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INNFØRING I KVALITET 



Hva menes med kvalitet? 

Et godt kunnskapsgrunnlag for beslutninger, god 

ledelse, og kvalitetsforbedring er viktig for å 

realisere den helsepolitiske målsettingen om å tilby 

helsetjenester som er:  

• Virkningsfulle 

• Trygge og sikre 

• Brukerorienterte 

• Samordnet og preget av kontinuitet 

• Utnytter ressursene på en god måte  

• Er tilgjengelige og rettferdig fordelt 

 

 



http://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/metoder-og-verktoy/modell-for-kvalitetsforbedring 



Kvalitetssvikt i helsetjenesten 

Funn fra journalgjennomgang i Norge (2010):  

• 16% av opphold forbundet med pasientskade 

• I alt 9 % (64 000) av pasientoppholdene var 

forbundet med skade som førte til forlenget 

sykehusopphold 

• Ved 0,7 % av pasientoppholdene dør pasienten som 

følge av skade, hvilket tilsvarer 4700 dødsfall i 

Norge/år 

(Helse- og omsorgsdepartementet, 13.12.2011) 







Kvalitetsutfordring 

Institute of Medicine, USA 

• To Err is Human (1999/2000) 

– 44.000-98.000 dødsfall hvert år pga feil 

– Systemfeil > ”bad apples”  

– Monitorering og pasientsikkerhet  

• Crossing the Quality Chasm (2001) 

– Kvalitetsforbedring 



Utbetalinger for pasientskader 

(NPE) 



   2012  2013  2014   2015 1. halvår 2016 

Helse Nord 68 807 865 93 374 589 86 270 622 89 854 371 47 284 671 

Helse Midt-Norge 73 768 426 73 318 955 79 287 024 91 551 077 57 493 507 

Helse Vest 90 753 748 142 305 531 161 991 256 136 182 087 70 078 956 

Helse Sør-Øst 315 446 199 395 833 444 424 604 972 372 492 266 205 851 176 

Primærhelsetjenes

ten 

92 747 481 116 838 651 160 528 662 107 361 314 67 254 013 

Privat 

helsetjeneste 

12 803 053 32 055 347 25 563 951 42 439 036 22 170 779 

Legemiddelforsikri

ngen 

9 268 822 2 632 000 8 073 000 7 738 700 805 000 

 Annet* 42 512 645 89 787 611 115 822 628 84 941 572 33 411 282 

Totalt 706 108 239 946 146 128 1 062 142 115 932 560 423 504 349 384 



Hva handler dette om? 

56% 

23% 

16% 

5% 

Svikt i behandling

Forsinket/feil
diagnose

Smitte/Infeksjon

Annet



Hva sier pasientene? 



KLOK I MODUL 7 



KLoK 

• KLoK: ”Kunnskapshåndtering, ledelse og 

kvalitetsforbedring” 

• Ikke egen lærebok i KLoK, men fagside på 

UiO med læringsmål, ressurser og lenker:  

• http://www.med.uio.no/studier/ressurser/fagsi

der/klok/info-fagplanutvalg/index.html 

• KLoK er eksamensfag i modul 7 og modul 8 

http://www.med.uio.no/studier/ressurser/fagsider/klok/info-fagplanutvalg/index.html
http://www.med.uio.no/studier/ressurser/fagsider/klok/info-fagplanutvalg/index.html
http://www.med.uio.no/studier/ressurser/fagsider/klok/info-fagplanutvalg/index.html
http://www.med.uio.no/studier/ressurser/fagsider/klok/info-fagplanutvalg/index.html


KLoK – læringsmål for modul 7 

Kvalitetsforbedring: 

• Forklare hva som menes med begrepene kvalitet, 

pasientsikkerhet og kliniske mikrosystem  

• Anvende metoder for kvalitetsforbedring 

(Langley/Nolan, Demings sirkel (PDSA, PUKK), 

fiskebeinsdiagram og flytskjema)  

• Gjøre rede for hvordan brukerperspektivet og 

pasienterfaringer kan kartlegges 



KLoK – læringsmål for modul 7 

Ledelse: 

