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Pasientsikkerhet og pasientsikkerhetsprogrammet
I tråd med Verdens helseorganisasjon defneres pasientsikkerhet som vern mot
unødig skade som følge av helsetjenestens ytelser eller mangel på ytelser (1).
Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 skal bidra til å
redusere pasientskader i Norge. Dette gjøres med målrettede tiltak på utvalgte
områder i hele helsetjenesten.
Forbedringskunnskap, brukerorientering og kunnskapsbasert praksis er
grunnleggende forutsetninger for programmets arbeid. Tiltakspakkene inneholder
de antatt viktigste tiltakene for å unngå pasientskader, og er utarbeidet i
samarbeid med praksisfeltet. Tiltakspakkene bygger på forskningsbasert
kunnskap, erfaringer fra praksis og pasientens/brukerens ønsker og behov.
Programmet tilbyr også ulike forbedringsverktøy for å redusere pasientskader.
Mer om programmet: pasientsikkerhetsprogrammet.no

Kontaktnformasjon
Sekretariatet er plassert i Helsedirektoratet og er ansvarlig for utvikling og daglig
drift av programmet. Oversikt over sekretariatet fnner du på programmets
nettsider pasientsikkerhetsprogrammet.no
Generelle henvendelser: post@pasientsikkerhetsprogrammet.no
Sekretariats telefon: 464 19 575
Alle helseforetak har regionale programledere som bistår og veileder
iverksettingen av programmet lokalt. Disse er ansvarlige for programmet i
sykehusene og er kontaktpersoner for de lokale programlederne .
Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester har en tilsvarende funksjon
med støtte forbedringsteam i kommunene: utviklingssenter.no
Nasjonalt pasientsikkerhetsprogram I trygge hender 24-7
Helsedirektoratet, Oslo, 2016
Arrangørteamet i Østfold, 2016


Wenche Charlotte Hansen
Prosjektleder Ledelse av pasient- og brukersikkerhet i
Østfold
Tlf: 930 97 760, epost: whanse@fredrikstad.kommune.no



Elisabeth Østensvik
FoU-leder Utviklingssenter for sykehjem i Østfold
tlf: 913 63 873, epost: elos@fredrikstad.kommune.no



Eivind Bjørnstad
Prosjektleder Utviklingssenter for hjemmetjenester i
Østfold
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Tlf: 926 07 393, epost:
eivind.bjornstad@eidsberg.kommune.no

Innledning
I dette kompendiet beskrives et utvalg av praktiske ledelsestiltak til bruk
for ledere på alle nivåer i kommunal helse og omsorgstjeneste. Hensikten
er å gi ledere et utgangspunkt og verktøy for å styrke og videreutvikle
pasient- og brukersikkerhetsarbeidet i egen virksomhet. De ulike tiltakene
skal ikke sees som uavhengige av hverandre, men som et sett med tiltak
som sammen vil styrke arbeidet med pasient- og brukersikkerhet.
Kompendiet presenterer metodiske tilnærminger for å sette kvalitet og
ledelse på dagsorden, identifsere områder med behov for forbedring og
igangsette forbedringsprosesser, være synlig og lytte til medarbeidere,
involvere pasienter og brukere, og trefe beslutninger basert på kunnskap
og ikke antagelser. Basert på dette utvikles og iverksettes
forbedringsprosesser som skal sikre nødvendig endring.
En overordnet beskrivelse av fagområdet forbedringsledelse presenteres i
kompendiet. En nærmere beskrivelse av viktige dimensjoner og
forutsetninger for ledelse av pasient- og brukersikkerhetsarbeid i en
virksomhet fnnes i «Veileder for ledelse av pasientsikkerhete som er
tilgjengelig på Pasientsikkerhetsprogrammets nettsider.
Pasientsikkerhetsprogrammet anbefaler bruk av forbedringsmodellen
(«Model for Improvemente) for å lykkes med innføring av
forbedringstiltak.. En leder bør ha kunnskap om og helst erfaring med å
bruke denne modellen som verktøy i et klinisk forbedringsprosjekt.
Forbedringsmodellen beskrives kort i slutten av kompendiet. For en
nærmere redegjørelse for de ulike stegene, prinsippene og verktøyene i et
klinisk forbedringsprosjekt, anbefales pasientsikkerhetsprogrammet sin
nettside «Gangen i klinisk forbedringsprosjekte. Denne nettsiden vil være
tilgjengelig tidlig i 2016.

Tiltakene som presenteres i dete kompendiet
1. Pasient- og brukersikkerhetsvisitter
2. I pasientens/brukerens fotspor
3. Tavlemøter
4

De fleste tiltakene tar utgangspunkt i ledelsesverktøy fra Institute for
Healthcare Improvement (IHI) i USA (2,3), og er inspirert av Dansk Selskap
for patientsikkerhed (4). Tiltakene er tilpasset norske forhold basert på
tidligere erfaringer fra blant annet sykehus og sykehjem.
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Tiltak 1. Pasient- og brukersikkerhetsvisit
Hva er en pasient- og brukersikkerhetsvisitt
En pasient- og brukersikkerhetsvisitt kan utføres overalt hvor pasienter
mottar helsehjelp. Visitten går ut på at øverste leder(e) i en organisasjon
eller institusjon besøker avdelingene. Pasient- og brukersikkerhetsvisittene
er avtalt på forhånd, og de ansatte er informert om hensikten. Pasient- og
brukersikkerhetsvisittene skal ikke være engangsforeteelser, men utgjøre
en fast del av en kontinuerlig forbedringsprosess.
Under visittene diskuterer de ansatte konkrete sikkerhetsutfordringer i
avdelingen. I samarbeid med ledelsen blir de enige om de viktigste
konkrete tiltak som øverste leder og de ansatte skal iverksette i løpet av
en gitt periode, for å imøtekomme disse utfordringene. Etter at perioden
er slutt følger topplederen opp visitten for å høre om tiltakene er blitt
iverksatt og har hatt ønsket efekt.
Ved å gjennomføre en slik visitt får ledelsen førstehåndsinformasjon om
utfordringene knyttet til pasient- og brukersikkerhet i avdelingene.
Gjennom en visitt viser ledelsen også støtte til personalet og synliggjør
engasjement for temaet. Visittene vil således kunne bidra til å utvikle en
åpen kultur hvor pasientenes/brukernes sikkerhet har første prioritet.
Hvordan gjennomføre en pasient- og brukersikkerhetsvisitt
Prosessen med å gjennomføre en pasient- og brukersikkerhetsvisitt består
av tre faser; forberedelse, selve visitten og oppfølging. Før visittene iverksettes må
man avklare hvem som skal lede prosessen, hvilke grunnleggende regler
man skal ha og hvordan fremdrift og resultater registreres.
1. Forberedelse
Det er viktig at etatssjef, områdedirektør, institusjonssjef,
virksomhetsleder eller en annen representant fra øverste ledelse tar en
sentral rolle i pasient- og brukersikkerhetsvisittene. Ledere på
underliggende nivå bør også delta. Det bør imidlertid ikke være flere
ledere enn frontlinjepersonell tilstede under visitten. Det anbefales å
utnevne én person som ansvarshavende på hver avdeling/enhet.
En gruppe på fem personer fra den enheten som besøkes og som
avspeiler personalets sammensetning er det ideelle. Dette kan også
omfatte ufaglærte, kjøkkenpersonale, pleieassistenter eller lignende. En
sekretær og en koordinator for visitten bør også delta.

