
Kvalitet i helsetjenesten 
Noen erfaringer og perspektiver

11.15-12
Beinstrekk?
12.15-13
Lunch

Else Breines
Fagsjef kvalitet
Ringerike sykehus
Vestre Viken HF



Kort om meg
• Sigerfjord i Vesterålen
• Deretter  Minnesota, Drammen, Narvik, 

Kjøpsvik, Bodø, Narvik, Bodø, Narvik, Ringerike 
siden 1995

• 1 mann 2 voksne barn, 2 svigerbarn, 1 hund
• Bioingeniør, Ledelse siden 1984, Kvalitet siden 

1998, har siden da vekslet mellom ledelse og 
stabsfunksjon ca. hvert 4.år.

• Nå: fagsjef kvalitet, Ringerike sykehus, Vestre 
Viken HF

• Masterstudent UiB (ledelse, økonomi og 
kvalitet)





Ringerike sykehus

4



Sogn og 
fjordane

Buskerud

Oppland

Til Valdres

Ringerike sykehus

Hallingdal sjukestugu

Buskerud

Oppland

RV 7

E 16

Hardangervidda 

RV 7

Hemsedal 

Norefjell

Geilo

Nordmarka

Randsfjorden 

Jevnaker 

E 16 Oslo

Tyrifjorden

75 000 innbyggere
20 000 turister daglig

Hallingdal Sjukestugu
120 km nord for Ringerike

Ringerike Sykehus
Hønefoss

5



2010: Vestre Viken HF

Kongsberg Ringerike 

Bærum  Drammen

9 500 ansatte
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Kvalitet, hva er det? Kvalitet, hva er det? Kvalitet, hva er det? Kvalitet, hva er det? 

Jeg har tenkt å si noe om

• Kvalitet i helsetjenesten,  begreper og slikt
• Kort innom pasientsikkerhetskampanjen
• Internkontroll
• Kvalitetssystem
• Kvalitetsindikatorer, målinger og slikt
• Kvalitetsforbedring

Spørsmål og betenkninger underveis



Rette personer på rett plass til rett tid

Viktigst for å kunne levere god kvalitet er 
• at pasienten kommer frem til dit han skal når han 

trenger det
• at vi har kompetente medarbeidere; riktig 

kompetanse på riktig sted til riktig tid, medarbeidere 
som til enhver tid ha fokus på hva som gavner 
pasienten, medarbeidere som kjenner både forløpet 
og sin egen rolle og derfor kommuniserer 
hensiktsmessig med pasient og kolleger.

• at pasienten blir hørt og respektert



Noen begrep som brukes 
Uttrykk Definisjon

Avvik Mangel på oppfyllelse av spesifiserte krav (NS-ISO 8402)

Evaluere Å vurdere systematisk etter vitenskapelige metoder om et produkt eller en tjeneste 
oppfyller spesifiserte krav

Indikator Et område eller en sentral dimensjon ved et medisinsk tiltak der det foreligger 
kunnskap eller konsensus om at området kan brukes til å vurdere kvalitet av tiltaket

Kvalitet Helhet av egenskaper og kjennetegn en enhet har, og som vedrører dets evne til å 
oppfylle uttalte og underforståtte behov (NS-ISO 8402)

Kvalitetssystem Den samlede organisasjonsstruktur, og de prosedyrer, prosesser og ressurser som er 
nødvendige for å iverksette kvalitetsledelse

Kvalitetsutvikling Systematisert kontinuerlig vedlikehold, utvikling og forbedring av kvalitet på 
helsetjenester

Prosess Samling av samvirkende ressurser og aktiviteter som omformer tilførsler til 
resultater (NS-ISO 8402)
Kjeden av handlinger som til sammen utgjør den tjenesten som en bruker mottar 
(Ada Schreiner)



What is Quality in Health Services?
Prof. J.Øvretveit 1990

• -Kundetilfredshet
• -Profesjonell standard
• -Kostnadseffektivitet



Kontinuerlig forbedring
Ref. CONTINUOUS IMPROVEMENT IN HEALTHCARE: Transforming the hospital department (Bob Strickland 

and C.David Hardison, 1993)

CQI (Continuous Quality Improvement)vektlegger at endring må begynne med sterkt 
engasjement i toppledelsen, samtidig som en satser på direkte involvering av de ansatte. 

