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«Pasient- og kvalitetssikkerhetsarbeid skal være en integrert del 
av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.» 

Bent Høie, Sykehustalen 12.01.16 

• Ledere som kontinuerlig styrker og forbedrer systemene sine, 
bidrar til tryggere tjenester. Ledere og ansatte som sammen 
arbeider for å oppnå enhetlige målsettinger bidrar til å forbedre 
pasientsikkerheten. NOU -2015 «Med åpne kort» 

• En kvalitetsorientert ledelse, fokus på systemer som bidrar til 
bedre kvalitet og en sikkerhetsfokusert og lærende kultur i hele 
tjenesten vil redusere antallet pasientskader. Meld. St. 12, Kvalitet og 

pasientsikkerhet 2014 
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Hva er kvalitet i tjenesten?

• Effectiveness = Den skal virke

• Reiliability = Den skal være pålitelig over tid

• Safety = Den skal være sikker

• Efficiency = Den skal være effektiv

• Appropriateness = Den skal være riktig

• Equity = Den skal være likeverdig



…implementering av ny 
kunnskap tar opptil 

17 år
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70% 
av alle endrings-

initiativ mislykkes

Organizing for successful change management, A McKinsey Global Survey, 2006

Creating organizational transformations, McKinsey Global Survey Results in 2008

Leading Change: Why Transformation Efforts Fail, John Kotter in Harvard Business Review in 1995





Det tar fra 10 til 17 år å implementere 
nye retningslinjer/nye rutiner

Har vi tid til å opptre på denne måten?

Har pasientene våre tid til det?



Hvorfor er forbedringsarbeid så 
vanskelig når alle vil pasientens beste?

• Gode intensjoner

• Flinke mennesker

Within the literature there is evidence of a high failure rate, up to 70%, of organisational
change (Daft and Noe, 2000. Beer and Nohria, 2001). 



Forventninger fra pasientene

 Pasientene tar det for gitt 
at vi har systemer som 
sikrer kvalitet og 
kunnskapsbasert praksis til 
alle. 

 Pasientene forventer en 
jevn og tilstrekkelig høy 
standard på tilbudet, 
uansett tid på døgnet og     
året.

 Men har vi det? Hvordan vet 
vi at vi har det?



Pasientens helsetjeneste?

Ville du fly på en lørdag hvis det var større risiko?
Pasientene våre velger ikke dag/tidspunkt ved akutt sykdom!





Pasientens helsetjeneste

Weekend effekten
Mange studier 
NHS har som mål 7-dagers uke

Analyseenheten på St. Olav gjorde en analyse 
på øyeblikkelig hjelp innleggelser 2015

Økt 30-dagers dødelighet på de som 
innlegges på lørdag/søndag og helligdager



30 dagers dødelighet innlagt 
helg – St.Olav

• Alle øhjelp-innleggelser

OR 1,20 (univ sh 1,21 andre 1,19)

høyere DRG på de som innlegges helg/fridager

• Utvalgte øhjelp-innleggelser

OR 1,16 (univ sh 1,19 andre 1,14)

mer jevnere fordelt DRG hverdager vs helg/fridager 





Hvorfor dropper vi sikkerhetsrutinene 
når risikoen er høyest?
• Tavlemøter/sjekklister

• Grønt kors

• Teamledelse og teamarbeid

Vi halverer arbeidsstokken på ettermiddag/kveld i helger 
og høytider

Vi reduserer bemanningen i ferier og tar inn vikarer

Har vi en mening om risikoen det medfører?

Hva er våre tiltak??



Hva er de største HMS-utfordringene i 
helsetjenesten?

Opplevelse av stress og manglende mestring

Mistrivsel

Sykefravær

«Møte veggen»



Hva gjør dette med pasientsikkerheten?



