
Hvordan planlegge og gjennomføre 

et læringsnettverk?



Program

Tidspunkt Innhold

11.30-12.00 Pålogging

12.00 Velkommen og introduksjon

Om læringsnettverk i 
pasientsikkerhetsprogrammet

PAUSE

Forberedelser til læringsnettverk

PAUSE

Gjennomføring og etterarbeid

14.30 Oppsummering og avslutning

Kari Annette Os



Lenke til manualen på våre nettsider

http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/aktuelt/nyheter/slik-arrangerer-du-et-l%C3%A6ringsnettverk


Læringsnettverk
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▪ Varighet: 6-9 mnd.
▪ Tverrfaglige team
▪ Erfaringsutveksling

s. 5



Læringsnettverk er populært! 

Eksempler på andre satsninger hvor 

læringsnettverk brukes: 

• Gode pasientforløp

• Velferdsteknologi

• Effektiviseringsnettverkene

• Leve hele livet
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Aktuell lesning – erfaringer og effekt 
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Læringsnettverk for kommuner

Totalt 81 LN

Fullført i 2013: 2 nasjonale + 8 regionale

Fullført i 2014: 16 regionale

Fullført i 2015: 12 regionale

Fullført i 2016: 10 regionale + Tønsberg

Fullført i 2017: 2 nasjonale, 5 regionale +  Bergen

Fullført i 2018: 1 nasjonalt, 11 regionale + Tønsberg

Oppstart i 2018: 10 regionale + Stavanger
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20/22 Akershus:17/22

Oslo: 30/49 sykehjem
15/15 bydeler (hj.tj.)

Vestfold: 8/9

17/18

74 %

1 deltakende kommune = 
min. 1 sykehjem eller hjemmetjenestesone 
er involvert på min. 1 innsatsområde

Aktivitet i kommunene
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Forbedringsarbeid
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s. 7



Forbedringsmodellen
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s. 8
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Tiltakspakke på et 
fagområde

Forbedringskunnskap 
(inkl. målinger)

Erfaringsutveksling



Viktige milepæler i de forskjellige fasene 

av et læringsnettverk

LN2

Erfaringsdeling i 
grupper og plenum

Teamene har kommet i 
gang med målinger

Fokus på bruk av 
målinger i 
forbedringsarbeid

Teamene justerer 
kursen for videre arbeid

LN3

Målbare forbedringer  
er oppnådd

Planlegge videre 
framdrift for varig 
forbedring

Fra prosjekt til drift

Avklare videre støtte

LN1

Større innsikt i 
forbedringsmetodikk

Teamene har satt seg et 
mål for forbedrings-
arbeidet og er i gang 
med å planlegge hva de 
skal gjøre til neste 
samling

Måleansvarlig er på 
plass og vet hvordan 
skaffe seg tilgang i 
Extranet og registrere 
data

FORBEREDELSER

Forankring

Ressurspersoner og 
teamsammensetning

Info om nåværende praksis –
baseline/bakgrunnstall

Noe kjennskap til innsatsområdet, 
forbedringsarbeid og indikatorer

Gjort seg kjent med aktuell 
tiltakspakke



Forberedelser til læringsnettverk



Ta utgangspunkt i hele forløpet når et 

læringsnettverk skal planlegges! 

Lokale tilpasninger! 

s. 13

Praktiske 
forberedelser

Faglige 
forberedelser

Forberedelse av 
forbedringsteam



Helt i startfasen! 

✓ Etabler en arbeidsgruppe

✓ Bruk manual for læringsnettverk og annen skriftlig informasjon 

✓ Hent erfaringer fra andre

✓ Involver samarbeidspartnere, ressurspersoner og brukere helt 
fra starten

✓ Informasjon, informasjon, informasjon! 