Kvalitetsprogram (mål, strategi, handlingsplan)
Dersom virksomheten skal utvikle seg i en bestemt retning må dette komme til uttrykk i 
overordnet målsetting, organisering  og planlegging. 
Hver avdeling må knytte  sin virksomhet til sykehusets målsetting.
Dersom de ansatte skal kunne bidra til måloppnåelse, må målsetting etableres gjennom 
en prosess der de ansatte deltar.

Forbedringsmetodikk
Prosessforståelse 
For å løse problemer i den komplekse virksomheten må vi forbedre virksomhetens 
prosesser
Prosessforståelse i forhold til forbedringsarbeidet (PDCA) 
Forbedringskonsept som bygger på dette (Pasientfokusert Redesign, Lean)
OBS: ”Just-in-time” og Uformelt forbedringsarbeid

Strategisk samarbeid mellom avdelinger
Lederen må legge til rette for at hennes/hans egen avdeling skal samvirke med andre 
avdelinger mot sykehusets mål (Deming).



Suksessfaktorer for kontinuerlig forbedring

• Infrastruktur
• Informasjon
• Involvering

• Ref. BMJ Aleidis & Co



BMJ Quality & Safetyqualitysafety.bmj.com
BMJ Qual Saf doi:10.1136/bmjqs.2009.038604 
ORIGINAL RESEARCH

Three success factors for continual 
improvement in healthcare: 
an analysis of the reports of 
improvement team members

Aleidis Skard Brandrud, Ada Schreiner, Per Hjortdahl, Gro Sævil Helljesen, 
Bjørnar Nyen, Eugene C Nelson

http://qualitysafety.bmj.com/content/early/2011/01/05/bmjqs.2009.038604



Aleidis Skard Brandrud, Ada Schreiner, Per Hjortdahl, Gro Sævil Helljesen, 
Bjørnar Nyen, Eugene C Nelson



Nasjonal Strategi for kvalitetsutvikling i 
Helsetjenesten 1995

Nasjonal strategi satser på alle nivåer, fra statlige myndigheter og virksomhetsnivå til 
den enkelte ansatte og brukerne.

Overordnede strategier:
I løpet av 1995: Statlige helsemyndigheter skal gjennom informasjonsvirksomhet 

sørge for at plikten til Internkontroll og Nasjonal strategi er kjent i de utøvende 
helsetjenester

Innen utgangen av 1996: Alle virksomheter innen helsetjenesten skal ha ferdig planer 
for etablering av kvalitetssystemer

Innen år 2000: Alle som yter helsetjenester skal ha etablert internkontrollsystem/ 
kvalitetssystem for hele virksomheten

De enkelte virksomheters strategi følger av dette
Utarbeide planer for innføring av internkontroll
Etablere effektive og helhetlige kvalitetssystemer
Samarbeide med primærhelsetjenesten om kvalitetssystemer som dekker tjenester 

som går på tvers av sektorene 
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...i møtet
mellom pasient og 

behandler / behandlingsteam



Helse- og omsorgsminister
Anne-Grete Strøm-Erichsen



Hovedmål

I trygge hender gjennomføres i spesialist- og
primærhelsetjenesten i perioden 2011 – 2014.

