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Tid:  

08.30 – 08.45 Velkommen  

  

Hanne Husom Haukland, regional programleder 

Helse Nord RHF  

Anne Kristin Ihle Melby, prosjektleder/seniorrådgiver 

i pasientsikkerhetsprogrammet  

08.45 – 09.30 Småskalatesting og målinger 

Hvordan analysere og presentere data? 

Ida Waal Rømuld, rådgiver i 

pasientsikkerhetsprogrammet 

09.30 – 09.40 Introduksjon til gruppearbeid  Caroline Austdal, seniorrådgiver i 

pasientsikkerhetsprogrammet   

09.40 – 10.00  Pause med postervandring Extranet-hjelpen er tilgjengelig v/Julia Szabo, 

rådgiver i pasientsikkerhetsprogrammet 

10.00 – 11.30 Gruppearbeid 1 

Gjennomgang og presentasjon av  egne 

prosjekt i smågrupper  

  

11.30 – 12.30  Lunsj    

12.30 – 12.45 Oppsummering av gruppearbeidet  Caroline Austdal 

12.45 – 13.15 Hvordan motivere og håndtere 

motstand?  

Kari Anette Os, leder av Utviklingssenteret i Akershus 

13.15 – 14.15 Gruppearbeid 2 

Arbeid med eget prosjekt  

  

14.15 – 14.30 Pause med postervandring Extranet-hjelp tilgjengelig v/Julia Szabo 

14.30 – 15.00 Hvorfor er tverrfaglig simulering viktig? Eva Linnerud, sykepleier og prosjektleder USHT 

Akershus 

15.00 – 15.15  Avslutning og veien videre Anne Kristin Ihle Melby 



 Erfaringsutveksling og faglig påfyll 

 Gruppearbeid 1 – på tvers av teamene  
 Dele erfaringer med utgangspunkt i statusrapport. Beskriv 

suksessfaktorer og utfordringer underveis, og hvordan 

målingene brukes i forbedringsarbeidet 

 Egne grupper for måleansvarlige 

 Gruppearbeid 2 – eget team 
 Planlegge hvordan målingene kan brukes mer aktivt i 

forbedringsarbeidet 

Samling 1 Samling 2 Samling 3 

Forberedelse av aktiviteter i 
læringsnettverket 

Arbeid for deltakende team før, under 
og etter læringsnettverket 
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1. Ordstyrer leder gruppearbeidet, holder tiden og 

oppsummerer i etterkant 

2. Alle teamene presenterer erfaringer, med utgangspunkt i 

statusrapporten, maks 5-10 min 

3. Gi rom for spørsmål og diskusjon etter presentasjonen 

4. Ordstyrer leverer skriftlig en kort oppsummering/ 

avklaringspunkter/spørsmål til sekretariatet etter 

gruppearbeidet 
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Gruppeoppgave 1 

Kl. 10. - 11.30. 



Gruppe Rom For hvem Ordstyrer 

1 Plenumssalen  Måleansvarlige for alle kommuneteam  

 Aktuelle veiledere som ønsker å lære mer 

om indikatorene 

Ida og Carol 

2 Plenumsalen  Måleansvarlige for sykehusene  

 Aktuelle veiledere som ønsker å lære mer 

om indikatorene 

Anne Kristin og Julia 

3 Prostneset  

  

Kommunene:  

 Skedsmo hj.spl (pilot)  

 Arendal (sykehjem + Tromøy)  

 Hamar (Presterudsenteret)  

 Karmøy   

 Siv Linnerud 

4 Sydspissen  

  

Kommunene: 

 Skedsmotun (pilot)  

 Holmestrand BBS  

 Namsos Bo- og velferd  

 Notodden (Tinnebyen)  

 Åfjord (Helsesenter + hj.tj)   

Kari Anne Grani 

5 Smørtorget  

  

Kommunene: 

 Oppdal helsesenter + sykehjem Grimstad 

(Feviktun + Berge gård)  

 Dønna hj.spl.  