6

Utnevnt ansvarlig på avdelingen/enheten bør fnne frem relevant
informasjon i forkant av visitten, for eksempel rapporter om uønskede
hendelser.
Tid og sted for visitten må avklares i god tid i forkant av gjennomføringen.
Visitten bør ikke overstige én time, og bør foregå så nær det aktuelle
arbeidsmiljøet som mulig. Visittene bør aldri avlyses, men kan unntaksvis
utsettes.
Alle ansatte må kjenne til hva visittene går ut på og at formålet er å
identifsere rutiner og systemer som bidrar til risiko for pasienter, ikke
enkeltindividers handlinger. De må orienteres om at opplysninger som
kommer frem under visitten er konfdensielle og at ansatte ikke vil bli
beskyldt på grunnlag av informasjon som fremkommer. Mellomledere må
gjøres spesielt kjent med formålet slik at det ikke skaper unødig uro om
hva som kommer frem under visitten.
2. Selve visitten
Deltakerne presenterer seg selv. Formålet med visitten avklares. Dersom
det er planlagt kan ledergruppen gå en kort runde på avdelingen/enheten.
Det bør oppfordres til åpen diskusjon og at synspunktene til alle som
deltar blir hørt. Samtalen bør holdes til temaet for visitten.
Et felles sett med spørsmål som kan tilpasses den enkelte avdeling
anbefales. Se forslag til spørsmål i eget vedlegg. Enkelte sentrale punkter
bør også dokumenteres, som kommunikasjon, bemanning, miljø,
opplæring, gruppearbeid, rapportering av hendelser, utstyr og prosess.
Deltakerne skal identifsere inntil tre problemer knyttet til sikkerheten som
lederen tar med seg, registrerer og iverksetter hensiktsmessige tiltak for å
løse. Problemene bør realistisk sett kunne løses på relativt kort sikt.
Øverste leder oppsummerer runden.
3. Oppfølging
Umiddelbart etter visitten må ledergruppen evaluere den. I løpet av fre
virkedager bør sekretæren sende ut et referat, koordinator går gjennom
referatet med leder og skriver i fellesskap et brev til deltakerne av visitten.
Lederen har ansvar for å overvåke og avslutte tiltak. Personene som tok
opp problemer som det ble iverksatt tiltak for å forbedre, skal informeres
om fremdriften. Hvis problemene ikke kan løses på nåværende tidspunkt,
skal vedkommende informeres om årsak. Et tiltak skal kunne avsluttes når
det er funnet en løsning, eller når det er enighet om ikke å iverksette
ytterligere tiltak.
7

I oppfølgingsvisitten som skal gjennomføres to - tre måneder senere, er
det viktig å avklare hvilke tiltak som er satt i verk og analysere om disse
har ført til forbedring i enheten.
Ledergruppen bør ha pasient- og brukersikkerhetsvisitter som fast tema
på ukentlige møter. Årlige oppsummeringer lages av koordinatoren og bør
gjennomgås av toppledergruppen, og andre relevante utvalg.
For mer informasjon om pasient- og brukersikkerhetsvisitter, se referanse
nr. 5.

Erfaringer fra Tønsberg kommune
Eksempler på tiltak som er iverksatt i kommunen etter gjennomføring av
pasientsikkerhetsvisitter:
- Utarbeidelse av sjekkliste for kartlegging av risiko for fall
- Tiltak for å øke personalets fokus på risiko for fall
- Endringer i rutiner for medisinutdeling for å redusere antall avvik
relatert til dette
- Utarbeidels av individuelle tiltaksplaner i pasientjournalen for
behandling av underernæring
Tønsberg kommune deltok i Pasientsikkerhetsprogrammets
læringsnettverk for ledelse i 2013/2014. Tiltakene ble tilpasset
kommunens helse- og omsorgstjenester. Det ble blant annet utarbeidet et
eget skjema for å sette opp en tiltaksplan etter visitter, sendt ut
informasjonsbrev og laget en informasjonsplakat til den avdelingen der
visitt var planlagt.

Tiltaksplan eter pasient- og brukersikkerhetsvisit
Identifiserte
problem på
visitten

Hva ønsker
dere å
oppnå (hva
er målet) for
å løse
problemet?

Hvilke
målinger/resultater
kan dokumentere at
endringen dere
iverksetter er en
forbedring?

Problem 1:

Problem 2:
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Hvilke konkrete
tiltak vil dere
iverksette for å nå
målet?

Hvem har
ansvaret?

Når er
endringene
iverksatt?

