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En pleier, utlånt fra 
en annen avdeling 
som piloterte Viktig 
for deg IDAG.

Nektet å stå opp, 
nektet stell, nektet å 
spise. Utagerende. 
«Ingen klarte ham»

Pleier: Hva er viktig for 
deg idag, Rolf?

Rolf: Jeg vil ha på meg 
den blå skjorten!



Deltakere i piloteringsprosjektet 
«Pasientsikkerhet-II»

Piloteringserfaringer fra 6 arenaer 
innen helse og omsorg ved å 
bruke RPET

Økonomisk støtte fra Norlandia i 
starten, så overtok  
Helsedirektoratet ansvaret.
De fleste utgiftene dekket ved at 
virksomhetene inngikk i en 
dugnad.

Prosjektleder og initativtaker
Stephan Ore,  tilknyttet Norlandia 
i starten, etter hvert 
Helsedirektoratet. 



Blaming-shaming Svakheten i systemet



SOY
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= Shit Of
Yesterday

Ifølge Peter Hinssen
og Lucien Engeln
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Resilience in healthcare utviklet av bl.a. prof. Erik Hollnagel, SINTEF og UiS



Resiliens i helsetjenesten
«From Safety-I  to Safety-II»  Prof. Erik Hollnagel
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Hvordan kan vi lære sikkerhet ved å bruke så mye av vår forbedringstid til å lære av 
våre feil, der nettopp sikkerhet har manglet?



Resilience Performance Enhancement Toolkit = RPET
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Daniel Kahnemann: Peak-End Theory

Gledesøyelikk/stjerneøyeblikk: these are moments of happiness
that transcend the normal course of events through sensory
pleasures and surprise
Stolthet: these are moments that capture us at our best; whether
it be moments of achievement or moments of courage
Innsikt: these are our eureka moments; they change our
understanding of ourselves of the world and give us a moment of
sobering clarity
Tilhørighet, anknytning: these are moments which are social in 
nature; think weddings.

Chip og Dan Heath: Why Certain Experiences Have 
Extraordinary Impact.‘ De må ha en eller fler av disse 
elementene:

Daniel Pink: 
3 viktigste determinatorene for engasjement:
AUTONOMI, MESTRING,  og MENINGSFULLHET



Hva tar vi med hjem fra en arbeidsdag?
• Hva gir oss AUTONOMI, MESTRING og MENINGSFULLHET

• Peak-end-theory: toppen og avslutningen viktigst for opplevelsen

• Å være fornøyd og glad gir 25% fler kreative idéer

• Unngå adferd som tapper medarbeiderne for energi

• Derfor 5 minutter på slutten av arbeidsdagen «Hva gikk bra idag?» og 
«Hvorfor?»

• Vi lader opp til neste arbeidsdag
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Bufetat Thorøya, oppstartsmåneden:
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Vestre Viken:

Utviklet GrøntKors
med integrering av 
resilience-tenkning

Kontakt:  dr Asgeir Kvam v/VV eller
Øyvind Antonsen v/Ahus



Utførelse
• Møttes rett etter vaktskiftet hver dag, tar kun 

5-10 minutter, stående, møteledelse viktig

• «Hva har dere gjort som er bra i dag?» 

• «Var det noen spesielle hendelser dere fikk til 
ekstra bra?» 

• «Hvordan lykkes dere med det?»

• «Hva har du gjort i dag, som du synes du fikk 
til ekstra bra?»
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Ukentlige antall refleksjoner og forbedringsideer
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Historiene og 
forbedringsidèene

• Kåre ønsket ikke å dusje

• En dag gikk dette bra

• Hva ble gjort?

• Hjelp fra pårørende



Nattevakt

• Urolig og angstfylt beboer

• Denne natten var hun rolig. 
Hvorfor?

• Nattevakten hadde tatt seg 
tid til lang samtale før hun 
sovnet

• Dement urolig beboer

• Hadde en rolig natt. Hvorfor? 

• Nattevakten hadde gitt henne 
mat.



Hva nå?

• Implementert på sykehjemmet

• Permer

• Forbedringstavle

• Delegering til ansvarsvakter



Hvilke av disse tror dere kan forklare at
«Hva gikk bra idag» –refleksjonen virker på oss?

• Lykkefølelse/stjerneøyeblikk

• Innsikt

• Tilhørighet

• Stolthet

Daniel Pinks 3 viktigste 
determinatorer for engasjement:

Autonomi
Mestring
Meningsfullhet

Chip og Dan Heath: Elementer 
som intensiverer opplevelsen:





Every system 
is perfectly designed
to get the results it gets!
W.Edwards Deming

Lykke til med Pasientsikkerhet-II !

Takk for oss fra
Irene Nipseth Kleven og Stephan Ore


