
ERFARINGSDELING:
ETABLERING AV COVID 19 SENGEPOST VED 

ORTOPEDISK AVDELING, DRAMMEN SYKEHUS

Er forbedringskunnskap og 
Forbedringsmodellen nyttig i en slik situasjon?

Åse S. Lexberg, Spesialrådgiver Kvalitetsavdelingen (Program for kontinuerlig forbedring i VV 2019-2022)
Revmatolog med klinisk-, leder- og forbedringserfaring
Plutselig i mars 2020 Covid 19 lege og involvert i etablering av Covid 19 sengepost 



Vestre Viken Helseforetak

• 500 000 innbyggere

• 9500 ansatte

• 8 klinikker



System og kultur for kontinuerlig forbedring 2019-2022

Nivå 1
Grunnleggende 
kompetanse

Nivå 2
Forbedringsagenter

Nivå 3
Veiledere i 
forbedringsarbeid

Nivå 4
Ekspert i 
forbedringsarbeid9500 ansatte

500 
forbedringsagenter

100 veiledere

10 eksperter

Kjenne til 
kvalitetsforbedring og 
systemtenkning. 
Kunne identifisere 
problemer og vite 
hvordan man deltar i 
forbedringsarbeid

Ferdigheter i ledelse 
av 
forbedringsarbeider. 
Kunne bruke 
Forbedringsmodellen, 
PDSA, målinger og 
bruke data.
Ha dag-til-dag ansvar 
for 
forbedringsarbeidet.
10 % «STILLING»
2 på hver seksjon

Dypere forståelse og 
ferdigheter i metode 
og verktøy. Kunne 
forstå variasjon og 
hvordan man veileder 
team. Veiledere skal 
bistå andre enheter, 
klinikker og staber.
Veilede og støtte 
forbedringsagenter.
20 % «STILLING»
1 på hver avdeling

Har ekspertise  i 
forbedringskunnskap, 
metode og verktøy. 
Være mentor for 
forbedringsveiledere.
Ekspertene skal bistå i 
forbedringsarbeid på 
foretaksnivå. Bistå i 
opplæring i 
forbedringskunnskap i 
foretaket.
50 % «STILLING»
1 i hver klinikk + 2 
sentralt i VV

LEDERE
LIS

TOTALT I VV: 
= 75 «STILLINGER»
= 0,8 PROSENT AV 
ANSATTE

HVER SEKSJON MINST 
ETT «STØRRE» 
FORBEDRINGSARBEID 
ÅRLIG

HVER KLINIKK 
OPPLÆRING 20 
AGENTER I 2021 OG 
2022

STYRET
BRUKERE



ETABLERE SENGEPOST FOR INNTIL 30 COVID 19 SYKE PASIENTER PÅ 1-2-3…
HA PÅ PLASS 2 STUDIER OG ET PANDEMIREGISTER PÅ 1-2-3…

…OG DET TIDLIG I EN PANDEMI HVOR SVÆRT MYE IKKE ER PÅ PLASS

12 mars 2020 ved Drammen sykehus



• Lege «bare på besøk», men 
til kjente i et kjent hus

Sengeposter på norske sykehus

• Sykepleiere «bor der»



Kaos uka på ortopedisk sengepost
• Ikke alle som bor der er hjemme
• Eier av hjemmet er nyinnflyttet
• 10 fremmede sykepleiere og vernepleiere 

flytter inn
• 16 kjente og ukjente leger flytter inn
• Hjemmet er under ekstrem oppussing
• Det er noen overnattingsgjester som skal ut
• Det er ventet et ukjent antall andre 

overnattingsgjester med ukjente behov, men 
som ingen må komme nær

• Husreglene er uklare og endres fra time til 
time

• Skravla og WhatsApp går varm
• Hvem bestemmer egentlig i borettslaget

• I tillegg står det om liv og helse for alle!
• HVA NÅ? 



Forbedringskunnskap og Forbedringsmodellen på 1-2-3! 

Trinn 0: Forstå problemet!Kombinasjon av kunnskap!



