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Forbetringsmodellen – for å løyse 
problemet vårt

1. Planlegge prosjektet 

2. Prøve ut tiltak

kva er problemet, og 
korleis veit vi at det er 
eit problem?

Kvifor ?
Kvifor?
Kvifor?
Kvifor?
Kvifor?



kva er det vi ynskjer å oppnå 
- målsetting

• «How much, by when»

• «Some is not a number, soon is not a time».

kvar enkelt ening må sette mål for 
eige forbetringsarbeid. 



Tydelige mål

• Safe: Avoid injuries to patients from the care that is intended to help them. 
• Effective: Match care to science; avoid overuse of ineffective care and underuse of 

effective care. 
• Patient-Centered: Honor the individual and respect choice. 

• Timely: Reduce waiting for both patients and those who give care. 
• Efficient: Reduce waste. 
• Equitable: Close racial and ethnic gaps in health status. 

IHI “How to improve”

Hva er det vi ønsker å oppnå 



Prosessindikatorer  
Belyser i kva grad klinisk praksis er i samsvar med ønskt 

praksis
(f.eks. i hvor stor grad eit tiltak vert gjennomført)

Resultatindikatorer   
Belyser utfallet for pasientane – dei helsemessige effektane

av behandlinga
(f.eks. overlevelse, fallrate, antall dager mellom trykksår)

KVA KAN MÅLAST?



Ulike typer mål

«100 % av pasientene vår skal ha en god opplevelse av
Utskrivningsprosessen innen 31.12.18»

«80 % av de tiltakene i sjekklisten for god utskrivelse skal 
være gjennomført for 100 % av pasientene innen 31.12.18.»

Resultatmål!

Prosessmål



Balanserte mål





Problemområde og målsetning
• Hva er problemet?

Beskriv med utgangspunkt i hva som er et problem 
for pasient, ansatt og organisasjon

• Hvilke data understøtter problemområdet?

Beskriv med utgangspunkt i fx. baseline eller annen 
data som indikerte at det utvalgte område har et 
problem

• Hva ønsker dere at oppnå (mål)?
Beskriv kort og konkret ”How much by when for whom”?



Hvordan vet vi at endringen er en forbedring?



Er det klart og tydelig?

Kan det måles?

Har du ett tidsperspektiv som er tydelig?

Har du spesifisert med hvor mye du skal øke 

eller redusere?

Med tanke på ambisjonene- er dette mulig å 

gjennomfør innen gitte tidsramme?



Målingar 
- leik med tall og grafar?

…..eller til bruk for 
læring og forbetring ?



Målingar til og for : 

•KONTROLL 

•FORSKNING 

•FORBETRING

Kva finn vi mest av i vår organisasjon ?



Kjekt eller nyttig å vite?

Thirsting for knowledge……..

but drowning in a sea of data

Alle målingar krev registrering!



«The ultimate goal is to manage quality. 
But you cannot manage it 

until you have a way to measure it,
and you cannot measure it 

until you can monitor it.»

Florence Nightingale påpeika alt på 1800-talet at målinger 
må til i kvalitetsarbeid

Sykepleien.no 19.2.18



«Measurements are absolutely essential to efforts 
for improving the processes of medical care»

(Solberg et al., Jt Comm J Qual Improv. 1997 Mar;23(3):135-47.)

«If clinical teams are to ensure or improve safety and 
quality they must have data on their performance»

(Vincent et al., BMJ 2008;337)

Forskning viser at målingar er avgjerande i 
forbetringsarbeid, og i helsetenesta



Sjå om tiltak skaper forbetring
Hensikten med målingar er å gje oversikt over utvikling og 

forbedringer over tid 

dokumentere kva vi leverer 
Vise pasienter, pårørende, leiing og oss sjølv korleis våre 

tenester er.

Gje rom for refleksjon  
Målingane kan hjelpe oss til å reflektere over eigen 

verksemd og gje grunnlag for eigen læring og utvikling

Vi ynskjer å ….



«Antakelse» er alle feils mor.





Måling –

nødvendig leik med tall!!



Tiltak: hvilke endringer kan vi gjøre som vil føre til en 
forbedring?



Strukturert idemyldring – Nominell gruppeteknikk 



•Generere idear:

• Gode, nye, ville og mange idear 

• Bygge vidare på andre sine idear

•Gamle idear i ny drakt 

• Skape engasjement 

Målet med idemyldring



•Klar oppgåve

• Ingen krititikk eller vurderingar av forslag

•Alle bidrar

•Alle idear noterast

•Alle idear skal takast vare på 

Reglar for strukturert idemyldring



MÅLET:

Eg skal gå ned 15 kg i vekt fra 109 kg til 94 
kg. Dette skal jeg ha klart innen 1. august 
2020.



Kva tiltak må settast i verk for at

forbetringsprosjektet sitt mål kan nåast innan 

1. august 2020  

OPPGÅVE



• Individuell jobbing i 3 minutt  - ingen diskusjon 
• Skriv ein ide på kvar post-it lapp 
• Bruk store bokstavar og setning med verb
• Etter 3 minutt limes alle lappar på flippover/vegg

Samling ved flipover:
• Fjern duplikat og presiser uklare idear
• Sorter lappane i grupper 
• Gje namn til gruppene 

NYE IDEAR KAN SKRIVAST UNDERVEGS !

Framgangsmåte



Driverdiagram

Driverdiagram



Fiskebeinsdiagram 
Årsak til problemet 