Kampanjen har tre hovedmål: 
– Redusere antall pasientskader 
– Bygge varige systemer og strukturer for 

pasientsikkerhet 
– Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjeneste

www.pasientsikkerhetskampanjen.no



Quality is never an accident; Quality is never an accident; Quality is never an accident; Quality is never an accident; 
it is always it is always it is always it is always 
the result of the result of the result of the result of 
an intelligent effortan intelligent effortan intelligent effortan intelligent effort



Internkontroll, hva er det?
Hva er Internkontroll i sosial- og helsetjenesten ?

Internkontroll handler om å systematisere det som mange vil 
karakterisere som ordinære lederoppgaver og sikre at virksomheten 
utvikles og forbedres slik at myndighetskravene i sosial- og 
helselovgivningen etterleves.

Systematisere ordinære lederoppgaver slik at myndighetskravene 
etterleves.
Hjemmelen om internkontroll i helsetjenesten finnes i Lov om statlig 
tilsyn med helsetjenesten § 3 første ledd der det heter: Enhver som yter 
helsetjeneste skal etablere et internkontrollsystem for virksomheten og 
sørge for at virksomhet og tjenester planlegges, utføres og vedlike-
holdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lover og 
forskrifter.
Bestemmelsen gjelder alle helsetjenester og omfatter alle aktiviteter og 
tiltak som reguleres i helselovgivningen.



Grunnleggende elementer i internkontrollen
Prosedyrer/Styrende dokumenter i kvalitetshåndbok (eHåndbok, EK el.l.)
Beskrive virksomhetens hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet samt hvordan virksomheten 

er organisert.Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt.Sikre tilgang til aktuelle 
lover og forskrifter som gjelder for virksomheten.

Rekruttering og kompetanse 
Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle fagfeltet samt om 

virksomhetens internkontroll.

Ansattes medvirkning 
Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes.

Brukermedvirkning 
Gjøre bruk av erfaringer fra pasienter/tjenestemottakere og pårørende til forbedring av virksomheten.

Risikovurdering 
Skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndig-

hetskrav.

System for registrering, saksbehandling, oppfølging og forebygging av uønskede 
hendelser,  (Synergi, TQM-helse el.l.) 

Utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for 
å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av sosial- og helselovgivningen.

System og rutiner for å sikre internkontroll i virksomheten. Rapporteringsrutiner (SKU, 
ledelse,LGG, styret og eier/HSØ) 

Foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt og 
bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten



Litt om hva jeg jobber med
Område Oppgaver
Planleggingssystem eHåndbok (dokumentstyringssystem)

Styringssystem Kvalitets indikatorer 
Synergi (uønskede hendelser)
Bruker-undersøkelser
Risikovurdering 
Intern revisjon
Eksterne tilsyn 
GTT- GlobalTriggerTool

Forbedring Pasientsikkerhetskampanjen 
Behandlingslinjer
DiMaP-På vei fra behandlings-linjer til forbedring
Metodeveiledning (Pasientfokusert redesign, behandlingslinjer)
Prosjektledelse Nå: TGK-

Organisering Kvalitets-utvalg
Pasientsikkerhetsutvalg

Ledelse/adm LGG 
Drifts-avtale (risikostyring, oppfølging)
Strategi for behandlingslinjer
Saksbehandling



System ?



20.09.2012

Et godt kvalitetssystem legger til 
rette for å: 
• Sikre at lover og forskrifter holdes
• Gi brukerne tillit til tjenesten
• Sikre at vi leverer det brukeren har behov for
• Sikre at egne ressurser brukes på en effektiv og 

kostnadseffektiv måte
• Forbedring og utvikling
• Annet?



For eksempel…..



Kvalitetssystem Ringerike sykehus HF  (historisk dok.)

