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Å prioritere tiltakene for klinikerne

65 sider

Korte og obligatoriske
tiltakspakker

eller

Legeforeningens 
gjennombrudds-

prosjekter

eller

eller



Modell og ansvar for spredning av 

innsatsområdene

1 pilot

Alle relevante 

enheter

20 team
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Forbedringsansvaret: fra

kvalitetsavdelingen til alle ansatte

Forbedringsmodellen (Langley, Nolan og kollegaer 2009). 
Oversatt og tilpasset av Pasientsikkerhetsprogrammet

Rammeverk for systematisk og kontinuerlig forbedring (Stoltz og Batalden 1993). 
Oversatt og tilpasset av Pasientsikkerhetsprogrammet



Tavler for å gi ledere overblikk over 

oppgaver og forbedringsarbeidet

Risikotavlen og -møtet 

…for å skape overblikk over hvilke 
oppgaver som må gjøres og om 
de er gjort, gjerne relatert til 

risiko for pasientskade

Forbedringstavlen og -møtet 

…for å skape overblikk over status 
for pågående forbedringsarbeid, 
samt struktur for arbeidet med 

andre forbedringsideer



Vi er ikke i mål, men arbeidet har gitt 
resultater for mange.

• Innsatsområdene er implementert i 53-100% av relevante enheter
• 65% av kommunenen arbeider med ett eller flere innsatsområder

• 65% og 62% var svarprosent på kulturundersøkelsen i 2012/2014 
• 56% av 2567 enheter har et modent sikkerhetsklima
• 52% mener at pasientsikkerhetsprogrammet har ført til endret adferd hos leder
• 46% mener at pasientsikkerhetsprogrammet ført til endret adferd hos kollegaer 
• 57% mener at pasientsikkerhetsprogrammet har bidratt til at pasientsikkerhet står høyt på 

dagsorden i deres enhet/virksomhet

• Seks helseforetak/private sykehus har redusert pasientskader med 25%
• Flere hundre prosjekter kan vise til signifikante forbedringer
• 9 av 11 kvalitetsindikatorer knyttet til hjerneslag viser fremgang

Pasientskader

Pasientsikkerhetskultur

Innsatsområder



Vi arbeider videre for ytterligere 
reduksjon av pasientskader
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Undersøkelse av 

pasientsikkerhetskultur i 2012/2014

Hele rapporten: https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/pasientsikkerhetskultur-i-norske-helseforetak-og-sykehus-2012-og-2014

Minst 44% av 

behandlingsenhetene kan ha en 
forhøyet risiko for uønskede 
hendelser grunnet umodent 
sikkerhets- og/eller 
teamarbeidsklima.

Det vil si over 1000
behandlingsenheter. 
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Sjekklister og målinger oppleves som 

urelevante og unyttige

«Kvalitet er ikke å feie 
over alle med samme 

kost for så å krysse av i 
rett boks»

«Helsepersonells praksis blir 
detaljstyrt utenfra ved hjelp 

av stadig flere 
dokumentasjonskrav og 

mer kontroll.»

«Når operasjonsteamet 
jobber sammen med å 

fylle ut en kirurgisk 
sjekkliste, synker risikoen 

for komplikasjoner hos 
pasienten»



Mange tynne og lange prosjekter, eller 

få korte og tykke?

vs
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5 spørsmål alle ledere bør kunne svare på

Hvor raskt klarer vi å endre og forbedre oss?

Hvor god kvalitet har tjenestene våre i dag 
– og hvordan er pasientenes opplevelse?

Hvor gode er vi i forhold til de beste?

Hvor drifter jeg med høy risiko
- og hvor godt får vi gjennomført våre risikoreduserende tiltak? 

Er det uønsket variasjon i kvaliteten på tjenestene – og hva skyldes det? 
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1/5
ansatte opplever at 

resultater brukes på en 
motiverende måte

Gallup 2018



… skal vi få verdens beste helse- og omsorgstjeneste, 

så må disse bli verdens beste på å bli bedre  