Viktige milepæler for forbedringsteamene i 

forberedelsesfasen: 

LN2

Erfaringsdeling i 
grupper og plenum

Teamene har kommet i 
gang med målinger

Fokus på bruk av 
målinger i 
forbedringsarbeid

Teamene justerer 
kursen for videre arbeid

LN3

Målbare forbedringer  
er oppnådd

Planlegge videre 
framdrift for varig 
forbedring

Fra prosjekt til drift

Avklare videre støtte

LN1

Større innsikt i 
forbedringsmetodikk

Teamene har satt seg et 
mål for forbedrings-
arbeidet og er i gang 
med å planlegge hva de 
skal gjøre til neste 
samling

Måleansvarlig er på 
plass og vet hvordan 
skaffe seg tilgang i 
Extranet og registrere 
data

FORBEREDELSER

Forankring

Ressurspersoner og 
teamsammensetning

Info om nåværende praksis –
baseline/bakgrunnstall

Noe kjennskap til 
innsatsområdet, 
forbedringsarbeid og indikatorer

Gjort seg kjent med aktuell 
tiltakspakke

Prosessen forbedringsteamene skal gjennom



Representanter for ansatte som berøres av 
forbedringsarbeidet!

Viktige roller: 

✓ Teamleder
✓ Måleansvarlig

Veileder

Huskeregler for team-sammensetning: 
http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/Forbedringskunnskap/Forbedringsarbei
d/for-deg-som-skal-i-gang-med-et-forbedringsarbeid#stopp

Hvem bør delta i et forbedringsteam? s. 17

http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/Forbedringskunnskap/Forbedringsarbeid/for-deg-som-skal-i-gang-med-et-forbedringsarbeid#stopp


Viktige milepæler for forbedringsteamene i de 

forskjellige fasene av et læringsnettverk

LN2

Erfaringsdeling i 
grupper og plenum

Teamene har kommet i 
gang med målinger

Fokus på bruk av 
målinger i 
forbedringsarbeid

Teamene justerer 
kursen for videre arbeid

LN3

Målbare forbedringer  
er oppnådd

Planlegge videre 
framdrift for varig 
forbedring

Fra prosjekt til drift

Avklare videre støtte

LN1

Større innsikt i 
forbedringsmetodikk

Teamene har satt seg et 
mål for forbedrings-
arbeidet og er i gang 
med å planlegge hva de 
skal gjøre til neste 
samling

Måleansvarlig er på 
plass og vet hvordan 
skaffe seg tilgang i 
Extranet og registrere 
data

FORBEREDELSER

Forankring

Ressurspersoner og 
teamsammensetning

Info om nåværende praksis –
baseline/bakgrunnstall

Noe kjennskap til 
innsatsområdet, 
forbedringsarbeid og indikatorer

Gjort seg kjent med aktuell 
tiltakspakke

Prosessen forbedringsteamene skal gjennom



Tips og råd ved planlegging av 

læringsnettverk: 
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Ikke tilstrekkelig ressurser, kompetanse og/eller erfaring til å 
gjennomføre et læringsnettverk

Kommunene melder på ufullstendige eller feil sammensatte 
team

UTFORDRING

Målrettet og tydelig informasjon i de rette kanalene

Ta direkte kontakt med alle kontaktpersoner i kommuner 
som har meldt på team

MULIG LØSNING

Kommunene er ikke kjent med læringsnettverk og/eller 
systematisk pasientsikkerhet- og/eller forbedringsarbeid 

Nedsett en arbeidsgruppe og finn andre relevante 
samarbeidspartnere

Tilgang på de rette fagressursene for de ulike foredragene på 
samlingen

Bruke hverandre (USHTene) og andre samarbeidspartnere. 

Sentrale dokumenter for teamene må hentes fra forskjellige 
steder

Sette sammen et kompendium/perm



Veiledning av forbedringsteamene

1.



Temaer relevant for veiledning 

under og etter første samling:

Har teamet en god oversikt over og forståelse for 
hva problemet er i deres egen virksomhet? Hvordan 
vet vi at de har er et problem? Er det gjort en 
kartlegging av den prosessen som skal forbedres? 

Tips: Flytskjema, fremstilling av data i run-diagram, 
nasjonale eller lokale kvalitetsindikatorer, 
fiskebeinsdiagram, spørreundersøkelser,  audit o.l.

Har teamet definert en målsetning for 
forbedringsprosjektet som er klar og tydelig? 

Tips: SMARTE mål, svarer ut «hvor mye, 
innen når, for hvem».

