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Hvordan forbedrer vi? 



Forbedringskunnskap 



Implementering av ny 

kunnskap
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De fire områdene i 

forbedringskunnskap

W. Edwards Deming «System of profound knowledge» 



De fire områdene i 

forbedringskunnskap

• Forståelse for virksomheter og tjenester som 

systemer og prosesser

• Forståelse for variasjon i prosesser

• Forståelse for hvordan du skaper læring fra 

erfaring. 

• Forståelse for endringspsykologi 
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Forbedringsmodellen



Forbedringsmodellen

Forbedringsmodellen (Langley, Nolan og kollegaer 2009). 
Oversatt og tilpasset av Pasientsikkerhetsprogrammet 



Hvorfor 

forbedringsmodellen?

• Ramme for forbedringsarbeidet

• Sammenkobler teori, data og metoder

• Tar høyde for endringer i prosjektplanene 

i takt med læring fra testing 
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Fordringsmodellen ble til

10

William Edwards Deming 

(1900-1993)
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Trinnene i et 
forbedringsarbeid



Trinnene i et forbedringsarbeid
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Følge med på utvikling over tid



Forbedringsmodellen



Stopp før du starter 

- forstå problemet

• Er det et problem og er det et forbedringsområde?
• Har dere data eller annen informasjon som sier noen om 

problemet?
• Hva ønsker dere å oppnå?
• Passer dette arbeidet inn i virksomhetens strategi og 

prioriteringer?
• Ser dere noen potensielle barrierer og/eller 

suksesskriterier?
• Hvem blir berørt av dette arbeidet?

14



Sett sammen teamet

• Være tverrfaglig og representativt

• Ha tydelig fordelte roller

• Være enige om formålet

• Ha tid til å møtes

• Knytte til seg lokal veileder
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Forankring og rollefordeling

16
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Sett et mål 



Forbedringsmodellen
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Sette et tall- og tidfestet mål

Spesifikt – tydelig for hvem (pasientgruppe)

Målbart – kan måles i tid, antall eller andel 

Attraktivt – alle ansatte er villige til å bidra 

Realistisk – ansatte tror målet kan nås

Tidsbestemt – mål- og delmål skal oppnå innen?

Eks:

80% av pasientene på Hematologen skal ha en fullstendig utfylt NEWS 

innen 01.08.17

100% av pasientene får målt NEWS innen 10 minutter fra de ankommer 

HEM innen 01.06.18
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Type indikatorer

Prosessindikator
En prosessindikator synliggjør kvaliteten på 

arbeidsprosesser som skal føre frem til et ønsket 

sluttresultat

Resultatindikator
Resultatindikatorer beskriver kvaliteten på prosessens 

sluttresultat

Balanserende mål
Mulig utilsiktet/uønsket utfall av innføringen av et 

forbedringstiltak
20



Definer et sett med 
indikatorer

• Tid til NEWS

• Tid til antibiotika

• Revurder bruk av antibiotika innen 
48 timer

• Overlevelse 30 dager etter 
innleggelse på sykehus

21
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Måling



Forbedringsmodellen
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All forbedring krever endringer, 

men ikke alle endringer resulterer 

i forbedring
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Paul Batalden i G. Langley et al., The Improvement
Guide, 1996



Vite hva status er

Har vi et problem? 

Vite om tiltak skaper forbedring

Dokumentere hva vi leverer

Vise pasienter, pårørende, ledelse og oss selv hvordan 

våre tjenester er

Gi rom for refleksjon
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Hvorfor skal vi måle? 
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Hvordan skal vi samle inn de 

nødvendige data?

• Hvilken indikator handler det om  

• Formålet: – hva skal den måle hvorfor 

• Hvor skal vi hente dataene fra

• Rutiner for dokumentasjon

• Hvordan skal dataene hentes inn

• Hvem skal gjøre det

• Når skal det gjøres
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Andel fullstendig utfyllt NEWS HEM
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Andel fullstendig utfyllt NEWS HEM
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Statistisk prosesskontroll 

(SPC)

Enkle statistiske tester som sier noe om: 

Variasjon: Er prosessen stabil og forutsigbar?

Nivå: Er det stabile nivået er i overensstemmelse med god praksis og ønsket 

kvalitet?

Forbedring og endring over tid:

Sikre at forbedringer dokumenteres.



Brudvik og Nyen, 10.11.08

Dødelighet ved coronar by-pass-kirurgi før 

og etter endret prosedyre
Eksempel fra Raymon G. Carey 2002
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Brudvik og Nyen, 10.11.08

Run-diagram: Dødelighet ved Coronar by-pass-kirurgi

Før og etter endret prosedyre. Eksempel fra Raymond G. Carey 2002.

