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Forbedringsmodellen



Definisjon av kvalitet

Norsk standard: «i hvilken grad en samling av iboende 
egenskaper oppfyller behov eller forventning som er angitt, 
vanligvis underforstått eller obligatorisk»

Rapporten ”Forslag til rammeverk for et nasjonalt 
kvalitetsindikatorsystem for helsetjenesten”:

«Med kvalitet forstås i hvilken grad helsetjenestens 
aktiviteter og tiltak øker sannsynligheten for at 
enkeltpersoner og grupper i befolkningen får en ønsket 
helserelatert velferd, og tjenestene utøves i samsvar med 
dagens profesjonelle kunnskap.»



Definisjon av kvalitet



Viktige bakgrunnsdokumenter



Stortingsmelding 10. God kvalitet – trygge 
tjenester

Regjeringens overordnede 
mål for kvalitets- og 
pasientsikkerhetsarbeidet 
er:

• et mer brukerorientert 
helse- og omsorgstilbud

• økt satsing på systematisk 
kvalitetsforbedring

• bedre pasientsikkerhet og 
færre uønskede hendelser



Årlige kvalitetsmeldinger

De årlige kvalitetsmeldingene 
er en slags tilstandsrapport for 
kvalitetsområdet for hvert år, 
sett fra ståstedet til 
aktører/systemer som Norsk 
pasientskadeerstatning, 
Helsetilsynet og 
Fylkesmennene, Pasient- og 
brukerombudene, 
Meldeordningen for uønskede 
hendelser og det nasjonale 
kvalitetsindikatorsystemet



Øvrige forhold av betydning for 
kvalitetsfeltet

• Det kommer en ny 
internkontrollforskrift 
for helse- og 
omsorgstjenesten

• NPR og 
kvalitetsregistrene

• Statistikkrapporter, 
f.eks. Samdata



Spesifikt for re-/habiliteringsfeltet

Rehabilitering og 
habilitering er blant 
satsningsområdene i den 
nasjonale handlingsplanen 
for kvalitetsindikatorer





Hvorfor trenger vi kvalitetsindikatorer?

Til tross for store investeringer de senere årene for

å sikre en helse- og omsorgstjeneste av god kvalitet,

både i form av store reformer, ulike lovendringer og

betydelig økonomisk satsing, mangler vi 

sammenlignbare data om kvaliteten for store deler

av tjenesten. Informasjonen som samles inn er stort

sett knyttet til helseøkonomiske investeringer og

resultater i form av aktivitet og produktivitet. 



Kvalitetsindikatorer

• Helsemyndighetene ønsker at pasienter, pårørende 
og publikum skal få bedre kunnskap om kvaliteten på 
behandlingen i helsetjenesten.

• Kvalitetsindikatorer er statistikk som bidrar til å 
belyse kvaliteten i tjenesten.



Forskjellige typer kvalitetsindikatorer





Kvalitetsindikatorer på re-/
habiliteringsområdet i dag



Struktur- og prosessindikatorer som 
kunne ha vært mulig å få til på sikt:

• Grad av intensitet i oppfølgingen (hvor mye oppfølging/tid)
• Grad av tverrfaglighet i oppfølgingen
• Utføring av prosedyrer med forsknings-/ kunnskapsbasert 

dokumentert effekt
• Sertifisering/akkreditering
• Hvor mange pasienter som har fått rehabilitering i 

spesialisthelsetjenesten får etterfølgende rehabilitering, uten 
unødig venting, i kommunen? 

• Andel av oppfølging fra spesialisthelsetjenesten gitt ambulant 
og i samhandling med kommunen

• Ventetider, prioriteringstall og antall brukere per 1000 
innbyggere i en region/område 

• Tilgang til utstyr av betydning i rehabiliteringsprosessen



Resultatindikatorer som kunne ha vært 
mulig å få til

• PasOpp-undersøkelser

• Funksjonsscore før, underveis og etter re-/ 
habilitering

– På kort sikt:

• IPLOS (i kommunen)

– På lengre sikt

• Andre verktøy alene eller i kombinasjon (både i 
kommune og spesialisthelsetjeneste)



Utfordringer og muligheter hva gjelder 
kvalitetsindikatorer innen habilitering og 
rehabilitering
• Struktur- og prosessindikator lettere tilgjengelig. Men er de like 

«spennende»?
• IPLOS-funksjonsvurderingsskjema er implementert. Veldig 

spennende å få en indikator på dette – men skalaens «tak» kan i 
noen tilfeller virke litt lavt (ingen problemer – utfører selv/med 
hjelpemidler)

• Andre funksjonsvurderingsverktøy – mange er meget bra egnet til å 
dokumentere funksjonsmessig effekt av re-/habiliteringstiltak (evt
flere i kombinasjon), men ingen av dem er pålagt brukt over hele 
linja slik at sammenligning er mulig.

• Nytteeffekt av målinger må veies opp mot merarbeid ved innføring 
av flere registreringer.

• Hva skal måles? Hele forløpet eller enkeltelementene i forløpet?



Noen utvalgte gode eksempler på nettsteder og 
ressursbanker hva gjelder måling av funksjonsnivå og 
brukertilfredshet…













Vi ønsker gode idéer hva gjelder (spesielt) 
resultatindikatorer innen re-/habilitering

Ta gjerne kontakt med:

Bjørnar Alexander Andreassen
Seniorrådgiver avdeling rehabilitering og sjeldne tilstander

bjornar.alexander.andreassen@helsedir.no

mailto:bjornar.alexander.andreassen@helsedir.no


Nasjonale retningslinjer for behandling og 
rehabilitering ved hjerneslag

• Første gang publisert i 2010
• Revideres nå, revisjonen er planlagt 

ferdigstilt mot slutten av 2016
• Helse- og omsorgstjenesteloven § 12-5 

og spesialisthelsetjenesteloven § 7-3, 
fastslår at Helsedirektoratet er eneste 
aktør med mandat til å utvikle, formidle 
og vedlikeholde nasjonale faglige 
retningslinjer og veiledere.

• I forbindelse med revisjonen vil det også 
utarbeides pakkeforløp for hjerneslag.



Inspirasjon fra kreftområdet



Hva er et pakkeforløp?

• Et pakkeforløp er et standardisert pasientforløp.

Er alle standardiserte pasientforløp også pakkeforløp?

• Nei. Det kan i diverse retningslinjer være mange anbefalte 
pasientforløp som ikke ennå er satt i system som pakkeforløp. 
Men det vil komme stadig flere pakkeforløp i tiden framover.



Hva er forløpstider?

• Forløpstidene i et pakkeforløp beskriver den 
maksimale tid de ulike faser i forløpet bør ta. 
Forløpstidene angis i kalenderdager.

• Forløpstidene er utarbeidet ut fra standard 
pasientforløp og tar ikke hensyn til eksisterende 
kapasitets– og ressursbegrensninger.

• Forløpstidene er ikke en ny pasientrettighet, men 
skal være normgivende.



Momenter som diskuteres i innledningsfasen av 
arbeidet med pakkeforløp hjerneslag

• Pakkeforløp hjerneslag vil, i motsetning til 
pakkeforløp kreft, også ha stort fokus på å angi og 
monitorere forløpstider etter at utredning og 
diagnostisering er utført – altså videre utover i 
forløpet. Her vil rehabiliteringsdelen av forløpet få 
stort fokus. 