 Østre Toten (Balke BBS)  

 Sandefjord   

Målfrid Schiager 

6 314  

  

Sykehusene: 

 Ahus 

 Levanger 

 Harstad 

 Vesterålen 

 VV Bærum (halv gruppe) 

 Mo i Rana (pilot)  

Mette Fredheim  

7 313  

  

Sykehusene: 

 VV Bærum (halv gruppe) 

 Lovisenberg 

 Namsos 

 Hammerfest 

 Martina Hansen Hospital (pilot)  

Asgeir Skrondal og Monica 

Skrondal 
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1. Ordstyrer leder gruppearbeidet, holder tiden og 

oppsummerer i etterkant 

2. Alle teamene presenterer erfaringer (maks 5-7 min) spesielt 

i forhold til: 
o Indikatorer teamene måler på 
o Datainnsamling  
o Tallfeste mål 
o Fastsette baseline 
o Erfaringer med hvordan resultatene brukes 

3. Gi rom for spørsmål og diskusjon etter presentasjonen 

4. Gjennomgang/ hva er nytt ang. indikatorene 

5. Ordstyrer leverer skriftlig en kort oppsummering/ 

avklaringspunkter/spørsmål til sekretariatet etter 

gruppearbeidet 
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Gruppeoppgave 1  
For måleansvarlige 

Kl. 10. - 11.30. 



Oppsummering av gruppearbeid 

 

9 
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Gruppearbeid 2 

Kl. 13.15. – 14.15. 
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Forbedringsteamet planlegger videre arbeid  
1. Hva tar dere med dere fra de andre teamene? 
2. Konkretiser nye milepæler i fremdriftsplanene. Hva er 

neste steg?   
3. Trenger dere mer informasjon eller hjelp? 

 
Fremdriftsplan leveres inn etter gruppearbeidet, eller sendes til 
veileder og post@pasientsikkerhetsprogrammet senest 31. mai. 

 
 



 Innspill og erfaringer med 

tiltakspakken 

 

 Selvevaluering 

 

 Ta kontakt med oss i 

sekretariatet ved spørsmål 
 

 

Samling 1 Samling 2 Samling 3 

Forberedelse av aktiviteter i 
læringsnettverket 

Arbeid for deltakende team før, under 
og etter læringsnettverket 



Selvevaluering 

… 
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For å måle og følge opp hvordan læringsnettverket forløper, evaluerer teamet 
seg på en skala fra 1 til 5.  

Trinn 1: Teamet har ikke kommet i gang 

Planer og ideer, men ingen aktivitet. 

Trinn 2: Aktivitet uten forbedring 

Møter, kartlegging, utarbeidelse av skjemaer, gjennomgang av historiske data, diverse målinger, men ingen 
endret adferd eller praksis. 

Trinn 3: Enkelte forbedringer har kommet frem 

Endret atferd eller praksis i forhold til tidligere. 

Trinn 4: Påtagelige forbedringer er målt 

Endringene har ført til målbare forbedringer sammenliknet med tidligere praksis (synlig i seriediagrammet). 

Trinn 5: Påtagelige forbedringer er målt, og forbedringene har fått gjennomslag i systemet  

Endringene er standardisert i systemet og forventes å bestå også etter at prosjektet er avsluttet. 

Samling 1 Samling 2 Samling 3 

Arbeid for deltakende team før, under 
og etter læringsnettverket 



Veien videre 
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Samling 1 

Arbeid for deltakende team før, 
under og etter 
læringsnettverket 

Samling 2 Samling 3 

8.-9. febr. 19.april 
Kl. 12-14 

Frist: 
11.mai 

24.mai 23.aug 
Kl. 12-14 
 

Start testing  
og måling 

Forts. testing  
og måling 

19.okt Frist: 
12.okt 

12.des 
Kl. 12-14 
 

Tidslinje 
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Veiledning avtales med veileder i tidsrommet som vist over. 
Status- og sluttrapport/poster sendes veileder med kopi til sekretariatet v/post@pasientsikkerhetsprogrammet.no  

mailto:v/post@pasientsikkerhetsprogrammet.no


 Veiledning – lag gjerne avtaler ut perioden 

 23. august  Telefonmøte 2 

 12. oktober  Send sluttrapport & poster til 

veileder og post@pasientsikkerhetsprogrammet   

 

 

 

 

 19. oktober  Samling 3 

 12. desember  Telefonmøte 3 
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Veien videre 



Nyttige ressurser 

 

www.pasientsikkerhetsprogrammet.no 

 

 Tidlig oppdagelse av forverret tilstand  

 

 Forbedringskompetanse  

 

 Kompendiet for læringsnettverket 

 

 Veileder for Extranet  
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http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/
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