Problem 3:

Problem 4:

Tiltak 2. I pasientens/brukerens fotspor
Hva er «I pasientens/brukerens fotspor»t
Dette tiltaket innebærer at en leder i institusjon/virksomhet fysisk følger
en pasient/bruker og her observerer hans eller hennes møte med
organisasjonen.
Formålet er å gi toppledelsen et innblikk i hvordan møtet med
institusjonen/virksomheten oppleves fra pasientens/brukerens eller
pårørendes ståsted. Det vil gi innsikt i strukturer som ventetid, logistikk og
hvordan pasient- og brukersikkerhet inngår i kliniske prosedyrer som for
eksempel pasientidentifsering, pasientinformasjon, medisinering eller
håndhygiene. Samtidig kan tiltaket bidra positivt til den lokale
sikkerhetskulturen ved at ledelsen synliggjør prioriteringene sine og
engasjementet i pasient- og brukersikkerhet, samt ønsket om å involvere
pasienter. Tiltaket er basert på gjensidig tillit blant alle involverte.
Hvordan gjennomføre «I pasientens/brukerens fotspor»t
1. Forberedelse
Ledelse og medarbeidere som involveres må orienteres på forhånd om
hva tiltaket innebærer. Det er viktig at de forstår at hensikten er læring og
at de ikke på noen måte opplever å bli kontrollert eller overvåket.
En annen forutsetning er at den aktuelle pasient/bruker er orientert både
skriftlig og muntlig om tiltaket. Vedkommende skal gi samtykke og ikke
føle seg presset til å delta. Det presiseres her at den som man følger i
fotsporene til skal være trygg på at han eller hun når som helst kan trekke
seg, også underveis.
2. Utførelse
Virksomhetslederen inntar en passiv rolle under forløpet, og har særlig
oppmerksomhet på:
 Om pasienter og pårørende opplever å bli møtt med interesse, respekt
og engasjement
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Om pasienters og pårørendes kunnskap og erfaringer blir etterspurt
Om pårørende, der det er relevant, blir betraktet som en ressurs
Om kommunikasjon mellom pasienter, pårørende og helsepersonell er
klar og entydig.
Om de fysiske rammene tilrettelegger for pasientens/brukerens behov
og sikkerhet
Om det er helhet og sammenheng i forløpet
Om pasient- og brukersikkerheten og risikostyring er ivaretatt

3. Oppfølging
Etter gjennomført mottak har leder en oppsummeringssamtale med
pasienten og eventuelle pårørende for å eksempelvis be om kommentarer
til hva de mener har gått bra eller mindre bra, om de ble overrasket over
noe, om de opplevde feil eller mangler underveis og/eller om det var noe
som skapte utrygghet.
Lederen bør også takke de ansatte som har vært involvert for at han eller
hun fkk følge dem og være «flue på veggene. Man kan be dem om å
kommentere hvordan de opplevde det, og om de har forslag til endringer.
Erfaringene lederen gjør seg bør deles med organisasjonen gjennom
aktuelle kanaler. Erfaringene må lede til at konkrete tiltak for forbedring
av pasient- og brukersikkerheten, testes ut og implementeres i
organisasjonen dersom de viser seg å føre til forbedring.
For mer informasjon om I pasientens fotspor, se referanse nr. 6.

Erfaringer fra pilot ved Helgelandssykehuset HF
Konkrete tiltak som ble utført som resultat av å gå «Ipasientens fotspore:
 Revisjon av innkallingsbrev som tildeler time i første brev i stedet for et
«ventebreve
 Reduksjon i antall fristbrudd
 Intern revisjon av informasjonsbrev til pasienten
 I alle beslutninger som tas under ledermøte gjennomføres en «pasienten
i fokus-teste; hvordan vil denne beslutningen påvirke pasienten?
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Tiltak 3. Tavlemøter
En detaljert beskrivelse av hvordan de ulike tavlemøtene planlegges,
gjennomføres og forbedres, fnnes i Manual for tavlemøter som er
tilgjengelig på www.pasientsikkerhetsprogrammet.no.
Hva er et tavlemøtet
Et tavlemøte er en metode som består av en tavle (et verktøy) og et møte
(en aktivitet). Pasientsikkerhetsprogrammet har valgt å fokusere på to
typer tavlemøter; risikomøte og forbedringsmøte:




Formålet med en risikotavle er å skape overblikk over utvalgte
risikoområder for pasienter og brukere. Tavlen er et verktøy for å
etablere en regelmessig dialog (møte) om og oppfølging av de
utvalgte risikoområdene.
Formålet med en forbedringstavle er å skape et overblikk over
status for pågående forbedringsarbeid. Tavlen utgjør et
utgangspunkt for en systematisk og regelmessig dialog (møte) om
hvordan forbedre eksisterende praksis.