Teamarbeid og feil, stress og pasientskader
(170 akuttsykehus, 120 000 respondenter)
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Dødelighet
• Hvis 5% større andel av de ansatte jobbet i team ville det

gi 3,3% lavere dødelighet (p = .006)

• For et “gjennomsnittlig” akuttsykehus utgjør det ca 40 
dødsfall i året
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Lyubovnikova, West, Dawson, & Carter, (2015). 24-Karat or fool’s gold. Consequences of real team and 
co-acting group membership in healthcare organizations. European Journal  of Work and Organizational Psychology. 



Vi lurer på hvorfor vi ikke ser større 
effekt på GTT-tallene…
• Jobber vi egentlig i team?

• Følger vi våre egne prosedyrer og retningslinjer?

• Kjenner vi vår egen risiko?

• Driver vi aktiv risikostyring i det daglige?

• Vet alle hva som er forventet av dem?

• Kan alle det vi mener er påkrevet for å utføre de 
arbeidsoppgavene de er satt til?

Har vi ansvarliggjorte ledere og medarbeidere?



Noen gjengangere

Fra avvik, pasientklager, revisjoner og tilsyn:

Manglende eller mangelfulle systemer

Vi følger ikke faglige retningslinjer og prosedyrer

Manglende eller mangelfull dokumentasjon



Fra årsrapporten meldeordningen 2016

Avvik knyttet til kliniske prosesser/prosedyrer forekom i 
45 prosent av hendelsene (n=4396). Hyppigste avvik var 
at retningslinjer/prosedyrer ikke var fulgt (n=1157) 
og/eller at behandling ble igangsatt for sent (n=759) eller 
feilaktig (n=499). I 842 hendelser var det registrert 
problemer knyttet til diagnose/vurdering av pasienter 
(373 fikk forsinket diagnose, 475 fikk ufullstendig 
diagnose). I denne kategorien var det 217 pasienter som 
døde, og i 941 hendelser var det betydelig pasientskade. 
Forsinket diagnose og mangelfull behandling var de 
kategoriene med størst andel alvorlige hendelser. 



Viljen går alltid foran utvikling/endring

Vi må ha data/målinger, men uten vilje hjelper ikke det

Oftest vet vi nok til å kunne begynne med tiltak, men det 
er fristende å rope etter mer data

Begynn med det du vet!

Kulturen uttrykkes gjennom vårt daglige arbeid



Vi må ikke la det vi ikke kan gjøre 
noe med hindre oss i å gjøre det vi 
faktisk kan gjøre
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Hva er dine mål for leveranse av 
tjenesten? Vet du hvor sikker den er?

Før du vet at  prosessmålene er oppfylt trenger du ikke 
bry deg om resultatmålene!

Eks NEWS-score, antibiotikastyring, forløpsplan, 
ernæringsscreening, osv

Har vi tavlemøter? Utfører vi NEWS på alle alltid?

Evaluerer vi antibiotika på dag 3?



Feilfrihet over tid

Reliability

Liv avhenger av at vi har et pålitelig system

Allikevel tillater vi at vi har et system og et «ikke-system»

Vi har prosedyrer og retningslinjer, men tillater at de ikke 
følges

Ville det vært annerledes dersom vi selv «var ombord i 
flyet»?



Individ og system

Vi baserer oss i stor grad på individprestasjoner

Subjektivt skjønn eksisterer parallelt med systemene, og 
tillates å overstyre systemene

Vi tillater variasjon uten å kreve at det begrunnes ut fra 
pasientnytte

Hvem bærer risikoen?



