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Svaret er 17 år, men hva er spørsmålet?

• It is frequently stated that it takes an average of 17 years for research 
evidence to reach clinical practice

• Morris et al J R Soc Med. 2011 Dec; 104(12): 510–520.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3241518/


Eks. håndvask og sykehusinfeksjoner

We have been aware of the 
importance of handwashing since 
the mid 1800s (Semmelweis). The 
benefits of handwashing are said to 
be so great “that if hand hygiene 
were a new drug it would be used 
by all”. Doctors generally are aware 
of the evidence but overestimate 
their own handwashing practices.









«Every system is perferctly
designed to get the results it gets»



Hvordan rigge for endring?
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Sjekkliste
Sjekkliste for organisatorisk beredskap Handler om

Er ledelsen med? Virkelig? Et spørsmål om troverdighet
– ser vi windowdressing/talk the talk/mote?

Er det (eller kan det bli) en forbedringskultur i 
organisasjonen?

Holdnings- og atferdsendring påkrevet. Er de et oppfattet 
behov for dette – eller er det bare en «dille» - BOHICA?

Har, eller kan organisasjonen sikret kapabilitet? Har organisasjonen tilgjengelige ressurser og kompetanse
til å satse/bruke tid?

Har, eller er organisasjonen villig til å fristille kapasitet? Har org mulighet/vilje til å fristille fagfolk, åpenhet (til å få
påpekt feil) og mot til å delegere?

Vet organisasjonen hvor de er og hvor de skal? Har organisasjonen en plan (der kvalitet inngår) og 
tilgjengelige data på utkomme?



1. Ledelse

• Eierskap, støtte og forpliktelse

• Windowdressing? Walk the walk or talk the talk? Berlin & kastberg 2011 

• Leadership within a Lean organisation develop people by mentoring, 
coaching, taking active part in problem solving and role modeling Liker & 

Hoseus 2010

• “The currency of leadership is attention” (Heifetz, 2002). 



2. Forbedringskultur
• “Vi har alle to jobber, jobben vår og forbedring av denne”

• Culture change must address the full range of HR systems and processes
(Schein, 2010).

• En kulturell transformasjon- intet mindre! 

• Holdnings- og atferdsendring er krevende

• Vi griper det som ligger nærmest, husker best det vi sist ble fortalt, velger 
det mest bekvemmelige og følger som regel minste motstands vei D Kahneman

Thinking fast and slow og Thaler/Sunstein Nudging for good 

• Hjernen vår fungere best i møte med historier



3. Kompetanse

• Relevant, tilgjengelig, betydelig, 
praktisk læring

• Research suggests that a lack of 
these knowledge and skills 
among clinicians and managers 
is a significant barrier to 
improving quality in health care 
De Silva 2012

• Kapabilitet

• Ressursbruk/satsing



4. Tverrfaglige team

• Karakteristika ved prosjekter som lykkes (Andersen 2015)

• Overgripende prosjekter 

• Bredt sammensatte team 

• Pasientrettede mål 

• Systematisk organisering 

• Tillitsvalgte/verneombud

• Toppledelsen

• Investere i tid 

• Forutsetter 
• Delegering av myndighet 

• Bottom up-tilnærming



5. Engasjement

• Hva mener ansatte må til for å lykkes? Andersen & Røvik 2015

• Støttende ledelses- og organisasjonsstruktur 

• Oppfattet behov for endring

• Endring nedenfra og opp 

• Møteplass heller enn metode 

• Troverdighet på at det ikke er kamuflerte kutt

• Interne prosessveiledere 

• Konkrete/begrensede mål 

• Realisme og tålmodighet. 

• Forutsetter: Frigjøre tid (for medarbeiderne)



6. Robuste, aktuelle, evidensbaserte data
• Vite hvor en er og hvor en skal, fordi: 

• Burning platform (er dette nødvendig?)

• Mål styrer atferd og gir retning

• Enkle, få, aktuelle, visuelle mål
• Prioritet, gjennomsiktighet

• IT infrastruktur
• Automatiserte dag-til-dag målinger og styringssystemer

• Pasientrettede utkomme-mål og standarder basert på beste praksis



Forbedring for hvem?



• Lean is mean

• «Not invented here»

• Ikke evidens-basert

• Ikke stuerent

• Gammel vin på nye flasker

• Fabrikkspråk 



Litt om motivasjon

• https://www.youtube.com/watc
h?v=cd7Gny6df9E

• Niklas Modig, Stockholm school
of economics- hvordan lede 
suksessfull forbedring – om 
kommunikasjon

https://www.youtube.com/watch?v=cd7Gny6df9E


Del 2: «Speed up and spread»

• Læring

• Spredning

• publisering



Organisatorisk læring

Utvikling i 
forbedringsarbeid

PDCA prosesser 
skaper 

fremdrift = 
forbedringer

Standarder 
fastholder 
det som er 

lært

Forbedring





Modenhetsmodell for en lærende 
organisasjon

Kaos / Adhoc
• Fokus på å komme 

gjennom dagen

• Silobasert

• Sak til sak 

• Brannslukking

• Hva skjedde nå? 

Reaktiv
• Fokus på unngå 

gjentakelser

• Enkle rapporter

• Noe repeterbare 
løsninger

• Hva har skjedd? 

Aktiv
• Fokus på stabilitet

• Strukturerte data / 
datakvalitet

• Drille i data

• Tiltaksplaner

• Hva kan skje?

Proaktiv / 
Styrt
• Fokus på prosesser

• Datanalyser starter: 
KPI – Målinger / 
Monitorering

• Mål – Strategier -
Planmessighet

• Hva vil vi skal skje? 

Prediktiv / 
Optimalisering
• Fokus på forbedring

• Visjon og verdirealisering

• Analysere sammenheng og årsak

• Avanserte statistiske modeller

• Sammenstilte analyser (på tvers)

• Hvordan skjedde det, og hva skal til for at 
vi skal bli bedre?



Litt om spredning



Den menneskelige siden ved forandringer





Squire guidelines– ref BMJ http://squire-

statement.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&PageID=471

• Tittel og abstract

• Hva var problemet?

• Hva gjorde du?

• Hva fant du? 

• Hva betyr det?

• Annen info

http://squire-statement.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&PageID=471






Om å feire, premiere, og la seg inspirere



Støttespillere