Er forbedringsteamet etablert og rollene fordelt? Har 
de lagt en plan for når og hvordan de skal møtes? 

Har teamet tenkt gjennom forutsetninger for suksess? 
Har de identifisert barrierer?  Er arbeidet godt forankret? 
Er det lagt plan for hvem som bør involveres underveis? 

Tips: Modell for vedvarende forbedring 
(side 5)

Tips: Anbefalinger for teamsammensetning og 
møteplanlegger.
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Smarte mål
• S – spesifikke
• M – målbare
• A – attraktive
• R – realistiske
• T - tidfestet

EKSEMPEL fra Veileder for veiledere



Tips og råd ved planlegging av 

læringsnettverk:
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Sikre fokus på målinger i forbedringsarbeid

Sikre brukerperspektivet

UTFORDRING

Bruker som medlem i forbedringsteamet.                     
Bruker som foreleser på samlingene

MULIG LØSNING

Sikre god kompetanse og forståelse for målinger, 
indikatorer og  bruk av Extranet i USHT. Evt. etablere 
samarbeid med noen med merkompetanse.

Planlegging og tilrettelegging av nødvendig opplæring i 
målinger, indikatorer og bruk av Extranet for 
måleansvarlige i teamene. 

Oppfølging av enkeltteamene gjennom læringsnettverket for å 
sikre god progresjon

Sette sammen et veilederkorps med relevant kompetanse



Brukerinvolvering og brukermedvirkning

- 3 ulike nivåer

Individnivå

Pasient/Bruker har innflytelse på eget tjenestetilbud – samvalg

Tjenestenivå

Pasientenes, brukernes og de pårørendes erfaringer benyttes til forbedring av 

tjenestene

Systemnivå

Pasient/ Brukere deltar i planleggings- og beslutningsprosesser  i utvikling av 

kommunens/virksomhetens tjenestetilbud

25



Brukerinvolvering og –medvirkning i 

læringsnettverk

Brukere med i 
forbedringsteamet

I brukerens 
fotspor

Brukerhistorier

Bruker holder 
foredrag

s. 11

http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/aktuelt/nyheter/f%C3%A5-med-brukere-i-forbedringsarbeidet
http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/3777/i-pasientens-fotspor#fotspor


Samling 1
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Deltakerne har ofte ikke innsikt/forståelse for hva det betyr å 
delta i læringsnettverk

Teamet har ikke tilstrekkelig innsikt i status i egen 
kommune/virksomhet/avdeling

Teamet er ikke satt sammen med relevant kompetanse og god 
rollefordeling

Teamene har ikke tilstrekkelig innsikt i forbedringsmodellen

Å sette klare og tydelige mål for arbeidet

Rett kompetanse hos måleansvarlig

UTFORDRING

Forklar målsetning, metode og prosessen i et læringsnettverk 
innledningsvis på dag 1. 

Legg vekt på viktigheten av å identifisere utfordringer og hvordan 
deltakerne kan få tilgang på nødvendig utfyllende informasjon

Forklar viktigheten av at teamsammensetningen avspeiler arbeidet 
som skal gjennomføres faglig, metodisk og forankringsmessig

Sette av tid til å undervise i forbedringsmetodikk og motivere 
til å gjennomføre målinger

Jobbe med gode målformuleringer på samlingen – forklare 
SMARTE mål

Gjennomfør eksplisitt opplæring av måleansvarlige

MULIG LØSNING

Forstå hvordan skjemaer skal fylles ut og brukes Lage eksempler på utfylling av skjemaer



Forberedelse og gjennomføring av 

samling 2
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Delte erfaringer rundt telefonmøter

Teamene mangler en plan eller følger ikke planen for arbeidet 
med mellom samlingene

Teamene forstår ikke hva det innebærer å småskalateste 
utvalgte tiltak

Teamene har fortsatt ikke begynt å samle inn data og framstille 
data og/eller de mangler en plan for innsamling av data

Teamene forstår ikke hva målingene viser

UTFORDRING

Bruke oppskriften som ligger i manualen; stram struktur og god 
møteledelse. Innledningsvis sikre at alle får til å slå av lyden når de ikke 
skal snakke.