Sikkerhet, kvalitet, pasienterfaringer

• Først når pasientsikkerhetstenkning ikke er et prosjekt 
eller et program, men vår måte å gjøre det på er vi i 
mål

• Kontinuerlig lærende og forbedrende i vår tilnærming

• Ikke konserverende, men nysgjerrige og åpne



Hvordan kommer vi dit?
1. Bygge strukturer som understøtter de prosessene vi 

ønsker skal skje: 

TAVLEMØTER i alle enheter (=Sjekklister)

Obligatoriske elementer: f eks NEWS-score, AB-styring, 
forløpsplan( Pasientens Plan)

GRØNT KORS for dagligrisikostyring

Etablere møtearenaer som ansvarliggjør lederne

2. Bygge kompetanse i kvalitetsforbedring (eks FUL) 

3. Sette i system: Akkreditering/ISO-sertifisering av 
kliniske virksomheter





FAGLIG EKSELLENS

• Den enkeltes prestasjon

• Det ene leder ikke til det 
andre, og de står heller ikke 
i opposisjon til hverandre

DAGLIG EKSELLENS

• Vår samlede prestasjon

• Vi må klare begge deler, og 
det krever ulike ferdigheter



Implementeringsforskning!

“Developers should consider including GI tools for clinicians that 
could be integrated with computer decision support systems at the 
point-of-care, for patients to support decision-making and self-
management, and for managers or policy-makers to evaluate and 
improve care”

Elektroniske beslutningsverktøy

Sjekklister! Algoritmer! 

= GI-tools (implementeringsverktøy)

Flodgren G, Hall AM, Goulding L, Eccles MP, Grimshaw JM, Leng GC, et al. Tools 
developed and disseminated by guideline producers to promote the uptake of
their guidelines. Cochrane Database Syst Rev. 2016;8:CD010669.



Alle som har en 
viktig jobb 

trenger 
huskelister!





Hold ut!  Ikke flytt oppmerksomheten til 
noe nytt

Det tar lengre tid enn man tror å etablere en ny vane, 

Kanskje så mye som 2 år….

Den gode nyheten er:





Vi har fått en gjensidig veiledningsplikt
Hva innebærer det? Hva krever det av oss?

Det vil for eksempel gjelde overganger mellom sykehus og 
kommune/fastlege - vårt daglige arbeid – det er lett å glemme

Noe mer enn ambulante team eller tidsbegrensede prosjekter 
drevet av ildsjeler

Etablere arenaer der gjensidig læring kan skje - hvordan gjør vi 
dette i praksis? 

Kontaktlege?? Hvordan skal det bli noe som pasientene merker og 
virkelig har nytte av?



«Life as it is and not as imagined»

Vi kan ikke forbedre noe hvis vi ikke forstår 
hva som skjer, hvorfor det skjer og hvor ofte 
det skjer

Vi trenger målinger!

Vi trenger tall!



Arbeidsprosess

Resultat

Hvordan får man til forandring?
Handling styrer tanken!



Eksempel fra akuttmottaket OUS - sepsis

• Enkelt tiltak, men det tok tid å komme på det!

• Personsøker bringer teamet sammen

• Oppfordringer og prosedyrer hjalp ingenting

• Handling styrer tanken, vi må handle oss til et nytt 
tankesett

• Teamarbeid vs pseudoteam

• Ekte teamarbeid krever at man kjenner og aksepterer 
spillereglene 

Eksellens innenfor reglene/rammene  = LAGSPILL
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A promise to learn – A commitment to act

LESS TALK     MORE DO



VISJON for helsetjenesten

• Pasienter skal ikke utsettes for unødvendig skade  –

”null - visjon”

• Omsorgen er evidensbasert, og pasienten medvirker 
aktivt

• Unødvendig liggetid og forsinkelser er borte 



Tips til videre læring

SQE and QI: Building the foundation for improvement

A learning report

www.health.org.uk/bottoms-up

En film

https://healthmanagement.org/c/healthmanagement/iss
uearticle/four-steps-within-your-stride-surprising-
insights-from-implementing-value-based-care-delivery

http://www.health.org.uk/bottoms-up
https://healthmanagement.org/c/healthmanagement/issuearticle/four-steps-within-your-stride-surprising-insights-from-implementing-value-based-care-delivery


Takk for meg!


