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Forventningen  

Pasientene må ta det for gitt at vi har systemer 
som sikrer kvalitet og kunnskapsbasert praksis til 
alle  

 

Pasientene forventer en jevn og tilstrekkelig høy 
standard på tilbudet, uansett tid på døgnet og 
året 

 

Men har vi det? Hvordan vet vi at vi har det? 

 

 

 

« 



70% av forbedringsprosjekter lykkes ikke med å 
skape varig endring, - hvorfor?  

(Daft and Noe, 2000. Beer and Nohria, 2001).  
  



Hvorfor er forbedringsarbeid så 
vanskelig når alle vil pasientens beste? 
 

• Gode intensjoner 

 

 

 

• Flinke mennesker 

 



«Pasient- og kvalitetssikkerhetsarbeid skal være en integrert del 
av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.»  

 

 

 

 

     Bent Høie, Sykehustalen 12.01.16  

• Ledere som kontinuerlig styrker og forbedrer systemene sine, 
bidrar til tryggere tjenester. Ledere og ansatte som sammen 
arbeider for å oppnå enhetlige målsettinger bidrar til å forbedre 
pasientsikkerheten.  NOU -2015 «Med åpne kort»  

• En kvalitetsorientert ledelse, fokus på systemer som bidrar til 
bedre kvalitet og en sikkerhetsfokusert og lærende kultur i hele 
tjenesten vil redusere antallet pasientskader. Meld. St. 12, Kvalitet og 

pasientsikkerhet 2014  
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Ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 
omsorgstjenesten per 1. januar 2017 

 

Kontrollere 

(Check) 

Planlegge 

(Plan) 

Korrigere 

(Act) 

Utføre  
(Do) 

Ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 
omsorgstjenesten per 1. januar 2017 

 



Hva er de største HMS-utfordringene i 
helsetjenesten? 

 

 

 

 

Opplevelse av stress og manglende mestring 

 

Mistrivsel 

Sykefravær 

«Møte veggen» 

 

 



Hva gjør dette med pasientsikkerheten? 



Teamarbeid og feil, stress og pasientskader 
(170 akuttsykehus, 120 000 respondenter) 
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Dødelighet 
• Hvis 5% større andel av de ansatte jobbet i team ville det 

gi 3,3% lavere dødelighet (p = .006) 

• For et “gjennomsnittlig” akuttsykehus utgjør det ca 40 
dødsfall i året 
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Lyubovnikova, West, Dawson, & Carter, (2015). 24-Karat or fool’s gold. Consequences of real team and  
co-acting group membership in healthcare organizations. European Journal  of Work and Organizational Psychology.  



Og vi lurer på hvorfor vi ikke ser større 
effekt på GTT-tallene… 

• Jobber vi egentlig i team? Hvordan skal vi få til ekte 
teamarbeid?  

• Følger vi våre egne prosedyrer og retningslinjer? 

• Kjenner vi vår egen risiko? 

• Driver vi aktiv risikostyring i det daglige? 

• Vet alle hva som er forventet av dem? 

• Kan alle det vi mener er påkrevet for å utføre de 
arbeidsoppgavene de er satt til? 

 

Har vi ansvarliggjorte ledere og medarbeidere? 



    Det skjedde i de dager… 

 

 

 
At det gikk ut bud: 

 

Vi skal bruke tavlene på alle skift!  

 

Ansvarsvakten skal ha klare oppgaver! (= teamleder!) 

 

Alle pasienter skal ha en plan for oppholdet! Og de skal vite om den! 

Forløpsplanen skal lages oppholdets første dag – og dokumenteres i journal 

 

https://www.google.no/url?url=https://www.nordfront.net/2015/romerne-stormer-den-jodiske-festningen-masada/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDsQwW4wE2oVChMI4YLT7vTpyAIVyRQsCh1YjQiE&usg=AFQjCNHR1kJw4rddoIrg8GPzyKXj3ARU3A


'100%ANSVAR' 



Alle snakker om endringsledelse 

Vi trenger også stabilitet! 
 