Sette av tid på samling for å jobbe med fremdriftsplan for tiltakspakke 
og for målinger. Bistand til ytterligere forankring ved behov

Veilede i bruk av skjema for småskalatesting og bruk av 
driverdiagrammet

Veilede i bruk av datainnsamlingsplan, lage fremdriftsplan for 
målinger og tips om nettsiden om målinger samt Extranet
veilederen

Presentasjon på samling om hvordan man på en god måte kan 
presentere og analysere data

Veilede i å identifisere og bearbeide barrierer og mostand, 
samt foredrag om motstand mot endring på samlingen

MULIG LØSNING

Fremdrift i arbeidet 
Veiledning i utarbeidelse av statusrapport. Gjennomføre telefonmøte 
og/eller annen oppfølging/veiledning. Gi rom for erfaringsutveksling på 
samling og arbeid i eget team ifht videre fremdrift

Teamene opplever motstand mot endring i egen virksomhet



Forberedelse og gjennomføring av 

samling 3
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Det er vanskelig for teamene å identifisere om endringen er en 
forbedring 

Teamene ser ikke hva som må til for å opprettholde en evt. 
forbedring og hvordan de evt. skal endre praksis

Teamene bruker ikke målingene sine til videre læring. Resultatene 
kommuniseres ikke til ledelse, kolleger og andre interesserte  

Fortsatt team som ikke forstår hensikten med målinger og 
hvordan måle

Forvirring rundt ansvar for videre implementering

Teamene har kommet veldig forskjellig

UTFORDRING

Fokus i veiledningen på statusrapport og oppstart av 
sluttrapport. Få teamene til å reflektere rundt målinger

Fokus på implementeringsplan og  kommunikasjonsplan i 
veiledningen. Jobbe med videre framdriftsplan på samlingen.

Fokus på kommunikasjonsplan i veilednging. Fremme bruk av 
poster, lokal presse og sosiale medier på samlingen

Fokus på dette i veiledningen samt vurdere foredrag på 
samlingen som adresserer dette

På samlingen understreke at dette ansvaret ligger hos ledelsen. Sende ut 
en påminnelse om dette til lederne som ikke møter på samling.

Innhold på samlingen treffer alles behov for å komme videre i 
prosessen. Ikke gjøre dem helt motløse – alle har gjort noe bra!

MULIG LØSNING



Etter siste samling
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Foto: Stig M. Weston

Et lederansvar!

Oppfølgingsaktivitet?



Suksessfaktorer
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• Kunnskap om egen praksis

• Forankring og involvering av interessenter

• Organisering og oppfølging

• Holde fokus på målinger

• Holde motivasjonen til teamene oppe

• Lokal tilpasning



www.pasientsikkerhetskonferansen.no





http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/aktuelt/nyheter/slik
-arrangerer-du-et-l%C3%A6ringsnettverk

http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/aktuelt/nyheter/ext
ranet-tilgjengelig-ogs%C3%A5-etter-2018

https://extranet.pasientsikkerhetsprogrammet.no/extranetng/con
tent/ff3a580c-a785-4187-860e-beec2916ab67/95be6ecd-2168-
4339-81e2-4984916f06dc/Extranet-
veileder%20for%20brukere%20-%20Mars%202014.pdf

http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/aktuelt/nyheter/n%
C3%A5-kan-du-laste-ned-forbedringsguiden

http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/Forbedringskunnska
p/Forbedringsarbeid

http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/aktuelt/nyheter/extranet-tilgjengelig-ogs%C3%A5-etter-2018
http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/aktuelt/nyheter/extranet-tilgjengelig-ogs%C3%A5-etter-2018
https://extranet.pasientsikkerhetsprogrammet.no/extranetng/content/ff3a580c-a785-4187-860e-beec2916ab67/95be6ecd-2168-4339-81e2-4984916f06dc/Extranet-veileder for brukere - Mars 2014.pdf
http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/aktuelt/nyheter/n%C3%A5-kan-du-laste-ned-forbedringsguiden
http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/Forbedringskunnskap/Forbedringsarbeid