• Beskrive lederens ulike funksjoner og oppgaver 

• Gjøre rede for hva som kjennetegner velfungerende 

og dårlig fungerende team  



KLoK – læringsmål for modul 7 

Kunnskapshåndtering: 

• Gjøre rede for hvordan man formulerer et presist 

faglig spørsmål og hvilke studietyper/design som 

egner seg til å besvare ulike typer spørsmål  

• Forklare hvordan man søker etter forskningsbasert 

informasjon og hvordan man vurderer 

sannhetsverdien og relevansen av slik informasjon  

• Vurdere kvaliteten på fagprosedyrer, kliniske 

retningslinjer og oppslagsverk  

• Tolke resultater i primærstudier og systematiske 

oversikter/metaanalyser  



KLoK-undervisning i modul 7 

• Undervisning før praksis (informasjon om 

oppgaver)  

• Oppgaver i praksisperioden: 

– Oppgave 1 a og b (flytskjema og 

pasienterfaringer) 

– Oppgave 2 (kunnskapshåndtering) 

• Seminarer etter praksis: 

– Presentasjoner av oppgave 1 

– Presentasjoner av oppgave 2 

– Forelesning/seminar om ledelse/teamarbeid 

 



KASUISTIKK 

 

Kvalitetsforbedring i praksis  



"Medicine used to be simple, ineffective and 

relatively safe. Now it is complex, effective and 

potentially dangerous" 

     Cyril Chantler 



Hvorfor skjer uheldige hendelser? 

• Helsetjenesten er uhyre kompleks 

• Systemene vi jobber innenfor er sårbare 

• Men én feil skal ikke være nok – systemet 

skal fange opp avvik og feil! 

 

 

 



Sveitserostmodellen 
En modell for uønskede hendelser  

Reason J BMJ 2000; 320: 768 / Reason J T et al. Qual Health Care 2001;10:ii21-ii25 



Kasuistikk 

 ”63 år gammel kvinne med magesmerter” 



Oppgave 1: kasuistikk 

Hvorfor går det galt?  

• Diskuter kasuistikken og pek på medvirkende 

årsaker til at det gikk som det gikk i 

kasuistikken 

 



FISKEBEINSDIAGRAM  

(SYSTEMATISK ÅRSAKSANALYSE) 



Fiskebeinsdiagram 

http://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/metoder-og-verktoy/fiskebeinsdiagram 
 

Verktøy for å:   

• Kartlegge mulige årsaker til et sammensatt 

problem  

• Synliggjøre sammenhenger mellom årsak og 

virkning  

• Legge grunnlag for datainnsamling ved å 

identifisere mulige målepunkter  

• Systematisere hovedårsaker og medvirkende 

årsaker for å få en mer helhetlig forståelse av et 

problem/område 



 

Når det gjelder metode for innføring av tiltak, kom vi og fram til flere muligheter. Informasjon til 

pasienten anser vi som viktig, men ikke tilstrekkelig alene, siden tiltak for atferdsendring også bør 

rettes direkte mot legen  Vi så derfor videre på tiltak rettet mot legen som kunne øke etterlevelse av 

retningslinjer. Blant metodene vi diskuterte var tiltak som reminders, kursing av leger og audit and 

feedback av forskrivningspraksis. Reminders er godt dokumentert som en metode for å øke nettopp 

legers etterlevelse av retningslinjer, selv om estimatene for effekt på klinikerens atferd varierer fra 

liten forbedring i noen studier til stor forbedring i andre (11-14).  Det ser dessuten ut til at reminders er 

et bedre dokumentert tiltak enn feedback (12, 14). Tiltak som krever aktiv deltagelse fra legen virker å 

ha en bedre effekt enn passive tiltak (14, 15).  Kurs for legen er relativt utstrakt i bruk i det daglige, 

men en oversiktsartikkel som så på effektiviteten av forskjellige strategier for å implementere kliniske 

retningslinjer konkluderer med at effekten av kurs og videreutdanning av leger har vist usikker og 

varierende effekt på legers etterlevelse av retningslinjer. Utdanning fungerte best hvis den var 

interaktiv og særlig i kombinasjon med oppfølging og reminders i etterkant (14). Kurs og 

videreutdanning med oppfølging er et svært kostnadskrevende tiltak som krever mye innsats og tid fra 

legen, og vi ser ikke dette som et alternativ i vårt mikrosystem i en travel hverdag.  