Det praktiske arbeidet med å kartlegge og følge opp risikopasienter og
arbeidet med forbedringstiltak skjer mellom tavlemøtene.
Hvordan utvikle og gjennomføre tavlemøtert
Utvikling, planlegging og gjennomføring av tavlemøter avhenger av en
virksomhets rammer og kontekst, og må tilpasse lokale forhold.
Felles for de ulike tavlene er at arbeidet med å utvikle og gjennomføre
tavlemøter må prioriteres og forankres i ledelsen. Det må settes av faste
tider avhengig av behov og møtene skal holdes regelmessig. Møtet skal
foregå foran tavlen med en fast struktur. Selve tavlene bør være lett
tilgjengelig for personalet og eventuelt også for pasienter og pårørende.
Ledelse av tavlemøter
Hvem som skal lede møtene, hvordan rollen som tavleleder skal utøves og
hvilken struktur det skal være i møtet må være tydelig defnert og avklart
før oppstart av møtet.
Noen steder er det naturlig at det er leder, fagleder/teamleder som er
tavleleder, mens det andre steder er hensiktsmessig at rollen går på
rundgang. Samtidig vil systemet være mindre sårbart dersom det er flere
som kan lede et tavlemøte. Det anbefales derfor å starte med å gi noen få
personer nødvendig opplæring og la disse øve seg på å lede møtet.
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Deretter vil disse personene kunne lære opp og veilede sine kollegaer
etter ”train the trainer”-prinsippet.
Tavleleder følger en fast struktur for møtet og opptrer mer veiledende enn
instruerende i prosessen og dialogen med medarbeiderne/kollegaene som
er til stede. Møtedeltakerne skal inviteres til aktiv deltakelse.
Leders rolle for å tlretelegge for og følge opp efekten av tavlemøter
Det er en lederbeslutning å starte med tavlemøter. Beslutningen er ofte
forankret i et ønske om å arbeide mer systematisk med forbedringsarbeid
og/eller å skape en arena for forbedring i en travel hverdag.
Ledere og helsepersonell som har jobbet med tavlemøter som metode, har
utviklet nye møtearenaer hvor tverrfaglig dialog, synliggjøring av
resultater fra pågående forbedringsarbeid og kartlegging av pasienters
risiko står i fokus. Erfaring viser at helseforetak og kommuner som
arbeider med tavlemøter lykkes med å skape fokus på pasient- og
brukersikkerhet og legge til rette for vedvarende forbedringer.
Erfaringer fra Oppsalhjemmet:
Efekt og resultater fra bruk av tavler i tavlemøter:
 Mer åpenhet om risiko og resultater
 Økt fokus på tegn på risiko hos pasientene etter tavlemøter
 Engasjerte ansatte og flere diskusjoner
 Mer tverrfaglig samarbeid gjennom regelmessige
tverrfaglige møter der risiko og forbedringstiltak diskuteres
 Tydeligere involvering av pasient- og pårørende gjennom
fokus på «hva er viktig for dege
 Mer oversikt og kontroll
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Besøk på Oppsalhjemmet fra IHI
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Forbedringsledelse
Ledere på alle nivå og i alle deler av helsetjenesten spiller en viktig rolle i
å skape en helsetjeneste til det beste for befolkningen. En leder skal legge
til rette for kontinuerlig og systematisk utvikling og forbedring av
tjenestene for å sikre trygge og pålitelige helsetjenester, reduksjon i antall
pasientskader og gode opplevelser av tjenestens ytelser. Dette skal gjøres
innenfor lovens rammer og bærekraftige økonomiske budsjetter, og
forutsetter at pasienter og pårørende har innflytelse på utformingen av
tjenestene.
Forbedringsledelse avhenger av en allsidig lederkompetanse som
inkluderer helsefaglig kompetanse, lederkompetanse og kompetanse om
kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet (7). Viktige prinsipper
for forbedringsledelse er å sette kvalitet og ledelse på dagsorden,
involvere pasienter og brukere, og trefe beslutninger basert på kunnskap,
ikke antagelser. Det handler om å gå foran som et godt eksempel, lytte til
medarbeidere, og å etablere en kultur for åpenhet og lærende
organisasjoner.
Dette er basert på en erkjennelse av at feil kan skje. Helsetjenesten består
av dyktige og engasjerte medarbeidere, men uønskede hendelser vil
forekomme dersom systemene de arbeider i ikke tar tilstrekkelig hensyn
til risikoen for menneskelig svikt. Det må legges til rette for at hele
helsetjenesten, fra den enkelte sengepost til lederteamet, evner å lære både av det som har gått galt, det som nesten gikk galt, og det som
fungerer godt.
Andre risikointensive industrier som luftfart, oljevirksomhet og kjernekraft
har vist at alvorlige hendelser kan reduseres betraktelig gjennom
systematisk arbeid med blant annet sikkerhet, kommunikasjon og
forebygging av menneskelig svikt. Ved å belyse faktorer som bidrar til
bedre sikkerhet, har disse industriene redusert alvorlige hendelser
betydelig (8).
Kunnskap om forbedringsarbeid er en nøkkel for god forbedringsledelse.
En leder skal fungere som rollemodell, og ha kunnskap om og ta i bruk de
verktøy og teknikker som forventes av ansatte. Ledere på alle nivåer må
vise i både ord og handling at det er et prioritert mål å forhindre eller
redusere pasientskader som følge av helsetjenestens ytelser eller mangel
på ytelser. En leder må skape tett kontakt med de team som driver
forbedringsarbeid i linjen, og tilrettelegge for at dette arbeidet er mulig.
Ledelsen må etterspørre, følge med på og følge opp forbedringsarbeidet.
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Mer informasjon om forbedringsledelse og dimensjoner ved ledelse av
pasientsikkerhet fnner du i Veileder for ledelse på nettsidene til
Pasientsikkerhetsprogrammet.

Forbedringskunnskap og – metodikk
I helse og omsorgstjenesten er det et kontinuerlig behov for å forbedre
virksomhetenes tjenester og organisasjon. Kompetanse om
forbedringsarbeid- og metodikk hos ledere og ansatte er nødvendig for å
lykkes i dette arbeidet.
Pasientsikkerhetsprogrammet anbefaler (Model for Improvement) som
verktøy for forbedring. Forbedringsmodellen er svært egnet til å tilpasse
tiltak til lokale forhold og for å skape raske forbedringer. Ved å redusere
avstanden mellom det vi vet (beste praksis) og det vi gjør, har den vist seg
å være sentral for å oppnå varige forbedring i helsetjenesten.
Forbedringsmodellen er utviklet av Institute for Healthcare Improvement
(9), og har vært brukt både i Norge og internasjonalt i mange år
Utgangspunktet for forbedringsarbeid er identifsering av behov. Et slikt
behov kan synliggjøres fra mange hold. For eksempel gjennom innspill fra
medarbeidere, ledere, og brukere og brukerråd. Gjennom innspill fra
kvalitetsutvalg, ny kunnskap og teknologi, tilsynsrapporter, klagesaker,
avvik og revisjoner. Forbedringsområder kan identifseres gjennom
pasient- og brukersikkerhetsvisitt er, I pasientens/brukerens fotspor,
analyse av avviksmeldinger osv. Det kan også være aktuelt i forbindelse
med implementering av et eller flere av pasientsikkerhetsprogrammet sine
innsatsområder (riktig legemiddelbruk, forebygging av fall, trykksår og
UVI) som er aktuelle i f.eks. sykehjem. Mer informasjon om disse
områdene fnnes på programmets nettside:
www.pasientsikkerhetsprogrammet.no

Om forbedringsmodellen
Forbedringsmodellen er todelt. Først
planlegges forbedringsprosjektet, deretter
testes det ut i liten skala til den kan
implementeres:
I første del skal tre grunnleggende
spørsmål besvares (10).