EpiData Analysis Graph
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Tid til antibiotika innen 60 minutter 

etter ankomst akuttmottaket
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Gjennomfør tiltakene i 
lokal kontekst



Forbedringsmodellen
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Identifiser og prioriter tiltak

1. Observer pasienten etter ABCDE prinsipper

2. Bruk validerte verktøy for skåring, observasjon 
og respons

3. Raskt tilsyn av lege 

4. Ta blodprøver og prøver til mikrobiologi

5. Gi/endre antibiotika innen en time

6. Fastsett videre behandling og behandlingsnivå

7. Revurder valg av antibiotika innen 48 timer
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Hva skal vi teste?

Hvordan tiltakene på best mulig måte skal 

kunne gjennomføres i praksis. 



Småskalatesting

Det er kun en test dersom:

▪ Det er formet en HYPOTESE. Det vil si 

en teori om hva som vil skje dersom du 

gjør noe: hvis A, så B



PDSA-sirkel/småskalatest
Tiltak / endring 
Hvilken tiltak/endring ønsker vi å teste? (spørsmål nr 3 i forbedringsmodellen)

Arbeidshypotese
Hvilket svar forventer vi?

Test nummer

Planlegg både testen            
og innsamling av 
informasjon
• Hva? 
• Hvem?
• Hvor ?
• Når?
• Hvordan?

Neste skritt besluttes
i. Testen er vellykket: Test 

hypotesen på flere   
og/eller under andre 
omstendigheter eller 
betingelser.

ii. Testen er delvis vellykket : 
Endre eller juster 
hypotesen.

iii. Testen er ikke vellykket: 
Forkast hypotesen og 
utarbeid en ny hypotese.

Analyser og lær
• Sammenlign resultatet 

av testen med 
arbeidshypotesen

• Gikk det som 
forventet? Hva gikk  
ikke som forventet? 
Hvorfor?

• Hva lærte du?  

Utfør testen
• Kan det planlagte 

gjennomføres?
• Beskriv hva som faktisk 

skjedde under  testen, og 
eventuelle uforutsette 
problemer og hendelser 

• Noter eventuelle resultater    
eller data som er samlet inn i 
forbindelse med testen 

P

DS

A



Planlegge Planlegge Høring Planlegge Godkjenne

Ny praksisTeste og 
modifisere

Teste og 
modifisere

Teste og 
modifisere

I møterommet/ foran datamaskinen

I den ”virkelige” verden

Utprøving og lokal tilpassing

Plan

DoStudy

Act Plan

DoStudy

ActPlan

DoStudy

Act



Testing gir muligheter

• Å gjøre ”feil” uten store konsekvenser for det 
daglige arbeidet

• Å evaluere ressursforbruket og ”bivirkninger” av 
forbedringstiltaket

• Å tilpasse forbedringstiltaket til de lokale forhold og 
den aktuelle kontekst på enheten

• Å involvere de ansatte fra start og dermed 
minimere motstand mot implementeringen

• Å avdekke kompetanseutviklingsbehov 





Sepsistiltak:

1.  Kontakt lege umiddelbart

→  Legetilsyn innen 20 minutt

2. To venekanyler

Start 1000 ml Ringer Acetat i.v.

O2 - dersom SpO2 er <94%

Følg med på urinproduksjon 

3.  Etabler diagnostikk: 

Ta nødvendige mikrobiologiske prøver

Blodprøver som Ø-hjelp:  Sepsispakke 

4    Start antibiotikabehandling innen 1 time

5.   Vurder høyere behandlingsnivå

6.   Revurder antibiotika innen 48 timer

nei Se NEWS 
prosedyre

Er det mistanke om 
infeksjon?

Mistenkt 
sepsis likevel?

Ja

Har pasienten en av 
følgende:
• NEWS ≥5?
• ≥2 qSOFA
• Neutropen feber ˃ 38°C

Ja

Mistenk sepsis

nei Se NEWS 
prosedyre

Følg sepsisprosedyre

Iverksett sepsistiltak

Ja

August 2018
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Implementer



Implementer

Definisjon på vedvarende forbedringer:
• Når nye arbeidsmetoder og forbedringer blir normen, er det den 

måten vi gjør tingene på her hos oss.

• Det er ikke bare arbeidsprosessen og resultatene, men også 
holdninger og atferd som er fundamentalt endret.

• Videre er systemet forandret, slik at det understøtter 
forbedringene.

• Med andre ord er forbedringen blitt integrert i den vanlige måten å 
jobbe på, istedenfor å oppleves som en ekstra arbeidsprosess.

«Modell for vedvarende forbedring er utviklet av National Health Service 

(NHS) for  Institute for Innovation and Improvement i Storbritannia (2004 og 

2007). Maher, Gustafson og Evans»
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Formidling av resultat



Kommunikasjon som drivkraft

48

1. Åpenhet og synlighet omkring problemer og data
2. Etablere en kultur for faglig stolthet
3. Bevisst formidling av positive historier og resultat 
4. Bruk av lokale medier

Aktiv medie-kommunikation i 

Patientsikkert Sygehus
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Vil øke 
pasienttilfredshet og 
hjemmebehandling 
gjennom 
læringsnettverk

Resultat:
77% av pasientene 
er fornøyd med 
poliklinisk 
konsultasjon

Trygg Utskriving


