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Introduksjon til målinger og Extranet

08.15-08.45

Julia Szabo, rådgiver i pasientsikkerhetsprogrammet

Foto: Stig Marlon Weston



All forbedring krever endringer, men 

ikke alle endringer fører til forbedring
G.Langley et al., The Improvement Guide, 1996

Plan

Do
Stud

y

Act

1. Hva ønsker vi å oppnå? 

2. Når er en endring en 
forbedring? 

3. Hvilke endringer kan 
iverksettes for å skape 

forbedring? 

målinger
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Hva skal dere måle på?

16.01. Tid til 
antibiotika 
(min/pas)

16.02.Tid fra 
A til B 
(min/pas)

16.03. 
Revurder 
valg av AB 
(timer/pas)

Prosess-
indikator

Resultat-
Indikator
Overlevelse 30 
dager etter 
innleggelse i 
sykehus



• vite hva status er

✓ Har vi et problem? Hvor stor variasjon i behandlingen? 

Uønskede resultater?

• vite om endringer skaper forbedring

✓ Få oversikt over utvikling og forbedringer over tid

• dokumentere hva vi leverer

✓ Vise pasienter, pårørende, ledelse og oss selv hvordan våre 

tjenester er

• gi rom for refleksjon

✓ Målingene kan hjelpe oss til å reflektere over egen 

virksomhet og gir grunnlag for egen læring og utvikling. 

Målinger skal til når vi ønsker å…
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… og målet vårt er å gi pasientene en best 
mulig behandling!

Foto: Stig Marlon Weston
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Hensikt: skape ny viten
Hensikt: implementere 
eksisterende viten i lokal 
kontekst

«Er behandling A mer 
effektiv enn behandling 

B?»



Tidsseriediagrammer hjelper med å finne ut om en endring er 

en forbedring

Ved å plotte dataene i en tidsserie får vi et mer dynamisk bilde av situasjonen.
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Ny prosedyre



Anatomien av et run-diagram
Tid til antibiotika
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Tidsserie

median

mållinje

x-aksen

Y-aksen



Statistisk prosess kontroll (SPC)

• SPC benyttes for å analysere målinger

• tidsserieanalyse: måleresultatene plottes i en tidsserie og fremstilles 

visuelt

• Lav brukerterskel

• Man kan trekke statistisk sikre konklusjoner fra små datamengder 

Indikatorovervåkning med SPC har disse tre hovedformålene:

• Nivå: er nivået i overensstemmelse med god praksis og ønsket 

kvalitet?

• Grad av variasjon: Er prosessen stabil?

• Enkle statistiske tester som sier noe om hvilke type variasjon vi har: 

tilfeldig variasjon eller ikke-tilfeldig variasjon.
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Tilfeldig variasjon Ikke-tilfeldig variasjon 
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Hvordan bruke run-diagrammer

BASELINE: Gir oversikt 
over en prosess i forkant 

av planlegging av 
forbedringsstrategi

BASELINE= 70 min

Mål: 60 min
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qSOFA undervisning

Plakater med 
oppgavefordeling

Markering av 
blodprøver

Hvordan bruke run-diagrammer

Fører tiltak til forbedring?
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Overvåkning og kontroll 
av prosesser som 

fungerer tilfredsstillende

Hvordan bruke run-diagrammer

Nytt mål?



Hva er Extranet?
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• nettbaserte database

• tilbys til forbedringsteam som jobber med pasientsikkerhet

• verktøy for å dokumentere arbeidsprosess og følge 

forbedringsarbeid i egen virksomhet

• fremstiller resultater i form av tidsserier

forbedringsteam innsatsområde målinger i Extranet

Foto: Stig Marlon Weston



Hvordan få tilgang?
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1. Opprett brukerprofil i Extranet (via pasientsikkerhetsprogrammet.no

3. Få tilgang fra sekretariatet til prosjektet

2. Fyll ut arket på bordet med navnet ditt og epost adresse



Registrere data

Run-diagram 
funksjon

Gi tilgang til andre 
til prosjektet
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SLIK VIL DENNE MÅLINGEN SE UT I EXTRANET
16.01. Sepsis sengepost: Tid til antibiotika – per pasient

X min
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SLIK VIL DENNE MÅLINGEN SE UT I EXTRANET ETTER 3 

MÅNEDER

16.01. Sepsis sengepost: Tid til antibiotika – per pasient
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Baseline: referanselinje. Kan være historisk data/etter at man har 
nok data.

Run-diagram funksjon:



Analysefunksjon i Extranet
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Mer om Extranet her:
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http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/om-oss/kontakt-oss
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Måleansvarlig har ansvar for at målingene 

gjennomføres og at de brukes til forbedring.

• gi andre teammedlemmer tilgang til Extranet
• sørg for at teamet måler og registrerer
• plan for hvordan teamet skal diskutere målinger underveis
• analyse av resultater (SPC)

teamleder
andre 
medlemmer i 
teamet

+veileder
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Excel ark for registrering av tid. A. R. Holten, Ullevål sykehus.



24

Foto: Stig Marlon Weston



Takk for oppmerksomheten og 

lykke til med målinger! ☺
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Julia Szabo

Julia.szabo@helsedir.no