HVORFOR ER FORBEDRINGSMODELLEN MED 
TILHØRENDE TANKESETT, SYSTEMATIKK OG 

VERKTØY TIL HJELP OGSÅ NÅR DET HASTER?

Forstå 
problemet 

Sett sammen 
teamet

Sett et mål 
for arbeidet

Lag et sett 
med 

indikatorer

Identifiser og 
prioriter 

forbedrings-
ideer

Test ideene i 
lokal 

kontekst 

Implementer 
og følg opp 

arbeidet

Spredning av 
forbedrings-
arbeidet til 

andre 

Ekstremsportuka på ortopedisk sengepost



Forstå problemet før du starter
-og føle at det haster!

Forstå 
problemet 



Fremme teamarbeid
-og involvere de som berøres der jobben gjøres!

• Tilstedeværende forbedringsteam

• Interesseanalyse

• Kommunikasjonsplan

Sett sammen 
teamet



Sette et klart mål for arbeidet
-og måle om en lykkes! 

• Omgjøre ortopedisk sengepost til Covid sengepost 
innen 1-2 uker for 30 pasienter med:

– God organisering

– Høy pasientsikkerhet

– Høy medisinsk faglig kvalitet

– Trygge arbeidsforhold for de ansatte

Sett et mål 
for arbeidet



Sette et klart mål for arbeidet
-og måle om en lykkes! 

• Pasient mål:
– Ingen pasientskader

– News 2, blodprøver og 
journalnotater etter 
prosedyre hver dag på alle 
pasienter 

• (Balansert mål:
– Ingen pasientskader 

ortopediske pasienter)

• Ansatte mål:
– Ingen får SARS CoV2 smitte på 

jobb

– Minst 80 % skårer 4 eller 5 på 
trygghetsskår (Skår 1-5)

Lag et sett 
med 

indikatorer



Kontinuerlig læringssirkel

IDE

INNHENTE 
KUNNSKAP

PRIORITERPDSA

INFORMER

Identifiser og 
prioriter 

forbedrings-
ideer



Teste ideer i praksis og lære av dette
-etablere ultrakort og effektiv lærings og beslutningssirkel

• Planlegg mindre!

• Gjør mer!

• Da kan mirakler skje!

Test ideene i 
lokal 

kontekst 



Systematikk i kompliserte systemer
-et levende driverdiagram gir visuell oversikt



Hvordan gikk det?

• Ikke full post heldigvis!
• Ingen ansatte ble smittet på jobb
• Ingen alvorlige pasienthendelser
• Vi er mer forberedt ved ny smittetopp
• Vi kan være klare på 1-2-3
• Positivt å jobbe sammen på tvers av spesialiteter
• Vi har lært mye nytt!
• Ansatte ble tryggere og tryggere

Implementer 
og følg opp 

arbeidet



Ansatte erfaringer

TRYGGHET SMITTEVERN FØRSTE OG SISTE UKE TRYGGHET PASIENTARBEID FØRSTE OG SISTE UKE

33%

96%

8%

73%



Ansatte erfaringer - trygghet smittevern



Ansatte erfaringer -trygghet pasientarbeid



Spredning av forbedringsarbeider
-vi må lære av hverandre! Erfaringsdokument.

Spredning av 
forbedrings-
arbeidet til 

andre 



For meg var kombinasjonen 
klinisk erfaring, ledererfaring og 

forbedringskunnskap nyttig også når det haster!

Og vi hadde ikke fått dette til uten 
arbeidsomme, fleksible, positive ansatte i svært 

tett samarbeid med alle nødvendige parter!



Ønsker dere å lære mer om 
forbedringskunnskap?

https://pasientsikkerhetsprogrammet.no/
aktuelt/nyheter/forbedringsspillet-hvor-som-helst-og-nar-som-helst

https://forbedringspillet.attensi.com/

https://pasientsikkerhetsprogrammet.no/
forbedringskunnskap/forbedringsarbeid/
her-kan-du-laste-ned-forbedringsguiden

https://pasientsikkerhetsprogrammet.no/
https://forbedringspillet.attensi.com/
https://pasientsikkerhetsprogrammet.no/

