatt om dette har vært fruktbart og totalt sett bidratt til sterkere
engasjement for KLoK blant lærere og veiledere.
KLoK har deltatt på flere "januarseminaret", først i 2006 og 2007. Januarseminaret er en
årlig samling for universitetslektorene som underviser i allmennpraksis og sykehus under
utplasseringen i 10. semester. Sykehuslektorene har vært en viktig målgruppe, og bidratt stort
til å få opplegget i 10. semester til å fungere.

KLoK-besvarelsene på definerte forbedringsprosjekter tar utgangspunkt i
problemstillinger som studentene har plukket opp i praksisperioden. Godkjente
oppgavebesvarelser er nå lagt ut på DUO - fritt tilgjengelig for HFene i deres
forbedringsarbeid. Det forventes at dette vil styrke HFenes forståelse av nyttepotensialet i
KLoK. Oppgavene vil kunne brukes av HFene til løsning av problemer som er identifisert
som reelle i forhold til pasienttilbud og drift.

8 Evaluering av KloK
8.1 Prosjektet
Fagplanutvalget har hatt en klar forståelse av sitt mandat som et
implementeringsprosjekt, der sluttproduktet etter tre år skulle være en god
undervisningsmodul for KLoK - ikke en treårig utprøving av et ferdig produkt, slik det tidvis
kan synes å ha blitt oppfattet utenfra. Prosjektet har evaluert seg selv underveis som
"underveis", men har nok ikke vært tydelig nok i å formidle dette utad. Utviklingen av KLoK
som et undervisningsfag har vært et pionerprosjekt. Det har ikke vært tilsvarende fagutvikling
verken nasjonalt eller internasjonalt å støtte seg til. Utviklingen av KLoK har derfor i stor
grad vært erfaringsbasert: "Veien har blitt til mens vi har gått". Dette har medført utallige
faglige og praktiske utfordringer.
Evalueringsmessig bør det heller ikke legges skjul på at den gode planlegging og brede
forankring av forbedringsprosjekter som KLoK forkynner, ikke i tilstrekkelig grad ble lagt til
grunn ved oppstarten av KLoK selv. Fakultetet vedtok å introdusere KLoK i september 2006,
og i samme semester ble undervisning igangsatt for det første kullet av 10. semesterstudenter.
Først etter at denne undervisningen var fullført ble prosjektleder i 20% stilling ansatt,
fagplanutvalget med ansvar for implementeringen samlet, og prosjektsekretær i 20% stilling
ble ansatt først på slutten av det påfølgende semester. Dette satte et tydelig preg på
fagplanutvalgets arbeid, og den fragmenterte og utprøvende undervisning de første
"pilotkullene" gikk igjennom.

Prosjektet opplevde derfor selv at det brukte uforholdsmessig lang tid gjennom det
første året på å få etablert rutiner i tråd med fakultetets retningslinjer, og at det ble for sent
introdusert for essensielle medaktører.. Kliniske lærere opplevde at de ikke var informert
verken om fagets innhold eller plassering i semesteret de underviste, selv om den opprinnelige
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intensjonen var at KLoK i stor utstrekning skulle integreres i eksisterende klinisk
undervisning, og bearbeides for forankring i semestrene.
Samlet sett ga dette tidvis et lite profesjonelt og "uryddig" førsteinntrykk utad, både
overfor studenter, akademisk og administrativt ansatte, og har vært en vedvarende belastning
for prosjektet.
På tross av en opplevelse av stort tidspress for å igangsette ulike undervisningsmoduler,
var den første implementeringsfasen preget av klar entusiasme blant lærerne. Fagplanutvalget
har utover den helt nødvendige organiseringen av undervisning også maktet å aktivisere et
nettverk og fagutvikling blant studenter og lærere, og lagt grunnlag for videre utvikling og
forbedring av KLoK.

