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Sykepleien, 
desember 2018: 

26 sykepleiere i 
hjemmetjenesten i 
Røyken kommune 
fikk bevis på at 
deres kunnskap om 
blodtrykk, puls, 
behandling av 
venøse sår og picc-
og meddline er 
oppdatert.

Foto: Kari Anne Dolonen



https://sykepleien.no/2018/12/forskning-viser-
sykepleiere-tror-de-kan-mer-enn-de-faktisk-kan
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https://sykepleien.no/2018/12/forskning-viser-sykepleiere-tror-de-kan-mer-enn-de-faktisk-kan


Kompetanseutfordring

Sykepleiere

Helsefagarbeidere

Ufaglærte

Manglende kompetanse



Kompetanseutfordringer

• Gjøre gode observasjoner

• Gjenkjenne sykdomsforverring

• Sette i gang sykepleietiltak

• “Avanserte” ferdigheter

• Dokumentere
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Spørsmål:

• Hvordan kan du etterleve krav i forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten? 

• Hvilke verktøy og metoder kan du ta i bruk for å drive 
kompetanseutvikling på lokalt nivå?

• Hvordan kan du bidra til å bygge forbedringskultur i din egen 
virksomhet? 
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Røykenmodellen –

systematisk kompetanseheving av sykepleiere i 
kommunehelsetjenesten



Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

§ 6.Plikten til å 
planlegge

Identifisere 
optimal 
kompetanse

Kartlegge faktisk
kompetanse

Identifisere og 
tette
kompetanse-hull

§ 8.Plikten til å 
evaluere

§ 7.Plikten til å 
gjennomføre

Modell for systematisk kompetanseutvikling, Meretoja et al (2011)



Kartlegge behov 
for kompetanse-
heving

Teori og
praktisk
ferdighets-
trening

Teoretisk og
praktisk test

Røykenmodellen – kompetansesikring av praktiske ferdigheter

Røykenmodellen



Utvalgte praktiske ferdigheter:

• Blodtrykk

• Puls

• PiCC-line og midline (infusjonskateter)

• Kompresjonsbehandling

• Sårbehandling venøse sår
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Vurderingen er avgjørende

• For å lære
• Tydelig hva som forventes
• Får tilbakemeldinger



Gevinster av Røykenmodellen:

• Sikre kompetanse
§ 7(b)sørge for at medarbeidere i virksomheten har nødvendig kunnskap om og kompetanse i det aktuelle fagfeltet, relevant 
regelverk, retningslinjer, veiledere og styringssystemet

• Opplevd trygghet i utførelse av praktiske ferdigheter

• Økt mestring og rolleklarhet
§ 7(d)sørge for at virksomhetens medarbeidere medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes

• Redusere uønsket variasjon i tjenesten
§ 7(c)utvikle og iverksette nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge 
overtredelse av helse- og omsorgslovgivningen, inkludert brudd på krav til faglig forsvarlighet og systematisk arbeid for 
kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet
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Svar:

• Røykenmodellen er et eksempel på hvordan etterleve krav i 
forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 
omsorgstjenesten

• Røykenmodellen er et verktøy og en metode du kan ta i bruk for å 
drive kompetanseutvikling på lokalt nivå

• Røykenmodellen kan bidra til å bygge forbedringskultur i din egen 
virksomhet
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EKSAMEN: Marianne Nicolaisen under eksamen før jul. 
Hun kom opp i picc-line.

Sykepleien, des. 2018. Foto: Kari Anne Dolonen
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https://sykepleien
.no/2019/02/serti
fiseringen-i-
royken-
sykepleierne-ble-
bedre-i-alt
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Pia C. Bing-Jonsson e-post: pb@usn.no