 

I og med at VOS allerede er introdusert nasjonalt, valgte vi å fokusere på hvilke problemer som kan 

være knyttet til at potensialet for VOS ikke er fullt utnyttet. Ifølge Kotters åtte råd for endring, er et av 

dem å fjerne hindringer for å få folk i stand til å arbeide på den nye, tiltenkte måten (16).   

Vi kom fram til følgende fiskebensdiagram for identifisering av hindre (Figur 2):  

             

 

Figur 2             



Hvordan? 

• Bestem område du vil kartlegge og plasser det i 
tekstboks til høyre, på enden av ”hovedbeinet”  

• Hovedkategoriene av mulige årsaker blir tegnet som 
bein ut til siden av ”hovedbeinet”. Mulige kategorier:   

– Mennesker 

– Prosesser 

– Politikk 

– Metoder  

– Materiale/teknologi 

– Omliggende faktorer (miljø) 

• Kategorienes navn kan endres underveis. Det kan 
være greit å ha tre til seks hovedkategorier for de 
mulige årsaksfaktorene 



Fiskebeinsdiagram 

Akutt hjerteinfarkt 
diagnostisert for sent 
hos pasient med 
smerter i magen og 
kvalme 

- Mennesker 
- Prosesser 
- Politikk 
- Metoder  
- Materiale / teknologi 
- Omliggende faktorer (miljø)   

Mennesker 



• Hva er den viktigste årsaken til problemet? 

• Hva må tas tak i for å løse/redusere problemet? 

• Er årsakene spesifikke, målbare og 

kontrollerbare 

 



Oppgave 2: fiskebeinsdiagram 

Tegn et fiskebeinsdiagram for kasuistikken om 

Mona Dahl 

 



FLYTSKJEMA 



Flytskjema i praksis: 

 
http://www.youtube.com/watch?v=TS6lHielaLE&feature=related 

 

http://www.youtube.com/watch?v=TS6lHielaLE&feature=related




Hvorfor? 

• Gi helhets- og systemforståelse: Hvordan foregår 

arbeidsprosesser? Hvordan kan de forbedres?  

• Systemfokus - ikke personfokus: Fokus på brukernes / 

pasientenes prosesser, gir felles forståelse for hvordan 

arbeidsprosessen bør være – unngå å angripe 

hverandre/gå i forsvar  

• Synliggjøre dagens praksis: Bidrar til bevisstgjøring om 

handlinger, mål og verdier som ligger til grunn for 

arbeidsprosessene  

• Planlegge nye prosesser: Flytskjema kan brukes for å 

planlegge fremtidige prosesser - standardisere 



Ting å tenke på 

• Hvem er involvert i denne 

arbeidsprosessen?  

• Hva er formåler med flytskjemaet? Man 

må enes om perspektiv: Bedre kontinuitet 

eller reduksjon av feil?  

• Tegn prosessen slik den fungerer i dag og 

ikke hvordan den burde være  

• Perspektiv: pasienter eller bestemte 

yrkesgruppers bidrag i en prosess? 

 



Hvordan? 

• Kladd flytskjemaet, evt. med lapper som kan flyttes 

til man har blitt enige om hvordan prosessen ser ut.  

• Bestem prosessens start- og sluttpunkt, dvs. hva 

som skal inngå i skjemaet. Dato og prosessens navn 

øverst  

• Hvilket detaljnivå skal flytskjemaet ha? Begynn 

gjerne med et overordnet flytskjema som viser hele 

forløpet / flyten og fordyp dere i de delene av 

prosessen dere vil fokusere på 

• Bruk standardiserte symboler når dere tegner 

prosessen 



Flytskjema – symboler 

 
Startpunkt 

Ledd i prosessen 

Symbol for 

noe som er 

uklart 

Symbol for 

forslag til 

forbedring 

Sluttpunkt 

Valgsituasjon 



Dere skal tegne flytskjema 

Dere kladder skjema 

Dere velger 

start /slutt / 

detaljnivå 

Dere setter på piler  

Dere renskriver skjemaet 

Dere velger 

analytisk 

perspektiv 

Dere analyserer 

flyten 

Dere lager en 

handlingsplan 

Lurt å gjøre 

tidligere i 

prosessen? 