Planleggingssystem
Beskrive

hvordan vi vil ha/gjøre det

 Lover og forskrifter Hendelses- Evaluerings- Drifts- Forsknings- Årsaks- Design/
 Overordnede mål og strategier data data data data behandling Redesign

 Org.kart, ledelsesstruktur Melding Kontroll Monitorering Forskning
 Økonomistyring * Uønskede * Styringsinfo
 Beredskap hendelser * Risikovurdering * Ledelsesinfo * Resultat-
 Komiteer og utvalg  - med pasient * Pasientpersp.   forskning
 Kompetanseutvikling  - Driftsavvik * Systemtilsyn * Prof. perspektiv * Med. fag
 Forskning  - HMS * Revisjoner * Ledelsespersp. * Helsefag.
 Innkjøp  - Tekn.drift * Bruker-
 Personal *Tertialrapport. * Forventet forløp  undersøk.
 HMS * Klager * MBU * Obligatoriskdatasett
 Smittevern/infeksjonskontroll * NPE *  KPP * Forbedr.-
 Admin. fellesprosedyrer * Kliniske *  Budsjettoppfølgn.   kunnskap
 Kliniske fellesprosedyrer  - kvalitetsregistre
 Behandlingsprosesser * Registrering  - sjekklister * Registrere data * Org-     en forbedring? 
 Avdelinger * Saksbehandl * Behandle data    utvikling
 Styringssystem (beskrivelse) * Vedtak * Akkreditering * Rapportere    å oppnå forbedring?
 Forbedringssystem (beskriv.) * Lukking * Sertifisering * Beslutte * Økologi

Retningslinjer

ForbedringssystemStyringssystem

Ledelsens gjennomgang

hvordan det fungerer i virkeligheten det som ikke er bra nok

Systemforbedring

1. Hva ønsker vi å oppnå?
2. Hvordan vet vi at en endring er

3. Hvilke endringer må gjøres for

ForbedreUndersøke

PLAN
DOSTUDY

Nå-situasjon

Kreativ fase

UtprøvingVurdering

Korrigering
Implementering

ACT
Redesign



Kvalitetssystemet er èn ting, men systemet som 
leverer helsetjeneste er forholdsvis omfattende 
og kan sees og forståes på ulike måter…..



The systems of health care

Community, 
Market, 

Social Policy 
System

Macro-
organizatio
n System

Micro-
system

Individual 
care-giver 
& patient 
System

Self-
care 

System

Ref. Paul Batalden



Macrosystemet

29

Rehabilitering
Sykehus

Hjem

Hjemmesykepleien

Fastlegen

Legevakt





Kvalitet på individnivå
Kunnskaper, ferdigheter og verdier…..



”The performance of a system is not the sum of the performance 
of its parts taken separately, but the product of their interactions”

Russel Ackoff

Kvalitet på systemnivå



Styringsinformasjon i kvalitetssystemet

• Registrere måle overvåke utvikling
• Fort gjort å konsentrere seg om det som er lett 

å måle
• Det som måles får oppmerksomhet (for 

eksempel er det lett å se bare elendigheten når 
GTT-resultatene publiseres..)

• Vi har de nasjonale kvalitetsindikatorene, men 
har også forsøkt å etablere helhetlig 
monitorering av behandlingsprosessen i hht. 
Verdikompasset (Batalden &Stolz) 



(Nelson, Batalden 
& Plume 1996)
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Forbedring
• Noen tanker om og rundt forbedring
• Hvordan organiserer vi oss for å få det til
• Litt om en for meg kjent metodikk 

pasientfokusert redesign



Helsetjenestens tre problemområder 

Enkelt Komplisert Komplekst
Ja/nei Hvis det er slik så…. Kanskje…
Oppskrifter
Sjekkister
Flytskjema
Prosedyrer
Egnet for standardisering
Kjent, kan deles opp i 
biter

Jo enklere desto bedre 

Måling er enkelt

Formler
Alternative metoder og 
løsninger.
Krever høy kompetanse, 
erfarne spesialister,
vitenskapelige artikler og 
lærebøker
Forståelig, kan plukkes 
fra hverandre i deler
Forenkling risikabelt