Tydelig retning og budskap 
 
Gjentakelsens makt 
 
 
 
 
 
Ref Jan Ketil Arnulf professor i ledelse ved BI 



FAGLIG EKSELLENS 

 

• Den enkeltes prestasjon 

 

• Det ene leder ikke til det 
andre, og de står heller ikke 
i opposisjon til hverandre 

 

 

Ekspertsykehuset 

DAGLIG EKSELLENS 

 

• Vår samlede prestasjon 

 

• Vi må klare begge deler, og 
det krever ulike ferdigheter 

 

 

 

Et fremragende sykehus 

 



Hva kan daglig eksellens være? 
Tavler: 

• NEWS-score, 
ernæringsscreening 

• Antibiotikastyring 

• Kontaktlege 

Det grønne korset: 

Daglig risikostyring- 
proaktivitet 

«Sikker pasientflyt»: 

Alle pasienter har en plan-
FORLØPSPLAN-pasienten 
medvirker-overganger 
planlegges 



Alle som har en 
viktig jobb 

trenger 
huskelister! 



Fra årsrapporten meldeordningen 2016  

Avvik knyttet til kliniske prosesser/prosedyrer forekom i 
45 prosent av hendelsene (n=4396). Hyppigste avvik var 
at retningslinjer/prosedyrer ikke var fulgt (n=1157) 
og/eller at behandling ble igangsatt for sent (n=759) eller 
feilaktig (n=499). I 842 hendelser var det registrert 
problemer knyttet til diagnose/vurdering av pasienter 
(373 fikk forsinket diagnose, 475 fikk ufullstendig 
diagnose). I denne kategorien var det 217 pasienter som 
døde, og i 941 hendelser var det betydelig pasientskade. 
Forsinket diagnose og mangelfull behandling var de 
kategoriene med størst andel alvorlige hendelser.  

 



 

 

 

 

 

 

Vi må ikke la det vi ikke kan gjøre 
noe med hindre oss i å gjøre det vi 
faktisk kan gjøre 

P 
 

P 
 

P 
 

P 
 





Utholdenhet: Ikke flytte 
oppmerksomheten til noe nytt 

Det tar lengre tid enn man tror å etablere en ny vane,  

Kanskje så mye som 2 år…. 

 

Den gode nyheten er: 

 



 

Først når pasientsikkerhetstenkning og aktiv risikostyring 
ikke er et prosjekt eller et program, men vår måte å gjøre 
det på er vi i mål 

 

Det vil si at vi må være: 

 

• Kontinuerlig lærende og forbedrende i vår tilnærming 

 

• Ikke konserverende, men nysgjerrige og åpne 

 

 

 



Grunnleggende erkjennelser 

1. Hvis man skal få et  

annet resultat må man gjøre ting på en annen  

måte! 

2. Hvis man vil målet må man ville midlene! 

 

For eksempel: 

Kunnskap om forbedringsarbeid   
(som er noe annet enn forskning og fagutvikling..) 

 

Følge opp at vi gjør det slik som vi har blitt enige om! 

LEDELSE ER UTVIKLING 

 



Rammeverk for pasientsikkerhet  
- og for de fleste virksomheter! 

• Lederskap 
 

• Forbedring 

 

• Målinger 

 

• Åpenhet/transparens 

 

• Kommunikasjon 

 
Kilde: IHI  Building a Framework for Patient Safety 



Allianse med brukerne! 
Igniting Collective Excellence 
• "Sharing and Ceding power": Makten skal deles med 

pasienten.  

 

•  "Heroism is out. Humility is in".  

 

 

• "Humble inquiry – asking instead of telling."  

 

(Fra IHI-konferansen I London 2017) 

 





Arbeidsprosess 

Resultat 

Hvordan får man til forandring? 
Handling styrer tanken! 



Eksempel fra akuttmottaket OUS - sepsis 

• Enkelt tiltak, men det tok tid å komme på det! 

• Personsøker bringer teamet sammen 

• Oppfordringer og prosedyrer hjalp ingenting 

• Handling styrer tanken, vi må handle oss til et nytt 
tankesett 

• Teamarbeid vs pseudoteam 

• Ekte teamarbeid krever at man kjenner og aksepterer 
spillereglene  

 

 Eksellens innenfor reglene/rammene  = LAGSPILL 



Lagspill krever lagspillere! 
 Alle må forstå hva det er vi gjør og hvorfor! 

 

Gjentakelsens makt! 

 

Vi er mange, og vi er flinke 

 

Sammen kan vi få til alt vi bestemmer oss for! 

 



A promise to learn – A commitment to act 

 

       LESS TALK     MORE DO 
 



 VISJON for helsetjenesten 

• Pasienter skal ikke utsettes for unødvendig skade  –  

”null - visjon” 

 

• Omsorgen er evidensbasert, og pasienten medvirker 
aktivt 

 

• Unødvendig liggetid og forsinkelser er borte  



  Takk for meg! 