8.2 Undervisning
Det ble valgt tre innfallsporter til evaluering av KLoK:
- Løpende evaluering av selve undervisningen

- Fokusgruppeintervjuer med uteksaminerte studenter
- Spørreskjemaundersøkelse til turnusleger fra alle norske universiteter

8.2.1 Evalueringsskjemaer
Det har blitt delt ut og samlet inn evalueringsskjema fra prosjektperioden, og
informasjonen fra disse skjemaene har blitt systematisert i excelark og drøftet i
fagplanutvalget.
Det foreligger et standardisert evalueringsskjema for forelesninger ved det medisinske
fakultet, men i vår evaluering har det blitt brukt et eget skjema. I tillegg til å få
tilbakemeldinger som kan forbedre undervisningen, har det vært ønskelig fra fagplanutvalgets
side å få frem refleksjoner fra studentene om hvor nyttig de betraktet undervisningen å være i
sitt fremtidige yrkesliv.
Vi har fatt et klart inntrykk av en forbedring i resultatene gjennom prosjektperioden.
Men det har ikke vært ressurser til en systematisk sammenlikning av data over tid, og ikke
har data vært samlet inn tilstrekkelig systematisk til at vi kan belegge dette inntrykket med
konkrete tall.
Ved seminarene har det vært en utfordring at studentene har hatt til dels meget
divergerende oppfatninger om bidragene fra ulike forelesere, mens evalueringen har skjedd
samlet. Figuren under oppsummerer evalueringen fra studentene høsten 2008 med
gjennomsnittsskår. Studentene gir undervisningen best skår for å være godt forberedt, at den
samlet sett var god, og at de ser at de vil ha nytte av den i sitt fremtidige virke som lege.
Svakest, eller mest variabel skår er knyttet til studentenes forventninger og hvilken nytte de
ser at de vil ha av den i studietiden.
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Studentevaluering av hoveddeler i KLoK- undervisningen

M 10. sem. Introduksjon til kvalitet i helsetjenestene
® 10. sem. Ledelse som fag
10. sem. Kunnskapshåndtering av retningslinjer
n 11. sem. Praktisk kvalitetsforbedringarbeid
la 12. sem. Medisinsk usikkerhet, utilsiktede hendelser- dag 1

® 10. sem. Introduksjon til oppgaver i KLoK
® 10. sem. Ledelse: Samhandling eller solorytter?
® 11. sem. lntroduksjon til KLoK og teamarbeid
®11. sem. Kunnskapshåndtering som klinisk scenario
®12. sem. Medisinsk usikkerhet, utilsiktede hendelser - dag 2

Undervisningen var Underviserne var
Temaet var
Jeg tror jeg vil ha Jeg trorjeg vil ha Undervisningen Jeg fikk svar på
god godt forberedt interessant nytte av det jeg nytte av det jeg oppfylte mine spørsmål jeg hadde
hørte videre i lærte i mitt yrkesliv forventninger om om emnet

studiet temaet

8.2.2 Studenttilbakemeldinger
Det var i de første semestrene viktig for lærerne å legge opp til en dialogpreget
undervisning fordi faget var i støpeskjeen. Generelt var det derfor rikelig med diskusjon med
studentene underveis, og disse tilbakemeldingene ble drøftet fortløpende i fagplanutvalget. De
første kullene ga i betydelig grad uttrykk for frustrasjon, og de hyppigst tilbakevendende
årsakene var:
• Faget tok for stor plass i en tid der de var svært opptatt av å tilegne seg kunnskap i de
eksamensrelevante fagene (særlig 11-12. semester) - KLoK er senere innført som
eksamensfag.
• KLoK-oppgaven i 11-12. semester kom som en stor og negativ overraskelse rett etter
at de hadde levert egen hovedoppgave - Studentene er nå godt forberedt på at det
kommer en gruppeoppgave i 11-12. semester og hva den innebærer.

• Undervisningen i de tre hovedelementene var for dårlig sydd sammen - Det er lagt
betydelig innsats i å samordne de tre fagområdene, og det er skrevet sammendrag av
alle undervisningsbolker som er diskutert i plenum i fagplanutvalget.
• Mye av undervisningen var for lite faktapreget, hadde variabel forelesningskvalitet og
for mye teori - Lærerne for de enkelte undervisningsbolkene har mottatt
tilbakemeldinger om dette både direkte i evalueringsskjemaer og i fagplanutvalget.