Måling er komplisert

Relasjoner
Ekspertise hjelper, men 
er ikke nok. 
Alle personer og 
situasjoner er unike. Som 
å oppdra barn, om du har 
lykkes med ett, har du 
ingen garanti for å 
lykkes med det neste.
Uforståelig og gåtefullt
Kan ikke forenkles

Måling er komplekst

(Brandrud 2010, etter Glouberman & Zimmerman 2004)



Continual Improvement Thinking
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...i møtet
mellom pasient og 

behandler / behandlingsteam



Mottak

PasientPasientPasientPasient----prosesseneprosesseneprosesseneprosessene krysser avdelingenes ”grenser”krysser avdelingenes ”grenser”krysser avdelingenes ”grenser”krysser avdelingenes ”grenser”
det medfører noen ulemper med ren søyleorganisering:

• Ingen ansvarlig for 
pasientens 
prosess fra ”ende 
til ende”

• 50% av 
prosessene er 
preget av 
”overføringer” som 
lett kan gi feil og 
ventetid i 
prosessen

• Fragmenterte jobb 
funksjoner som 
ikke ser helhet

Hoftepasienter

Fødepasienter

Slagpasienter

SengetunOperasjonRøntgenInntak



Vitenskapens
stemme

Prosessens 
stemme

Brukernes
stemme

Kontinuerlig forbedring

Brandrud, Schreiner & Hjortdahl et al 2011
(Dette med de tre stemmene har andre sagt før oss,
men våre funn har gitt det innhold).

Kontinuerlig forbedring forutsetter at man lytter til…….. 
Alt henger sammen med alt, 
det betyr at man ikke 
kan se bort fra vitenskapens 
stemme når man lytter 
til prosessen eller pasienten, 
- og omvendt.



Hvordan vet vi hva vi skal forbedre?



En pragmatisk tilnærming…ref.Batalden

Hvordan velge en aktivitet som kan forbedres?
• Spør medarbeiderne
• Spør pasienter og pårørende
• Vurder tidligere registreringer av hendelser og feil
• Gå (praktisk talt) gjennom en prosess slik en pasient gjør det
• Finne og fjerne MUDA

Hva er Muda (litt japansk må vi kunne)?
• MUDA er  aktiviteter som egentlig er uten verdi for prosessen eller 

sluttproduktet. 
• MUDA finnes i både individuelt arbeid og i organisasjonens arbeid.
• Begrepet er funnet opp av Taichi Ono i forbindelse med redesign av 

prosessene i Toyota-fabrikkene



Muda hos oss?????
Muda1: Aktivitet som krever ressurser uten å tilføre verdi

Muda2: Feil som krever korrigering

Muda3: Tjenester eller produkter ingen vil ha 

Muda4: Tjenester og produkter som ikke dekker kundens behov

Muda5: Unødvendige steg i prosessen

Muda6: Hensiktsløs forflytning av ansatte, pasienter, utstyr

Muda7: Flaskehalser som oppstår fordi kapasiteten ikke er synkronisert i 
alle ledd av tjenesten

Fra en forelesning av P.Batalden, juni 2000.
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Noen flere kilder til Informasjon om vårt forbedringsbehov 

Brukerfokus: Tilbakemelding fra pasienter
Prosessanalyse:Flaskehalser, forbedre unødig kompliserte 
rutiner, effektivisere prosess, 
Dokumentasjon: System og oppdatering av 
dokumentasjon/prosedyrer
Registrering av prestasjon:  kvalitetsindikatorer og 
kvalitetsmål
Registrering av feil og avvik: Generell avviksregistrering, 
Melding om uhell, skade og nestenuhell, klager, 
Hendelsesregistrering
Samarbeid: Identifisere viktige samarbeidspartnere, vurdere 
samarbeidsprosessenes funksjonalitet, tverrfaglig bidrag osv



