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SAFE-LEAD team – forskere og medforskere
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Helsedirektoratet v/Pasient og 
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Bakgrunn

Stort behov for å styrke 
kompetansen innen kvalitet og 
sikkerhet blant ledere i 
sykehjem og i hjemmetjenesten

Ledere mangler gode verktøy i 
kvalitetsarbeidet!
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Kort om SAFE-LEAD prosjektet

Skal utvikle, implementere og 
evaluere en forskningsbasert 
lederguide i sykehjem og 
hjemmetjenesten

Hovedformålet er å bygge 
ledelseskompetanse innen 
kvalitet og sikkerhet
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SAFE-LEAD lederguide

Et forskningsbasert verktøy for 
å støtte helseledere sitt
kvalitet- og sikkerhetsarbeid

Strukturert rundt 7 utfordringer

Videreutviklet til norsk
kommunehelsetjeneste

Utvalg:
• 4 sykehjem
• 4 hjemmetjenester



Hva er lederguiden?

20.01.2020



«Det å kunne hatt et register selv som kan brukes til å 
forstå din egen avdeling. Det å kunne se hva du kan 

gjøre med din egen avdeling er nyttig nede, men kan og 
dra tallene videre i press mot 

kommuneadministrasjonen» (Virksomhetsleder, sykehjem)

20.01.2020



Hvorfor bruke guiden? 

20.01.2020

Få en oversikt over og 
systematisere pågående 
kvalitetsarbeid

Kartlegge utfordringer

Sette konkrete målsettinger og 
tiltak 

Evaluere framdriften

Være et rammeverk for diskusjon



Guiden har syv 
kvalitetsutfordringer 

PASIENTEN I SENTERUM

1. Struktur

2. Samhandling og politikk

3. Kultur

4. Kompetanse

5. Engasjement

6. Fysisk utforming og teknologi

7. Eksterne krav



SAFE-LEAD guiden - en tre stegs prosess



Steg 1 – Utfordringer i tabell



Web versjonen 

Mulighet for visuelt bilde av status 
på kvalitetsutfordringer og 
målsettinger

Kan lagre ulike versjoner og følge 
arbeidet over tid 



SAFE-LEAD guiden på nett – elektronisk guide

http://www6.uis.no/fag/safe-lead/#/steg1
http://www6.uis.no/fag/safe-lead/#/steg1


SAFE-LEAD intervensjonen
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2-stegs intervensjon
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Enhet Steg 1 
(1-6 mnd)

Steg 1 
(1-6 mnd)

Steg 1 
(1-6 mnd)

Steg 1
(1-6 mnd)

Steg 2 
(7-12 mnd)

Steg 2 
(7-12 mnd)

Steg 2 
(7-12 mnd)

Sykehjem 1 X X X X X X X

Sykehjem 2 X X X X X X X

Sykehjem 3 X X X X

Sykehjem 4 X X X X

Hjemmetjeneste 1 X X X X X X X

Hjemmetjeneste 2 X X X X X X X

Hjemmetjeneste 3 X X X X

Hjemmetjeneste 4 X X X X

Måling Survey (t1) (alle) Survey (t2) (alle)

Prosess 
evaluering (4)



Intervensjonsdesign

Basert på brukerinvolvering:
• Workshop med medforskere

i prosjektet
• Fokusgruppeintervju med 

ledere 
• Pilottest og evaluering i 

lederteam



Input fra medforskere og testpanel

Om intervensjonsdesign:

Gi mulighet til forberedelse 

Diskusjon må ledes av forskere

Gi lekse 

Må passe inn i hverdagen (tid)!

Om læringsressurser:

Lag film

Lag web-versjon

Lag teknisk brukerveiledning

Design intervensjonen slik at andre kan bruke guiden 
uten forskerinvolvering senere! 



E-læringsressurser – forberedelse og hjelp

Studioforelesning

https://mediasite.uis.no/mediasite/catalog/catalogs/safe-lead
https://mediasite.uis.no/mediasite/catalog/catalogs/safe-lead
https://mediasite.uis.no/mediasite/play/d00488b3e0b244f880b9c76f3165ef991d?catalog=283d5894-d6ad-4136-b29c-d61508abafa2
https://mediasite.uis.no/mediasite/play/d00488b3e0b244f880b9c76f3165ef991d?catalog=283d5894-d6ad-4136-b29c-d61508abafa2


Filmer med eksempler på bruk i praksis

https://mediasite.uis.no/mediasite/play/cff3b30035334a66926e951ffd71c9921d?catalog=283d5894-d6ad-4136-b29c-d61508abafa2
https://mediasite.uis.no/mediasite/play/cff3b30035334a66926e951ffd71c9921d?catalog=283d5894-d6ad-4136-b29c-d61508abafa2


SAFE-LEAD Evaluering

Pågår Ferdigstilt datainnsamling:

• Survey før/etter steg 1

• Intervju før, under og etter intervensjon

 Ledere/ansatte

• Observasjon og skygging

• Workshops 

 Studioforelesning

 Safe-Lead Web versjon og papir versjon

• Site visits

• Kontekstkartlegging



Evaluering av pilot

Web-versjonen foretrekkes

Filmene forenkler og gir forståelse 

SAFE-LEAD guiden:

• 7 kvalitetsutfordringer –> oversikt 

• Bevisstgjørende –> nye begreper

• Løfter «kvalitetsblikket»

• Skaper refleksjonsrom 

• Kvalitetsarbeid mer enn «avvik»

• Økt systematikk

• Hjelp til å følge Lederforskriften

«Jeg tenker sånn ifht det vi har fått med oss 
gjennom workshop og lest litt på det og sånn, 

så har det vært litt sånn bevisstgjørende på 
en måte. Det synes jeg. Du har fått litt 

begreper på ting som du gjerne ikke hadde 
hatt ellers..» (leder sykehjem)



SAFE-LEAD Light – Vil du eller 
din ledergruppe prøve det ut?



Hva er tanken?

Du får tilgang på alt!!
SAFE-LEAD guiden (elektronisk og 
bokversjon), videoer, 
videoforelesning og e-læringsressurser 

Tester i eget forbedringsarbeid, oppfølging 
gjennom forbedringsutdanningen

Evaluering for videre forbedring 



Hva er 
logikken?????



Safe lead guiden

Forstå 
kvalitetsutfordringer i 

egen organisasjon

Foreslå og prioriter 
tiltak tilpasset 
organisasjonen

Kollektiv refleksjon 
over praksis, hemmere

og fremmere

Implementer 
handlingsplan tilpasset 

egen organisasjon 

Monitorer og evaluer 
tiltak og juster ihht

utfordringene

Logisk modell

Johannessen et al 2019



VIL DU STOPPE FØR DU 
STARTER?

SAFE-LEAD lederguide er utviklet for 
å støtte lederes arbeid med kvalitet 
og sikkerhet

Positiv evaluering i 1-årig studie

Vi ønsker å gi flere anledning til å 
prøve SAFE-LEAD 

Velkommen!



Spørsmål? 
siri.wiig@uis.no

mailto:siri.wiig@uis.no