Hvilke 

symboler 

brukes? 



Oppgave 3: flytskjema 

Tegn et flytskjema for kasuistikken med Mona 

Dahl – velg et analytisk perspektiv og foreslå 

mulige løsninger 



Pasient får symptomer 

Radiolog tolker rtg. 

oversikt abd. 

LV lege innl. 

pas m. akutt 

abdomen 

Sykepleier tar imot pas. Sykepleier tar EKG 

Tlf konf. m. 

bakvakt, D: 

akutt abd. 

TL melder til op. 

Pas: hjertestans 

Turnuslege unders. 

Pas. 

LV lege us. pas. 

BV – rtg 

overs. abd. 

TL og BV vurd. pas. 

Ileus, op. 

Infarktpr.? 

Anest.lege – preop vurd. EKG? 

Operasjon: BT-fall Sykepl: pas. EKG er ok iflg TL 

Postop. monitorering 

EKG: indrem. Hj.infarkt 
Visitt: 

Blodpr. / 

EKG? 



Oppgave 4: pasienterfaringer 

Tenk deg at du har 

en samtale med 

Mona Dahl – fyll ut 

skjema for 

pasienterfaringer. 

 





HVORDAN FREMME 

KVALITET? 



 

“Every system is perfectly designed to get exactly 
the results it gets” (Paul Batalden) 



 



Kliniske mikrosystemer 

https://vimeo.com/38818849 



Mikrosystemer - definisjon 

”Et klinisk mikrosystem er en liten gruppe mennesker som jobber 

sammen på regelmessig basis for å gi behandling og omsorg til en 

bestemt gruppe pasienter. Det har kliniske og økonomiske 

målsettinger, prosesser som griper inn i hverandre, deler 

informasjon og produserer resultater” 

(Nelson, Batalden, Godfrey. Quality by design, 2007, p. 7) 



Hva kjennetegner gode systemer? 

• Klar forståelse av hva man ønsker å oppnå (visjon 

og mål)  

• Kontinuerlig forbedringsarbeid (skape kontinuerlig 

læring og forbedring, som også innebærer en åpen 

kultur for rapportering av feil og avvik)  

• De ansatte får den opplæring og trening som er 

nødvendig for å gjøre en god jobb (både 

fagkunnskap og forbedringskunnskap) 



Hva kjennetegner gode systemer? (II) 

• Dyktige på samhandling (tverrfaglig og mellom ulike 

enheter (mikrosystem)) for å imøtekomme 

pasientenes behov (pasientene er også del av 

systemet)  

• Gode informasjonssystemer integrert i 

arbeidsprosessene (rask tilgang til relevant 

informasjon)  

• Løpende registrering av resultatene av 

behandlingen  

• God støtte fra sykehuset som helhet  

• God samhandling med eksterne 

systemer/helsepersonell i opptaksområdet  

 



Årsaker til svikt i kvalitet 

• Organisatorisk og geografisk isolasjon – hinder for 

innovasjon og kritisk tenkning  

• Dårlig ledelse – mangel på en visjon og manglende vilje til å ta 

tak i erkjente problemer  

• Svikt i systemer og prosesser – hvor slike systemer eller 

prosesser ikke er tilstede eller fungerer tilfredsstillende 

• Dårlig kommunikasjon – både innad i organisasjonen og 

mellom organisasjonen og dens pasienter, hvor problemer ikke 

blir satt ord på 

• Maktesløshet hos ansatte og pasienter – som betyr at de 

som kunne ha grepet fatt i en sak unnlater å gjøre det 

  

(Walshe / Higgins The use and impact of inquiries in the NHS. BMJ 2002) 



Faktorer på bakkeplan 

• Kommunikasjonssvikt 

• Mangelfull opplæring 

• Hukommelsessvikt 

• Uoppmerksomhet 

• Dårlig utstyr 

• Utmattelse 

• Uvitenhet 

• Urolige og støyende arbeidsforhold 

• Andre miljøfaktorer 



Ledelseskompetanse for alle 

• Personlige kvaliteter 

– Rolleforståelse, selvledelse og utvikling, integritet 

• Kompetanse i samarbeid med andre 

– Å kunne utvikle nettverk, arbeide i team, motivere andre 

• Administrere tjenestene 

– Planlegge, styre ressurser/personale, ”produksjon” 