An elephant is
like a brush

An
elephant is
like a rope

An elephant is
like a snakeAn elephant is

soft and mushy An elephant
is like a tree
trunk

………..viktig å se på utfordringene i flere perspektiver for å få felles plattform, 
en virkelighetsoppfatning som kan være utgangspunkt for fruktbart arbeid:



”Rigget for forbedring”
Infrastruktur      Informasjon      Involvering

 Organisering av virksomheten, målsetting og klar 
ansvarsfordeling (ledelse, stab, LKU, ansatte etc.)
Ressurser til forbedringsarbeid

 Kvalitetssystemet (informasjon)
 Planmessig forbedringsarbeid i sammenheng med 

o Eiers bestilling(driftsavtale og foretaksprotokoll) er lagt til 
grunn

o Forløp og prosedyrer beskrevet
o Informasjon om hvordan virksomheten fungerer  i fht. 

oppdrag og plan. (Avvik, klager, erfaringsmeldinger, 
registreringer, målinger, analyser, risikovurdering)

o Brukermedvirkning 
o Gjennomføring, oppfølging, læring



Konkret forbedringsarbeid
• Instant change (i hverdagen)

– Kontinuerlig fokus(kultur) 
– Tilrettelegging for kommunikasjon mellom ansatte og 

leder
– Lydhør for uformelle og formelle tilbakemeldinger fra 

brukere
• Planned change (systemer og prosjekter)

– PDCA
– Pasientfokusert redesign (BPR for helsevesenet)
– Lean
– Prosessbeskrivelse, monitorering og oppfølging



Pasientfokusert redesign bygger 
på…
PDCA, prosessforståelse og kunnskap om egne 

prosesser som sentralt angrepspunkt for å 
oppnå forbedringer i helsetjenesten der det 
teller mest; i møtet mellom pasient og 
behandler



Hvordan ivaretar vi pasientfokuset i kvalitetsarbeidet divisjon medisinsk 
service?
Underforstått, som en selvfølge eller med høy bevissthet?



RedesignNå-situasjon

Pasient fokusert redesign –oppdatert 
oversiktsbilde
En strukturert metode for prosessforbedring

Etablere 
prosjektgruppe

Kartlegge 
dagens prosess

Beskrive ny 
prosess

Dialog om
ny prosess

Korrigerende
tiltak i hht 
resultatene

Ansvars-
plassering

Målsetting
Utfordringer i 
dagens prosess

Analyse
•Vekslinger
•Flaskehalser

Handlingsplan
•Mål
•Tiltak
•Utprøving

Prøve ut 
tiltak / 
sekvenser i 
liten skala 

Prøve ut hele 
prosessen

Implemente-
rings-
plan

Avgrensning av 
prosjekt

Ihh til mandat 
/oppdrag

Idedugnad
Prioritering

Ett tiltak / en 
sekvens ad 
gangen

Hele 
prosessen

Informasjons-
plan

Målinger / 
dokumen-
tasjon

Nedtegning av 
gode ideer

Loggføring
Målinger
Monitorering

Loggføring
Monitorering
Evaluering

Loggføring
Monitorering
Evaluering

Monitorering
Dokumen-
tasjon

Kommunika-
sjons-
strategi

→ → → → →

Oppstart Utprøving Korrigering Implementering



Pasientfokus



Når jeg blir pasient ønsker jeg at…
• jeg blir møtt med respekt
• det ikke er tilfeldig hvilken behandling jeg får 
• jeg får likeverdig behandling
• jeg ikke utsettes for unødvendige undersøkelser
• jeg ikke blir påført en infeksjon eller annen unødvendig 

komplikasjon
• jeg får samme informasjon av de som er involvert i 

behandlingen
• behandlingen er planlagt og koordinert, uten unødvendig 

ventetid
• min integritet blir ivaretatt
• jeg blir involvert i behandlingen
• jeg har en ansvarlig lege og sykepleier å forholde meg til 
• alle involverte parter samarbeider rundt meg og min sykdom

Bente Mikkelsen
Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF




