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 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 

 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 



 

Tid Programpost Innleder  
09.00 – 10.00 Registrering og oppheng av postere Extranet-hjelpen er tilgjengelig 

10.00 – 10.15 Velkommen Gro Sævil Haldorsen, regional programleder 

Helse Sør-Øst og Anne Kristin Ihle Melby, 

prosjektleder i Pasientsikkerhetsprogrammet 

10.15 – 10.45 qSOFA – en praktisk tilnærming Jon Henrik Laake, Overlege dr med 

Akuttklinikken, Rikshospitalet OUS 

10.45 – 11.15 Hvordan presentere og analysere data? Maria Bergli, Planrådgiver, Drammen 

Kommune 

11.15 – 11.25 Introduksjon til gruppearbeid   

11.25 – 11.45 Pause og postervandring Extranet-hjelpen er tilgjengelig 

11.45 – 13.00 Gruppearbeid 1 

Gjennomgang og presentasjon av  egne 

prosjekt i smågrupper 

Erfaringsutveksling på tvers av gruppene. 

(Gruppeinndeling og grupperom deles ut) 

13.00 – 14.00 Lunsj Extranet-hjelpen er tilgjengelig 

14.00 – 14.45 

  

Gruppearbeid 2 

Arbeid med eget prosjekt 

  

14.45 - 15.00 Pause og postervandring Extranet-hjelpen er tilgjengelig 

15.00 – 15.45 

  

Den menneskelige faktoren i 

forbedringsarbeid, hvordan motivere og 

håndtere motstand?  

Jørn Einar Rasmussen, seksjonsoverlege 

akuttmottak, Drammen sykehus Vestre Viken  

15.45 – 16.00 

  

Avslutning og veien videre Extranet-hjelpen er tilgjengelig i etterkant av 

samlingen 
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1. Ordstyrer leder gruppearbeidet, holder tiden og oppsummerer i 

etterkant 

2. Alle teamene presenterer erfaringer, med utgangspunkt i 

statusrapporten, maks 2-4 min. Følgende punkter gjennomgås: 

• Hvilke tips og utfordringer vil du dele fra de fire tiltakene? 

• Hvordan følger dere med på disse ulike tiltakene? 

• Hvilke erfaringer har dere med indikatorene? 

• Datainnsamling  

• I hvilke fora diskuteres resultatene? 

3. Gi rom for spørsmål og diskusjon etter presentasjonen 

4. Ordstyrer leverer skriftlig en kort oppsummering til sekretariatet 

etter gruppearbeidet  
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Gruppeoppgave 1 

Kl. 11.45 – 13.00. 
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Gruppearbeid 2 

Kl. 14.00 – 14.45 
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Forbedringsteamet planlegger videre eget 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 15. juni. 
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 Fra gruppearbeid 1 

 Innsamling av fremdriftsplanene 

 Måler jevnt og trutt og noterer ned alle erfaringer 

 Vi ønsker innspill og erfaringer med tiltakspakken  

 Ta kontakt med veileder ved spørsmål 

 Veiledning 
 

 

Samling 1 Samling 2 Samling 3 

Forberedelse av aktiviteter i 
læringsnettverket 

Arbeid for deltakende team før, under 
og etter læringsnettverket 



STATUSRAPPORT 1. juni / SLUTTRAPPORT 21.nov /POSTERMAL (del 1) 

Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis 

Enhet/Dato 

Status og ev. utfordringer, tiltak 3 

• Status & utfordringer 

 

NESTE STEG 

• Hva skal testes? 

 

Beskriv utfordringen i egen organisasjon. 

 

 

Status og ev. utfordringer, tiltak 1 

Teamleder:  

Måleansvarlig: 

Gruppedeltagere: 

Veileder: 

Viktige å involvere: 

Nærmeste leder:  

Mål definert for hver indikator (Hvor mye, 
hvor, for hvem, innen når?) 

 

 

 

Forbedringsteamet 

• Status & utfordringer 

 

 

NESTE STEG 

• Hva skal testes? (Småskala testing) 

 

• Status & utfordringer 

 

NESTE STEG 

•

Status og ev. utfordringer, tiltak 2 

Status og ev. utfordringer, tiltak 4 

Status og ev. utfordringer, tiltak 5 

• Status & utfordringer 

 

NESTE STEG 

• Hva skal testes? 

 

• Status & utfordringer 

 

NESTE STEG 

• Hva skal testes? 

 

[Virksomhetens logo] 

Enhet/Dato:  
Avdeling, antall pasienter/senger, 
antall ansatte, osv… 
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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 

Gangen i læringsnettverket  
Tidlig oppdagelse og behandling 
av sepsis 

Samling 2 Samling 3 

8.-9. mars. 20.april 
Kl. 12-14 

Frist: 
1.juni 

8. juni 17.aug 
Kl. 12-14 
 

Start testing  
og måling 

Forts. testing  
og måling 

30.nov Frist:  
21. nov 

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  

11.jan 
Kl. 12-14 
 

mailto:v/post@pasientsikkerhetsprogrammet.no


 Veiledning – lag gjerne avtaler ut perioden 

 17. august  Telefonmøte 2 

 21. november  Send sluttrapport & poster til 

veileder og post@pasientsikkerhetsprogrammet   

 

 

 

 

 30. november  Samling 3 

 11. januar 2018  Telefonmøte 3 
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Veien videre 



Nyttige ressurser 

 

www.pasientsikkerhetsprogrammet.no 

 

 Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis 

 

 Forbedringskompetanse  

 

 Kompendiet for læringsnettverket 

 

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


Fagartikler 
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Treat life-threatening sepsis within the hour, says NICE 

NICE is urging hospital staff to treat people with life-threatening sepsis symptoms within 

one hour. https://www.nice.org.uk/news/article/treat-life-threatening-sepsis-within-the-

hour-says-nice  

Time to Treatment and Mortality during Mandated Emergency Care for Sepsis 

http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1703058  

State Sepsis Mandates — A New Era for Regulation of Hospital Quality 

http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMp1611928  

Application of the Third International Consensus Definitions for Sepsis (Sepsis-3) 

Classification: a retrospective population-based cohort study 

http://www.thelancet.com/pdfs/journals/laninf/PIIS1473-3099(17)30117-2.pdf 

Identifying Patients With Sepsis on the Hospital Wards. Recognition, diagnosis, and early 

management of sepsis: NICE guideline  

Fra BBC: The biggest killer you may not know  

http://www.bbc.com/news/health-39219765  

qSOFA og tidlig identifisering av sepss http://tidsskriftet.no/sites/default/files/pdf2017--

781.pdf  
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 IHI open school  Teamledere og en teamdeltager får 

lisens til nettskole. Mail og info sendes etter LN 

 

 


