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Er beboeren innlagt på din arbeidsplass,
Eller er du ansatt i deres hjem?



Oppsalhjemmet

151+20
Langtidsbeboere, dagsenterbrukere

146
Ansatte - Årsverk

1
”Klaravdeling”

4 1
Somatiske
avdelinger Demensavd.

TEAMS



Pasientsikkerhet
• 2012 Riktig legemiddelbruk i sykehjem, 

med legemiddelgjennomganger
• 2014 Risikotavle og tavlemøte
• 2015 Pasientsikkerhetsvisitt
• 2016 Forbedringstavle
• 2017 Forebygging og behandling 

av underernæring
• 2017 Fall
• 2017 Riktig legemiddelbruk i sykehjem
• 2018 Tidlig oppdagelse av alvorlig sykdom NEWS/ISBAR
• 2018 Utvikle tillitsskapende og konfliktforebyggende dialog til et nytt nivå...



Riktig legemiddelbruk i sykehjem

• Legemiddelgjennomganger x 2 årlig
• Månedlig telling av legemidler og 

indikasjoner
• Målet var riktig legemiddelbruk
• Reduserte antall legemidler
• "Det du trenger og tåler"
• Utviklet i 2016 unik metode for involvering av hele pleiepersonalet

• Vedlikeholds telling hver 3.-6. måned 



Indikasjonsstilling på alle medisiner på medisinlisten?



Risikotavlen som forbedringsverktøy



Risikotavle Oppsalhjemmet, langtidsavdeling





Gunvors «Viktig for meg»

• Samtale om kjærlighet
• Sang



»Recognize that safety is more than the absence of physical harm; 
it is also the pursuit of dignity and equity»                 Derek Feeley, CEO i IHI 

DeI



Rutinebruk av livstestamente
• Personlige, spirituelle og behandingsmessige ønsker
• Forberede pårørende og åpne for dialog og sorg
• Ny utgave med Hospice Lovisenberg

gjennom www.fagprosedyrer.no



Medisinoppfølgning, er pleierne involvert?







Risikotavlen + forbedringstavlen= 
Systematisk forbedringsarbeid



Pasientsikkerhetsvisitt
• «Ville du ønsket å ha din nærmeste ved Oppsalhjemmet?»
• Ansatte vet hvor skoen trykker
• Engasjement
• Synlig ledelse
• Ledelsen får innsikt i…
• «Management by 

walking around»



Ledelse forpliktet til forbedring og sikkerhet?
BP’s corporate culture
embedded in risk-taking 
and cost-cutting

Deep Sea Horizon blow out.
Final investigation report 2011:

” The companys leadership
culture was lacking, and 
ignored safety warnings from 
their own safety
departement”.





Hva har disse til felles?

Katastrofale konsekvenser om feil eller mangler ikke oppdages i tide

Hva kan vi lære av disse “organisasjonene”?

HRO =  High Reliability Organizations



HRO = High Reliability Organizations
• Fra enkeltprosjekter til helhetlig system for læring
•Håndtere det uventede
•ALLE villige til å gå den ekstra milen
•Vanlig drift går nesten feilfritt
•Passer til helsevesenet?
• Framework for Safe and Reliable….  (IHI) 
• Inkluderer et diagnoseverktøy av organisasjonen



Framework for Safe, Reliable, and Effective Care



Forbedringskunnskap på 4 nivåer !
South-Eastern Social and 
Health Care Trust I Nord-
Irland.  Ulster Hospital



Forbedringskunnskap: nivå 1
• For alle i organisasjonen!
• MOOC: Massive Open 

Online Course
• Tar 45-60 minutter
• Gratis
• Diplom etter 

gjennomføring
• 3500 har gjennomført i 

Sverige
• Senior Alert/Qulturum



Forbedringskunnskap: nivå 2
• For 10-25% i 

organisasjonen?
• Fleksibelt 4-20 timer
• MOOC: Massive Open Online 

Course. 
• Gratis
• Senior Alert/Qulturum
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Heldige som får være med på reisen