Hva vil vi oppnå? (Mål)
15




Hvordan vet vi at en endring er en forbedring? (Målinger)
Hvilke endringer kan vi gjøre som vil føre til forbedringer? (Tiltak)
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Hva vil vi oppnå (mål):
Målene beskriver hvor stor forbedringen som skal oppnås lokalt, innen når.
Den enkelte enhet defnerer målene sammen med leder. Målene bør være
spesifkke og målbare, det vil si tallfestede. De bør være utfordrende og
inspirerende, realistiske, tidsbestemte og godt forankret. Et eksempel på
et godt mål kan være kan være «30 % reduksjon av fall på avdeling A
innen utgangen av årete.
Hvordan vet vi at en endring er en forbedring? (Målinger)
På bakgrunn av målsettingene, defneres konkrete målinger som kan gi
svar på om en endring fører til forbedring. Dett er avgjørende for å lykkes.
Innsamlede data er viktige for å dokumentere om tiltakene blir
implementert og om det gir resultater.
Det er i hovedsak to typer målinger som brukes i forbedringsarbeid,
resultatmålinger og prosessmålinger. En resultatindikator beskriver direkte
gevinst for pasienter/brukere i form av for eksempel overlevelse,
infeksjonsrater eller fysisk tilstand. Et eksempel på resultatindikator hentet
fra tiltakspakken for fall i pasientsikkerhetsprogrammet er «Antall dager
mellom fall (med og uten skade) som oppstår på avdelingene. En
prosessindikator er nyttig for å si noe om hvor godt tiltakene er
implementert i praksis. Den kan for eksempel beskrive forebygging,
diagnostikk og hvorvidt pasienter har mottatt en behandling eller tiltak. Et
eksempel på prosessindikator hentet fra tiltakspakken for fall er «Andel
pasienter som er vurdert for fallrisikoe.
For at registrerte data skal kunne gi et bilde på hvordan man ligger an og
om innsatsen gir forbedring, er det viktig at det måles jevnlig og at
hyppigheten av målingene opprettholdes før, under og etter innføring av
tiltak, til målepunktene ligger stabilt ved ønsket nivå. Deretter holder det
med jevnlige stikkprøver for å sikre at nivået opprettholdes selv om man
slutter å måle jevnlig.
Dataene bør analyseres i tidsserier som gir oversikt over utviklingen over
tid. Til dette bør teamene bruke statistisk prosesskontroll (SPC), som er et
verktøy som egner seg godt til forbedringsarbeid fordi man får tilgang til
data raskt og man kan trekke statistiske konklusjoner med bakgrunn i små
datamengder. Brukerterskelen for SPC er lav og resultatene fremstilles
visuelt og enkelt (11). Extranet benytter SPC for å visualisere og analysere
data for teamene.
Basepoint/baseline er et viktig prinsipp for analyse av data i tidsserie for å
kunne si statistisk sikkert om en endring er en forbedring. En måling
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(basepoint) eller flere (baseline) innebærer måling(er) i forkant som gir et
utgangspunkt for forbedringsarbeidet.
For mer informasjon om statistisk prosesskontroll, les om «Målingere på
pasientsikkerhetsprogrammet.no
Extranet er en database som gjør det enklere å følge forbedringsarbeidet i
egen praksis. Den er gratis og fritt tilgjengelig på
pasientsikkerhetsprogrammet.no. Her ligger også veiledning.
Extranet inneholder alle målingene i programmet slik at teamene lett kan
legge inn egne data og få opp resultatene sine i form av diagrammer og
tidsserier (se under). For tilgang, send henvendelse til
post@pasientsikkerhetsprogrammet.no
Hvilke endringer kan iverksettes for å skape forbedring?
Tiltak som skal iverksettes for å nå målet må identifseres og diskuteres på
en systematisk måte av medarbeidere og brukere som kjenner
organisasjonen og fagfeltet.
Når man planlegger forbedringstiltak er det viktig å søke etter
dokumentasjon for at tiltakene virker (9).
PDSAr-sirkelen – utprøvning av forbedringstltak
I forbedringsmodellens andre del testes og implementeres tiltakene som
er defnert i første del. Gjentatte tester av tiltak i praksis er svært viktig for
å lykkes i forbedringsarbeidet. PDSA-sirkelen er en systematisk metode for
småskala-testing. PDSA står for Plan (planlegg); Do (utfør); Study (studer)
og Act (standardiser/korriger) (10).
Forbedringstiltak testes først i svært liten skala, på én enkelt eller noen få
tilfeller (f.eks. to pasienter). Erfaringen fra testen diskuteres og tiltakene
justeres ved behov før nye tester gjennomføres.
Ved hjelp av småskalatestingen fnner man den beste, mulige løsningen
tilpasset lokale forhold. Først da kan forbedringstiltaket spres til resten av
enheten.
En nærmere beskrivelse av forklaring på hva som inngår i de ulike fasene i
PDSA-sirkelen, fnner du på pasientsikkerhetsprogrammet sine nettsider
under «klinisk forbedringsprosjekt som vil være tilgjengelig på
pasientsikkerhetsprogrammet sine nettsider i løpet av begynnelsen av
januar.
Versjo

Dato

Endringer

Utført av
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n
1.0

2013/20
14

2.0

2014/20
15

3.0

2015/20
16

4.0

Januar
2016

Opprinnelig kompendium
utviklet for læringsnettverk for
ledelse av pasientsikkerhet,
Større endringer på innhold og
design, tilpasset avsluttet
læringsnettverk. Ikke endret
tiltakene eller målinger.
Tilpasninger i tekst og form til
kommunal helse- og
omsorgstjeneste
Tilpasset læringsnettverk i
Østfold-kommuners helse- og
omsorgstj.