• Relevansen for legearbeidet ble forstått, men opplevdes ikke relevant for studentene
der og da. Det ble reist spørsmål om faget burde vært undervist i turnustid eller til
leger i spesialisering - KLoK er blitt tydeligere kommunisert som grunnleggende
ferdigheter for yrkesutøvelse, og introdusert som eksamensfag.
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• Uklare regler for oppgavevurdering, eksamen og bedømming og spesielt hva som skjer
dersom en gruppe stryker på sin oppgave - Tidligere kulls oppgaver er nå tilgjengelig
som læringseksempler, skriftlige retningslinjer utarbeidet og formidlet studentene i
veilederen om krav og prosedyrer knyttet til oppgavene. Dersom en gruppe stryker på
sin oppgave, får den ny innleveringsfrist og muntlig gruppeeksaminasjon der
studentene blir vurdert individuelt

8.2.3 Fokusgrupper blant uteksaminerte studenter
Det ble gjennomført fokusgruppeintervju med en liten gruppe selvselekterte studenter
fra et av de første kullene. Hovedpunktene fra dette ble gjennomgått under et
planleggingsseminar for fagplanutvalget, og inkluderte:
Organisatoriske utfordringer

Faget hadde et "imageproblem", i hvert fall på det aktuelle kullet. Manglende oppmøte
osv. kommuniserte dårlig kvalitet, hvilket resulterte i at studentene assosierte ordet "KLoK"
med noe negativt. Et annet aspekt av dette dreier seg om å tydeliggjøre fagområdet og
kommunisere en helhet overfor studentene. Studentene syntes å mangle en ide om hva KLoK
var og hvorledes faget avgrenset seg til andre medisinske fag. Man må spørre seg om deler av
undervisningen var for detaljert.
Impulser utenfra
Studentene ga uttrykk for nysgjerrighet i forhold til andre organisasjoner. Kunne man
lære noe av de som står utenfor helsevesenet? Kanskje i første omgang trekke veksler på
personer i ledelsestillinger i foretakene, men også invitere representanter for virksomheter
utenfor helsevesenet. Kanskje studenter kunne gjøre bedriftsbesøk eller å få i oppgave å
intervjue ledere i eller utenfor helsevesenet?
Prosjektoppgaven og gruppeledelse
En tydelig tilbakemelding var at tidspunktet for oppgaven var uheldig og man burde se
på alternative tidspunkter. Det mest nærliggende synes å beholde oppgaven i 12. semester,
men å flytte innleveringen noe frem. Studentene etterlyste klare rammer og forventninger til
oppgavene. En annet aspekt ved arbeidet med prosjektoppgaven var ledelse i gruppearbeidet.
Studentene synes å velge en ledelsesstruktur som ikke fremmet at man fikk testet seg i ledelse
eller å bli ledet. De er opplært i PBL-konseptet og velger måter å "organisere" seg på, uten at
man er bevisst at det i dette ligger en form for implisitt ledelse. Her lå det en utfordring for
faget - å bevisstgjøre studenter og å trene studenter i å lede og å bli ledet.

"Metarefleksjon"
Studentene syntes å savne en problematisering av ulike former for perspektiv og
ideologier eller trender eller retninger, noe man ville forvente å finne i et "perspektivfag" som
KLoK. Det er trolig nyttig og viktig å synliggjøre kontroverser, ideologier og motsetninger i
feltet.

8.2.4 Resultatevaluering blant turnusleger
Den endelige bekreftelsen på verdien av KLoK-faget ligger i om det har satt studentene
i bedre stand til å observere variabel kvalitet i praksis, vite hvordan de skal bidra til å endre
dette i riktig retning, og faktisk bruke denne kunnskapen til handling. For å avdekke om dette
har skjedd, har vi begynt innsamling av data fra turnusleger mot slutten av turnustiden
gjennom utsending av spørreskjema. Spørreskjemaet ble utarbeidet av representanter fra
Fagplanutvalget og distribuert ved hjelp av Den norske legeforeningen.
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Det er utsendt skjemaer til turnusleger uteksaminert ved de medisinske fakultet i Oslo,
Bergen, Tromsø og Trondheim. Spørreskjemaene ble for første gang sendt ut til kull som var
uteksaminert før KloK-undervisningen tok til. Man planlegger å sende ut spørreskjemaene
frem til 2010. Resultatene fra denne undersøkelsen vil derfor ikke foreligge på en stund.
Spørreskjemaet kartlegger hvordan studiet forberedte turnuslegene på
ledelses/relasjonsaspekter, kunnskapshåndtering og kvalitetsforbedring i praksis. Skjemaet er
todelt, hvor den ene tar for seg seg perioden turnuslegene hadde i sykehus, den andre i
allmennpraksis. De blir spurt om hva de har observert i praksis, og hvordan de har forholdt
seg til eventuelle gap mellom det de selv observerte og det de trodde var riktig praksis.
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