
«Gi meg styrke til å akseptere det jeg

ikke kan forandre,

mot til å forandre det jeg kan,

og

kunnskap til å se forskjellen»
Reinhold Niebular
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= ein systematisk tilnærming for å oppnå varig endring 

• Føreset teori (grunngjeving) 

«explicit application of theory could shorten the time needed to develop
improvement interventions, optimise their design, identify conditions of context
necessary for their success, and enhance learning from their efforts»

(Davidoff et al.2015)

Kvalitetsforbetring 



Å gjere endringar som resulterer i forbetring, heller enn å berre gjere noko eller 
berre å endre, føreset:

1. Forståing for behov 

2. Formulering av teori 
3. Handling for å prøve ut teorien
4. Evaluere resultata

5. Halde fram til neste logiske steg

(fritt oversett etter Bataladen og Stolz, 1993) 

Teorien i kvalitetsforbetring



The knowing – doing gap



Forsking Kvalitetsforbedring

Virksomhet som utføres med 
vitenskapelig metodikk for å skaffe til veie 
ny kunnskap om helse og sykdom

Tar i bruk kunnskap framskaffet gjennom 
forskning for å oppnå den beste kvalitet 
på helsetjenestene



Grunnstein i tenkinga

Forsking
• Før- etter studier

• Behov for mange 
observasjonar

Kvalitetsforbetring

• Tidslinjemåling
• på kvarandre følgjande

målingar

•Behov for færre 
obserasjonar



• For systematisk kvalitetsforbetring treng vi kunnskap innan 
både helsefag/medisin OG forbetringskunnskap 

• Teori innan forbetringskunnskap bidreg til å auke 
sannsyligheten for eit ønska resultat av ein intervensjon 
(framfor tilfeldige ikkje- varige endringar) 

• Forståing for underliggande mekanismer er avgjerande og 
skal grunngj intervensjonane (handlingane) 

Viktige poeng så langt:



Vilje

EvneIdeer

Ynskje om å 
endre noe til det 
bedre.

Utvikle ideer om 
kva vi skal gjere
for at prosesser 
og utfall skal bli 
bedre

Kunnskap, 
teknikker, 
verktøy. Tid og 
mulighet. 

Primære drivere for forbedring



Kva er 
forbetringskunnskap?



• Deming oppdaget gjennom sine studier og praksis, spesielt i Japan fra 
1950-1980, at et fundamentalt skifte i ledelsesfilosofi var nødvendig.

• Han introduserte 14 punkter for framtidens ledelse basert på 
langsiktighet, respekt for medarbeiderne og kontinuerlig forbedring. 

• Unge japanske ingeniører og ledere i etterkrigsgenerasjonen adopterte 
denne filosofien allerede på 50- og 60-tallet. 

”Det helhetlige kunnskapssystemet”
System of Profound Knowledge (SoPK).



System of profound knowledge

W. Edward 
Deming





“Every system is perfectly 
designed to get the results it 
gets.”



Alt varierer!
Når er variasjonen 

tilfeldig og når er den 
ikke-tilfeldig?







Forstå systemet Forstå menneskene Forstå variasjon Bygg kunnskap

• Systemtenkning 
• Ulike deler er 

gjensidig avhengig

• Teamsammensetning
• Roller
• Hva motiverer 
• Hva fjerner barrierer? 

• Gjør vi det vi skal?
• Mål framskritt
• Mål resultat
• Studer variasjonen

• Prøve ut og høste 
erfaring

• Refleksjon  
• PDSA-tenkning





PDSA
• Hvordan gjennomfører 

vi tiltakene lokalt

• Metode for å prøve ut 
hvordan endringene kan 
gjennomføres



•La oss prøve dette!

•Gjennomfør planen: Gjør det 
dere har bestemt skal 
prøves/endres

•Dokumenter problemer

•MÅLINGER
•Start analyse så snart dere kan

•Virket det?

• Fulgte vi planen? Gjorde 
alle det som planen sa?

•Fikk vi det resultat vi trodde vi 
skulle  få?

•Har vi gode nok data/målinger

•Hva vil skje om vi gjør dette 
annerledes enn i dag?

•Hvem

•Hvor

•Når

•Hvordan

•HVA SKAL VI GJØRE?

•Hva nå?

•Må vi endre på noe? 

•Gikk det så bra at vi kan si 
oss ferdige og at  dette nå 
virker og er på plass?

•Må vi justere denne for å få 
det til?

•Hvis du må gjøre 
endringer så lag en 
ny PDSA sirkel Act Plan

DoStudy