Sekretariatet,
pasientsikkerhetskampanjen I
TRYGGE HENDER 24/7
Sekretariatet,
Pasientsikkerhetsprogrammet
I TRYGGE HENDER 24-7
Sekretariatet,
Pasientsikkerhetsprogrammet
I TRYGGE HENDER 24-7
Wenche Hansen, Elisabeth
Østensvik og Eivind Bjørnstad
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Ledelse av pasient- og brukersikkerhet i
Østfolde 2016
Skjemaer og maler

Velkommen tl læringsnetverk!
Hva er læringsnetverkt
Læringsnetterk er en internasjonatt anerkjent metoee som rrkkes for å tykkes mee
forreeringsprosjekter i meeisinsk praksis. Konseptet er opprinnetig kttiktet at Insttkte
for Heatthcare Improtement (IHI) i Boston, og har i USA og fere anere tane, rt.a. Norge,
mee hett tært antenet på en rekke meeisinske områeer. I eete kompeneiet har ti
ttpasset konseptet tt een norske pasientsikkerhetskampanjen.
Hva går det ut påt
Et tæringsnetterk restår at totatt tre samtinger, som eenne gangen er spreet oter seks
måneeer. Teamene som eettar ptantegger eneringsarreieet på samtingene, og jorrer
mee å iterksete eete i egen tirksomhet mettom hter samting.
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Læringsnetterk raserer seg på enkte prinsipper. Det intotterer etementer som ti tet
tekker arreiesinnsats, entksiasme og efekttitet for å tøse et prortem. Etementene er for
eksempet eirekte eierskap tt prortemet, påtirkningsmktighet, fettesskap,
konkkrranseåne, reskttatmåting, ytre press, sekkneering, teiteening og støte.
Læringsnetterket rygger eisse faktorene inn i en strkktkrert, fasttagt ramme, htor hter
akttitet kommer på ret ptass og tt ret te. Rammen innerærer fasttagte arreiesformer,
tesfrister, innseneing at rapporter etc., ikke minst eettaketse på ee tre
tæringsseminarene (LS1, LS 2 og LS 3). De ytre rammene er tagt for å fremme efekttitet
og reskttater, og må føtges for at metoeen skat fkngere.
Skal alle tenke likt og nå samme målt
Tema for eete tæringsnetterket er Ledelse i pasient- og brukersikkerhet. Det er
gjennomført en pitot på eete temaet i sykehjem tetigere (Osto). Teamene skat innføre
egne tttak i eagtig ktinisk praksis, htor teamet skat ptantegge sammen, teste kt og
samteig tkreere mktige forreeringer mettom hter samting. På een måten får hter enkett,
og teamet som hethet, eierforhote tt prortemet, eneringsarreieet, måtingene og
stktproekktet. At eet siter en rekke anere arreiesgrkpper og jorrer mee samme
ktforeringer, gir også økt inspirasjon og tæringsmktigheter.
Hva skal tl for å lykkest
Vi må ha reatistske forestttinger om hta ti er i gang mee. Eneringsarreie innen et så
komptekst fett som hetsetjeneste, er ikke noe som gjøres som tenstrehånesarreie. For å
tykkes mee å innføre forreeringstttak må man tære innsttt på å sete at te og resskrser.
Prosjektet har eerfor, som netnt en goe eet faste rammer, som tesfrister, inntetering at
arreiesoppgater etc.
Hvorfor deltat
Vee å eetta i tæringsnetterket tit ek og teamet eit få kjennskap tt anerkjente og efektte
metoeer for å oppnå enering og forreering i eet eagtige arreieet. Dere tit rti introeksert tt
måtemetoeer og teknikker, få innsikt i forreeringsmoeetten og ikke minst prøte kt konkrete
tttak og føtge forreeringene i egen tirksomhet. Læringsnetterket tit også kknne gi et
netterk at kottegaer i eget fytke, som jorrer mee ee samme ktforeringene og tit kknne
riera som tereifktte eiskksjonspartnere.
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Krav tl målformuleringer - SMArRTE

Spesifkt
Ktar, konkret, entyeig, tattfestet angitetse at fortentet reskttat.
Målbart
Man skat kknne tite når måtet er oppnåee.
Arnsporende
Være ktforerenee, gi mktighet for egenkttikting, inspirere tt
nytenkning.
Realistsk
Oppnåetig i forhote tt anere oppgater og resskrser.
Tidsbestemt
Angi når reskttatet skat tære nåee.
Evaluerbare
Kan måtet/-ene etatkeres kneerteis? Tenk igjennom htorean
teeerteamet kan føtge opp kontnkertig etatkering i ateetingens
arreie mee forreeringer i pasient- og rrkkersikkerhetsarreie.

24

Deltagende enhet
Teamleder / e-post
Hovedmålsetning

Fremdriftsplan: Hva må vi gjøre for å implementere tltakspakkent
#

Utfordring

Hva skal gjørest

Hvem skal gjøre dett

1

2

3

4

5

1

jan
ferr
mars
aprit
mai
jkni

Når skal det gjørest

Målsetning
Målsetning
Målsetning
Målsetning

Fremdriftsplan: Hva må vi gjøre for å kunne innhente data og presentere målingenet
#

Utfordring

Hva skal gjørest

Hvem skal gjøre dett

jan
ferr
mars
aprit
mai
jkni

Når skal det gjørest

1

2

3

4

5

Dete skjemaet leveres veileder eter samling 1 i
læringsnetverket. Kopi sendes teamene i eterkant av samlingen .

Selvevalueringstall eter samling 1 (karakterskala 1-5)

2

Tankekart

3

STArTUSRArPPORT (SKJEMAr 3) Frist: 06.04.16
Statusrapporten sendes prosjektleder innen fristen.
E-postadresse: whanse@fredrikstad.kommune.no
Deltakende
lederteam/kommune
Tallfestet mål
Gruppeleder
Måleansvarlig
Gruppemedlemmer
Veileder:
Kopier maten otenfor og skrit ret inn i een mens ek steter teeetekstene (att som har tantig skrif) eter htert
og rehoteer oterskrifene. Statksrapporten skat tære på maks 3 sieer inktkeert grafer. Rapporten skat tære en
sammenfatning at grkppens arreie og gi anteening tt refeksjon oter eet som er gjort tt nå.

Beskrivelse av enheten:
(Type ateeting, antatt sengeptasser, antatt stttinger for teger, pteiepersonate, sekretær ost. - maks. 5 tinjer):

1. Plan: (Reeegjør for måt og ptaner)
o
o
o

Hta er hensikten mee een eneringen som skat prøtes kt? Beskrit kort htorfor eete måtet
rte tatgt, og htorean eere i ptanteggingsfasen tenker å nå måtet.
Htorean tit eere tite at en enering at nåtærenee arreiesmåte er en forreering? Htitke
måtinger kan tise eete? Sørg for at måtet og måtingene passer sammen
Anstarsforeeting: Htem gjør hta, htor, htorean og når?

