
Målingar og tiltak 

Kva var det som var viktig frå
teorien ? 

Kor er vi i prosjekta våre pr i dag ? 





Målingar

• Veit vi kva skal måle? 
• Måler vi dei rette tinga ? 
• Har vi rette data?
• Gjev målingane meining i 

forhold til det som er målet 
for prosjektet? 

• Forstår andre det vi måler 
og viser? 







Korleis gå frå tema til indikator 

Hmm……frå 
tema til faktisk 

indikator ?

Kvart tema kan ha MANGE 
indikatorar? 
Kva passer best? 



Tre typar indikatorar 

• RESULTATINDIKATOR 
Korleis preseterer systemet vårt? 
Kva er sluttresultat og kva ynskjer vi å oppnå 

• PROSESSINDIKATOR 
Gjennomfører vi alle steg i prosessene som planlagt ? 
Gjere vi det vi seie at vi skal gjere? (eller trur vi gjere) 

• BALANSERANDE INDIKATOR 
Kva skjer i systemet dersom vi forbetrar resultat og prosess? 
Har det utilsikta konsekvens ? 

Indikator: Målbar 
variabel som 

avspeglar kvalitet 
innanfor  eit 

område 

Kopla til prosjektet sitt mål 
Vanlegvis 1-2 målingar 

Kopla til primære eller 
sekundere drivarar

Vanlegvis 2-5 målingar 

Vanlegvis 1-2 
målingar 



Oppsummering 
• Definer tydelig (kven, kva, korleis, kor mange , kor ofte ….) 
• Vurdere behov for stratifisering 

• Dele opp i grupper som vu tryr kan ha betydning for data 
• Vanlige stratifiseringar: alder, kjønn, vekedag, eining …

• Korleis gjere utval 
• Når du ikkje kan måle heile populasjonen
• Tilfeldig utval …eks kvar n`te pasient
• Stratifisert utval 

• Korleis vil du samle data
• Elektronisk eller manuell telling?
• Kven skal gjere det , kor ofte ? 
• Kor mange 

• Kven registrer innsamla data ? 
• Kor lenge skal du samle data ?
• Korleis vil du presentere data? 
• Bruk PDSA også i målingar? 



Tiltak 

• Kva endringar kan vi gjere
som vil føre til ei forbetring



Meir av det same – gjev sjeldan nye resultat 



Kva er ein forbetringside 

Tanke om kva som skal til for å nå eit mål!

Ikkje ein ide – et mål!
Bygg vidare på forslaget – kva vil dette innebære ?







Ved forslag om store 
endringar – bruk 
«ulemper –Fordeler» 



Til refleksjon i Workshop vidare 

1. Kva er status i vårt forbetringsarbeid (pasientforløp) når det gjeld målingar?

2. Kva område kan vi måle på?
a) Kva type indikator 
b) Beskrivelse av målinga 
c) Datasamling og visning 

3. Tiltaka i forbetringsarbeidet 
a) Er det meir av det vi alt gjere? 
b) Korleis tenkje utanfor «boksen» - behov for verktøy til idemyldring – kva har 

de gjort og kva var nyttig 
c) Frå mål /ide til tiltak – er de konkrete nok ?
d) Kven er involvert i forslag om tiltak ? 
e) Korleis veit vi at vi har dei rette tiltaka ? 
f) Bruk av PDSA for teste ut tiltak – kva har de gjort 