• Forbedre tjenestene 

– Sikre pasientsikkerhet, evaluere, fremme innovasjon, støtte 

endring 

• Peke ut kurs/legge strategi 

– Identifisere muligheter for endring, anvende kunnskap, ta 

beslutninger og evaluere effekter 



Oppgave 5: ledelse 

• Du var med på vakten da Mona Dahl ble innlagt og 

var med på en gjenoppliving som var vellykket. 

Mona Dahl ble utskrevet 8 dager senere. De 

involverte er enige om at det var en ”kinkig sak”, men 

mener det var ”de andre” som egentlig hadde ansvar 

for det som skjedde.  

• ”Det er ikke min jobb å rydde opp i noe jeg ikke er 

skyld i”, sukker turnuslegen Sigurd Clausen til deg i 

lunsjpausen.  

• Hva gjør du i denne situasjonen?  

 



Tenk som en leder – syv ting du kan 

gjøre 

1. Dann deg et bilde av virkeligheten – kartlegg situasjonen 

nærmere – hva er mulige årsaker til at situasjonen 

oppstår? 

2. Omformuler problemet slik at det dreier seg om noe mer 

enn bare spørsmålet om hvem som har skyld 

3. Knytte problemet til noe som de med makt oppfatter som 

strategisk viktig 

4. Få engasjert/overbevist de som har makt 

5. Søk en alliert som har makt og innflytelse  

6. Start å se etter gode ideer for hvordan problemet kan 

løses  

7. Lag en handlingsplan med konkrete tiltak 

 



KLOK-OPPGAVENE I MODUL 7 



Se KLoK-sidene på nett for mer informasjon 

om oppgavene i modul 7. 

http://www.med.uio.no/studier/ressurser/fagsid

er/klok/info-fagplanutvalg/oppgaver-modul-7/ 

 

http://www.med.uio.no/studier/ressurser/fagsider/klok/info-fagplanutvalg/oppgaver-modul-7/
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http://www.med.uio.no/studier/ressurser/fagsider/klok/info-fagplanutvalg/oppgaver-modul-7/
http://www.med.uio.no/studier/ressurser/fagsider/klok/info-fagplanutvalg/oppgaver-modul-7/
http://www.med.uio.no/studier/ressurser/fagsider/klok/info-fagplanutvalg/oppgaver-modul-7/
http://www.med.uio.no/studier/ressurser/fagsider/klok/info-fagplanutvalg/oppgaver-modul-7/
http://www.med.uio.no/studier/ressurser/fagsider/klok/info-fagplanutvalg/oppgaver-modul-7/
http://www.med.uio.no/studier/ressurser/fagsider/klok/info-fagplanutvalg/oppgaver-modul-7/


KLoK-oppgave 1A 

I denne oppgaven skal du følge en pasient gjennom et 

sykehusopphold og du skal tegne et flytskjema over et 

pasientforløp. Denne pasienten skal ikke være en som 

du har en legerolle overfor (f.eks. tar innkomst på). 

Flytskjemaet skal inneholde viktige knutepunkter i 

forløpet, både fra pasient og behandlers ståsted. Du 

skal notere viktige observasjoner og hendelser i 

sykdomsforløpet. Disse kan legges inn som 

kommentarer i flytskjemaet. 

 

 



KLoK-oppgave 1B 

Ved slutten av innleggelsen skal du ha en 

samtale med pasienten om erfaringene med 

oppholdet. 

Flytskjemaet/loggboken danner grunnlaget for 

samtalen. Det er utarbeidet et eget skjema med 

spørsmål som skal besvares i løpet av en 

samtale med pasienten 





KLoK-oppgave 2 

Kunnskapshåndtering 

Det blir mer informasjon om oppgave 2 i timene 

om kunnskapshåndtering 



Evaluering 

KLoK-oppgave 1a, 1b og 2 godkjennes av 

lektor på sykehuset 