2. Do: (Beskrit hta som har skjeee så tangt)
o
o
o

Htitke tttak rte iterksat
Har eere prøtet kt forreeringene i titen skata før eere innførte eem oter att? Fortett kort
htorean eet gikk.
Henete eet noe kforktset ea eere prøtee kt/innførte forreeringene?

3. Study: (Reeegjør for og totk registrerte eata. Brkk grafske fremstttinger mee SPC)
o
o
o

Hta tiser måtingene på forreeringsarreieet i ateetingene? På htitken måte skitter eet seg fra
eet eere antok?
Har eere gjennomført eneringer som har tist seg å tære signifkante forreeringer mee
minere tariasjon i prosessen?
Hta har eere tært at ee erfaringene og måtingene eere har gjort så tangt?

4. Arct: (Htitke konsektenser får reskttatene at arreieet så tangt?)
o
o
o

Hta tit eere korrigere i teien tieere? Skat tttakene rehotees og tieereføres etter forkastes?
Er eet spesiette hineringer eere må ta hensyn tt?
Finnes eet resskrser – personer etter annet – som kan fremme sette eneringsarreieet?
Htitke anere tttak skat prøtes?

5. Hva har gruppen lært så langt
o
o
o
o

Mktigheter og rarrierer i ateetingens forreeringsprosesser?
Hta har prosjektgrkppen tært i forhote tt forreeringsarreie?
Hta har prosjektgrkppen tært i forhote tt fagkknnskap?
Prioriterte innsatsområeer frem tt neste rapport?

6. Selvevalueringstall (Skriv inn): __
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SELVEVArLUERING
For å måte og føtge opp htorean netterket skrieer frem råee som grkppe og for ee enkette
team rrkkes en tiskett-anatog skata eer trinnene 1 – 5 innerærer:
Selvevalueringstall 1: Teamet har ikke kommet i gang
Ptaner og ieeer, men ingen akttitet.
Selvevalueringstall 2: Arktvitet uten forbedring
Møter, karttegging, ktarreieetse at skjemaer, gjennomgang at historiske eata, eiterse
måtinger etc., men ingen eneret atfere etter praksis.
Selvevalueringstall 3: Enkelte forbedringer har kommet frem
Eneret atfere etter praksis i forhote tt tetigere.
Selvevalueringstall 4: Påtagelige forbedringer er målt
Eneringene har ført tt måtrare forreeringer sammentiknet mee tetigere praksis.
Selvevalueringstall 5: Påtagelige forbedringer er målte og
forbedringene har fåt gjennomslag i systemet
Eneringene er staneareisert i systemet, og fortentes å restå også eter at prosjektet er
atstktet.

Måtsetngen er at så mange team som mktig skat forfyte seg tt trinn 5
i tøpet at prosjektperioeen.
Bruk kun hele tall (1e 2e 3e 4 eller 5) ved selvevaluering!
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TELEFONKONFERArNSER
Torsdag 10.mars 2016e og torsdag 12. mai 2016
Begge dager kl 13.00 - 14.30
Hensikten mee tetefonkonferansen er at arreiesgrkppene skat eete sine erfaringer og ieeer mee
hteranere, mens ti er kneerteis i prosjektet. I attatt oreen rapporterer grkppene sit arreiesområee,
eneringsarreieet og sine reskttater så tangt, mens ee anere arreiesgrkppene, teiteeerne samt
enkette fra styrings- og ekspertgrkppen er tthørere. Mee så mange eettagere er eet ikke mktig å ha
en reett eiskksjon, måtet er en kort og konsis rapportering, kanskje mee noen korte oppktarenee
spørsmåt og star. Konferansen tit rti styrt at prosjektteeer. Neeenfor føtger en instrkks samt nytge
tps.

1.

Samte arreiesgrkppen/ tetg kt en tt to personer- i goe te og i et egnet rom. Mee egnet
rom menes rimetig kforstyrret, og mee rrkkrar akkstkk. For mye romktang kan gjøre eet
tansketig for tthørerne, særtig htis eet rrkkes høytatenee tetefon.

2.

Høytatenee tetefon er en foreet. Htis eet fnnes en totkmkontrott, tær forsiktg mee å
skrk opp totkmet for mye. Det kan føre tt akkstsk ttrakekorting (”hyting”) i apparatet.

3.

Ring 800 88 860 (fra mobil: 23 18 45 00) lit før møtet starter. Du får beskjed om å taste
pinkode og avslute med frkantast (#)

4.

Pin kode:754957#

5.

Du koples nå opp

6.

Konferanseteeer roper opp arreiesgrkppene i attatt rekkeføtge. Eter å ha tært gjennom
tisten, ropes etentkette eternøtere opp på ny. Dereter en kort gjennomgang at eagsoreen.

7.

Grkppene rapporterer sit arreie eter tkr. Om eet er enea fere eternøtere, kan også
eisse komme innimettom, eter atfaretet. (måt, reskttater og tttak)

8.

Når ek snakker, tær tyeetig og ktar. Når ek tyter, hote mknn og nese knna mikrofonen.
Pkst, stønn og pes fra femt personer kan rti tet sterkt! Det går ikke mee knatring fra PCtastatkrer, etter samtater i rommet eer eere siter. Hksk eet skat teteig tite tt å forstyrre når
så mange skat tære inne på samme tinje på en gang.

9.

Når ti har tært gjennom atte grkppene, åpnes eet ett. for noen korte kommentarer, først
fra teiteeere, eernest tthørere fra ekspertgrkppen.
Den faste strkktkren er nøeteneig når eet er så mange aktører som skat kommknisere på et
rret, kten å se hteranere og på ttmått te. Det er en spennenee og inspirerenee
kommknikasjonsform, som også teknisk pteier å fkngere fnt.
Vi snakkes!
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Utforming av poster
En poster – etter teggatis - skat innehotee eata og erfaringer fra hta eere har gjort. En at
hensiktene mee posteren er å eete prortemer, ieeer, og tøsninger mee anere
arreiesgrkpper – inspirasjon og erfaringsktteksting. I tttegg tit sette fremstttingen gi eere
mktighet for refeksjon oter hta som har henet kneerteis, og hta eere har oppnåee.
Posterne tit tist på LS 2 (en foretøpig poster at powerpoint-riteer) og LS 3 (en fot gtanset
poster), og rrkkt som eiskksjonsmateriate.
Hensikten mee å staneareisere posterne, gjør at også aneres postere er tet gjenkjennetige
og tesetige for eeg.
Eneringsarreie kreter rtant annet at eit rkeskap fremføres på en oterretisenee, tet
forståetig og kraffktt måte. Her er en fn måte å trene seg på!

Momenter / tps
 Det skat fremgå htitke teeetsesterktøy eere har rrkkt, og htitket resultatmål ateetingen skat
jorre mee som et forreeringsprosjekt.
 Posteren skat tære tettest og tet å forstå, ets. korte tekster og otersikttige eiagrammer.
Dete er et meget tiktg pknkt, og er at stor retyening!
 Beskrit kortatet ee ktprøtinger og tttak eere har gjort.
 Reeegjør for reskttatene – rrkk grafkk!
 Konktksjon på erfaringer mee teeetsesterktøyene, og på resktater fra ktinisk praksis – så
tangt.
 Gi en refeksjon oter hta eere har oppeaget etter tært at arreieet eeres.
 Presenter ptanene for eet tieere forreeringsarreieet.

For å ktforme posteren kan eere f. eks. rrkke en kartongptate mee skrif, grafkk etc.
Etter eere kan tage fere powerpoint-ark som eere monterer sammen.
På neste siee føtger en mat for fremsttting at poster.
(Har eere spørsmåt, ta kontakt mee grkppens teiteeer.)
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Mal for poster

Titel
Lederteam:……………………………….

Type læringsverktøy:………………………………..

 Introduksjon
Kort introekksjon om teeerperspekttet i pasient- og rrkkersikkehetsarreieet
og rakgrknn for igangsetng og oppføtging at prosjektet.
 Målet med deltakelsen i Læringsnetverket
Beskrit kort hensikten mee prosjektet, samt eet oteroreneee måt eere har
sat.
 Utprøvninger og foreløpige resultater.
Reeegjør mee noen få ore ee tttak og ktprøtinger eere har gjennomført. De
som har hat spesiett retyening forktares mer inngåenee. Beskrit rare eet som
har mee sette ktprøtningen å gjøre. Beskrit såteees ikke forskjettige møter,
presentasjoner etter forarreiee. Reskttatene fremstttes grafsk om mktig.

 Hvordan jobbe videre med ledelse av pasient- og brukersikkerhetsarbeid
Beskrit mee få setninger htorean eere tenker å jorre mee tieere ptantagte
ktprøtninger og tttak.


Sammendrag og refeksjon.
Hta har eere tært - så tangtt
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Skjema 4 - Slutrapport for:_________________________________
Settetatkeringstatt og stktrapporten senees innen fristen (08.06.16) tt prosjektteeer:
whanse@freerikstae.kommkne.no
Deltakende enhet
Gruppeleder
Tallfestet mål
Måleansvarlig
Teammedlemmer
Veileder
Stktrapporten skat tære på maks 3 sieer inktkeert grafer. Rapporten skat tære en
sammenfatning at grkppens arreie og gi anteening tt refeksjon oter eet som er gjort i tøpet
at hete prosjektperioeen. Kopier maten og skrit ret inn i een mens ek steter teeetekstene
(att som har tantig skrif) eter htert og rehoteer oterskrifene.

Slutrapporten skal inneholde følgende
Beskrivelse av avdelingen (type ateeting, antatt sengeptasser, antatt stttinger for teger
pteiepersonate, sekretær ost. - maks. 5 tinjer)
Hensikten med prosjektet og mål (Plan)
Hvorfor: Forktar kort htorfor eere titte enere eet eere har eneret. Gi etentkett en kort reskritetse at
een sitkasjonen eere ønsket å oppnå tee eneringene.
Hva: Reskttatmåt, tttaksmåt og ratanserenee måt reskrites her.
Tiltak (Do)
Hvordan: Beskrit kort (etentkett pknkttis) atte tttak og eneringer som eere har prøtet kt og innført,
mee en kort kommentar om hta eere tærte.
Målinger (Study)
Beskriv kort måtemetoeen(e) eeres team /ett ansate har renytet, på en stik måte at anere kan
forstå htorean eere har mått, og totker forreeringen. Hksk at måt og måtinger må passe sammen. Gi
en grafsk fremsttting at måtingene oter te tee å skitte på rasetine og teen eter enering er innført.
SPC (Extranet) kan tas i rrkk og ett annet i tttegg. Netn også måtgrkppe, og eksktksjons/
inktksjonskriterier eer eet er aktkett.
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Resultat (Arct)
Beskrit reskttatene at prosjektet, råee eet eere har mått og anere reskttater eere har orsertert.
Fortett om eiagrammet tiser htortiet eere har oppnåee signifkante forreeringer, og om prosessen
tarierer minere eter intertensjon enn før prosjektet startet.
Læring
Beskrit rammer og titkår for teamets arreie i prosjektperioeen (f.eks. hyppigheten og te tt
teammøter, fristtting at personate). Har eet rtit tesenttige eneringer i organisasjonen i
prosjektperioeen (f.eks personate, rrkk at te og anere resskrser)?
Beskrit kort eet tiktgste eere har tært at fagkknnskap og forreeringskknnskap.
Hta har tært mest gitenee og mest tansketig tee å arreiee mee forreeringskknnskap?
Hta er eeres samteee erfaringer mee Læringsnetterksmetoeen?
Veien videre
Beskrit htitke ptaner eet er tagt for tieere arreie mee ktatitetskttikting. Htorean har eere forankret
pasient- og rrkkersikkerhet? Har eere tanker om eneringsarreie gjennom: tæring, eiatog, åpenhet,
resskrsstyring, anstartiggjøring, oppføtging, måtinger? Htis ikke, reskrit htitke ønsker teamet ser for
seg må tt for å oppnå ønsket eneringsarreie.
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